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Futuro? 

 Nós, jovens de hoje, seremos os adultos do amanhã. Somos o FUTURO. Somos a 

diversidade na busca da igualdade. Somos a maioria a tentar representar a minoria. Somos os 

injustiçados às costas dos que lutam pela justiça. E somos os que lutam pela justiça. Somos os 

preguiçosos e os irrequietos. Somos os irresponsáveis de quem se esperam responsabilidades. 

Somos complicados, e não pretendemos simplificar. Somos muito simples e pouco críticos e 

somos também os que nunca estão satisfeitos. Estamos aqui, agora, e não, não estamos. 

 Será, então, que para o FUTURO nem sempre conseguimos ser a esperança? 

Compreendemos que para muitos adultos deve ser muito assustador ver a maior parte 

de nós desatentos ao mundo lá fora. E pior que desatentos só mesmo desinteressados: pela 

vida política, pelo que nos espera, pelo que vos espera, pelo FUTURO. Desinteressados por 

nós. Mas não pedimos desculpa. 

Não somos a esperança, então. Não podem deixar-nos tarefas difíceis e pedir-nos para 

sermos fáceis. Não o somos. E estamos aqui a deixar claro que não vamos sê-lo. Não o 

podemos ser. Somos o FUTURO, e todos sabemos que o FUTURO nunca é fácil. E nós somos 

jovens! Tanto somos a própria esperança, como não somos. 

E nós somos a esperança de que nem todos estamos desatentos. Nem todos somos 

desinteressados. Nem todos estamos perdidos. Queremos dar a voz àqueles que não a têm. 

Nós somos tudo isto, e somos muito mais. Queremos mais. Exigimos mais. E exigimos melhor. 

Tiramos a esperança. Damos a esperança. Tal como na História já se a perdeu e voltou-se a 

encontrá-la. E nós encontramo-la sempre. Não temos escolha.  

Somos assim. E perante a atualidade da União Europeia e da Europa: 

Honramos os recentemente celebrados 60 anos do Tratado de Roma, relembrando o 

que este representa no que toca à união, à complementaridade de várias Nações, que muitos 

vêem hoje como uma família europeia que continua a querer expandir-se, mesmo com todas 

as diferenças culturais, linguísticas e tradicionais que podem gerar alguns conflitos, mas que 

também fazem dela uma união diversificada e cada vez mais rica; 

Alertamos que levantar muros em tempos de crise pode parecer uma tarefa mais fácil, 

mas construir pontes é bem mais eficaz e vantajoso; 

Sublinhamos que o diálogo, com respeito e tolerância de todas as partes, com 

capacidade de se expressarem e, talvez até mais importante, de se ouvirem umas às outras, é 

fundamental e indispensável para contornar-se adversidades, resolver-se possíveis (e muito 

reais) conflitos e, eventualmente, chegar-se a um consenso; 

Temos sempre em consideração os princípios da democracia, da liberdade, da 

igualdade e o respeito e cumprimento dos direitos e dos deveres humanos; 

Move-nos o interesse por uma Europa plena, justa, livre. Somos jovens, somos 

estudantes. Não pretendemos ensinar-vos a fazer política. Essa é a vossa missão. 



2 

 

Encontramo-nos aqui para suscitar a reflexão e análise sobre alguns desafios com que 

todos nós, europeus, nos confrontamos. Relembrar-vos-emos dos problemas que há para 

resolver. Das discussões inacabadas que precisam de um ponto final. Do futuro que precisa de 

ser melhor que o presente, e que não pode repetir os erros do passado. Proporemos medidas 

que são, na nossa opinião, as mais corretas para resolver o que há para ser resolvido, e de 

melhorar o que há para ser melhorado. Mas somos conscientes. E tentamos ser o mais 

racionais possível. Salientamos que não são tarefas fáceis (resolver problemas e ser racional!). 

Mas são tarefas necessárias. Absolutamente necessárias para evitar que esses problemas 

persistam e, pior, que se agravem; 

Damos-vos, por fim, a nossa palavra, que queremos o melhor para o futuro da Europa 

e da União da qual fazemos parte. Umas vezes com mais orgulho do que outras, mas fazemos 

parte dela. E precisamos de estar mais unidos do que nunca!  

