
 
1 

Transcrição do discurso do Eng. António Guterres na Sessão Pública de Abertura do 

Seminário Diplomático 2016 – 5 de Janeiro 

 

Senhor Ministro 

Senhores Secretários de Estado 

Dr. Carlos Monjardino 

Ilustres membros do nosso Corpo Diplomático 

Ilustres Membros do corpo diplomático 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

 

É com enorme prazer que aqui me encontro, naquela que é a minha primeira 

atividade pública após ter regressado à minha vida normal. E particularmente para 

exprimir todo o meu apreço pelo que a diplomacia portuguesa tem feito pelo 

nosso país e por um conjunto de valores essencias que nos compete defender num 

quadro internacional, o que vivi enquanto tinha responsabilidades de governo, e 

continuei a viver como cidadão sempre interessado nas coisas portuguesas. 

Hoje a questão dos refugiados e das migrações em geral está no centro do debate 

político internacional, o que acontece desde a primavera/verão do ano passado. 

Não que nessa altura tenha havido uma alteração global em relação aos 

movimentos de população, mas porque pela primeira vez desde há muitos anos os 

refugiados vieram em número significativo, não avassalador mas significativo, para 

o chamado norte global, em particular para a Europa. Como é sabido, os ricos só se 
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dão conta da existência dos pobres quando os pobres entram pela casa dos ricos. E 

foi isso que aconteceu. A partir desse momento, sobretudo dada a situação caótica 

que se verificou por a Europa estar impreparada e ter sido incapaz de se organizar 

e de se unir para responder a essa crise, dada a cobertura maciça da comunicação 

social em relação a esse caos de movimento, nomeadamente nos Balcãs e à 

tragédia no Mediterrâneo, a questão dos refugiados passou repentinamente para 

o centro do debate político, de tal maneira, que assisti a uma mudança de 

comportamento. Nos primeiros tempos, em que sempre que participava nas 

reuniões da AGNU tinha uma enorme dificuldade em que alguém estivesse 

interessado em ouvir-me acerca dos problemas dos refugiados, mesmo aqueles 

países que tinham questões diretas a tratar comigo, ou com a minha organização. 

No ano passado andei, de reunião em reunião, e todos os grandes agentes 

internacionais, desde o Papa ao Presidente Obama, colocavam os refugiados como 

questão central nas suas intervenções. 

Os pobres entraram na casa dos ricos e os ricos deixaram de poder ignorar a 

existência dos pobres. A questão dos movimentos de população está hoje no 

centro do debate político internacional. 

Mas se é verdade que nada de essencial aconteceu na primavera/verão deste ano 

em termos globais, é também verdade que a evolução dos últimos dez anos, desde 

que eu assumi as minhas funções, é uma evolução que se afigura extremamente 

preocupante. 

Quando assumi funções havia 36 milhões de pessoas deslocadas por conflito no 

mundo, entre refugiados e internamente deslocados. Sensivelmente, dois terços 

internamente deslocados e um terço refugiados que tinham cruzado fronteiras. No 

final de 2014, ainda não temos os números de 2015, estamos perante 60 milhões 

de pessoas deslocadas. 
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Há dez anos nós estávamos a ajudar cerca de 1 milhão de pessoas por ano a 

regressar a casa voluntariamente, e em condições de segurança e de dignidade. O 

ano passado ajudámos 124 mil refugiados.  

Há dez anos havia uma série de conflitos que tinham terminado - Serra Leoa, a 

Libéria, Angola, o Afeganistão - uma realidade que se apresentava relativamente 

mais favorável; neste momento nós não só assistimos à multiplicação de novos 

conflitos como os conflitos antigos teimam em não terminar, confrontando-nos 

com um agravamento extremamente significativo dos movimentos de população 

causados por conflito. Mais adiante falarei acerca dos desastres naturais, embora 

muitos deles de natural tenham bastante pouco. A situação agravou-se 

particularmente nos últimos anos. Em 2010,  havia diariamente 11 mil pessoas, 

entre internamente deslocados e refugiados, por força da guerra, tinham de fugir 

das suas casas, das suas comunidades. Repito, 11 mil por dia, por força dos 

conflitos armados. Em 2011, 14 mil; em 2012, 23 mil; em 2013, 32 mil; em 2014, 

42 mil e 500, e as indicações que temos sobre o ano passado não são muito 

positivas. As estatísticas que temos por enquanto são só em relação aos primeiros 

