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Se é verdade que a intervenção política
se reduz participação partidária! esta
pela sua natureza, uma das dimensóes mais
importantes, pela organicidade que permite
estabelecer entre vontade e ~ossibilidade
e a mudança do socialw
pessoais e a
A questão central, e actual! é certamente
outra: trata-se de entender e de responsabilizar
os católicos como cidadãos e de despertar
o sentido da experiência cristã em relação
ao seu empenhamento político e partidário.
Não está em causa a criação
de "uma política católica", mas o modo como
OS iatólicos, enquanto cidadãos, estão
na política' Até que ponto Os católicos
em Portugal sentem que a sua fé Ihes exige
uma participação política e partidária?
(S..)

(,S.)

Reconhece-se, de uma forma bastante generalizada, que a
existência de partidos políticos constitui uma exigência básica para o funcionamento democrático da sociedade. Contudo, em muitas pessoas, tem-se acentuado uma grande desconfiança em reiação ao envoivimento partidário, ou tem-se dado uma progressiva desvalorização deste.
O empenhamento nos partidos assume, em alguns momentos, mesmo na sua imagem pública, uma dimensão de profissionalismo (compreensível e desejável) que o restringe ou o circunscreve a grupos com comportamentos demasiado corporativistas.
Por outro lado, a adesão a certas forças políticas, sobretudo
quando se tornam forças governativas, tem correspondido a formas de cooptação para o acesso a lugares públicos ou, mais sintomático ainda, a um modo de estabelecer redes de influencia
susceptíveis de oferecer lugares ou facilidades, constituindo dividendos recíprocos que contribuem para tornar a actividade partidária demasiado opaca e longínqua para o cidadão comum.
O cidadão comum não k uma categoria abstracta. É cada
pessoa concreta no seu processo de consciência, de participação, que não só progressivamente se sente responsável pelos
seus problemas mais imediatos, mas, a partir deles, vai adquirindo uma perspectiva mais social e vai desejando envolver-se nas
suas soluções.
Para muitos políticos, este cidadão comum encontra-se reduzido a massa dos eleitores e em relação a ele o partido político
preocupa-se por captar o seu voto, apelando a não abstenção, ou
realiza um discurso político o mais consumista possível - transformando a política numa mercadoria, para a qual a publicidade e
o impacte dos mass media são instrumentos privilegiados. Há até
quem procure te0rizar sobre ser impossível - e alguns consideram mesmo indesejável - que todos os membros de uma determinada sociedade se assumam efectivamente como cidadãos,
para além do voto. Aceita-se como normal que grande parte das
pessoas não se sinta implicada pela vida partidáia. Há como que
uma redução do âmbito do "ser cidadão" a um mero "ser eleitor".
Se é verdade que a intervenção política não se reduz a particip a ç b partidária. esta é, pela sua natureza. uma das dirnens6es
mais imoortantes. ela orqanicidade que
. .permite estabelecer enire vontade e poss'ibilida& pessoais e a gestão e a mudança do
social.
Em muitos aspectos, tem-se dado no nosso país uma desvalorização da intervenção política e partidária. O fenómeno não é
exclusivo da nossa sociedade mas bem oelo contrário constitui
uma situação largamente generalizada nas mais diversas sociedades. As razões são múltiplas.
Em Portugal, assiste-se a uma azáfama provocada pelo quotidiano que leva mais a observação da política como "espectáculo", do que à intervenção directa nela. Ou melhor. a vida quotidiana não se revê na sua dimensão política, que surge sobretudo
como jogos de influências. O exercício do poder governativo ou

de oposição é relegado para grupos restritos de quadros que fazem "política por procuração", outorgada pelos cidadãos comuns.
A incidência desta situação na intervenção partidária é muito
significativa. Os partidos surgem hoje fundamentalmente como
um conjunto de profissionais da política que, mais ou menos tecnicamente competentes, periodicamente são plebiscitados interna e externamente. Solidários entre si, algumas vezes de forma
corporativista, transformam os partidos em máquinas operativas
do gerir da sociedade, ou de sectores desta, tornando-se redes
de cooptação e de colocação de pessoas. Em grande medida, os
partidos - reduzidos que estão o debate e o confronto ideológicos - são redes de influência e de hegemonia de grupos que,
buscando uma legitimidade popular através das eleições, procuram moldar o conjunto das pessoas para fins como "modernizar",
"interesse nacional", "aumento do nível de vida", etc. E apresentam estes objectivos como "um destino comum", questionável,
mas que acaba sempre por se constituir como justificação das
mais diversas, se não contraditórias, políticas.
Pode parecer estranho que, neste momento, se procure questionar a relação existente entre os partidos políticos portugueses e
os católicos, e vice-versa. Mesmo quando publicamente se rejeita
a laicidade, na grande maioria dos meios católicos aceita-se implícita e mesmo explicitamente que a intervenção dos católicos na
vida política, e em particular na partidária, se situe no campo da
ética e se exercite no pluralismo, entendido este nos limites da
doutrina (do magistério) da Igreja Católica.
Mas, para quem conhece a multiplicidade dos grupos existentes no seio da Igreja Católica em Portugal, a questão não é exactamente - e na prática - colocada deste modo. Na maioria dos
grupos, há uma tolerância restrita quanto a opçao partidária dos
seus membros, comportamento compreensível,enquanto expressão do funcionamento de qualquer grupo ou comunidade, em
que o processo de identificação se autolimita para garantir a sua
própria coesão. As opções partidárias, tendo a ver com o posicionamento na sociedade (no mundo), são entendidas como algo
"de fora", que aí deve permanecer, para que a comunidade religiosa não seja atravessada pelas divisões e lutas do mundo. Grupos há que, identificando "a boa opção" com determinada formação partidária ou determinado espectro político-ideológico, tendem a excluir como válidas ou possíveis outras opções, acontecendo mesmo a exclusão. E este comportamento é sintomático
em certas comunidades e movimentos que constituem o tecido
da Igreja Católica. Estas tensões levam a buscar na secundarização do político, na desvalorização do partidário ou no absentismo
do debate sobre estas questões, a "receita" que procura garantir
a unidade, a coerência interna e um pluralismo que, na maioria
das vezes, não tem um conteúdo real.
Sucede também que a "boa opção" não é mais do que expressão de adesão aquelas forças partidárias que, de uma ou de

outra maneira, se reivindicam da doutrina social da Igreja e da ética católica, que garantem ou apoiam o poder social e ideológico
da Igreja, que defendem uma determinada ordem social, na qual
a Igreja surge como guardiã da tradição e da conservação. Para
muitos católicos, a opçao partidária é constituída por uma identificação conatural com determinadas forças políticas, sem que essa
opção considere algumas questões centrais como a função do
mercado e da concorrência, os problemas em torno do enriquecimento e da justiça social, da marginalização social e da solidariedade, etc. Algumas dessas forças apelam directa ou indirectamente ao voto católico, mas secundarizam a pertinência do questionamento genuinamente cristão.
Mesmo quando, doutrinalmente, a Igreja afirma que só as forças hostis a religião e a Deus são interditas aos católicos, os católicos aparecem como que naturalmente ligados a certas formações partidárias. E muitos há que, simplificando, arrumam e explicam este comportamento pelo facto de a Igreja ser identificada
como uma força conservadora e retrógrada. E este raciocínio não
é só produzido fora da Igreja, pelos "seus inimigos", pois no seio
das comunidades cristãs muita da rebeldia, defensora de uma
política mais social e progressista, foi expressa através destas categorias críticas.
Ainda recentemente, num programa televisivo, um conhecido
historiador afirmava que o catolicismo português não fora nunca
capaz de criar uma cultura própria. Referia-se indirectamente a
não constituição de uma força partidária expressiva da grande
maioria daqueles que se reclamam católicos na nossa sociedade.
Esta afirmação coloca, porém, uma série de questões fundamentais. Se é verdade, a pergunta é porquê. Mas se não é verdadeira, então importa perceber porque é que existe essa imagem.
Talvez estas questões nos levem a reflectir sobre alguns aspectos
do catolicismo em Portugal.
Costuma-se afirmar - e certos responsáveis eclesiásticos
têm-no feito - que se encontram católicos em todo o espectro
partidário. Contudo, a presença dos católicos no interior das diversas forças partidárias realiza-sede um modo muito distinto.
Uma certa cultura católica identifica-secom a ordem, a defesa
da propriedade, a valorização da hierarquização social, compreendendo a experiência cristã essencialmente como a prática
de uma doutrina, fazendo-a coincidir - em graus diferenciados
- com uma prática política que privilegia a afirmação, mesmo
que não seja mais do que formalmente, destes princípios e valores. Transportam para a actividade política a nostalgia de uma
coesão (unidade) e interpretam a realidade como uma crise em
que o passado é a referência mítica e o presente expressão dos
males de que enferma a sociedade, atravessada pelas mais variadas forças de desagregação (na família, na escola, entre os jovens e na própria Igreja). E, neste contexto, a Igreja é considerada
uma instituição de primeira importância, exactamente pela sua
função de coesão social.

Um outro sector, mais desligado da dinâmica aa igreja ou inregrando-se em circuitos dispersos, encara o seu empenhamento
político como contestação e inspirado pela criação de uma sociedade que de algum modo levaria a transformação da própria Igreja.
A experiência da fé pode ser motivação para esse empenhamento
político, mas a referência a Igreja é pelo menos secundarizada. A
Igreja, enquanto instituição, é-lhe pedida sobretudo a sua capacidade e força de contestação social.
Sendo bem distintas estas duas posições, há nelas um traço
comum: encara-se a Igreja como um todo, na defesa da ordem ou
na sua contestação; o que importa é sobretudo a afirmação e não
o debate; valorizam-se mais os princípios tradicionais ou as tomadas de posição do que o compromisso individual ou dos grupos.
Mas a questão central, e actual, é certamente outra: trata-se de
entender e de responsabilizar os católicos como cidadãos e de
despertar o sentido da experiência cristã em relaçao ao seu empenhamento político e partidário. Como também insistir sobre o modo
como estas questões têm lugar no aprofundamento da experiência
cristã no seio da Igreja, entendida esta sobretudo como comunidade e comunhão entre homens e mulheres cuja existência se confronta com a experiência de Jesus Cristo.
Trata-se da ultrapassagem de uma cultura de acomodação,
bastante comum aos católicos portugueses, para chegar a uma
percepção mais profunda da exigência do viver em sociedade.
Descobrir que a caridade, a esperança e a fé têm dimensões políticas e que estas se traduzem por uma responsabilidade que não se
reduz ao simples "acto eleitoral". Em que medida questões como a
falta de habitação, a crise do sindicalismo, a abstenção, a fraqueza
da oposição política, a boa gestão governativa, o sistema de impostos, a política de saúde e de educação, as prioridades no desenvolvimento económico, a situação do sector agrícola ou os desafios da actividade empresarial, constituem assuntos de reflexão
dos católicos e do seu empenhamento, não só ao nível mais pessoal como também a nível da comunidade cristã.
Não está em causa a criação de "uma política católica", mas o
modo como os católicos, enquanto cidadãos, estão na política. Até
que ponto os católicos em Portugal sentem que a sua fé Ihes exige
uma participação política e partidária? É certo que esta realidade é
terreno de conflitos, de lutas, mas o desafio é exactamente esse:
como aí estar. As comunidades cristãs, ciosas de manter a unidade
dos seus membros, até que ponto, fugindo a uma procura mais
profunda, não geram senão uma cultura de acomodação e de indiferença? E, numa sociedade de separação e laica, este comportamento dos católicos é, sem dúvida, factor de redução do próprio
impacte da experiência cristã. Os católicos em Portugal estão demasiado habituados a que o poder e a influência da Igreja mais institucional Ihes resolva um problema de visibilidade e de significado
na sociedade - problemática em relação a qual, eles deveriam
responder sobretudo pela sua intervenção como cidadãos comuns.

Grupos há que, identificando "a boa opção" com
determinada formação partidária ou
determinado espectro político-ideológico,tendem
a excluir como válidas ou possíveis outras opções,
acontecendo mesmo a exclusão. E este
comportamento é sintomático em certas
comunidades e movimentos que constituem o
tecido da Igreja Católica. Estas tensões levam
a buscar na secundarizaçáo do político,
na desvalorização do partidário ou no absentismo
do debate sobre estas questões, a "receita"
que procura garantir a unidade, a coerência
interna e um pluralismo que, na maioria das vezes,
não tem um conteúdo real.

DIREITO A
AUTODETERMINAÇAO

.

Jean Yangoumalé*

O que é um povo? O que é uma minoria?

Como traçar a fronteira que os separa?
Se um povo tem direito a autodeterminação,
em nome do direito dos povos de disporem
deles próprios, cabe ao Estado garantir
as minorias os direitos que Ihes são
reconhecidos, sob o controle da comunidade
internacional. A maior importância que
a actualidade confere a estas questões torna
necessário distinguir, tão precisamente quanto
possível, povos e minorias nacionais (1).
(*) Jurista Internacional, cronista na Radio-France Internacional.
(Texto publicado in Le Monde Diplomatique, Janeiro 1992. Tradução de Jorge Montiel.)

Os Estados têm, de uma forma geral, uma atitude pelo menos ambígua: reclamam-se sempre "do seu povo", mas ao mesmo tempo recusam-se a reconhecer a qualidade de "povo" aos
elementos diferenciados da população. Atitude "normal", dir-seá. Entre os motivos invocados menciona-se frequentemente o
respeito da integridade territorial e da unidade nacional, a singularidade da competência interna e a natureza essencialmente
política do princípio da autodeterminação. Alguns exemplos de
entre os mais recentes: em 6 de Maio de 1991, as autoridades
soviéticas justificaram a intervenção brutal das forças armadas
nas vilas arménias próximas da fronteira com o Azerbaijáo pela
necessidade de desarmar as milícias arménias; em França, sob
a iniciativa do RPR, da UDF e da UDC, o Conselho Constitucional anulou, em 9 de Maio de 1991, o artigo 1 da lei de 12 de
Abril, reformando o estatuto da Córsega, reconhecendo, em
particular, a existência do "povo corso" como "componente do
povo francês"; no Canadá, sublinhando que "o carácter único
do Quebeque deve ser afirmado", o governo federal anunciou,
no dia 13 de Maio último, que a unidade nacional era um dos
seus principais objectivos. A lista poderia ser aumentada.
No plano jurídico, apela-se facilmente a textos como a Carta
das Nações Unidas (artigo 2, parágrafos 4 e 7), a Declaração de
1960 sobre a concessão da independência aos países e aos povos coloniais (parágrafos 6 e 7), a Carta da Organização de Unidade Africana (OUA) (artigo 3, parágrafo 2), e a da Organização
dos Estados Americanos, a Acta final da Conferência de Helsínquia sobre a segurança e a cooperação na Europa. O sistema
regional africano, em particular, consagrou a intangibilidade das
fronteiras herdadas da colonização, adoptando assim o famoso
princípio do uti possidetis, já ensaiado na América Latina, de onde é originário. O Movimento dos Países Não-Alinhados tinha-se
pronunciado igualmente pela intangibilidade das fronteiras existentes, o statu quo territorial (2). Finalmente, a Conferência Islâmica tinha adoptado esta mesma soluçáo nas suas sessões de
1973 e 1977.
No contexto preciso da descolonização, estas restrições justificam-se mais pela preocupação de preservar as independências recentemente adquiridas contra o risco de surgimento de
novos Estados do que por um desejo de limitar arbitrariamente
a aplicação do direito a autodeterminação. Contudo, na prática
recente, assiste-se a uma proliferação de proclamações unilaterais de independência, assim como a uma reacção, frequentemente prudente, da comunidade internacional. O movimento foi
desencadeado pelos Estados bálticos (em particular a Lituânia).
Em 18 de Maio de 1991, os antigos resistentes do Movimento Nacional Somaliano, que controlavam o Norte da Somália, separaram-se e proclamaram a República da Somalilândia. Em 29
de Maio, a república jugoslava da Croácia, seguida pouco depois pela Eslovénia, proclamou a sua soberania. Em 28 de Junho, quando as forças armadas jugoslavas bombardearam os
aeroportos eslovenos de Ljubljana e Maribor, a cimeira dos Doze, reunida nesse dia no Luxemburgo, decidiu enviar uma missão de mediação a Jugoslávia e congelar "toda a cooperação financeira comunitária e bilateral com a Jugoslávia" e accionou o
mecanismo de consulta de urgência da CSCE (Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa) em caso de crise na

Europa. Os dirigentes jugoslavos tinham três meses para encontrar uma solução; os presidentes croata e esloveno não deveriam efectuar "qualquer outro passo na via da secessão, em troca do retorno do exército federal as casernas".