Não estamos desatentas. Sabemos que a Europa está doente. Vivemos tempos de 

grande debilidade. Sempre estivemos limitados, pois sempre fomos o centro de tudo e, 

consequentemente, tivemos sempre um papel importantíssimo no que toca às relações 

internacionais. Agora estamos muito mais limitados. As nossas limitações vêm de todo o lado: 

um Norte cada vez mais populista, um Mar Mediterrâneo repleto de cadáveres; um Este 

gravemente afetado pelo rude autoritarismo de Putin, um Oeste onde a insipiência e cegueira 

de Trump reinam.  

Que luz azul, branca e vermelha vemos desvanecer ao fundo do túnel? Brexit: o 

símbolo do quanto é possível recuar! A União não está absolutamente garantida, como muitos 

pensavam. Estamos cada vez mais isolados, mas nem todos se apercebem disso. Somos o 

problema, mas somos também a melhor solução para o FUTURO. É imperioso bater-nos por 

uma Europa consolidada, forte e independente. Precisamos dizer ao Mundo que não é um 

“Brexizito” que abala todo o edifício que construímos ao longo de todos estes anos. Porque 

somos muito mais do que um simples mercado. Partilhamos sonhos, vontades, desejos e, 

sobretudo, uma História, em muito aspetos comum e unida. Somos a tão dolorosa paz que nos 

custou tanto a alcançar. Somos liberdade, somos Democracia!  

Há quem acredite que a Europa se encontra perante uma segunda oportunidade, com 

a vitória de Macron. Outros defendem que pouco foi feito para a merecer. Rui Tavares Guedes 

relembra, num artigo que escreveu na revista Visão1, que em 2002, quando Jean-Marie Le Pen, 

pai de Marine Le Pen, chegou à segunda volta das eleições presidenciais, os franceses, de tão 

chocados que ficaram, sentiram a necessidade de ressuscitar o seu espírito revolucionário e 

saíram à rua, durante 2 semanas, para reafirmar os seus valores fundadores: Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade e que se sobrepunham às ideias xenófobas e racistas do candidato. 

Hoje, 2017, porque não estão esses mesmos franceses a lutar contra os ideais que Marine Le 

Pen herdou de seu pai? Quais os motivos da decadência dos partidos tradicionais e do 

crescimento dos populismos?  

                                                           
1
 In, “França e a atração pelo choque”, 9 de dezembro de 2015. 
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Estas questões podem levar a uma outra, talvez mais polémica: Será a Europa, hoje, 

tão democrática quanto era em 1957? Acreditamos que não. Agora é muito mais democrática! 

E o impacto que referendos como o do Reino Unido, eleições como as da França têm na 

política e na sociedade são a prova disso. O boletim de voto é em si, símbolo e expressão de 

poder do povo. Um poder que a pseudopolítica e a pseudodemocracia tanto temem. Quem 

tem medo de dizer o que pensa, aguarda até ao momento de o preencher. Onde não há 

câmaras, não há ninguém para julgar. E, segundo Jonathan Pie2, esse é o principal motivo das 

sondagens, tanto das eleições americanas, como as do referendo sobre o Brexit, não terem 

correspondido aos resultados finais obtidos. 

Mas qual a origem do medo e da vergonha que as pessoas sentem, ao ponto de não 

dizerem o que pensam? É tão simples e talvez até assustador: qualquer opinião que não se 

encontre dentro dos parâmetros do politicamente correto e dos ideais que prevalecem na 

sociedade é alvo de insultos e de rótulos, em vez de ser confrontada com a astúcia e riqueza 

dos argumentos que possam servir de início de um debate profícuo de ideias. É tempo de 

darmos uso ao nosso dom da oratória e ao nosso poder de persuasão, antes de darmos espaço 

a insultos e a confrontos enclausurados em princípios distantes da Liberdade e da Democracia.  

Esta nossa Europa, esta nossa União necessita ser urgentemente renovada. O cidadão 

é convocado a participar mais ativamente, mais persistentemente e mais profundamente nas 

decisões e opções políticas que a Europa toma. Mas mais: é preciso compreender por que 

motivos esse mesmo cidadão não se interessa, não se envolve, e parece permanecer alheado 

ou indiferente. 