seis meses.  O que  posso dizer-vos é que o número total de refugiados no mundo 

subiu, uma vez mais, 5%. O número de requerentes individuais de asilo subiu 80% 

em relação ao ano anterior por causa da crise europeia, refletindo-se em 

numerosos pedidos individuais de asilo, e o número de regressos a casa, em 

condições de dignidade e segurança, diminuiu uma vez mais em 20%, o que quer 

dizer que a tendência para o agravamento, embora não tenhamos uma noção 

clara dos números em relação a 2015, manteve-se. 

E porque é que isto acontece? 

Considero fundamental reconhecer que os problemas dos refugiados, uma 

tragédia humana de enormes proporções, merecem, por mérito próprio, a atenção 

e a prioridade na ação internacional, mas eles são também - e talvez esse seja o 

aspeto mais importante quando olhamos do ponto de vista da política externa dos 
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Estados e das Organizações políticas internacionais - um reflexo da situação em 

que o mundo se encontra. 

O que é claro é que nós assistimos nestes últimos 10 anos a uma multiplicação 

impressionante de conflitos. Se repararem, só desde que começou a chamada 

Primavera Árabe, temos a Líbia, temos o Mali, temos a República Centro-Africana, 

o Sul do Sudão (algumas destas evoluções nada têm a ver com a o fenómeno 

referido), a Argélia, a Síria, o Iraque, o Iémen, o Sinai, e por outro lado, as velhas 

crises, ou seja, a Somália, o Afeganistão ou a República Democrática do Congo, 

que, como já referi, teimam em não terminar. E isto cria uma situação que gera, 

naturalmente, enormes movimentos de população, mas uma situação que 

simultaneamente se traduz numa desestabilização de largas regiões no mundo, um 

mundo que tem um progresso económico assinalável, um progresso tecnológico 

assinalável, mas em que há mais e mais áreas que se subtraem e esse progresso 

económico e tecnológico e por razões de fragilidade e de conflito se transformam 

em zonas de erupção vulcânica, do ponto de vista político e de segurança, 

particularmente gravosas. 

E por outro lado, quando nós olhamos para um conjunto de situações que começa 

geograficamente na Nigéria, vai ao Mali, Líbia, Somália, Iémen, Sinai, Palestina, 

Síria, Iraque, Afeganistão, todas estas situações estão cada vez mais interligadas e 

estão cada vez mais ligadas áquilo que hoje se pode chamar o terrorismo global. 

Há uma conexão clara entre o problema dos movimentos de população e a 

instabilidade crescente em certas regiões do mundo aumentando os riscos para a 

segurança coletiva que essa mesma instabilidade tem vindo a originar. 

Neste contexto, é particularmente significativo observar que a capacidade 

internacional de prevenir conflitos e de os resolver parece ter diminuído 

consideravelmente. 
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Quando iniciei a minha atividade política nós vivíamos em plena guerra fria, num 

mundo bipolar. Não havia, obviamente, um sistema global de governance, 

(suponho que ainda não há uma palavra portuguesa que se use de uma forma 

consensual sobre a governance) e muito menos uma forma democrática de 

governance global, mas sim relações de força claras, ou uma correlação de forças 

clara, para usar a terminologia em voga nessa altura. 

E isso fazia com que, embora os conflitos existissem e por vezes se multiplicassem 

através de países terceiros ou com o envolvimento direto das duas super 

potências, quando as coisas ameaçavam ficar fora de controlo, havia uma 

intervenção que permitia repor a normalidade. E portanto, o mundo era previsível. 

Embora fosse perigoso, não deixava de ser previsível. 

Quando assumi funções de governo vivi o período da hegemonia norte americana. 

Recordo que quando enfrentámos a crise de Timor Leste - e vejo aqui na sala 

muitas das pessoas que tiveram grande protagonismo nessa questão -, quando 

fizemos face a essa crise, o que foi essencial, num momento dramático que 

poderia ter-se saldado num massacre generalizado em Timor, foi convencer o 

Presidente dos Estados Unidos de que era necessária uma intervenção. 