UMA SOLUÇAO RARAMENTE PACIFICA
Numerosos textos fazem referência ao direito dos povos de
disporem deles próprios, enquanto princípio do direito internacional: a Carta das Nações Unidas (artigo 1, parágrafo 2, e artigo 55); a Declaração da Conferência afro-asiática de Bandoeng
(1955); a Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral das Nações
Unidas, intitulada "Declaração sobre a concessão de independência aos países e povos coloniais" (1960); a Carta da OUA
(1963);o pacto internacional relativo aos direitos cívicos e políticos (1966); a Resolução 2625 (XXV) da Assembleia Geral das
Nações Unidas, intitulada "Declaração relativa aos princípios do
direito internacional referente as relações amicais e a cooperação entre Estados conforme a carta das Nações Unidas" (1970);
assim como as Resoluções 3103 (MVIII) e 3314(XXIX), adoptadas pela mesma assembleia em 1973 e 1974; a Carta Africana
dos direitos do homem e dos povos (1981).
Os autores dos tratados de paz que se seguiram a I Guerra
Mundial tentaram fazer coincidir a noção de "nação" com a de
"Estado". O direito dos povos, nesta perspectiva, não era outra
coisa senão a transcrição do princípio das nacionalidades e estava destinado a ser aplicado aos povos antigos constituindo
minorias no interior de certos Estados europeus. Mas a lógica
que está na base do princípio do uti possidetis, caro aos Estados africanos, é totalmente diferente: o antigo presidente malgache, Philibert Tsiranana, na conferência dos chefes de Estado
da OUA de 1964, declarou: "Já não é possível nem desejável
modificar as fronteiras das nações em nome de critérios raciais,
religiosos... De facto, se adoptássemos como critério para definir as nossas fronteiras a raça, a tribo ou a religiáo, haveria Estados africanos que desapareceriam do mapa..." (3).
Finalmente, se o Tribunal permanente de Justiça Internacional tem manifestado uma atitude relativamente prudente no que
diz respeito ao problema da autodeterminação, o actual Tribunal
Internacional tem-se pronunciado de forma francamente afirmativa sobre este problema. Por exemplo, na sua notificação consultiva de 21 de Junho de 1971, relativa as consequências da
presença contínua da Africa do Sul na Namíbia: "A evolução ulterior do direito internacional no que se refere aos territórios não
autónomos, tal como está consagrado na Carta das Nações
Unidas, faz da autodeterminaçao um princípio aplicável a todos
estes territórios." (4.) A ratificação consultiva emitida em 16 de
Outubro de 1975 no caso do Sara ocidental (5), reafirma as principais posições adoptadas em 1971, além de constatar o princípio da autodeterminação enquanto direito dos povos (parágrafo
5) e a validade do princípio da autodeterminação (parágrafo 59).
Pode-se assim dizer que o direito dos povos de disporem deles
próprios deixou de ser uma simples reivindicação política.
Todavia, este domínio escapa, pela força dos factos, ao juridismo excessivo em que, por vezes, se tem pensado encerrá-lo.
Com efeito, a vontade de uma parte da população de um Esta-

do de se libertar da tutela desse Estado (vontade de emancipação) confronta-se quase sempre com a hostilidade do Estado
recusado. Sabe-se, porém, que a concretizaçáo da autodeterminação raramente se faz de uma maneira pacífica, como testemunha o complexo fenómeno das guerras de libertação nacional,
tão numerosas nos nossos dias. Nenhum continente é poupado.
No Sri-Lanka os combatentes do LTTE (Tigres Libertadores do
Eelam Tamil) mantêm uma guerrilha impiedosa contra o regime
de Colombo: hindus reclamam a independência dos territórios
do Norte e do Leste, onde são maioritarios. No Senegal, os rebeldes separatistas do Movimento das Forças Democráticas de
Casamance, apoiados num núcleo armado denominado Atika
(combatentes), lutam pela instauração de uma república diola.
Nos Camarões, suspeita-se da Social Democratic Front, de tendências separatistas, apesar da fé declarada deste partido na
unidade dos Camarões. Trata-se, pois, da Africa, do Sudáo, da
União Soviética, da Jugoslávia, da India, do Paquistão... A integridade territorial de numerosos países está ameaçada, abalada.
Estas guerras de libertação são frequentemente a aposta de
poderosos interesses económicas e político-estratégicos, o que
leva a que estejam mais submetidos ao equilíbrio das forças
presentes do que a regra do direito. A comprová-lo o papel dos
Estados Unidos e da ex-União Soviética na resolução das guerras civis que ameaçam desintegrar o Sul do continente africano
(6). Em Angola, o partido do MPLA, no poder, beneficiou do
apoio logístico da União Soviética, de Cuba e da Alemanha de
Leste, enquanto os rebeldes da UNITA foram apoiados em especial pela China, pela África do Sul, pelos Estados Unidos, Alemanha Ocidental, França e até por grandes empresas ocidentais.
A aplicação do direito dos povos a disporem deles próprios
não pode, contudo, ser assegurada de forma absoluta. E assim,
por exemplo, quando a autodeterminaçao em lugar de tender a
desalienaçáo social, a libertação da colectividade em causa, a
submete a uma dependência maior ou apenas lhe oferece vantagens de fachada. Tal é o problema das colectividades cujos
membros estão dispersos no seio de vários Estados, não Ihes
sendo ou não Ihes podendo ser atribuído qualquer território, ou
daqueles que têm vindo a ser minoritários in loco (devido a assimilação e a imigração...) ou que subsistem apenas em faixas
territoriais (em enclaves dispersos) (7). Pense-se na situação
dos ciganos, por exemplo. Pode-se pensar num Estado sem território? E que benefício pode obter uma comunidade minoritária
num território do desmembramento desse território?
A autodeterminação realiza-se de duas formas, igualmente
legítimas: a ascensão a independência ou a integração num Estado pré-existente. Esta segunda hipótese pode ser ilustrada pelos conflitos nacionais que abalam actualmente a Europa de
Leste, pois há quem levante a questão da integração num Estado vizinho, o que, e,m consequência, afecta as relações entre os
países envolvidos. E assim que a Jugoslávia (ou agora a Sérvia)
se opõe a Albânia a propósito do Kosovo e a Bulgária a propósito da Macedónia; a Roménia está em litígio com a Hungria pela
Transilvânia; a Bulgária e a Turquia disputam-se os montes RÓdopes. Os abkhazi da Geórgia queixam-se do tratamento que

Assiste-se, pois, ao desmoronamento
da concepção segundo a qual o problema
dos direitos do homem e das liberdades
fundamentais compete essencialmente
a um Estado. Dada a amplitude alcançada
pelo respeito dos direitos do homem, nada mais
impede que o problema das minorias nacionais
seja submetido ao direito internacional.
A situação das colectividades consideradas
como minorias nacionais, pelo único facto
de que o direito dos povos não Ihes pode ser
aplicado, é comparável a das minorias étnicas,
religiosas ou linguísticas.

Ihes infligem os georgianos e lutam pela anexação a Rússia.
A característicaessencial da autodeterminaçao é a de ameaçar a integridade territorial do Estado desacreditado. Se é de outra maneira, se as populações envolvidas reclamam um estatuto
de liberdade, não pondo em questão a integridade territorial do
Estado, não se tratará de autodeterminaçao no sentido do direito dos povos, mas de protecção das minorias nacionais. Tanto
mais que não é raro que a concretizaçáo do direito dos povos
leve ao impasse. E o caso quando uma população, que lutava
pela independência ou a integração num Estado pré-existente,
não ganhou a sua causa, devido a vitória do Estado que ela
queria deixar (assim as tentativas secessionistas do Katanga, no
Congo-Léopoldville (1960-63); do Biafra, na Nigéria (1966-70);
do Sudão do Sul (1967-72) e do Ogadén (1977), província etíope reivindicada pela Somália (1977). Ou então quando se declara a retirada, optando por um estatuto de liberdade que respeite
a integridade territorial do Estado: é assim que a aspiração dos
habitantes do Quebeque, que se tem manifestado, algumas vezes, de forma violenta e, outras vezes, pelas vias legais, se inclina hoje para a solução da identidade nacional em vez do particularismo regional (8). Seja como for, no primeiro caso, o Estado terá estabelecido a sua autoridade em todo o território; no
segundo caso, negociará, se possível, o acordo de um modus
vivendi fundado nas novas reivindicações (9).
Em ambas as hipóteses, trata-se de populações que não podem ou não querem pôr em causa a integridade territorial do
Estado. Não podendo ser-lhes aplicado o princípio do direito
dos povos a disporem deles próprios, a sua via jurídica será regida pelo princípio da protecção das minorias nacionais.

EM NOME DE UM "DEVER DE INGERÊNCIA
A questão diz respeito ao Estado em causa assim como ao
conjunto da comunidade internacional, devido ao movimento de
internacionalização dos direitos do homem, que contesta a soberania absoluta dos Estados. Alguns exemplos: no passado
dia 2 de Abril, o Conselho de Segurança das Nações Unidas,
instado pela França, tomou uma resolução relativa a tragédia
dos curdos iraquianos, em nome de um dever de ingerência humanitária; no dia 30 do mesmo mês, a bandeira da organização
mundial flutuava no campo de abrigo de Zakho, no Iraque. Em
finais de Maio de 1991, no norte do Mali, três dezenas de civis
tuaregues inocentes foram assassinados pelo exército como represália; num comunicado publicado no dia 11 de Junho, a Amnistia Internacional denunciou estas execuções e pediu as autoridades malianas para abrirem um inquérito independente, a fim
de que os culpados possam ser detidos e julgados.
Assiste-se, pois, ao desmoronamento da concepção segundo a qual o problema dos direitos do homem e das liberdades
fundamentais compete essencialmente a um Estado. Dada a
amplitude alcançada pelo respeito dos direitos do homem, nada
mais impede que o problema das minorias nacionais seja
submetido ao direito internacional. A situação das colectividades consideradas como minorias nacionais, pelo único facto de
que o direito dos povos não Ihes pode ser aplicado, é comparável a das minorias étnicas, religiosas ou linguísticas. Nestas con-

dições, pode-se admitir que seja reservado a umas e a outras
um tratamento análogo, ou seja, o reconhecimento dos direitos
colectivos. Trata-se de um domínio a que as Nações Unidas atribuem algum espaço e cuja importância se percebe pelos numerosos trabalhos que se desenvolvem no seio da subcomissão
de luta contra as medidas discriminatórias e de protecçao das
minorias, apoiados pelo pacto internacional relativo aos direitos
civis e políticos, que, numa fórmula concisa, resume a substância destes direitos colectivos: nos Estados onde existem minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas que periencerem a essas minorias não podem ser privadas do direito de ter,
em comum com os outros membros do seu grupo, a sua própria vida cultural, de professar e de praticar a sua própria religião ou de empregar a sua própria língua!
Existem casos em que as colectividades que preenchem as
condições objectivas para reivindicar a autodeterminação (e
aceder assim ao nível de "povo") recusam, por diversas razões,
exercer este direito, permanecendo assim voluntariamente minorias nacionais. A sua posiçao pode ser comparada a das colectividades que têm sido reconhecidas como povos pelo facto
de ter reivindicado a independência ou a integração num Estado
pré-existente, mas de novo se tornam minorias nacionais, dado
o insucesso da sua luta de libertação.
O destino da Eritreia ameaça levantar questões desta natureza: de facto, qual será a atitude a adoptar pelos novos dirigentes de Addis-Abeba em relação a uma eventual independência
da Eritreia? Ainda que a Frente Popular de Libertação de Tigre,
que domina a Frente Democrática e Revolucionária do Povo
Etíope, actualmente no poder, se tenha mostrado solidária com
a causa eritreia e embora a aliança entre tigrenses e eritreus tenha desempenhado um papel decisivo no derrube do coronel
Menguistu, numerosas questoes parecem dividi-los hoje: para
além dos receios de que se poderia suscitar a generalização
das reivindicações territoriais entre as outras minorias nacionais
(afars, oromos e somalis, em particular), a situação geoestratégica e económica da Eritreia parece demasiado importante para
ser esquecida. Assim, não é impossível que os eritreus venham
a procurar uma solução de autonomia interna, suficientemente
ampla para satisfazer a sua vontade de independência. Chegar
a autonomia interna pode ser então um remédio susceptível de
conciliar a integridade territorial do Estado e a liberdade das entidades minoritárias. As fórmulas imagináveis são, todavia, tão
múlt)plas como as circunstâncias que as condicionam (10).
E pelo estatuto a que aspiram que os povos se distinguem
das minorias nacionais. Noutros termos, o estatuto de liberdade
que reivindicam constitui o verdadeiro critério de distinção entre
estas duas entidades. As populações cujas reivindicações
ameaçam a integridade territorial do Estado (independência ou
integração num Estado pré-existente) constituem os povos, no
sentido jurídico da palavra. As populações que aspiram a um
estatuto de liberdade, não pondo em causa a integridade territoria1 do Estado (direitos colectivos ou autonomia interna), constituem as minorias nacionais. O direito dos povos de disporem
deles próprios e a protecçao das minorias nacionais são as
duas faces duma mesma e única preocupação: a desalienação
social do homem.

(1) Cf. Jean Yangoumalé, " Les rapports entre protection des minorités nationales et droit des peuples a disposer d'eux-mêmes.
Approche juridique", Academia de Direito Internacional de Haia,
Centro de Estudo e de Investigaçáo, 1984.
(2) Declarações do Cairo (1964) e de Colombo (1976).
(3) Cimeira da Organizaçao d e Unidade Africana, d o c .
CiaslGENIINFl14, p. 5.
(4) Compilação dos decretos, notificaçoes consultivas e ordenanças do Tribunal Internacional de Justiça, Haia, 7 97 1, p. 3 1.
(5) Compilação dos decretos, notificações consultivas e ordenanças do Tribunal Internacional de Justiça, Haia, 1975, p. 3 1.
(6) Ver Philippe Leymarie, "Vieilles guerres autour de Ia mer
Rouge", Le Monde Diplomatique, Agosto 1990; Philippe Leymarie,
"La corne de I'Afrique abandonnée par les grands", Le Monde Diplomatique, Fevereiro 1991; Philippe Leymarie, "La corne de I'Afrique en voie d'éclatement" et Gérard Prunier, "En Ethiopie, des rivalités ethniques si anciennes, si profondes': Le Monde Diplomatique,
Setembro 1991.
(7) Guy Héraud, "Notion de minorité linguistique", in Minorités
linguistiques et interventions - Essai de typologie, Presses de /'Université Laval, Quebeque, 1977, pp. 31 e 32.
(8) Ver Claude Bariteau, "Le Québec aux portes de Ia souveraineté ", Le Monde Diplomatique, Fevereiro 1991.
(9) Por exemplo, no desenrolar da guerra civil que estalou no
Sudão em 1967 e que terminou em 1972, em detrimento das províncias meridionais secessionistas, foi acordado a estas últimas um estatuto de autonomia.
(10) Em França, a solução considerada pela presente 1e1de 13
de Maio de 1991, consagra a especifrcidade da Córsega no seio da
República. Ver Jean-Louis Andréani e Isaure de Rivière, "La place
de Ia Corse dans Ia République ", Le Monde, 15 Maio 1991.

Nós E A EUROPA
OU AS DIFERENTES
RAZOES
Portugal preside, pela primeira
vez, a Comunidade Europeia.
O continente atravessa ainda
as grandes incógnitas
provocadas pelas mudanças
que, desde 1989,
o precipitaram para um futuro
que se adivinha com
dificuldades. Pretextos
suficientes para um dossier
sobre a Europa, a sua actualidade e os seus caminhos.
Apresentamos a seguir dois
textos do recente Sínodo dos
Bispos - dedicado
a evangelizaçáo da Europa e um comentário ao mesmo
acontecimento; uma reflexão
sobre o futuro da Rússia
a partir do pensamento de
várias das suas personagens e
uma mesa redonda sobre o
processo de construçáo
europeia, na qual participam
José Mattoso, professor
universitário e investigador,
Jorge Wemans, jornalista,
director-adjunto do Público,
e Luís de França, padre
dominicano e sociólogo.