A taxa de participação eleitoral europeia tem vindo, nos últimos anos, a diminuir. De 

acordo com dados oficiais, apenas 40% dos eleitores votou nas eleições europeias de 2009, ou 

seja, 60% absteve-se de exercer este seu dever e direito fundamentais. A Comunidade 

Económica Europeia foi criada em 1957, sem uma única palavra destes “cidadãos” europeus. 

Quando estes foram, finalmente, chamados a falar, em 1979 (eleições parlamentares 

europeias) pouco falaram e muito pouco têm vindo a falar, como podemos confirmar com os 

dados citados. É indispensável fazer com que os cidadãos europeus sintam isso mesmo: que 

são verdadeiros cidadãos europeus. Para isso é necessário que as pessoas intervenham mais 

em certas decisões e não só nos momentos eleitorais. E como nós, jovens, como já referimos 

anteriormente, somos o FUTURO, preconizamos uma maior consciencialização cada vez mais 

precoce dos jovens para as questões da cidadania e da identidade europeias, sugerindo a 

criação de uma disciplina centrada na construção de uma verdadeira cidadania europeia. Essa 

disciplina, transversal aos vários sistemas educativos europeus poderia chamar-se 

simplesmente: EUropa. 

 Tendo por base estes princípios, lançamos agora um desafio aos (nossos e de todos) 

representantes: não tenham medo, expressem-se! Liberdade também é isso. Aquilo que vai 

combater e derrubar todos os muros que movimentos populistas e/ou nacionalistas querem 

                                                           
2 «President Trump: How & Why...» -  https://www.youtube.com/watch?v=GLG9g7BcjKs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GLG9g7BcjKs
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alicerçar é uma retórica mais limpa, próxima e consciente. Atentamos que para esses 

movimentos ficarem cada vez mais “fracos” é necessário ter coragem de enfrentar as 

propostas que fazem e ter a coragem de fazer ver aos cidadãos que a nossa União é o melhor, 

o mais seguro. O grande exemplo disto foi a eleição de Emmanuel Macron. Este teve a 

coragem de enfrentar Marine Le Pen no debate televisivo e fez questão de não só demonstrar 

que as propostas dela eram contra todos os valores democráticos e humanos mas também 

apontou que a sua campanha pró-europeia, multicultural e em defesa da globalização era o 

melhor, não só para o FUTURO da França, como também da Europa, União Europeia e até do 

Mundo.   

                Tendo em conta estas preocupações que manifestamos e a necessidade imperiosa de 

atacar os problemas que estão na origem da crise da Europa, pedimos:   

1. Que a UE passe a agir como uma Europa Unida, e não apenas como um mercado 

económico, e incentivamos que dessa nova atitude nasça uma nova capacidade e 

maior eficácia de resolver os problemas: 

a) Humanitários, como a crise de refugiados, e que assim se possa garantir o respeito 

pelos Direitos Universais do Homem e do Cidadão.  

b) Sociais, pois só uma clara aposta na educação e na justiça social pode reverter o 

afastamento dos cidadãos dos princípios da Democracia e da Liberdade.  

c) De desinteresse dos cidadãos na vida política, através da sua mobilização, cada vez 

mais cedo, com a criação da área disciplinar anteriormente proposta, que seria 

transversal a todo o ensino europeu, a EUropa. 

d) Entre países europeus, e entre a Europa e os outros continentes, que se resolverão 

através do debate saudável, onde o respeito mútuo prevaleça sobre os interesses 

económicos, financeiros ou outros. 

e) Políticos, em que os líderes assumam com coragem o combate aos movimentos 

populistas, através de um debate sério e profundo. 

 

                  Na verdade, só queremos liberdade, igualdade, paz, democracia. Queremos estar 

unidos na nossa diversidade. Porém, às vezes é mais importante estar consciente daquilo que 

não queremos nem defendemos. E nós não queremos injustiças nem desigualdades. Não 

defendemos discursos de ódio nem pensamentos ultrapassados. Não queremos estar presos 

nem sentirmo-nos aprisionados. Não queremos extremismos e muito menos o defendemos. 

Não queremos ignorância. Não queremos guerras e estamos cansados de sofrimento. Não 

queremos mais sangue! 

Para alcançarmos o que queremos e para evitar o que não queremos, não podemos render- 

-nos à ofensa, à indignação ou ao medo. Estamos nisto juntos! E juntos vamos trabalhar para 

alcançar os nossos objetivos. Juntos! 

 