A partir do momento em que o Presidente dos EUA se convenceu de que uma 

intervenção era necessária e o disse publicamente, primeiro numa ilha do Pacifico, 

a caminho da Nova Zelândia onde havia uma reunião da APEC, e depois na Nova 

Zelândia, enviou um Almirante a Jacarta e tomou mais algumas medidas, a partir 

desse momento, aquilo que parecia impossível uma semana antes, transformou-se 

em necessário na semana seguinte. 

E recordo-me que o Embaixador António Monteiro fazia tudo para reunir o 

Conselho de Segurança e não o conseguia, mas após esta tomada de posição pelos 

EUA, imediatamente o Conselho de Segurança se reuniu e aprovou por 

unanimidade uma intervenção. 
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A Austrália liderou no terreno e os EUA nem precisaram de intervir. O problema 

resolveu-se. Se hoje a mesma situação ocorresse no mundo estou absolutamente 

seguro de que nada disto teria acontecido. 

Talvez o Presidente Obama fosse convencido a fazer algo mas, com grande 

probabilidade, nada teria acontecido, porque a relação de forças é hoje uma 

relação diferente. 

E é uma relação diferente no sentido em que já não vivemos num mundo bipolar, 

não vivemos num mundo unipolar, mas também não vivemos num mundo 

multipolar organizado, e mesmo que vivêssemos num mundo multipolar isso não 

queria dizer que tivéssemos um sistema de governance multilateral. 

A Europa anterior a 1914 é um bom exemplo de uma entidade multipolar sem 

governance multilateral e o resultado foi a I Guerra Mundial. 

Mas nem sequer temos um mundo multipolar organizado. Eu suponho que há uma 

palavra que descreve a relação de forças à escala internacional hoje, e essa palavra 

é caos, e as consequências disso são a imprevisibilidade e a impunidade com que 

as crises proliferam, e a possibilidade de conflitos aparecerem onde menos  se 

espera e de uma forma que é normalmente extremamente gravosa para as 

populações, precisamente porque os responsáveis sentem que a impunidade é 

total podem ocorrer sem resposta as violações dos direitos humanos, as violações 

da lei humanitária, as situações de massacre, a terrível violência em relação às 

mulheres e às crianças, que porventura sempre terão existido, mas que hoje têm  

uma muito maior visibilidade, que chocam, não digo com a indiferença, mas com a 

incapacidade de a comunidade internacional lhes responder. A própria evolução 

do que foi o Tribunal Penal Internacional e as suas dificuldades, revelam que a 

comunidade internacional está hoje, particularmente, fragilizada na capacidade de 

prevenir conflitos, solucionar conflitos e castigar aqueles que, nesses conflitos se 
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comportam de forma que viola a legislação internacional nos seus aspetos mais 

gravosos. 

Neste contexto, como é evidente, as consequências humanitárias são 

particularmente gravosas e colocam as agências humanitárias perante uma tripla 

dificuldade: 

- Fazem face a um volume muito maior de necessidades; 

- Embora disponham de recursos acrescidos, estes estão muito abaixo do que seria 

necessário para responder às mais elementares necessidades de proteção e às 

mais elementares necessidades de assistência para salvar vidas. Eu senti isso 

mesmo, de uma forma dramática, na minha organização, embora tivesse crescido 

o apoio de muitos doadores a essa organização, mas claramente quando olhamos 

para os apelos de organizações humanitárias internacionais, eles são hoje 

financiados até 50%. No entanto, nas situações menos conhecidas, como por 

exemplo, no caso dos refugiados da República Centro Africana, o apoio financeiro 

de que dispúnhamos representava cerca de 20% das necessidades afirmadas, o 

que ficou a dever-se obviamente ao facto de os refugiados da RCA não terem eco 

na imprensa internacional e a RCA não representar uma ameaça à paz 

internacional como a Síria ou o Iraque. E assim, a capacidade de financiar a ação 

humanitária nessas circunstâncias torna-se particularmente difícil. 