-

Viragem Fala-se muito da construção da Europa, ideia que normalmente se restringe a Comunidade Europeia. Como se pode pensar ou reflectir a identidade comum do continente em confronto ou em complementaridade com esta ideia de Com
munidade?
José Mattoso - Essa identidade
comum do continente tem um aspecto
que me parece muito simples, acerca
do qual toda a gente está de acordo,
que é a referência comum ao cristianismo. Actualmente, essa referência comum não é reconhecida por uma grande quantidade de europeus, mas a civilização que foi criada nesta área do
Mundo seria incompreensível sem ela.
Apesar de a referência expressa actualmente não ser essa. Quando falo de
cristianismo, não se trata apenas de um
fenómeno religioso. Trata-se de uma
forma de compreender a relação entre
os diversos planos da realidade, a situação do homem no Mundo, a maneira
como o homem constrói o seu próprio
destino e o valor que ele dá as coisas e
aos outros homens.
Viragem - Apesar das diferentes
formas que o cristianismo assumiu
nas diversas zonas do continente?
Por exemplo, na Escandinávia, nos
países de Leste?
J.M. - Penso que sim. Porque dentro deste grande conjunto de formas de
relação entre o homem e a realidade, o
homem e os outros homens, há variantes bastante grandes. Primeiro foi a separaçáo entre o Ocidente e o Oriente,
quer dizer a Igreja Católica e a Igreja
Ortodoxa; depois, houve a separação
entre católicos e protestantes. Ora, as
três grandes famílias religiosas que assim se formaram têm também alguma
coisa que ver com fenómenos de civilização. Há uma relação entre essas atitudes religiosas e as atitudes civilizacionais em cada uma dessas áreas. E, todavia, elas entram em relaçao umas
com as outras, não são espaços estaticos. De facto, uma das grandes características da Europa, toda a gente o reconhece, é precisamente o seu pluricentrismo e a constante dinâmica de
desafio e resposta que se dá entre cada
um dos seus pólos.

Viragem - Falando desses pólos:
de um lado, estão 12 países a construir uma experiência de unidade única na História e, do outro, está uma
série de naçóes a desagregarem-se.
Será isto uma consequência destes
diferentes pólos civilizacionais?
Jorge Wemans - Há aí um elemento que muitas vezes não se valoriza
e que é muito importante: é o elemento
económico. Na História, muita coisa
aconteceu porque os homens entraram
em relaçao uns com os outros com base em relaçóes económicas. Portanto,
não desvalorizaria a Comunidade Europeia pelo facto de ela ter como objectivo a construção de um espaço económico. Esse elemento é altamente positivo. Embora não sendo totalizante, é um
bom motor da História. Alguns dos problemas que encontramos hoje em dia
no processo de desagregação da exURSS têm exactamente a ver com a
inexistência de uma relaçao económica
entre aqueles diferentes estados que
possa ser consensual, que possa ser
interessante para quase todos e que
possa enquadrar economicamente a relação entre eles.
Em relação a tua questão, queria
apenas focar dois aspectos que me parecem importantes. Estando totalmente
de acordo com o que o José Mattoso
acabou de dizer, só queria sublinhar
que muitas vezes a Igreja - a Igreja
Católica, que é aquela que eu conheço
melhor -, partindo exactamente das
premissas e daquilo que muito bem o
José Mattoso focou, tende a apropriarse da nossa existência, do nosso modo
europeu de viver, tende a apossar-se
disso como seu. E isso não é seu. Isso
é da Europa que se construiu, é um fenómeno de civilização e, portanto, não
pertence propriamente a Igreja.
Segundo, penso que as diferenças
no continente são abissais. Basta olhar
para o mapa dos povos no centro da
Europa para concluir que aquela zona é
uma confusão indestrinçável, a quantidade de relações de poder que se estabeleceu, de partilhas de território, de
guerras, a quantidade de povos, não
sei mesmo se de raças, de línguas, de
culturas ... A Europa é seguramente
muito diversa, a sua História é uma his-

tória de séculos (de milénios) de confrontos. As relações de dominaçao no
interior da Europa são histórias muito
complexas. Sem dúvida que existe uma
identidade europeia, a qual é mais facilmente perceptível na área da cultura,
mas creio que a Europa é extremamente diversa e, portanto, qualquer construção europeia tem de ter em conta, não
só o passado, mas também o desejo de
um futuro.
Na construção europeia há que reconhecer até que ponto é que comungamos determinados valores. Mas a
construção da Europa tem de partir de
um acto de vontade, de um desejo de
construir um futuro comum. Não é apenas o prolongamento de uma situação
que nos é dada. Esse acto de vontade
está na origem do Tratado de Roma. E
para esse futuro nós temos que partir
conscientes da história de luta pelo domínio no interior da Europa. Se o futuro
em comum é ajudado por questões civilizacionais, por questóes geográficas e
por questóes de diferença dos terceiros, é seguramente um acto de vontade. Só existe CE porque, em determinada altura da história deste continente,
meia dúzia de Estados, meia dúzia de
pessoas com responsabilidades políticas, se puseram de acordo para construir algo que até aí não existia.
Viragem - Mas pode-se falar de
um projecto que vai além do aspecto
económico quando assistimos, por
exemplo, a falta de consenso e entendimento sobre uma política externa
comum?...
J.W. - Não tenho dúvida nenhuma
de que a Comunidade Europeia é hoje
fundamentalmente uma realidade económica, mas nos seus cidadãos e nos
seus responsáveis políticos existe, desde há meia dúzia de anos, a consciência da insuficiência do facto de ser meramente económica.
J.M. - Queria introduzir um pequeno complemento e, a partir da forma
como foi feita a pergunta, sublinhar que
os estados de Leste - sobretudo os
estados de Leste, embora aconteça
também nos ocidentais - nunca foram
unidades políticas muito naturais. São
superestruturas sobre um mosaico de
povos com conflitos espantosos entre

si. O bloco imenso da União Soviética,
no fundo, agrega povos que têm muito
pouco que ver uns com os outros. A superestrutura estatal manteve-os em paz
durante um período limitado. Agora, a
sua desagregação faz vir a tona contradições que sempre existiram. As unidades foram muito artificiais. Como, de
resto, muitas unidades políticas ocidentais ... Em Espanha, mesmo aqui a porta, temos também isso mesmo.
Também não estou muito de acordo
com esse problema do "acto de vontade", mas depois podemos lá voltar.
Viragem - A desagregação questiona o projecto de construçáo da Comunidade Europeia?
Luís de França - Penso que levanta interrogações, mas não póe em causa o projecto da Comunidade Europeia.
A dimensão económica está presente desde o início da Comunidade e tomou ao longo dos anos um maior peso
no conjunto da dinâmica comunitária.
A partir de 1985, data da arrancada
para a etapa em que nos encontramos,
reforça-se o confronto económico com
os outros grupos do Mundo, os Estados
Unidos e o Japão. E, por isso, a dimensão económica está presente nesta fase
como um desafio. Mas, situada a dimensão económica, tanto quanto posso reflectir sobre o que é que é próprio
do sucesso - se existe sucesso na actual Comunidade... -, não é só o económico, mas creio que é uma relaçao
privilegiada entre as distâncias e a demografia. Portanto, uma questão que
tem que ver também, de facto, com a
geografia. Isto é, nós temos na Europa
actual dos 12 uma relação muito favorável entre os níveis demográficos e as
distâncias a percorrer, o que não acontece, por exemplo, num outro bloco que
é o Japão, onde há excessiva população para poucas distâncias, ou nos Estados Unidos, onde o custo da distância pesa em certos sectores, mesmo do
desenvolvimento económico. Evidentemente que dá a esses países outras
possibilidades que a Europa não tem.
É sobre estas duas coordenadas e
da conjugação favorável da distância e
da demografia, que a Comunidade, alicerçada no tal fundo cultural comum e
estimulada pelo desafio económico, se

tem desenvolvido. Creio que os países
que agora estão a querer aproximar-se
da Comunidade Europeia, quando perceberem estas realidades, saberão ultrapassar os espectros actuais, tais como o nacionalismo e as divisões que
vêm da História, para perceber os factores positivos que fizeram a Comunidade
avançar até agora e que só esses factores podem, de facto, favorecer o desenvolvimento da Comunidade para além
dos 12 sem que ela própria entre em
desagregação. Sou bastante optimista
quanto ao alargamento da Comunidade, sob a condição de que haja, durante muito tempo, um núcleo fundamental
de 12, antes de começar a querer que
todos os países entrem no mesmo ritmo.
Nesta ordem de ideias, há aqui um
problema, quando pensamos no alargamento da Comunidade, para o caso da
Rússia, da actual Federação Russa.
Porque a Ucrânia ou a Bielorússia, ou
qualquer outro país de Leste, têm uma
dimensão onde esta relação distânciademografia se pode manter, ou se deixa analisar, com os mesmos critérios
dos 12 países da Comunidade Europeia. Já o mesmo não acontece quando pensamos na Rússia enquanto Federação Russa. E, por isso, a linda frase "a Europa do Atlântico aos Urales"
merece muito cuidado, porque não é
viável, culturalmente e estruturalmente
falando, pensar que o modelo de sociedade e de estruturação da sociedade
que enformou até agora a Comunidade
dos 12 poderá alguma vez ser alargado
ao mundo da ex-União Soviética, mesmo considerando só a Federação Russa. Isso põe de facto um problema. Viável talvez até aos Urales... a ver ... a
ver... Mas, mesmo aí, com dúvidas.
Viragem - Quais são, então, as
virtualidades para esse projecto comum que pode ir até aos Urales, mas
talvez já não para além deles?
L.F. - Isso tem que ver, evidentemente, com a implantação do ideal e da
realidade democrática nas sociedades.
E não há democracia sem um certo
conceito do homem, dos direitos humanos e da sua implantação numa dada
sociedade. Uma das forças da sociedade europeia é efectivamente um certo

conceito e prática da democracia. Os
Estados Unidos têm uma outra forma
de viver a democracia , quanto mais
não seja ao nível da sensibilidade.
A Europa tem efectivamente a sua
forma própria de se relacionar com o
outro. Que nem sempre é a da tolerância. Como sabemos, a Europa tem uma
história de violência e de domínio do
Mundo, mas, paralelamente a essa história de violência e de domínio do outro, está uma relação muito própria com
o outro, como vários filósofos, nomeadamente Michel de Certeau, sublinharam. Essa é a grande força da civilização europeia: a atençao ao outro, mesmo que muitas vezes seja para o dominar. Mas houve, de facto, uma atençao
ao outro. O europeu não é indiferente
ao outro, culturalmente. E isso é um
móbil da sua cultura.
Por outro lado, é vivido de formas
ainda diferentes conforme, no interior
da Europa, nos encontramos sob a influência de diferentes fases do cristianismo. Os ortodoxos têm também uma
forma de viver essa relação com o outro
diferente da dos protestantes e da dos
católicos. E isso, necessariamente, irá
sempre repercutir-se no futuro, dado
ser o nosso passado. Mas há um aspecto comum a toda a cultura europeia
nesta relação com o outro.
Viragem - Entra aqui a sua discordância em relação ao acto de vontade?
J.M. - Talvez sim. O que eu queria
dizer era que desconfio muito da possibilidade real de construir alguma coisa
de historicamente significativo sobre
meros actos de vontade. O voluntarismo na história nunca teve consequências globais. Parece-me, justamente,
que a construção da Europa é alguma
coisa de viável porque vai ao encontro
de forças que mostram um certo sentido das estruturas estabelecidas anteriormente. Trata-se de tomar consciência delas e de as orientar nos sentidos
possíveis, que possam trazer algum benefício para o conjunto dos intervenientes. Penso que, mais do que arrancar a
golpes de vontade um futuro ideal, o
que interessaria era saber quais são as
virtualidades profundas e aproveitá-las
até ao máximo, uma vez que o espaço

europeu foi construido porque houve a
percepção de que existiam interesses
comuns. Houve afinidades culturais que
funcionaram, houve a mesma forma de
resolver problemas que eram de toda a
gente, houve acordos que se estabeleceram, a muitos níveis - ao nível da aldeia, ao nível da província, ao nível do
país, ao nível dos acordos internacionais, ao nível das trocas comerciais. Tudo isso funcionou em vários níveis, com
uma certa hierarquia, numa conjugação
multifacetada e espontânea. Ora, no
mundo actual começou-se a descobrir
que a rivalidade entre as nações e o
equilíbrio económico e político já não
eram formas capazes de resolver os
problemas; que era necessário criar
uma estrutura mais vasta para responder aos problemas de uma economia e
de uma política que agora alcançam as
dimensões do Mundo, e com recursos
muito mais poderosos do que noutras
épocas.
Viragem - Estamos a falar de um
quadro europeu que - é líquido conta, a partir de agora, só com um
modelo económico. O socialismo
acabou mesmo, Jorge?
J.W. - Bem, o socialismo real, como é conhecido, acabou de facto e, em
termos mais gerais, podemos dizer que
todo o corpo doutrinário do marxismo e
do marxismo-leninismocaducou.
Antes de responder a tua questão, queria porém sublinhar que a Europa está a
viver uma fase muito complicada. Mesmo estando perfeitamente de acordo
com a limitação geográfica que o Luís
de França propôs, devemos ter consciência de que a Europa está num momento extremamente complexo, em
que a situação de aparente estabilidade
que vivemos durante 40 ou 50 anos está posta em causa. Essa estabilidade
das Últimas cinco décadas era, sem dúvida, aparente, mas era um forma de
gestão dessa coisa que se chama Europa. Havia um esquema de gestão de
conflitos e de contradições que estava
implantado. Funcionava mal, mas neste
momento deixou de existir e isso põe
todos os problemas de novo na mesa.
Temos na Europa, pela primeira vez
nos Últimos 45 anos, guerra civil num
país. Temos fenómenos de migração in-

terna, fenómenos de refugiados, que
eram coisas que nós, europeus, estávamos habituados a tratar no âmbito da
ONU para outras regiões do Mundo. O
nosso continente pela primeira vez,
nestes Últimos 45 anos, está na ordem
do dia com problemas extremamente
complexos e os europeus devem preparar-se para os poder resolver.
Há pouco falei no acto de vontade
neste sentido: creio que uma resposta
do tipo alargamento da Comunidade
Europeia é uma das hipóteses para enfrentar esses problemas. E penso que é
uma hipótese que não violenta as condições civilizacionais, económicas e
culturais existentes, mas é só uma das
hipóteses. Pode haver outras. Como
europeu comunitário, sublinho que me
parece que essa é uma boa hipótese face aos problemas actuais, porque é
uma forma de resposta que pode enquadrar os nacionalismos, que pode incentivar o desenvolvimento económico,
e pode, se bem explorada, fazer face
aos problemas migratórios que se desenvolvem no continente.
J.M. - Além desses problemas de
que estás a falar - a guerra civil, refugiados e outros -, há um novo fenómeno resultante desse, que é uma
consciência comum de que a resolução
desses problemas passa por um acordo entre todos e uma responsabilização
de todos os participantes da Comunidade. O que também é um fenómeno
novo.
J.W. - E diria que há essa hipótese, que esse é o quadro bom de ataque
aos problemas?
J.M. - Penso que só por aí é que
se poderão resolver.
J.W. - Acha que isso é assim tão
forte, ou tem dúvidas?
J.M. - Não há outra hipótese de os
resolver.
J.W. - Mas, apesar de tudo, a relação da Comunidade com a Jugoslávia
não joga nesse tabuleiro, joga no tabuleiro das diplomacias individuais. A Alemanha puxa para um lado, a França puxa para outro.
J.M. - Sim, mas a tentativa de concertação existiu. Não se conseguiu chegar lá, mas a consciência de que, se se
chegasse lá, era essa a via, parece-me

um dado importante na alteração das
mentalidades.
L.F. - Um escritor brasileiro intitulava a sua obra, "Teresa Baptista cansada da guerra". A Comunidade Europeia
tem uma das suas raízes no facto de a
França e a Alemanha se terem cansado
da guerra. E a História diz-nos que, de
facto, Jean Monnet tinha isso muito presente. E é isso que faz com que se arranque para um projecto completamente utópico, se nos reportarmos ao ano
em que ele nasce. Hoje, se falamos do
problema da Jugoslávia, temos de ser
realistas e verdadeiros e dizer que, no
fundo, os jugoslavos não estavam cansados da guerra, no sentido de que se
prepararam para ela. Durante estes últimos cinco ou seis anos, os croatas de
um lado e os sérvios do outro, em lugar
de tentar caminhos de superação do
nacionalismo, procuraram caminhos de
vingança de um passado histórico. E isto, é preciso dize-10, porque as Igrejas e
o catolicismo, aqui, têm um peso muito
importante.
Neste momento, há discussões muito interessantes nos meios da eclesiologia, nomeadamente em França, que
põem a dialogar os geógrafos e os teólogos, exactamente porque se percebe
aquilo que se chama agora nos meios
da Igreja "fronteira da ortodoxia". Ela
marcou o tecido da Europa e, quando
menos se esperava, após as reconciliações feitas no tempo do Concílio, etc., a
fronteira de 1054 está presente. E de
uma forma brutal, para não dizermos
sanguinária, nesta situação. Sei de fonte segura que o cardeal católico de Zagreb, portanto dos croatas, se recusou
a encontrar-se, antes do começo das
hostilidades, com o arcebispo ortodoxo
de Belgrado. E é recíproco, o de Belgrado também não o fez. Isto mostra
até que ponto há uma incompatibilidade muito grande entre dois homens,
crentes, cristãos.
Creio que aquilo que esses povos,
em parte, podem ver na Europa Ocidental é que, apesar de tudo, a noçao
de nacionalismo - e o que nós sabemos até pelos estudos de opinião pública, pelos estudos de sociologia - , o
apego do cidadão ao dar a vida pela
pátria, etc., isso teve uma superação na

Europa dita "ocidental". Os países que
agora querem entrar na Comunidade
também devem confrontar-se com esta
realidade. E evidente, como diz o José
Mattoso, não se faz nada na História
pelo voluntarismo, mas faz-se também
pelo confronto, e eu penso que, na medida em que esses países do Leste, do
ex-Leste, querem agora aproximar-se
da Comunidade, também terão ocasião
de se confrontar e de perceber porque
é que os ocidentais entraram por este
caminho e que aspectos novos, ao nível
da mentalidade, da cultura, dos valores
que enformam a vida, Ihes interessam.
E evidente que, enquanto esses países estiverem presos ao espectro do
nacionalismo, nós teremos grandes riscos, como diz o Jorge Wemans, de situações incandescentes. Qualquer atlas
da Europa Central mostra que aquilo é
um mosaico inextricável, não há geografia que possa salvar aquilo. E não há
voluntarismo. E, por isso, eu diria: não
há voluntarismo, mas há o apelo a uma
sublimação por um diálogo mais vasto,
que seja o de não ficar preso, efectivamente, ao ponto de partida. E aí, de
facto, os responsáveis europeus, a meu
ver, não quiseram, para enfrentar a crise jugoslava, analisá-la e perceber o
que é que se tinha preparado e, em função disso, tentar a solução. Começaram por jogar com critérios muito pela
superfície, como se nada existisse. E o
vulcão estava lá e, por isso, agora vemos as consequências.
Viragem - Mas, há pouco, o Luís
de França falava da Europa, ou dos
europeus, como gente capaz da atenção ao outro, as vezes também capaz
de "comer" o outro. Pode ser a solidariedade a chave para ultrapassar
as vagas de refugiados, a guerra civil
jugoslava, as incógnitas em relaçáo a
Rússia e a antiga URSS?
L.F. - Se é a chave não sei. Daqui
a uns anos é que nós vamos saber se,
face a crise actual e aos apelos de solidariedade, já aqui na zona europeia e
mediterrânica, e mesmo face ao Terceiro Mundo, se a Europa esteve a altura
ou não. Ninguém pode nesta altura prever como será a reacção dos europeus
quando os afrontamentos forem maiores, sobretudo face as vagas de imigra-

ção que estão a acelerar - como o
problema dos marroquinos que vêm
para Espanha, que é quotidiano, os jornais falam disto todos os dias -, que
se previam. Não nos esqueçamos que,
há três anos, passou A Marcha, filme de
ficção promovido pelas ONG (Organizações Não Governamentais) europeias,
que foi muito pouco comentado em vários países, nomeadamente no nosso.
Esse filme punha já em ficção o que
possivelmente se está a passar.
Como é que a Europa vai reagir?
Vai-se dobrar sobre o seu bem-estar e,
então, mais tarde ou mais cedo, ficará
perdida, ou vai ter capacidade de abertura e de criar esquemas de uma maior
solidariedade, que leve a desfazer o
confronto que pode existir, mesmo nas
suas fronteiras? Eu creio que, neste
momento, não há resposta nem futurologia possível para isso.
Viragem - Confronto mesmo entre a Comunidade Europeia e os países de Leste, ou o bloco exterior a
Comunidade?
L.F. - O problema é mais difícil
que o Norte de Africa. Nós não sentimos isso aqui, mas eu, nas reuniões
em Bruxelas, mesmo em reuniões a nível da Ordem Dominicana, fiquei impressionado ao verificar a insistência na
ajuda aos países de Leste, aos polacos,
a Praga, a Hungria. E várias vezes tive
de intervir para dizer que a Europa também era Espanha e Portugal, porque,
de facto, há uma obsessão, nos meios
das ONG, em certos meios de Igreja e
em todo a conjunto dos europeus, relativamente ao Leste. Eles farão tudo pela
integração do Leste. Mas terão muito
mais dificuldade para assumir as responsabilidades para com o Sul.
Veja-se o caso, por exemplo, das
Organizações Não Governamentais para o desenvolvimento e cooperação da
Itália, que neste momento estão a braços com falta de fundos, com incapacidade de agir no Terceiro Mundo, porque o Governo italiano, que em grande
parte era o financiador dessas organizações, deslocou todos os créditos para
os países de Leste. Ao Leste, os europeus e o conjunto dos países europeus
do Norte da Europa, que têm maior peso de decisão, estão mais atentos, e

mais facilmente darão a solidariedade
para aquele lado. A dificuldade virá do
lado do Sul, nomeadamente da margem sul do Mediterrâneo.
J.W. - Estou perfeitamente de
acordo. Penso que há outro elemento:
neste momento há duas Europas. Que
não são tanto a Europa do Sul e a do
Norte, mas a Europa do sucesso e a do
sofrimento. Deste ponto de vista, a Alemanha é um bom exemplo. O núcleo
base da CE apresentou-se sempre, e
com razões dadas pelos indicadores
económicos, como uma área de prosperidade, de progresso, de democracia,
enfim, como uma área de sucesso. E,
do lado de lá, é de facto a Europa do
sofrimento. São países que viram o seu
nível de vida reduzir-se, segundo todos
os indicadores disponíveis. Só no ano
2000 é que países como a Checoslováquia, Hungria e a Polónia poderão chegar ao nível de riqueza per capita equivalente ao nível que tinham em 1986-87.
Há uma geração no Ocidente da
Europa que está, apesar de tudo, a viver os benefícios materiais de 40 anos
de crescimento e há uma geração no
Leste, uma geração inteira, que vai defrontar-se com a redução do seu nível
de vida, com a redução das expectativas de vida, com a necessidade de emigrar... Esta dualidade vai marcar os próximos 20 anos. E os europeus do lado
de cá estão pouco habituados a olhar a
Europa com estes dois balanços. Durante muito tempo olharam-se como a
Europa do sucesso, que até tinha capacidade para integrar países como a Irlanda, como Portugal e como a Grécia.
J.M. - Queria referir-me a um aspecto do que foi dito pelo Luís de França acerca da possibilidade de entendimento entre povos com tradições culturais muito diferentes, e com uma história marcada pela constante agressão
aos vizinhos. A agressividade colectiva
e uma forma natural de preservação da
identidade e de solidariedade dos grupos étnicos que se constituem e que
sobrevivem, muitas vezes, graças a sua
rivalidade para com os grupos vizinhos.
No Ocidente, estas rivalidades resolveram-se num certo momento, nas guerras da religião, com separações estanques - "cuius regio cuius religio" - ou

seja, com a fixação de um estatuto, que
exigia a exclusão das divisões internas
e permitia a convivência de nações no
respeito pela religiao e pela cultura dos
outros países. A religiao deixou então
de justificar a guerra. Assim aconteceu
na Europa Ocidental.
Noutras regiões, e é pelos vistos o
que está a acontecer na Jugoslávia, o
hábito da convivência e da tolerância
não foi adquirido. Talvez seja, até certo
ponto, uma questão de maturidade.
Mas carências internas, o tal sofrimento, a dificuldade de resolver os problemas do dia-a-dia, podem agravar a violência e impedir a eclosão da tolerância.
Viragem - Para cada um de vós,
o que seria prioritário neste desafio
da construção europeia?
L.F. - Bom. Eu sou optimista, tenho sido sempre optimista quando penso na construção europeia. Durante
muitos anos participei, em várias cidades dos países de Leste, na Conferência dos Católicos de Berlim, a conhecida BK, em que nos reuníamos representantes de 25 países. O espírito que
aí se vivia, isto já no ano de 79 e em toda a década de 80, fazia-nos desejar
que um dia a Europa pudesse não ser
só dos 12 e que pudesse, de facto, não
existir muro. Isto, 12 anos antes dos
acontecimentos que levaram agora a
toda esta mudança europeia. Portanto,
eu continuo optimista, acho que é a única forma de a Europa contribuir de facto para a nova ordem mundial, com os
valores que lhe são próprios, os valores
culturais, e também com um certo conceito de solidariedade, que vem da nossa cultura e que nós não encontramos
em todas as outras civilizações.
Sei que é sempre muito perigoso
querermos falar dos valores próprios da
cultura europeia, porque há o risco de
não reconhecermos os imensos valores
que as outras áreas do Mundo têm para
dar, e já deram. Mas é indubitável que
há valores próprios da Europa e um deles é, de facto, um certo sentido da solidariedade, dos direitos humanos, uma
certa relação com a pessoa, que podem e continuarão a ser a contribuição
decisiva deste grande bloco do Mundo
chamado Europa.

J.W. - Creio que, sendo um pouco
bruto, haverá três prioridades. É preciso
deixar que o dinheiro funcione. E assim
que, muitas vezes, se iniciam relações,
e atrás disso é que vão os Estados, e
tudo o mais. É preciso deixar também
que as fronteiras caiam para o dinheiro.
Depois, é preciso acelerarmos o processo de transferência de soberania.
Não sou contra as identidades nacionais, nem contra os estados nacionais,
mas sou favorável as transferências de
soberanias. Para estes dois aspectos
funcionarem, ponho duas condições,
que me parecem importantes, e que
são: 1) A solidariedade - além do dinheiro, é preciso que funcione também
a capacidade de entender que o mercado põe fora da circulação social pessoas, e isso é algo a que temos de estar atentos e temos de corrigir. Estou a
falar na solidariedade intra-europeia. 2)
E é preciso superar o défice democrático que a construção europeia tem tido.
Porque só com mais democracia é que
se pode justificar uma maior transferência de soberania.
Depois há outra questão, que é a
questão da relação da Europa com o
Terceiro Mundo e que começa no Terceiro Mundo que está na Europa. A
França hoje, para pensar o seu futuro,
tem de pensar nos milhões de imigrantes, sendo alguns europeus outros não.
O futuro da França é indissociável dessas pessoas. O futuro da Europa também é indissociável da sua relação com
o Magrebe e com o Terceiro Mundo.
J.M. - Nessa questão, do ponto de
vista que foi também tomado pelo Luís
de França, ou seja, se sou optimista ou
pessimista em relação a construção da
Europa, eu diria que não sou nem uma
coisa nem outra. Como historiador, estou habituado a considerar cada momento histórico como um ponto de bifurcação. Estamos na encruzilhada e
podemos ir para um lado ou para o outro. A escolha efectiva não depende
tanto, talvez, de vontades firmes ou projectos conscientes e voluntários, criados por uma pequena minoria que vai
resolver os casos, mas, antes, de certas
condições estruturais, com um número
limitado de possibilidades de evolução
sobre as quais actuam conjuntos de

pessoas com capacidade para resolver
os problemas e capazes também de se
associar entre si.
Porque é que eu digo que há uma
encruzilhada neste momento? Por tudo
aquilo que foi aqui dito acerca das nacionalidades, das contradições, das diferenças entre os diversos povos que
constituem a Europa, mas também porque uma das principais bases da unidade europeia é, de facto, a base económica. Mas a base económica tem facetas muito diferentes. A associação das
pessoas e das comunidades por razões
económicas pode servir para resolver
problemas de subsistência, mas pode
também servir para a exploraçao, interna e externa, das massas. Ora, as consequências de uma coisa e de outra
são completamente diferentes.
Mas, entre estes dois extremos, há
um patamar e é nesse que a economia
tem uma função positiva e agregadora,
que é o estádio da circulação e da reprodução dos bens. Aí, as comunidades e as pessoas associam-se para isso e a sua associação é vantajosa. O
Ocidente nem sequer internamente resolveu isto, pelo menos nas suas periferias do lado de Leste, nem mesmo nas
periferias do Sul, por exemplo no Sul de
Itália, na Grécia, e entre nós. E, por outro lado, há muito que vive da exploração económica de outros povos.
Mas há um outro problema que não
foi aqui abordado e que me parece grave, porque pode tornar-se uma crise
extremamente desagregadora da Europa e do resto do Ocidente. Quero referir-me a crise civilizacional, que se revela na proliferação da droga, na sida,
na falta de ideais democráticos ou de
ideais de solidariedade entre os jovens,
numa desorientação muito grande
acerca dos objectivos que a sociedade
possa ter. O valor que hoje, de facto,
movimenta as pessoas é o sucesso seja por que meios for, mesmo os mais
reprováveis - e é isso que dá credibilidade do ponto de vista político e económico. Esta valorização do sucesso
traz fatalmente consigo o desprezo e o
esmagamento dos mais fracos. Pareceme extremamente preocupante que
uma sociedade se construa dessa maneira.

O valor que hoje, de facto,
movimenta as pessoas
é o sucesso - seja por
que meios for, mesmo os mais
reprováveis - e é isso que dá
credibilidade do ponto de vista
político e económico.
Esta valorização do sucesso
traz fatalmente consigo
o desprezo e o esmagamento
dos mais fracos.
José Mattoso

Há uma geração no Ocidente
da Europa que está, apesar
de tudo, a viver os benefícios
materiais de 40 anos
de crescimento e há uma
geração no Leste, uma geração
inteira, que vai defrontar-se
com a redução do seu nível
de vida, com a redução
das expectativas de vida,
com a necessidade
de emigrar ...
Jorge Wemans

Acho que a única forma
de a Europa contribuir de facto
para a nova ordem mundial,
é com os valores que lhe são
próprios, os valores culturais,
e também com um certo
conceito de solidariedade,
que vem da nossa cultura
e que nós não encontramos
em todas as outras civilizaçóes.
Luís de França

HA MESMO
UM PROGRAMA
DE FUTURO

.

Georges Nivat*

Pensemos nisto: a própria incerteza
que caracteriza o horizonte histórico
da Rússia actualmente é, em si mesma,
uma aquisição extraordinária, uma novidade
inaudita. No país de Staline e Brejnev tudo
estava balizado, o tempo corria sobre carris
pasmados, de aniversario da revolução
em aniversário da revolução. Que os carris
tenham sido arrancados, que o nevoeiro tenha
invadido o cenário do futuro, é uma enorme
conquista deste país, que regressa da acronia
utópica, entrando a titubear no tempo histórico.