- E finalmente o acesso às populações afetadas tem vindo também a complicar-se 

porque os conflitos mudaram de natureza. Já não há conflitos entre dois Estados, e 

cada vez menos, conflitos entre um governo e um movimento rebelde. O que há 

cada vez mais é uma multiplicidade de atores que, no mesmo território, disputam 

o poder. Esses atores são por vezes forças militares do país, forças militares 

internacionais de vária natureza e ainda milícias religiosas, milícias étnicas, milícias 

políticas e bandidos. E às vezes é-se bandido de manhã e miliciano de uma 

qualquer organização à tarde, aumentando o clima de risco e de imprevisibilidade 
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para a ação humanitária, o que em muitas dessas situações, impede o acesso às 

populações mais afetadas. 

Para complicar as coisas, os atores do conflito tendem a respeitar cada vez menos 

os atores humanitários. Isso acontece não só com os agentes não estatais: e temos 

hoje grupos em cuja ideologia está inserida a ideia de que os humanitários são 

inimigos a abater e não entidades a respeitar, o que acontece particularmente com 

as organizações terroristas mais conhecidas, a Daesh e alguns sectores da Al-

Qaeda. Nós conseguimos trabalhar relativamente bem nas zonas controladas pela 

Frente Al Nusra, na Síria, mas as dificuldades cresciam nas zonas controladas pelo 

Al-Shabab, na Somália. A todo este cenário acrescia o comportamento dos 

próprios governos, muitos deles, parte do problema e não parte da solução. Assim, 

eu diria que a agenda dos direitos humanos tem vindo a perder terreno em relação 

à agenda da soberania nacional. 

Os debates que decorriam nos anos 90 sobre o direito de ingerência humanitária 

que mais tarde deram origem ao conceito da responsabilidade de proteger, 

traduz-se hoje em dia numa enorme incapacidade da comunidade internacional 

superar o obstáculo da soberania nacional, quando se pretende intervir em defesa 

de valores essenciais do ponto de vista das violações mais dramáticas dos direitos 

humanos por toda a parte. 

Para tornar as coisas um pouco mais complicadas verificamos que não é apenas 

por conflito que as pessoas são forçadas a fugir, embora o conflito represente 

cerca de 80% do deslocamento forçado no mundo. 

Mas se olharmos para a mega tendência dos tempos modernos, a verdade é que 

há cada vez mais uma interligação e uma influência mútua do seu conjunto: 

crescimento da população, urbanização, sobretudo urbanização caótica no terceiro 

mundo, não é uma urbanização gerada por empregos que são criados e que 

atraem pessoas para as cidades, como acontecia na Europa do século XIX, é na 
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maior parte dos casos uma urbanização que se faz porque as zonas rurais não têm 

serviços, não tem oportunidades, as pessoas fogem para as cidades, mas também 

não há empregos regulares, há portanto uma situação de enorme fragilidade nas 

megalópoles do terceiro mundo dos nossos tempos; e a tudo isto acresce a 

questão da segurança alimentar, os problemas de escassez de água e, como fator 

aglutinador e acelerador das influências negativas de todos estes aspetos, as 

alterações climáticas. E penso que são elas uma das realidades definidoras do 

nosso tempo e em relação às quais se torna necessário que a comunidade 

internacional assuma as suas responsabilidades; penso também que em Paris foi 

dado um passo importante neste sentido. 

Tudo isto para concluir que existe, em termos gerais, uma carência de liderança à 

escala global que é particularmente preocupante. Nisto foi possível superar essa 

carência, mas também convém não ter grandes ilusões. O que se conseguiu em 

Paris foi muito importante como mobilização da comunidade internacional em 

torno de um conjunto de objetivos, mas não se avançou muito em torno do que é 

preciso fazer no caminho para alcançar esses objetivos, nomeadamente em tornar 

obrigatórios um conjunto de comportamentos que são absolutamente 

indispensáveis, e por isso há também um número crescente de pessoas que são 

obrigadas a abandonar as suas comunidades por razões que tem a ver quer com os 

desastres naturais, quer com as secas prolongadas, quer com um conjunto de 

outros factores, com a diferença que essas pessoas não são legalmente 

consideradas como refugiadas. 