(*) Professor universitário em Genebra. Autor de Vers Ia fin dumythe russe?
ed. L'Age d'homme.

foi um grande satirista e o cantor genial
Straçosaltykoff-Chtchedine
da fingida submissão-adulaçãoface ao poder que é um dos
do modo de viver dos russos: uma espécie de comédia,
em que se diz aos poderosos o que eles querem ouvir, sem se
concretizar nenhum avanço ou mudança. Há muitos exemplos:
quando o poder quis aldeias limpinhas e coqueffes, a inglesa,
pois fizeram-se - são as famosas aldeias de Potiomkine, favorito da Grande Catarina, que as mandou edificar como décor para uma visita da rainha a Nova Rússia...
Se o poder desejar que um engenheiro se torne operário;
um operário, engenheiro; um filósofo, louco; um louco, guia espiritual; um autor teatral, parteiro - nada obstará... Saltykoff põe
este último exemplo na boca do dramaturgo Kourotchkine, seu
amigo: "Se Sua Majestade o Imperador o ordenasse, tornar-meia parteiro! "
Eis todo um programa de futuro para o homem russo: desde
que o imperador dê essa ordem, tornar-se-á parteira, agricultor,
capitalista, especialista em marketing ou mesmo democrata liberal! Quantas páginas da história russa se poderiam ler a luz
desse símbolo do "parteiro"!
Citemos Saltykoff (1881):
((É preciso dizer a verdade. Na Rússia actual, raramente se
encontra um homem satisfeito (falo das classes cultivadas, porque os outros nem têm tempo para estar descontentes). Todos
estão indignados com qualquer coisa, queixam-se, berram. Uns
dizem que se permite demasiadas liberdades, outros acham
que o regime é opressivo. Uns acham o poder inactivo, outros
que intervém de mais. Uns dizem que a estupidez nos destruiu;
outros acham que somos demasiado inteligentes. Outros participam em todas as manobras sujas e riem a socapa, não deixando de dizer: "Já viram algum país em que se cometam tantas aldrabices?" Mesmo os delapidadores dos bens públicos estão
descontentes, porque, muito em breve, náo haverá mais nada
para delapidar. E todos reclamam uma Constituição para seu
uso pessoal: dèem-me a mim uma boa Constituiçáo e os outros
que se governem.))
O mundo de Saltykoff é um mundo de "inflexíveis camaleões", dinossauros conservadores com o coração cheio de desejos anárquicos, guerreiros que não vão jamais a guerra, jacobinos letárgicos. Ao lê-lo, parece-nos que sonhamos: está lá a
letargia brejneviana ao lado da vã agitação gorbatchoviana...
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lexandre Zinoviev retomou o tema saltykoffiano: bem enroscado no casulo da vida colectiva, da "comunalidade", o
russo recusa a iniciativa, a opinião pessoal, dir-se-ia que até o
ego. Segue a lei do rebanho - atira-se com raiva a todos os
que fazem menção de se "extraviar". Zinoviev transcreve, no seu
mundo satírico-fantástico, o sentimento de clausura do tempo
histórico, de estagnação inflexível, que foi a característica da
época brejneviana.
Recordemos que, nessa época, o único movimento histórico
era a dissidência, ou melhor, os três ramos da dissidência:
Sakharov, Soljenitsyne e Amalrik.
Sakharov raciocinava em termos da evolução económica e
social do império brejneviano. Demonstrava que se aproximava

\

o tempo da convergência dos dois sistemas, que a alavanca
principal da dissidência para acelerar a convergência era a luta
pelos direitos do homem. Esta luta, conduzida por grupos de indivíduos pessoalmente muito investidos, impeliria o pais a elaborar um embrião de opinião pública e a emancipar-se do poder. Em O Meu País e o Mundo, Sakharov indica as acções que
prepararão o futuro: pedir ao Ocidente para ajudar os dissidentes a conquistar os direitos humanos, em particular a liberdade
de se instalar no país da sua escolha; militar pelo desarmamento dos dois lados; abrir os olhos da sociedade ocidental para a
armadilha da "liberalização", exigindo a "publicidade da informação".
A posição de Soljenitsyne é diferente. A sua alavanca não é
a exigência dos direitos humanos, fundados num direito natural
tal como foi entendido pelos filósofos do Iluminismo. É antes a
recusa consciente de participar no mal e na mentira. E não viver
segundo a mentira, recusar as mil pequenas cedências a engrenagem totalitária. E um direito de dissidência moral, um estatuto
de objector em nome da verdade.
Quanto ao poder, deixa-o aos comunistas: eles que governem o país e não as consciências.
Ambos estavam intimamente persuadidos de que a sociedade soviética estava pervertida. Um exemplo impressionante passava-se no campo da saúde: não havia medicamentos suficientes, mas era proibido receber donativos de medicamentos vindos do Ocidente. Negava-se a malnutrição e a mortalidade infantil. Ora, nenhuma renovação é concebível sem que se reconquiste primeiro a verdade.
O jovem Andrei Amalrik insistia vigorosamente nessa reconquista da verdade, e perguntava-se: "A URSS existirá ainda em
1984?" Ultrapassando a simbologia orweliana de 1984, actualmente é uma questão que não espanta ninguém; Amalrik foi largamente justificado pela história; mas nos anos 70 era um problema estapafúrdio, que não interessava a ninguém.

O

projecto de Soljenitsyne é o primeiro exposto a todo o
povo desde Lenine, abarcando o essencial da vida nacional. A sua tese central é que, para salvar a Rússia, seria preciso começar por descolonizar (restituir a liberdade as repúblicas não eslavas; tentar unir federalmente as três repúblicas eslavas); depois, dotar a resultante, que seria uma Rússia federada,
de tantos self-government (1) quantos necessários. E o que ele
chama "a Rússia dos pequenos espaços": não serão as capitais, quer dizer, o centralismo que salvará a Rússia, mas a "província".
Soljenitsyne refere-se ao período em que o país conheceu a
maior autonomia local: o período dos zemstva (divisões administrativas), inaugurado pelas reformas de Alexandre II. Assim,
propõe um sistema territorial de zemstva locais (mestni), cantonais (onezdni), provinciais (oblastni) e pan-russo (vserossiski).
No domínio económico, Soljenitsyne vai direito ao problema
central, sempre pendente na Rússia, o da propriedade. Não ter
medo da propriedade, mas limitar a colonização pelo capital, sobretudo pelo capital estrangeiro. Dar largas a iniciativa privada,
sustentar e defender todos os tipos de pequenas empresas,

porque delas é que virá provavelmente a prosperidade local;
mas não deixar de impor severos limites a concentraçáo desenfreada do capital.
Quanto a Sakharov, algumas das suas teses sobre a solidez
do pluralismo ocidental, apesar da aparente fraqueza ideológica, são profundamente verdadeiras; de qualquer modo, parecem provadas pelo tempo. Mas são apresentadas com certa timidez, quase hesitação, porque na época em que foram expressas pareciam contraditórias com factos que se impunham maciçamente.
Entre Soljenitsyne e Sakharov interpõe-se o eterno mal-entendido com o Ocidente e os progressistas: o primeiro é indesmentivelmente anti-imperialista, mas consideram-no um nacionalista russo - em parte, pelo seu "gaullismo" russo -, obstinando-se em raciocinar em política com referências exteriores a
política, algumas religiosas.

F

alar de um prog,rama ou de futuro é, hoje em dia, paradoxal na Rússia. E um país em que o diagnóstico não vai
além de oito dias - o horizonte político actual é a semana... A
Gazeta Independente perguntava recentemente, em grande título: "Houve um referendo?" Houve, de facto, da URSS sobre a
URSS, mas tudo se passa como se não tivesse havido.
No Outono de 1990 houve uma polémica entre o projecto de 500
dias de recuperação económica de Chataline, académico, e o do primeiro-ministro-mas onde é que se sumiram esses 500 dias?
Um aspecto impressionante da política de Gorbatchov é a sua
fé nos ukazi (decretos). Faz-se atribuir cada vez mais poderes nominais, decreta cada vez mais leis, mas o resultado é nulo. Ninguém sabe em que ponto se está quanto a propriedade, na URSS;
ou em que ponto vai a batalha entre o centro e as repúblicas. Também não se compreende a opinião pública, que odeia Gorbatchov
mas o apoia, e que plebiscita leltsin, mas não o coroa.
Outro exemplo: a lei sobre a protecção as estátuas, numa
tentativa de acabar com o "massacre" das estátuas de Lenine tentativa vã. E o referendo para desbaptizar Leninegrado?
Uma caricatura da Gazeta Independente mostra um calendário de efemérides com uma página arrancada, a das mil-e-uma-noites, e outra, a dos 500 dias, e uma interrogação sobre
qual se arrancará a seguir.
Vários modelos históricos ambíguos contribuem para forjar
o presente. Há, por exemplo, o modelo do impostor. A história
russa formiga de impostores, desde o famoso Demitri que destronou Godounov até Pongatchov que se proclamou Pedro III. O
oponente, na Rússia, transformava o desejo de se opor no de
substituir. E leltsin não escapa a esta fábrica de mitos: tende a
substituir Gorbatchov, em vez de constituir uma legitimidade inteiramente diferente. A mitologia dos autocratas parece comandar ainda muitos espíritos - o que nos conduz a representação
da fragilidade actual da pluralidade ou partilha dos poderes.

A

imprensa russa libertada é de uma violência pasmosa.
Mas não menos pasmosa é a parcialidade e cegueira dos
media e dos analistas ocidentais face a Rússia do ano VI da Pe-

restroika. No Ocidente, a referida liberdade de imprensa nem é
ouvida. Reduz-se o duelo Gorbatchov-leltsin a um duelo de fantoches, em que leltsin faria o papel do mau. A mania da kremlinologia, com a suavisão piramidal dos acontecimentos, cega a
nossa informação. E uma reediçáo da "miragem russa", como a
Europa do Iluminismo a maneira de Catarina, a Grande, a qual
podia reforçar a servidão e meter na prisão Radithchov por um
único livro e, a seguir, perdoá-lo, após um simulacro de processo judicial. A nossa inaptidão para ver a Rússia é um fenómeno
permanente e colossal, com profundas repercussões sobre a
própria Rússia.

o

acto de projectar o futuro é fundamental para uma sociedade. O brejnevismo era uma ablação do futuro. O incrível degelo gorbatchoviano, a seguir a tentativa de Krutchov, fez
nascer uma orgia louca de sonhos de futuro: sonha-se com um
capitalismo russo, com a Sibéria irrigada por capitais japoneses,
com iniciativa privada digna dos comerciantes russos de outrora, com uma Russia renovada, uma União Federativa, um novo
baptismo. Reconheçamos que restam muitos adquiridos do que
foi o maior destroço da História - mas não existe futuro. As
pessoas nem querem pensar nisso - é grave, é perigoso... O
ensaísta Nikita Moisseiev escrevia em Janeiro 1991: para a vida
de uma naçáo, como em física, é preciso uma teoria. Actualmente, a Rússia não dispõe de uma teoria.
Recentemente, convidaram os irmãos Strongatski, autores
muito conhecidos de ficçáo científica, a dar o seu prognóstico...
já que a sua especialidade é a ficçao científica. E eles escreveram: "Há 15 anos, parecia-nosque a nossa sociedade ia fixar-se
como sociedade inerte, com um alto nível de bem-estar e uma
ausência total de liberdade de palavra e de opinião - como
uma contra-utopia. Como é que o vértice da sociedade podia
mudar o curso da história, mas não o tinha querido, enquanto a
base queria a mudança e não podia? Por razões misteriosas,
uma sociedade privada de liberdade, embora com bem-estar
material, não é viável."
Pensemos nisto: a própria incerteza que caracteriza o horizonte histórico da Rússia actualmente é, em si mesma, uma
aquisição extraordinária, uma novidade inaudita. No país de Staline e Brejnev tudo estava balizado, o tempo corria sobre carris
pasmados, de aniversário da revolução em aniversário da revolução. Que os carris tenham sido arrancados, que o nevoeiro tenha invadido o cenário do futuro, é uma enorme conquista deste país, que regressa da acronia utópica, entrando a titubear no
tempo histórico.

(Este artigo foi escrito em Abril de 1991 e publicado na revista Esprit, em Setembro de 1991,pp. 31 a 44. A tradução, resumida em relação ao arfigo publicado, é de
Maria Adelaide P~ntoCorreia.)
(1) Em inglês no original (N.da T.)

O acto de projectar o futuro é fundamental
para uma sociedade. O brejnevismo era
uma ablaçáo do futuro. O incrível degelo
gorbatchoviano, a seguir a tentativa
de Krutchov, fez nascer uma orgia louca
de sonhos de futuro: sonha-se
com um capitalismo russo, com a Siberia
irrigada por capitais japoneses, com iniciativa
privada digna dos comerciantes russos
de outrora, com uma Rússia renovada,
uma União Federativa, um novo baptismo.
Reconheçamos que restam muitos adquiridos
do que foi o maior destroço da História - mas
não existe futuro. As pessoas nem querem
pensar nisso - é grave, é perigoso...
O ensaísta Nikita Moisseiev escrevia
em Janeiro 1991: para a vida de uma naçáo,
como em física, é preciso uma teoria.
Actualmente, a Rússia não dispõe
de uma teoria.

ALGUMAS QUESTOES

.

Mons. Van den Berghe*

Santo Padre, Irmãos bispos, Irmãos e Irmãs em Cristo, falo
em nome pessoal.
Antes de mais, queria testemunhar a minha gratidão para
com o Santo Padre, porque nos convidou para este Sínodo especial e porque segue os nossos trabalhos com tanto interesse.
Mas estou reconhecido também a todos aqueles que tomaram a
palavra nesta aula. Aprendi muito e, sobretudo, compreendi melhor muitas coisas. Obrigado.
Permiti-me sublinhar algumas intervenções ou formular algumas perguntas em relação a outras intervenções.
Com emoção e admiração, escutámos os testemunhos so1das bre
o sofrimento e a paixão dos povos e das Igrejas oprimipelos regimes comunistas. Com todos os nossos colegas
bispos dos países outrora comunistas, alegrámo-nos com a
queda destes regimes. Com eles, vemos neste acontecimento
histórico um juizo divino. Um regime político baseado na mentira, no terror, no desprezo de Deus e do homem, estava destinado a cair. A fidelidade dos mártires recebeu a sua recompensa
divina.
Felicitamo-nos ainda pelo facto de esta revolução, pelo menos na maioria dos países, não ter dado lugar a repressões e
vinganças selvagens. E maravilhoso como se soube distinguir o
comunismo e os comunistas, o regime e os homens.
Ora, no mesmo sentido, pergunto-me se não se poderá
prosseguir agora nesta estrada de magnanimidade e sabedoria.
A Igreja não poderia, num espírito de reconciliação e magnanimidade, procurar aquilo que, no grande movimento socialista, é
verdadeiro, justo e nobre? Por que razão não poderia este Sínodo ter um gesto de reconciliação para com o movimento histórico de esquerda, que certamente conheceu pecados e criminosos, mas que, por outro lado, suscitou tanto idealismo e sacrifícios e teve igualmente os seus mártires?
Numerosas intervençóes testemunharam algum receio e até
2 aversão
pela cultura moderna ocidental ou, digamos, pela
modernidade. Percebo-o, pois, de facto, a nossa cultura não é
cristã e contém muitos males e perigos, não apenas para a fé
cristã, mas também para um autêntico humanismo. Mas tenho
medo que se vá bem mais longe.
Do ponto de vista da fé, qualquer cultura ou qualquer aspec-

(*) Bispo de Antuérpia, Bélgica. Intervenção na aula sinodal em 6 de Dezembro

de 7997.
(in Adista, 86, 16-18 Dezembro 1991. Tradução a partir do texto italiano de Tolentino Mendonça.)

to de uma cultura deve ser considerado como ambíguo, ambivalente. Aquilo que poderia ser uma possibilidade pode tornar-se
um obstáculo. Aquilo que poderia ser um obstáculo pode tornarse uma possibilidade. Não têm razão nem o optimismo ingénuo
nem o pessimismo suspeito. Só o difícil e oneroso "discernimento dos espíritos" nos abre a estrada justa.
Parece-me, pois, errado condenar globalmente a modernidade e apostar, como parece fazer o Summarium, numa estratégia pastoral baseada unilateralmente na pós-modernidade.
Pois, sem dúvida alguma, a pós-modernidadetambém nos trará algum engano, enquanto a modernidade, em certos aspectos, ainda hoje nos poderá ajudar. Assim, creio que permanecem valores na modernidade que não devemos condenar, mas
antes aceitar, mesmo se tal reconhecimento chega um pouco
tarde.
Frequentemente nesta aula se opôs uma teologia crucis das
3do Ocidente
Igrejas de Leste e uma teologia "livresca" ou "sofisticada"
e foi até sugerido que o Ocidente cristão tem necessidade de uma purificação pela cruz.
Quanto a teologia da cruz, admito-a, e a prova da cruz temoa, mas sei que preciso dela. Mas se acredito que Deus tem o direito de fazer-nos confrontar com a cruz, não creio que eu, enquanto bispo, tenha o direito de arranjar uma cruz para os outros. Devo pregar o escândalo de Cristo crucificado, mas devo
examinar com atenção se coloco a cruz onde o bom Deus a
põe.
E, quanto a teologia ocidental, não creio que ela seja puramente livresca ou sem impacte na vida. Antes pelo contrário, tenho até a impressão de que ela soube formular de tal modo os
verdadeiros problemas da fé que se tornou por vezes dramática.
Se os teólogos, por vezes, perdem o caminho ou são muito maçadores para nós, bispos, devemo-nos sempre lembrar de que
é uma das glórias da nossa fé o facto de esta possibilitar ou provocar um estudo humano da verdade da fé.
Não é justo dizer que a Igreja ocidental não tem espirituali4 dade;
pelo contrário, tem-na e muita. Existem entre nós padres ou leigos, religiosos e religiosas, que vivem uma espiritualidade clássica, baseada antes de mais numa vida sacramental
assídua e numa intensa vida de oração. Existem outros que escolheram, antes, uma espiritualidade em que domina o ernpenho pelos pobres, a renúncia a qualquer privilégio clerical, a ausência de qualquer poder. Os padres operários, os religiosos inseridos em comunidades de base, os diáconos permanentes ou
os que trabalham na pastoral sentir-se-iam profundamente magoados - e com razão - se se dissesse que eles não têm espiritualidade.
Tal como no Encontro Ecuménico de Santiago de Compostela, ouvi aqui o estribilho de que a evangelizaçáo da Euro5pa necessita
da cooperação ecuménica das Igrejas da Europa,
não apenas porque a missão é imensa, mas sobretudo porque
as nossas divisões e as nossas controvérsias constituem um sinal contrário. Estou de acordo com esta tese e sinto-me contente por ela ter sido claramente dita.