É verdade que a maioria delas se desloca no interior das suas fronteiras, poucas 

cruzam fronteiras, mas um número crescente tem vindo também a cruzar 

fronteiras, mas não beneficiam de um regime de protecção como os refugiados, 

baseado na Convenção de 51. O ACNUR não tem mandato em relação a essas 

mesmas pessoas. 
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Recentemente houve uma iniciativa de um conjunto de países, liderado pela 

Noruega e pela Suíça, chamada Iniciativa Nansen, procurando encontrar um 

consenso internacional sobre uma estratégia para responder às lacunas de 

proteção que existem em relação a essas pessoas, obrigadas a mover-se sem 

qualquer cobertura de proteção legal como a que existe para os refugiados. 

Em qualquer caso, os desastres naturais vieram aumentar as necessidades de 

resposta da comunidade humanitária. O conjunto das várias ocorrências fez com 

que a comunidade humanitária se encontre hoje financeiramente falida, não no 

sentido de fecho da atividade das organizações, mas, como disse à pouco, no 

sentido de que, elas não têm hoje capacidade para responder às mais elementares 

necessidades de proteção e de salvaguarda da vida humana. 

Neste contexto, três notas sobre aquilo que me parecem ser algumas das 

prioridades essenciais: 

Em primeiro lugar, há que restabelecer, na minha perspetiva, a questão da 

diplomacia para a paz como questão central da ação política e diplomática 

internacional. Em inglês há uma palavra que agora ficou na moda que é o search 

por causa das questões militares; acho que precisamos de um search diplomático 

para a paz. Há algumas indicações através do que aconteceu em Viena e depois em 

Nova Iorque que em relação à Síria alguma capacidade existe para tomar a 

iniciativa, mas a verdade é que tem havido muito poucas iniciativas neste domínio. 

E há aqui um problema essencial de liderança. A liderança hoje é muito mais 

complicada do que era no tempo da crise de Timor Leste em que bastava o 

Presidente dos EUA dizer uma coisa e as coisas iam. Hoje é mais complicado. 

Mesmo as super potências não têm um controlo das situações. Se olharmos para o 

conflito da Síria é evidente que os EUA e a Rússia têm feito um esforço para 

procurarem aproximar-se das suas posições, mas nem os EUA, nem a Federação 
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Russa controlam o Irão, a Arábia Saudita, a Turquia, o que torna muito mais difícil 

a criação de condições para a solução dos conflitos. 

A minha convicção profunda é a de que estamos a enfrentar hoje uma situação de 

tal forma perigosa, e que alguns dos conflitos se transformaram numa ameaça de 

tal forma séria para toda a gente, que é tempo de aqueles que têm uma influência 

direta nas partes em conflito - os quais não poderiam continuar se não recebessem 

armas, dinheiro e apoio político, nomeadamente ao nivel do conselho de 

segurança - é minha convicção profunda, que aqueles que fornecem esses apoios 

têm hoje um interesse vital em que esses conflitos terminem pois transformaram-

se numa ameaça direta para todos, arriscam um descontrolo total e um efeito 

dominó em relação às regiões envolventes e estão cada vez mais ligados a formas 

de terrorismo internacional em relação às quais ninguém está imune de atingir 

qualquer comunidade em qualquer ponto do mundo.  

A minha esperança é a de que a compreensão progressiva por parte dos atores 

que apoiam os diversos conflitos, a consciência do perigo crescente que 

representam, a constatação de que esta realidade está a transformar num mundo 

de tal forma perigoso, onde os seus interesses fundamentais são postos em causa, 

os leve a compreender a necessidade de pôr de parte divergências conhecidas, 

estratégias e objetivos e a perceberem que é melhor parar este absurdo porque 

ele se transformou numa ameaça vital para eles próprios. 

Acho que ainda não estamos lá, acho que ainda há países convencidos que podem 

ganhar a guerra, quando a minha convicção é que nenhuma das guerras a que nós 

assistimos pode ser ganha seja por quem for. Elas vão prolongar-se de uma forma 

cada vez mais perigosa para todos, mas enquanto todos não estiverem 

convencidos de que ninguém a pode ganhar, será difícil criar as condições para 

que a paz seja reestabelecida. Mas eu penso que é indispensável que, do ponto de 

vista da prevenção e da resolução de conflitos, a diplomacia para a paz volte a ser 

a prioridade número um da ação da comunidade internacional. 
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O segundo aspeto que me parece essencial, refere-se à necessidade de aumentar 

os recursos à disposição das agências humanitárias. É sensivelmente necessário 

duplicar o montante que hoje é gasto no mundo em ação humanitária, sem ele as 

consequências para a vida das pessoas afetadas serão cada vez mais dramáticas e 

o sofrimento humano atingirá níveis absolutamente inaceitáveis. 