Mas a escuta atenta de tantas intervenções fez aumentar as
minhas interrogações. Como evangelizar conjuntamente, quando é claro que qualquer evangelizaçáo acompanha pari passu o
radicar ou a extensão da Igreja ou de uma das Igrejas? Uma
evangelizaçáo ecuménica comum não deveria logicamente conduzir a fundação de uma Igreja ecuménica? Mas este, evidentemente, não e o objectivo do movimento ecuménico!
A fé obriga-nos a evangelizar, mas não nos podemos procurar a nós mesmos através desta evangelização. Devemos, então, evangelizar as gentes e reenviá-Ias para as próprias Igrejas?
E se elas não o quiserem?
As Igrejas maioritárias sempre tiveram dificuldades com as
minoritárias, pelo menos quando estas são activas e missionárias. E é ainda pior quando as Igrejas minoritárias censuram nas
maioritárias elementos que estas consideram essenciais ou fundamentais para a sua identidade. E este, creio, o problema das
Igrejas ortodoxas, mas é por vezes também o nosso problema
(veja-seo caso das Igrejas vetero-católicas).
De qualquer modo, estou preocupado pelo facto de, atrás
das questões sobre a evangelização, surgirem continuamente
questões eclesiológicas, que não são apenas questões meramente teóricas, mas de grande importância prática: quais são
as relações entre a Igreja (uma Igreja) e uma nação ou nacionalidade? Quais as relações entre uma Igreja e um território? Seria
necessário estudar mais aprofundadamente estas questões.
Estou absolutamente de acordo com algo que foi dito várias
6 vezes:
é necessário anunciar toda a mensagem, pregar o

Evangelho integral. Defronte ao perigo real de redução da fé a
um mero humanismo, devemos jurar não falar mais do homem
senão em referência a Deus, e não falar mais de Deus senão em
referência ao homem. E preciso salvar a transcendência de
Deus, mas não a salvaremos se não falarmos de Deus de um
modo que implique o homem e a sua salvação. Teologia e antropologia devem estar verdadeiramente ligadas.
das possibilidades de evangelizaçáo da Europa reside
7 naUmaconvergência
possível entre os grandes sonhos euro-

peus (de liberdade, igualdade, fraternidade,justiça, salvaguarda
da criação, etc.) e os valores evangélicos. Infelizmente,estes valores são feridos por uma grave ambiguidade, que constitui um
obstáculo real a evangelização. Um exemplo muito claro, a propósito, é o da liberdade, a qual quase todos os nossos contemporâneos dão um conteúdo muito diferente do que lhe é dado
pelo,NT.
E necessário pregar o Evangelho da liberdade dos filhos de
Deus em todo o seu significado original e rico. Se a filosofia nos
é indispensável para elaborarmos um bom conceito de iiberdade humana, precisamos, antes de mais, de nos inspirar no
Evangelho da liberdade tal como nos é apresentado pelos apóstolos Paulo, Tiago e João. Da rica doutrina da liberdade dos filhos de Deus não devemos valorizar apenas o que é dito acerca
da libertação do pecado e dos desejos, mas também o que nos
é ensinado sobre a libertação da lei.
A liberdade em relação a lei - não apenas a de Moisés,
mas toda e qualquer lei - não significa uma vida sem lei (uma

anomia), mas uma conversão radical do coração, realizada no
Espírito, por meio da qual o homem cumpre espontaneamente o
que é bom na lei: a vontade santa de Deus. "Para aqueles que
se deixam conduzir pelo Espírito, já não há lei." Sabemos que
se pode abusar deste princípio, e o próprio S. Paulo deu as
suas Igrejas regras e leis. Mas, por outro lado, demasiado frequentemente temos medo da liberdade dos nossos fiéis e pensamos muitas vezes, erradamente, que a lei nos salvará. Para a
evangelização da Europa, é muito importante que tomemos
mais a sério aquilo que o Apóstolo nos ensina acerca da liberdade em relação a lei.
país, e sobretudo na minha cidade, somos dura8 Nomentemeuconfrontados
com o problema dos imigrantes muçulmanos. Optámos pelo respeito mútuo e por uma integração positiva dos estrangeiros na nossa sociedade. Recusamos o racismo e tentamos prevenir a xenofobia. Padres, religiosos e leigos
empenhados trabalham por essa integraçao positiva. Mas a nossa população reage de modo diverso. Que será necessário fazer?
Na nossa cidade vivem também quase 20 mil judeus. A convivência com esta comunidade hebraica muito observante é
boa, mas na condição de renunciarmos claramente a qualquer
missao entre os hebreus. Presumo que se passará o mesmo em
relação a comunidade muçulmana. Estamos prontos para inaugurar uma boa coexistência com os muçulmanos, mas de missão ou conversão não ousamos falar. Por fim, entre os nossos
fiéis, especialmente entre os jovens, existe uma resistência a
ideia de missão. Tenho a impressão de que acham a missão
não apenas desnecessária, como negativa.
Acho esta mentalidade infeliz e combato-a, mas a pergunta
permanece: como anunciar Cristo aos hebreus e aos muçulmanos? Das nossas tradições, o que poderemos deixar de parte e
o que é necessário conservar sempre? Pode-se acreditar em Jesus Cristo e permanecer hebreu ou muçulmano? Creio que esta
será uma questão cada vez mais central para a evangelizaçáo
da Europa.
que o empenho pela justiça é essencial para a
9 Acreditamos
missão da Igreja. Certamente a Igreja deve proclamar "a jus-

tiça do Reino" e esta não pode ser reduzida a simples justiça social, mas a verdadeira religião não pode ser separada da justiça
social; caso contrário, essa corre o risco de se tornar uma "luta
de classes" sem piedade.
Nós sabemos que a procura da justiça não é autêntica se a
não queremos para todos e em toda a parte. O dever da solidariedade entre os países ocidentais da Europa e os da Europa
central e oriental não nos dispensa de trabalhar pelo Terceiro
Mundo. Esta permanecerá ainda durante muito tempo a grande
questão social dos nossos tempos e poderia constituir um grande projecto para a juventude de toda a Europa.
Depois da II Guerra Mundial, os países da Europa ocidental
souberam construir uma primeira comunidade europeia. Nos nossos dias, está-se a construir uma nova comunidade entre a Europa ocidental e a do Leste. Amanhã construiremos uma comunidade com a Africa e com o Médio Oriente. Que Deus nos ajude.

.

Tolentino Mendonça*

"Europa: reencontra-tea ti própria! "
João Paulo II

O mito da filha de Agenor, roubada por um touro, que corre
pelas águas, pode bem nomear o "contexto político fortemente
agitado, imprevisível e enigmático" (1) que a Europa, neste momento, constitui. Momento de esperanças intensas e paragens
funestas, de repensamentos, de criação, de insegurança. Para
onde caminhamos verdadeiramente? Qual o sentido profundo
desta "viragem histórica do nosso século XX" (2)?
Umberto Eco (3),anotando a impressão de que "a história é
fantasticamente cíclica", fala deste tempo em termos de "restauração". Mas nem é necessário professar o eterno retorno para
perceber quanto a incerteza poderá fazer reaparecer as tentações totalitárias e violentas.
Em pouquíssimo tempo passou-se do optimismo comovente
daqueles últimos meses de 1989, para um pessimismo cru, como se vivêssemos mesmo, assim o advertiu o secretário de Estado norte-americano, "a beira do precipício da História". Esta
mudança de tom não podia deixar de se reflectir no Sínodo Especial dos Bispos Europeus.
Foi em Abril de 1990, significativamente durante a sua viagem apostólica a Checoslováquia, que João Paulo II anunciou
esta reunião dos bispos europeus, para se "reflectir sobre a novidade e as consequências deste momento histórico para a Europa e para a Igreja". Esta proposta, relevada pela urgência das
circunstâncias, enquadrava-se no espírito do apelo a uma "nova
evangelização" que o Papa vinha lançando a Igreja dos vários
continentes.
Um factor de peso deste sínodo seria o encontro de Igrejas
irmãs, mas com experiências históricas, culturais e eclesiais muito diversas. E existiam até receios de que se formassem atitudes
de "cruzada", que um triunfalismo primeiro legitimaria, no pensar
os caminhos da evangelizaçáo desde o Atlântico aos Urales.
Na preparação desta assembleia, alguns sectores eclesiais
lamentaram a ausência de uma reflexa0 e debate teológico prévios ou mesmo que "em vez de convocar um sínodo estritamente católico, não se tivesse tomado a iniciativa de fazer um convénio como aquele de Basileia, de 1989, no qual as confissões
cristãs eram co-presentes e co-participantes" (4).
E, por sinal, foram dificuldades no diálogo ecuménico que
começaram por fazer irrornper as tensões que acontecimentos
recentes (e sentimentos antigos) suscitaram: "As declarações
ecuménicas são sempre generosas, mas os actos nem sempre
as seguem coerentemente; se o cardeal secretário de Estado
Angelo Sodano parecia persuasivo no assegurar aos ortodoxos
russos as intenções não proselitistas nem competitivas (...), a intervenção sinodal do representante dos 'neo-catecumenais' de
Varsóvia era suficiente para confirmar os temores ..." (5). Mas é
importante que o Papa tenha recordado a "ética do diálogo" e

dado espaço, na aula sinodal, a crítica fraterna. "Isto é sinal - escreve Giancarlo Zigola - de que se pode hoje dizer como as coisas estão, face a face, sem romper; dolorosamente, mas como
etapa de conversão" (6).
No centro do Sínodo estiveram as experiências várias das
Igrejas de Leste. Quem o diz é o cardeal Martini, de Milão: "Os
nossos irmãos de Leste foram o centro, também emotivo, da assembleia. Frequentemente eram aplaudidos quando contavam
os seus sofrimentos... Uma coisa é dizer que não há liberdade,
outra é ouvir contar como alguém foi feito prisioneiro, e ouvi-lo
da própria pessoa que carregou as algemas. Neste sentido o Sínodo foi uma experiência espiritualmente importante" (7).
Mas do próprio Leste chegaram alertas, nomeadamente na
intervenção do arcebispo de Praga, Miloslav Vlk: "Podemos tornar-nos, de novo, escravos. Escravos dos horizontes restritos
das cúrias e das ansiedades para a 'nova evangelizaçáo'."
E chegaram igualmente acusações ao Ocidente. O bispo de
Anvers comentou-as assim: "Frequentemente nesta aula se opôs
uma 'teologia da cruz' das Igrejas do Leste a uma teologia 'livresca' ou 'sofisticada' do Oeste. E foi até sugerido que o Ocidente
cristão tem necessidade de uma purificação pela cruz. Quanto a
teologia da cruz, admito-a, e a prova da cruz temo-a, mas sei que
preciso dela. Mas, se acredito que Deus tem o direito de fazernos confrontar com a cruz, não creio que eu, enquanto bispo, tenha o direito de arranjar uma cruz para os outros. Devo pregar o
escândalo de Cristo crucificado, mas devo examinar com atenção se coloco a cruz onde o bom Deus a põe. E quanto a teologia ocidental não creio que ela seja puramente livresca ou sem
impacte na vida, antes pelo contrário: tenho até a impressão de
que ela soube formular de tal modo os verdadeiros problemas da
fé que se tornou, por vezes, dramática."
No documento final, o Sínodo soube guardar-se de uma visão demonizante e dualística da modernidade, preferindo discernir, nas derivas daquela, alguns valores essenciais: "O princípio da dignidade da pessoa humana (...), o princípio da subsidariedade - que concerne aos direitos e as competências de todas as comunidades - e o da solidariedade - que postula o
equilíbrio entre os mais fracos e os mais fortes - podem constituir, verdadeiramente, como que as colunas da nova sociedade
a edificar na Europa" (IV, 10).
Comenta Zigola: "As Igrejas, livres da perseguição ideológica, fortaleceram a ideia de uma Igreja consorte da humanidade,
envolvida na sua crise e no seu parto..."
Do Sínodo, portanto, nem um tom triunfalista nem um tom
derrotista. Antes a esperança ("Nestes acontecimentos manifestou-se um autêntico kairos da História da Salvação" - documento final, I, 1). Antes a certeza de que "a obra da edificação
do Mundo, aqui, na sua raiz e no seu cumprimento, passa pela
obra redentora do nosso Salvador" (8).
(7 Sacerdote da Diocese do Funchal. Prepara em Roma doutoramento em Bíblia.
(1) Ignacio Ramonet in Le Monde Diplomatique, Janeiro de 1992, p. 1.
(2) Discurso de João Paulo I1 na reunião de preparação do Sínido. 516190.
(3) Umberto Eco in L 'Expresso, 12 de Janeiro de 1992, p. 5 1.
(4) Luigi Sartori in Adista, 73, (1991), p. 3.
(5) Giancarlo Zigola in Adista, 1 (1992), p. 2. (6) Idem.
(7) Carlo M. Martini in Adista, 89 (1991), p. 1I
(8) Jean-Marie Lustigier, Nous avons rendez-vous avec I'Europe, Paris, Marne. 1991.
p. 170.

TESTEMUNHAS
QUE NOS
LIBERTOU
Declaração final do Sínodo
dos Bispos da Europa

E AS RAZOES CULTURAIS

A cultura europeia cresceu a partir de muitas raízes. Concorreu para este quadro complexo simultaneamente o espírito da
Grécia e a romanidade, os contributos vindos dos povos latinos,
celtas, germanos, eslavos e húngaro-fínicos, a cultura hebraica e
os influxos islâmicos. Mas ninguém pode negar que a fé cristã
pertence de,modo decisivo ao fundamento permanente e radical
da Europa. E neste sentido que falamos das "raízes cristãs da Europa", e não já para defender uma qualquer coincidência entre a
Europa e o cristianismo.
Podemos afirmar que a religião cristã deu forma a Europa, imprimindo na sua consciência colectiva alguns valores fundamentais para a humanidade: principalmente a ideia de um Deus não
só transcendente e soberanamente livre, mas também que, por
amor, entrou definitivamente na vida dos homens através da Incarnação e da Páscoa do seu Filho; o conceito novo e central da
pessoa e da dignidade humana; a fraternidade humana fundamental como princípio de convivência solidária na diversidade
mesma dos homens e dos povos.
E certo que este património comum da civilização europeia
sofreu profundas feridas e alterações no decurso da história. Na
Europa ocidental e central, a partir das guerras religiosas resultantes da ruptura da unidade eclesial nos séculos XVI e XVII, afirmouse uma visão da vida, sobretudo na sua dimensão pública e social, entendida de modos diversos e concebida como que baseada unicamente na razão humana. Porém, nem todos os valores
que têm a sua matriz na fé cristã foram postos directamente em
discussão: tentou-se, antes, conservá-los, dando-lhes uma nova
fundamentação puramente imanente. Foi só no nosso século que
a fragilidade de uma tal fundamentação apareceu também na prática e aqueles valores se tornaram objecto de contestação em largas faixas da consciência colectiva e nas legislações civis.
A Europa não deve, hoje, fazer simplesmente apelo a sua herança cristã anterior: com efeito, ela está em condições de ter de
decidir novamente do seu futuro no encontro com a pessoa e a
mensagem de Jesus Cristo.