Em terceiro lugar, acho que é essencial compreender que aquilo que antigamente 

se falava de ultrapassar o fosso entre a ação humanitária e a cooperação para o 

desenvolvimento tem de ser colocado de outra maneira. Não é um problema 

apenas de reduzir o fosso, é um problema de fazer com que os atores do 

desenvolvimento e os atores humanitários comecem a trabalhar em conjunto 

desde o início de cada crise, e aos poucos vá havendo compreensão acrescida 

disto. O Banco Mundial por exemplo, colabora hoje connosco de uma forma muito 

interessante em ações comuns no conjunto das situações de crise, mas ainda não 

há, a nível global, quer do ponto de vista da cultura das organizações, quer do 

ponto de vista das prioridades políticas dos estados e das instituições financeiras 

internacionais, ainda não há uma compreensão de quão vital é ligar estes dois 

aspetos. 

Eu diria mesmo mais. Embora seja essencial preservar a autonomia do espaço da 

ação humanitária e manter os princípios humanitários de independência, de 

imparcialidade, de neutralidade, é hoje impossível olhar para as questões 

humanitárias sem ver, em simultâneo, as questões de desenvolvimento e as 

questões de segurança. 

Para dar um exemplo, quando hoje olhamos para a situação em torno da Síria, 

para países como o Líbano, a Turquia e a Jordânia, é evidente que estes países 

necessitam de um apoio internacional muitíssimo maior do que o que tem 

recebido, nomeadamente do ponto de vista não só de aumentar a resiliência, a 

capacidade de resistência das comunidades, mas sobretudo de apoiar 

estruturalmente os estados que tem os seus sistemas educativos, os seus sistemas 
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de saúde, as suas infraestruturas completamente, digamos, ultrapassadas pelo 

avassalador aumento de população. Quando olhamos para estes países 

verificamos que, como são países de rendimento médio, eles estão excluídos de 

diferentes instrumentos de cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente 

não podem receber os chamados soft loans e os subsídios das organizações 

financeiras internacionais, e portanto há, em minha opinião, uma revisão 

fundamental das estratégias de cooperação para o desenvolvimento que é 

necessária. Compreendendo que essas estratégias de cooperação para o 

desenvolvimento têm de, simultaneamente, olhar para as questões humanitárias 

por um lado, mas também para as questões de segurança coletiva do outro e 

compreendê-las em conjunto; de outra forma não seremos capazes de dar uma 

resposta adequada às situações a que estamos a responder. 

A prioridade absoluta em relançar a diplomacia para a paz como ação central da 

comunidade internacional, aumento da ajuda humanitária, ligação profunda entre 

a ajuda humanitária e a cooperação para o desenvolvimento e olhar para a 

cooperação para o desenvolvimento tendo em conta a segurança humanitária e o 

desenvolvimento em conjunto são, penso eu, algumas das condições 

indispensáveis para podermos ter algum progresso nesta situação. 

Duas palavras apenas para a chamada crise europeia, uma vez que estamos na 

Europa, embora Portugal esteja relativamente afastado do centro das atividades. 

É necessário ter em conta em primeiro lugar que estamos perante um movimento 

muito significativo: cerca de 1 milhão de pessoas cruzou o Mediterrâneo e entrou 

na Europa. Nem todos são refugiados. Há refugiados, imigrantes económicos, e 

muitos numa situação cinzenta entre os dois. Esta vaga de entradas corresponde a 

menos de 2 refugiados por cada mil habitantes da população europeia. 

No Líbano há um refugiado por cada 3 libaneses, portanto esta situação era, 

teoricamente, uma situação gerível se fosse gerida. O problema é que a única 
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“entidade” que verdadeiramente gere esta situação são os contrabandistas e os 

traficantes, visto que a UE, no seu conjunto, e os estados no seu conjunto têm sido 

incapazes de gerir coletivamente esta situação. Temos vindo a assistir a um caos 

no movimento das pessoas, com o efeito perverso que é o de amedrontar, porque 

aquilo que os europeus viram, durante dias e dias sucessivos, a abrir todos os 

telejornais, foi uma massa informe pelos Balcãs a fora, que levou a que muitos 

tenham pensado: esta gente vem aí e ninguém os controla, vão chegar à minha 

aldeia, à minha cidade, tudo isto vai mudar, estamos a ser invadidos. 