O SIGNIFICADO DA NOVA EVANGELIZAÇÁO
DA EUROPA

(Extracto da Declaração final da Assembleia Especial para a Europa do Sínodo
dos Bispos - 28 de Novembro a 14 de Dezembro de 1991, Edição do Secretariado Geral do Episcopado, Lisboa, 1992.)

Em tal situação, muita coisa depende do testemunho credível
do Evangelho no anúncio e na vida. As condições são certamente
diferentes nas diversas regiões: nalgumas partes do continente, e
sobretudo entre as novas gerações, a fé cristã é quase desconhecida, por causa de uma propaganda ateísta sistemática, ou de
qualquer modo o processo de secularização avançou tanto que a
evangelização tem de recomeçar quase do zero. Mas, também
onde a presença da Igreja é ainda forte, apenas uma minoria participa plenamente na vida eclesial, podendo notar-se simultaneamente um desfasamento profundo - de âmbito mais geral - entre a fé e a cultura, a fé e a vida.
Por isso, é tarefa urgente da Igreja oferecer novamente aos
homens e mulheres da Europa a mensagem libertadora do Evangelho. Nem foi outra, de facto, a intenção do Concílio Vaticano II e
de todos os esforços sucessivos de renovação: "Tornar a Igreja
do século XX mais apta ainda para anunciar o Evangelho aos homens deste mesmo século" (1). A nova evangelização não é o

projecto de uma qualquer "restauração" da Europa do passado,
mas o estímulo para redescobrir as próprias raízes cristãs e instaurar uma civilização mais profunda, verdadeiramente mais cristã
e, também por isso, mais plenamente humana. Esta "nova evangelização" vive do tesouro inexaurível da revelação realizada de
uma vez para sempre em Jesus Cristo. Não é um "outro Evangelho". Propositadamente se chama "nova evangelizaçao", porque
o Espírito Santo torna sempre nova a palavra de Deus e solicita
continuamente os homens no seu íntimo (1 Jo. 3, 2) (2). Esta
evangelização é nova também porque não está ligada imutavelmente a uma determinada civilização, pois o Evangelho de Jesus
Cristo pode resplandecer em todas as culturas (3).
O centro desta evangelização é: "Deus ama-te. Cristo veio por
ti" (4). Se a Igreja anuncia este Deus, não fala de um deus desconhecido, mas do Deus gue nos amou de tal modo que o seu Filho
se fez carne por nós. E o Deus que se aproxima de nós, se nos
comunica, se faz um connosco, verdadeiro "Emanuel" (cf. Mt. 1,
23). O Senhor prometeu esta comunhão não apenas para a vida
presente (cf. Mt. 28, 20), mas sobretudo como vitória sobre o pecado e sobre a morte, através da participação na sua ressurreição
(cf. Rom. 6,5; 1 Cor. 15,22) e como amizade sem fim face a face
com Deus (1 Cor. 13, 12). Sem esta esperança na vida eterna, na
qual todas as dores e males são superados, a pessoa humana fica gravemente mutilada. A esperança segura, concedida ao homem, de que viverá eternamente com Deus, não diminui a obrigação do empenhamento terrestre, antes lhe dá a sua verdadeira
força e todo o seu valor. Por isso, devemos falar com grande confiança tanto da imortalidade da alma como da ressurreição da
carne. Este anúncio de alegria não deve faltar nunca na nova
evangelização.
Para que haja nova evangelização não basta, pois, esforçarse por difundir os "valores evangélicos", tais como a justiça e a
paz. A evangelizaçao só pode dizer-se autenticamente cristã se
anuncia a pessoa de Jesus Cristo (5). De facto, os valores evangélicos não podem ser separados do próprio Cristo, que deles é
a fonte e o fundamento e constitui o centro de todo o anúncio
evangélico. A evangelizaçao tende por natureza para a "implantação da Igreja", que começa a surgir através da propagação da
Palavra e dos sacramentos da iniciação. Com efeito, ela tem a sua
origem no mandamento do Senhor, que disse: "lde, pois, e ensinai todas as gentes, baptizando-as em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo" (Mt. 28, 19).
Por isso, quem não conhece o Deus vivo e verdadeiro também não conhece verdadeiramente o homem. E neste sentido
que Santo Ireneu afirma: "A glória de Deus é o homem vivo, mas
a vida do homem é a visão de Deus" (6). Os nossos contemporâneos pensam, por vezes, que a fé traz glória e honra a Deus, mas
humilha a imagem do homem. Muito pelo contrario, a causa de
Deus não se opõe, de modo nenhum, a causa do homem. São,
antes, as promessas puramente terrestres que - como mostra a
história recente -, em Última analise, reduzem, de maneira totalitária, a pessoa humana a escravidão.
Com efeito, a renovação da Europa deve partir do diálogo
com o Evangelho. Este diálogo, promovido por impulso do Concílio Vaticano II, não deve enfraquecer a clareza das posições, mas
deve, ao mesmo tempo, processar-se no respeito recíproco entre

os discípulos de Cristo e as suas irmãs e irmãos que têm outras
convicções (7). Assim, será possível chegar a "um verdadeiro encontro entre a Palavra da Vida e as culturas da Europa" (8). De
facto, a evangelizaçáo deve atingir não apenas os indivíduos, mas
também as culturas. E a evangelização da cultura implica a "inculturação" do Evangelho. Na nova situação cultural da Europa, caracterizada não apenas pela modernidade, mas ainda pela chamada pós-modernidade,este empenhamento implica um desafio
a que devemos responder da melhor maneira possível: para isso
é indispensável a contribuição dos homens e das mulheres da
cultura e dos teólogos, em cordial sintonia com a Igreja.

OS FRUTOS DO EVANGELHO:
A VERDADE, A LIBERDADE E A COMUNHAO
Cristo, Deus feito homem, é a própria Verdade (cf. Jo. 14, 6),
o que nos libeita (cf. Jo. 8, 32) pelo dom do Espírito Santo (cf. 2
Cor. 3, 17; Rom. 5, 5; Gal. 4, 6) e nos introduz na plena comunhão com Deus e dos homens entre si (cf. Jo. 17,21; 1 Jo. 1,3).
Na realidade, a procura da liberdade, da verdade e da comunhão
constitui a instância mais profunda, mais antiga e mais duradoura
do humanismo europeu, que continua a actuar ainda na sua fase
moderna e contemporânea. Por isso, a proposta da nova evangelização, longe de se opor ao desenvolvimento deste humanismo,
antes o purifica e o reforça no momento em que corre o risco de
perder a sua identidade e a sua esperança de futuro, por causa
de impulsos irracionalistas e de um novo paganismo nascente.
Nesta linha de pensamento, aparece como decisiva a questão
da relação entre liberdade e verdade, demasiadas vezes concebida em termos antitéticos na moderna cultura europeia, quando,
na sua realidade, liberdade e verdade estão de tal modo ordenadas reciprocamente que não podem ser alcançadas uma sem a
outra. Igualmente essencial é a superação de uma outra alternativa, ligada, aliás, a precedente: a que existe entre a liberdade e a
justiça, liberdade e solidariedade, liberdade e comunhão recíproca. De facto, a pessoa humana, cuja liberdade constitui a sua
mais alta dignidade, realiza-se não no fechar-se sobre si mesma,
mas no dom de si própria (cf. Lc. 17, 33) (9).
Sob a opressão do totalitarismo só puderam preservar a liberdade do coração e da profissão da fé aqueles que se uniam mais
intensamente a Deus. A fé, a adoração e o amor têm uma relação
profunda com a liberdade humana. Embora de outra maneira,
também nas "sociedades livres" há constrangimentos subtis que,
como segredos sedutores, ocupam a nossa mente, manipulam a
nossa sensibilidade e pretendem determinar o nosso modo de
agir. Aquele que, no espírito de adoração ao verdadeiro Deus,
ajoelha apenas diante do único Senhor, esse está em melhores
condições de se subtrair a atracção dos muitos ídolos.
Na realidade, a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo revelamnos e dão-nos, através da graça do Espírito Santo, aquela liberdade que merece verdadeiramente este nome. A história da vida e da
morte do Senhor torna manifesto que o cume da liberdade consiste no dom soberanamente livre a vontade do Pai e pela vida do
mundo. Só no confronto com a plena medida deste dom de si
mesmo se torna evidente quanto o homem pode tornar-se escravo
de si próprio e entregar-se a forças que o reduzem a servidão.

Uma vez que a liberdade não se esgota no "ter", a posse e o
prazer não são valores últimos (cf. 1 Cor. 7,29-31). Embora o cristão reconheça o valor positivo quer da propriedade, que em qualquer caso é sempre vista na sua conexão com o bem comum,
quer do gozo dos bens deste mundo, ele sabe, todavia, que todas estas coisas não constituem a realidade definitiva. A renúncia
evangélica, animada pela caridade, não nos desapropria dos
bens, mas restitui-no-los na sua originalidade e, mais, só assim
no-los dá verdadeiramente. Tudo isto é de grande importância para a salvaguarda da liberdade numa sociedade marcada pelo
consumismo.
Deste modo, começamos já a falar também na construção de
uma autêntica comunhão. Esta só pode realizar-se se cada indivíduo respeitar a dignidade humana e pessoal dos outros. Não há
comunhao quando se impóe aos homens o colectivismo. Mas
também não nascerá um verdadeiro empenho pelo próximo se os
indivíduos coexistirem uns ao lado dos outros na indiferença e
procurarem, cada um, unicamente os próprios interesses. A verdadeira comunhão só nasce quando cada um considera a dignidade inconfundível e a diversidade do outro como uma riqueza,
reconhecendo-lhe a mesma dignidade sem qualquer tendência
para a uniformidade, e se dispõe a partilhar, em reciprocidade, as
respectivas capacidades e os respectivos dons.
Para nos fazer participantes da vida divina (cf. 2 Ped. 1, 4), Jesus Cristo humilhou-se a si próprio, assumindo na incarnação a
condição de servo, e tornou-se obediente até a morte na cruz (Fil.
2, 7 ss.). Esta vida divina é a comunhão das três Pessoas divinas.
O Pai gera eternamente o Filho consubstancial e o seu amor recíproco é o Espírito Santo. O Deus dos cristãos não é, portanto, um
Deus solitário, mas o Deus vivo na comunhão de caridade do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. E tal caridade revelou-se de maneira
suprema na auto-aniquilação (kenose) do Filho. Por isso, a comunhão na caridade e a renúncia a si próprio pertencem ao coração
do Evangelho, que deve ser pregado a Europa e a todo o Mundo,
para que se realize o novo encontro entre a Palavra de Vida e as
diversas culturas.
Esta síntese da verdade, da liberdade e da comunhao, alcançada no testemunho da vida e do mistério pascal de Cristo, no
qual Deus Uno e Trino se nos revelou, constitui o sentido e o fundamento de toda a existência cristã e do agir moral que, contrariamente a uma opinião corrente, não se apõe a liberdade - pois a
lei nova é a graça do Espírito Santo (10) -, mas é ao mesmo
tempo sua condição e seu fruto. Desta fonte pode nascer uma
cultura do dom recíproco e da comunhão, que se realiza também
no sacrifício e no empenhamento quotidiano pelo bem comum.

OS EVANGELIZADORES E OS MUITOS CAMINHOS
DA NOVA EVANGELIZAÇAO
A nova evangelização da Europa não será, todavia, possível
se não convidarmos a tomarem parte activa nesta tarefa todos os
cristãos conscientes da própria missão profética. Os primeiros
evangelizadores, juntamente com os bispos, são sem dúvida os
presbíteros e os diáconos, que levam sobre si o peso do serviço
pastoral quotidiano nas comunidades cristãs. Os religiosos, a
quem se deve em grande parte a primeira evangelização do con-

tinente, e as suas comunidades poderão oferecer a toda a Europa
o testemunho vital do radicalismo evangélico, se se tornar ainda
mais intenso neles o apelo ao que é essencial na vida consagrada; eles podem sustentar com particular eficácia muitas obras
educativas e de animação das diversas associações. Como sublinha insistentemente a Exortação Christifideles Laici, também os
leigos devem ser chamados a tomar plenamente parte nesse empenho na nova evangelização da Europa; com a sua própria vocação e participando a seu modo no ministério profético de Cristo
(1I), podem penetrar em todos os campos a que os bispos e os
presbíteros não têm acesso: só através deles se tornarão concretamente possíveis a evangelização e a edificaçao da nova Europa. Esta assembleia sinodal interpela de modo especial os jovens
para que sejam, antes de mais, eles próprios, os evangelizadores
das novas gerações da Europa.
Para sermos verdadeiros apóstolos, todos nós precisamos de
uma contínua evangelização, através da oração e da meditação
assídua da palavra de Deus, assim como do esforço quotidiano
para a pôr em prática, segundo o exemplo sublime que nos deu a
bem-aventurada Virgem Maria. Só através do alimento da palavra
de Deus e do Pão eucarístico e do uso frequente do sacramento
da reconciliação, se pode operar em nós uma contínua conversão e transformação pessoal e se poderá superar eficazmente o
fenómeno expansivo de "subjectivização" da fé, pelo qual a palavra de Cristo e da Igreja é escutada apenas na,medida em que
responde as próprias exigências e expectativas. E também este o
caminho a percorrer para superar as dificuldades que surgem no
próprio interior da comunidade eclesial, sobretudo acerca do ensino da Igreja no âmbito da moral. De facto, quanto mais enraizada nas pessoas a experiência do amor de Deus, transmitida pela
palavra e vivida na comunhão fraterna, tanto mais se desenvolve
nelas a disponibilidade e capacidade de acolher todas as exigências da mensagem de Cristo.

(1) Paulo VI, exortaçáo apostólica Evangelii Nuntiandi, 2.
(2) Concílio Vaticano 11, constituição pastoral Gaudium et Spes, 41; João Paulo 11,
homilia na inauguração do Sinodo (28 de Novembro de 1991) in L 'Osse~atoreRomano, (ed. poit.) 1.XII.1991,p. 2.
(3) Paulo VI, exortaçáo apostólica Evangelii Nuntiandi, 19.
(4) João Paulo 11, exortação apostólica ChristifidelesLaici, 34.
(5) Cf. Paulo VI, exortaçáo apostólica Evangelii Nuntiandi, 22; João Paulo 11, exortação apostólica Redemptoris Missio, 5-6; 17-19.
(6) Adv. Haer, IV 20, 7.
(7) João Paulo 11, exortação apostólica ChristifidelesLaici, 3.
(8) Ibidem., 5.
(9) Cf. Concílio Vaticano 11. constituiçao pastoral Gaudium et Spes, 24.
(10) Cf. S. Tomás de Aquino, 1-11,q. 106, a.l.
(1 1) Concílio Vaticano 11, constituição dogmática Lumen Gentium, 35.