Na prática não era isto que se estava a passar, mas foi esta a ideia que contribuiu 

muito para que, a um impulso generoso das comunidades civis se tivesse 

rapidamente acrescentado uma sensação de ansiedade, de medo, o que, por 

ventura, facilitou depois a xenofobia, o racismo e outras manifestações 

semelhantes, tornando a resposta europeia ainda mais difícil. 

Mas a verdade é que, há aqui 3 questões que são essenciais: 

- Primeiro, é preciso agir na origem dos conflitos 

- Segundo, é preciso dar aos países onde os refugiados procuraram o primeiro 

abrigo, e 86% dos refugiados do mundo estão em países em desenvolvimento ou 

estão no grande norte, mas esses países têm que ter um apoio estrutural muito 

maior para permitirem que as crianças tenham acesso à escola, para permitir que 

as pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, e para que possam, de alguma 

forma, reconstituir com alguma dignidade as suas vidas nesses países.  

Isto não é hoje possível nem na Jordânia, nem no Líbano, nem na Turquia e por 

isso é normal que os Sírios, numa situação de desespero, tenham começado a vir 

em largo número e depois, com esta gigantesca presença da situação nos meios de 

comunicação social tradicionais e nos media, a partir de certa altura isto não foi 

apenas um movimento essencialmente de Sírios, passou a ser um movimento 

generalizado. 
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Quando me desloquei à ilha de Lesbos, na semana anterior tinham chegado 

pessoas de 80 nacionalidades. De repente houve a ideia de que agora é o 

momento de ir para a Europa. “Toca a ir antes que feche”.  

Portanto, isto ainda mais contribuiu para o descontrolo da situação, para além da 

falta de uma ação preventiva, para além da falta de uma açãode apoio estrutural 

sério aos países da região. Só agora começou com a Turquia uma negociação mais 

séria.  

A verdade é que só há uma maneira de organizar um movimento destes. É 

organizá-lo no ponto de entrada e isso obrigaria a ter uma capacidade de receção 

massiva no ponto de entrada, e o ponto de entrada neste momento era a Grécia e 

a partir de lá, proceder a uma redistribuição por todos os países europeus. 

Mas as condições para essa redistribuição não foram criadas e o que aconteceu foi 

que, obviamente, a Grécia naturalmente compreendeu que se criasse sozinha essa 

capacidade de receção, visto que a relocalização que foi discutida até agora é 

mínima comparada com as necessidades, se arriscava a ficar com as pessoas lá 

sem saber o que lhes havia de fazer e, sem recursos para lhes responder e por isso 

naturalmente, a lógica foi deixar passar. E depois, país a país, era deixar passar 

caoticamente e até agora não foi possível organizar aquilo que, noutros pontos do 

mundo se consegue fazer, que é uma receção a sério no ponto de entrada, registo 

e screening de segurança para garantir que se detetam possíveis infiltrações e 

depois uma distribuição organizada pelo conjunto de países europeus num regime 

de solidariedade e de justiça relativa.  

Infelizmente não temos hoje uma União Europeia suficientemente solidária para 

permitir isto, o que me deixa muito preocupado com o que está a acontecer neste 

momento. 

E quando digo neste momento refiro-me ao que se tem passado nas últimas 2 - 3 

semanas onde os países estão, isoladamente, a tomar medidas restritivas, 
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procurando ter um regime de receção dos refugiados um pouco pior do que o dos 

vizinhos, tentando evitar que os refugiados entrem no seu país e escolham antes o 

país vizinho.  

Aconteceu com a Dinamarca, aconteceu com a Suécia esta semana, e portanto eu 

penso que se a Europa não compreender que é necessário uma ação efetivamente 

coordenada para responder a este desafio há, em minha opinião, um risco sério de 

que durante este ano, depois do inverno, possa haver um colapso do sistema 

europeu de asilo. Espero que seja possível evitá-lo, mas estamos em cima do 

precipício. 

 

 

 