A última obra de José Saramago, O
Evangelho segundo Jesus Cristo,
despertou a curiosidade de muitos e o
desejo de polémica de alguns. O título
provocatório, as entrevistas e as
muitas opiniões que foram sendo
conhecidas alimentaram, pelo menos
Isabel Allegro*
inicialmente, esse desejo de polémica.
O Evangelho segundo Jesus Cristo, o mais recente romance
Esta polémica tinha muito mais a ver de José
Saramago, tornou-se - dado o seu nome e o país de
cultura tradicionalmente cristã onde surgiu - particularmente
com certas matizes da nossa cultura convidativo a uma leitura. (Aliás, as tiragens do romance, por
um lado, e as entrevistas e opiniões até agora aparecidas, por
outro,
são disso a evidência.)
que propriamente com o desejo sério,
Por um lado, há o ponto de vista de um grande escritor conque se diz comunista, e também ateu, a torná-lo
da parte de alguns sectores, de uma temporâneo,
desafiador. Por outro, há a ponta de ironia (des)coberta no título
a aguçar a curiosidade: é que este evangelho não se apresenta
reflexão e debate sobre as questões simplesmente
como uma outra versão, melhorada, por hipótese,
dos acontecimentos - para além das de Lucas ou Mateus ou
-, mas considera-se "a versão" do próprio Jesus Cristo.
que o próprio romance eventualmente outros
Daí a implicação de uma fidedignidade total do relato, que o títusugere.
coloca. lo ironicamente
Distante, por uma acentuada atitude iconoclasta, de outras
interpretações ou recriações dos evangelhos relativamente reAo publicarmos os textos que se centes
(a de Pasolini ou a de Scorsese, no cinema), este romance entretece - Iúdica e ironicamente - três vertentes narrativas
seguem, pretendemos apenas dar um principais:
narrativa de base é constituída por um relato da vida de Jepequeno contributo para um debate A sus,
contada cronologicamente e sendo nela introduzidos
elementos e circunstâncias lacunares nos textos evangélicos
que, certamente, não acabará aqui. (nascimento, infância, adolescência, de Jesus). Aqui, como
sempre, Saramago alia - sábia e divertidamente - dados hisAlgumas interrogações aí colocadas tóricos
ou bíblicos identificáveis com um universo de pura invençáo: ora criando situações completamente novas ora modificanpodem desafiar a nossa reflexão. Por do os contextos dos acontecimentos, subvertendo-lhes assim a
atmosfera e o significado. E o caso dos milagres de Jesus, que
ou como "espectáculo", de um quase "ilusionista" de
exemplo, que razões terão levado um aparecem
circo (veja-se os relatos das pescas no lago Tiberíades) ou como banalidade quotidiana, ou ainda como efeito de um poder
dos maiores escritores portugueses especial,
mas limitado.
Apesar de ser uma figura simpática, a deste Jesus, há nele
deste fim de século a interessar-se um excesso de "leveza", ou de leviandade, que lhe retira a densidade humana. Um só momento - que é seguramente o mais
alto
de todo o romance - abre para uma vida vivida com intepelo cristianismo passando ao lado do rioridade
e beleza: é o momento da relação entre Jesus e Maria
de
Magdala.
Mas, curiosamente, essa parte da narrativa é uma
que nele há de mais profundo?

OU SUBVERSAO

.

citação ou uma vibração prolongada do Cântico dos Cânticos
do Antigo Testamento (O Evangelho, pp. 278-284).
esse percurso da vida de Jesus abrem-se-nos longos ataN
lhos narrativos que se referem a situações de grande injustiça e de culpabilidade, que vão desde a deliciosa culpa imposta

não vemos neste romance nada que se assemelhe ao que Renan, por exemplo, fez no terceiro quartel do século passado,
com argumentos de então. Pelo contrário, tudo parece aqui reduzido a uma atitude "achincalhante" e a uma trivialidade chá.
Ouçamos uma das conversas entre Deus e Jesus:

sobre José (por ter salvo o seu filho da matança de Herodes,
sem se lembrar de avisar as famílias sujeitas a mesma ameaça)
as graves violências que irão ser cometidas pela Igreja e que
Deus, conhecedor do futuro, conta desde já a seu filho Jesus.
Listagens de martírios e de injustiças; evocações de Cruzadas e de Inquisição, de perseguições e penitências, invadem
páginas e páginas da narrativa: e o excesso não só dá conta do
sem conta desse acontecer como, e sobretudo, da consciência
que dessas culpas se tem. Manifesta-se aqui em vários momentos uma aguda consciência social, uma insistente preocupação
com a justiça, sempre presente nos romances de Saramago.
violências e barbaridades, praticadas "em nome de
E ssas
Deus" ao longo da História, extensivamente narradas, tornam-se ponto de partida para uma terceira vertente narrativa
que consiste na criação da imagem de um Deus terrível e perverso, sanguinário e ávido de domínio, cujo poder transforma os
homens em meros joguetes, sem liberdade (pp. 220,372).
quase nada de novo nos processos de escrita e de
S emconstrução
romanesca - porque, a partir de A Jangada de

Pedra, o inconfundível estilo de Saramago tornou-se excessivamente repetitivo -, o que desta obra transparece com força é o
extraordinário sentido Iúdico do seu autor e a ironia que atravessa o texto.
O romance, de certa maneira, não propõe nada, nem mesmo a imagem do deus que descreve; mas joga com tudo e diverte(-se), no sentido etimológico e no actual, ou seja, diverge
da doxa, do que é sabido e conhecido, e, além disso, entretém.
E que numa escrita em que tudo (tanto o divino, como o animal)
é colocado ao mesmo nível, a função Iúdica torna-se dominante.
A meu ver, é precisamente esse jogo e também uma subtil
ironia o que salva o texto. A ironia manifesta-se aqui numa gozação, dentro da própria narrativa, com o que vai sendo dito e
num questionamento do próprio estatuto da ficçao que se vai
escrevendo: o questionamento dessa ficçao como verdade e
dessa verdade como ficçao. Quer dizer que o texto se torna assim ficção por excelência: uma "pós-moderna" ficção da ficção.
As epígrafes no portal do romance e as múltiplas "declarações" do narrador no correr da escrita sinalizam essa ironia. Veja-se este excerto da página 222:
"Se o episódio presente não é nem poderá tornar-se nunca em facto, em dado da realidade, e nela tomar lugar, ao
menos que seja capaz de o parecer, não como no relato
presente, em que de modo tão manifesto se abusou da
confiança do leitor (...)
as, para além desta atmosfera Iúdica e irónica, o que verdaMdeiramente
impressiona, num romance chamado "O Evan-

gelho segundo Jesus Cristo", é o seu vazio. Um vazio espiritual,
de que não emerge uma interrogação desafiadora, uma reflexao
substancial, que nos prenda verdadeiramente. Nem mesmo a
nível da crítica feita ao cristianismo encontramos no texto razões
sérias, fundamentadas. Em finais do milénio, espera-se de alguma forma uma reflexao feita com argumentos de hoje. Mas não,

Deus fez aqui uma breve pausa como para apreciar o efeito da introdução, depois prosseguiu, Desde há quatro mil
e quatro anos que venho sendo deus dos judeus (...) feito
um balanço das nossas relações não me tenho dado mal,
uma vez que me tomam a sério (...) Estás, portanto, satisfeito, disse Jesus, Estou e não estou, ou melhor, estaria se
não fosse este inquieto coração meu que todos os dias
me diz Sim senhor, (...) depois de quatro mil anos de trabalho (...)continuas a ser o deus de um povo pequeníssimo (...I
diz-me tu, meu filho, se eu posso viver satisfeito
tendo esta, por assim dizer vexatória evidência todos os
dias diante dos olhos, (p. 370).
A ausência de um sopro (leve que fosse) de transcendência
deixa no ar alguma perplexidade: o que terá levado Saramago a
interessar-setanto pelos textos bíblicos - e o romance "respiraos" - e a imaginar este "evangelho" sem boa nova? O que terá
provocado esta procura do "religioso", para afinal o texto lhe
passar totalmente ao lado? E, a par destas, nasce um mar de interrogações.
(*) Professora universitária

SEGUNDO

JosÉ SARAMAGO
.

Jorge Wemans*

Todo o romance de José Saramago O Evangelho segundo
Jesus Cristo está construído como tentativa de resposta a interrogação: "Quem é o Deus que tal Igreja originou?" E a partir da
avaliação que faz de dois mil anos de história da Igreja que o
autor constrói o Deus do seu romance. O seu Jesus é apenas
um figurante funcional com esse Deus criado pelo autor a imagem e semelhança da Igreja que quer retratar.
Saramago segue, é certo, o percurso dos Evangelhos. Trata e
recria alguns dos episódios, milagres, encontros, parábolas e situações neles narrados. A sua maravilhosa técnica da escrita permite-lhe, usando a sua mordaz ironia, transmitir ao leitor um mistério e uma beleza profundos ao recriar as narrativas evangélicas
da anunciaçao, da visita ao templo, do baptismo de Jesus, da
ressurreição de Lálaro, da crucificação de Jesus - para recordar
apenas algumas. Mas todas estas passagens convergem para o
diálogo entre Jesus, Deus e o Diabo (pp. 365 a 393), chave do romance e da razão que o anima do primeiro ao último capítulo.
E que Igreja é esta em que o autor se apoia para construir o

seu Deus? E a Igreja que alimenta e se alimenta do sentimento
de culpabilidade do homem (p. 376), a Igreja cujos caboucos
"foram cavados na carne, e os seus alicerces compostos de um
cimento de renuncias, lágrimas, dores, torturas, de todas as
mortes imagináveis" (p. 381), Igreja formada por homens que
matam outros homens gritando "Deus o quis" (p. 389), uma
Igreja cuja antevisão leva o próprio Diabo a tentar um pacto com
Deus de modo a evitar que ela nasça, tão terrível é a opressão
que com ela se abaterá sobre os homens; pacto que Deus recusa porque "que bem seria eu se o mal não existisse?" (p. 392);
E, enfim, uma história da Igreja que provoca este comentário: "E
preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue!" (p. 391), exclamará o próprio Diabo ao ouvir Deus descrever a Jesus a história da Igreja que nascerá após a crucificação.
Para Saramago, o balanço da presença da Igreja na história
dos homens é claro e indiscutível: ela sacrifica, amordaça e castiga os corpos, impõe a infelicidade a troco da felicidade eterna,
codifica e coisifica o bem e o mal, tornando desnecessária e irrelevante a consciência individual, e por aí fora ...
Para manter o personagem Jesus funcional com aquele
Deus, o autor esvazia boa parte da "vida pública", dedica dois
terços do romance a "infância de Jesus" e termina o livro com a
cena da crucificação, evitando abordar a ressurreição.
Em O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago leva
a glória a sua técnica de escrita. Domínio total de um estilo que
o autor criou, arte perfeita de erupção do narrador dentro da
própria narrativa, jogo inteligentíssimo entre a descrição da acção, dos personagens e das suas (in)consciências, entre o tempo da acção e o nosso tempo, entre o vulgar quotidiano e o mistério das relações humanas nele contido. Mas o que me parece
mais interessante neste livro é a interrogação sobre a sua própria concepção: como pode o único autor português cujas
obras logo na sua primeira edição tiram 50 mil exemplares fundamentar todo um livro neste tipo de visão da Igreja?
E certo que o mundo católico poderá tranquilizar a sua
consciência reagindo ao livro de Saramago em três curtas frases: bela escrita, péssima cristologia, pior eclesiologia. E com
elas diria a verdade. Mas esqueceria a verdade que O Evangelho segundo Jesus Cristo contém. E consciência tranquila parece ser a última hipótese para qualquer cristão que leia a obra de
Saramago.
Mesmo tendo em conta a área intelectual de que o autor é
originário, mesmo conhecendo o anticlericalismo que marca a
cultura portuguesa - e porque será ele assim tão forte? -, tudo descontado e sopesado, não há dúvida que a grande interrogação que permanece é a de saber como é possível ao autor
português mais popular deste final do século XX apresentar uma
tal visão da Igreja e do cristianismo sem que os leitores se revoltem contra a manifesta parcialidade do escritor? Não se revoltam porque, em boa medida, partilham da mesma visão e, para
além da história que Ihes é contada, sentem que existem hoje
elementos actuais que reforçam essa mesma interpretação da
Igreja. Ora, tal visão não seria possível nem credível se a presença da Igreja em Portugal fosse inequivocamente contraditória com a imagem que dela ressalta em O Evangelho segundo
Jesus Cristo.
O drama é esse: os gestos, as estruturas, o estilo, a mensagem e as pessoas da Igreja escondem ainda o Deus de Jesus
Cristo e validam o Deus de Saramago, conferindo-lhe credibilidade. Até quando?
Lisboa, Janeiro de 1992
('Jornalista, director-adjunto do "PUBLICO

I OPICOS SOBRE
.

Manuel Clemente*

Náo é o nosso Deus: o deus de Saramago é uma invenção do
homem, que agiganta os seus piores sonhos. Cria-nos num mar
de sofrimento e não se importa com isso. Desgostou-se com os
poucos adoradores que tinha e arranjou um mártir que lhe seduzisse muitos mais... O nosso Deus é um mistério de vida partilhada, em si mesmo e para connosco: a nossa imperfeição é o preço
da nossa existência - ou seríamos Deus! -, mas como oportunidade para o conhecermos, amarmos e crescermos nele.
Não é o nosso José: O Jose de Saramago é um pobre homem
que ouve dizer que Herodes quer matar as crianças de Belém e
corre a salvar o filho, sem se lembrar de ir avisar os pais das outras
crianças. Morrerá depois com esta culpa sem perdão... O nosso
José é um homem justo, que serve e respeita um mistério maior
do que ele. Salvou Jesus da espada de Herodes e não salvou os
outros porque, de facto, não sabia que a crueldade do rei chegaria
a tanto. A história nada nos diz da sua morte, porque a vida bastou
para eternizá-10.
Não é Nossa Senhora: a Maria de Saramago, uma pobre mulher, atarantada entre a culpa do marido, as propostas de um mensageiro de desgraças e o cuidado de uma série de filhos. Desaparece como aparece, esmagada pelo que não entende... Maria - a
nossa - é uma mulher pobre, da pobreza de quem sabe que só
Deus vale, que diz "sim" a uma palavra luminosa e assim resolve o
destino do mundo.
Não é a terra nem as gentes de que os evangelistas nos falam.
Saramago diz-nos nomes conhecidos de lugares e pessoas: BeIém, Nazaré, Jerusalém, Madalena, Lázaro... Mas nenhum traz a
própria verdade, antes o seu contrário. Em Belém, a estrela não rebrilha; em Nazaré, a casa é um tormento; em Jerusalém, só a morte aumenta o sem-sentido. Madalena não se liberta, antes prende
Jesus ao que ela seria; Lázaro ficará morto, porque esta vida não
vale um regresso.
E não é, finalmente, o nosso Jesus: o Jesus de Saramago é uma
triste criatura, jogada entre os caprichos de Deus, a culpa de José e
os conselhos do diabo. Morre obrigado e não nos obriga senão a pena. O nosso Jesus é a última palavra do Pai e o homem finalmente
acabado, o último dia da criação e o mundo recriado, a aliança cumprida e Deus connosco. Com a imensa liberdade de quem só se determina pelo amor ao Pai e se faz irmão dos que o não mereceram.
Em Cristo encontramos o dom, o nome e o destino.
Não. A última obra de Saramago não é "evangelho": em lugar
de boa nova da presença salvadora de Deus, temos o homem ausente do melhor de si mesmo, ou seja, do Cristo que lhe foi dado.
E não devia dizer-se "segundo Jesus Cristo", porque nada lembra
das palavras e dos gestos que os verdadeiros evangelistas nos
guardaram.
(J' Sacerdote da Diocese de Lisboa
(Texto publicado in Folha de Ligação Pastoral, Ano 11, n 13, Dezembro 1991.)

.

Christiane Naffah (*)

Ponto de partida e de chegada do imenso labirinto urbano, a
mesquita pulsa com a cidade, a comunidade, o país, o islão no
Mundo.
Todo o edifício religioso, quando o crente lá se encontra, é o
centro do Mundo. A mesquita exprime magnificamente esta verdade, desde há 13 séculos, da Espanha a India.
A mesquita é lugar de culto; em certos contextos, é também
um pólo cultural, com ensino da língua árabe e da religião muçulmana, mas também de Direito, Geografia, Medicina e Astronomia. Quando está ligada ao poder, ao senhor de um palácio
ou outra personagem que seja poderosa e piedosa, pode ser a
placa giratória dum conjunto de instituições de vocação social hospitais, asilos, cantinas, etc.
Mas a função da mesquita, essencial e universal, é de respirar ao ritmo da cidade, da comunidade, do país, do isláo e do
Mundo. Por isso se implanta sempre no centro das povoações,
envolvida pelo mercado e a cadeia dos artesãos, ponto de partida e de chegada do labirinto urbano.

PILAR DO ISLÃO
A mesquita está ao serviço da oraçao, que é a mais importante das cinco obrigações que constituem os cinco pilares do
Islao. A oração individual culmina no gesto de se prostrar, tocando o chão com a testa. E um acto de submissão que dá todo
o sentido a palavra "muçulmano", que significa "submetido a
Deus". O muçulmano cumpre este gesto individualmente cinco
vezes por dia, onde quer que se encontre.
Quando é realizada num lugar de culto, por uma assembleia
de ao menos 40 pessoas, a ovação colectiva reforça os laços da
comunidade, a umma, soldada pelos laços da fé e não pelos do
sangue. As grandes mesquitas são as djamis, cujo nome provém de djum'a. "Djum'a" designa tanto a assembleia de oraçao
como a sexta-feira, o dia de oração (inm el djum'a é o dia da assembleia).

A ORAÇAO DO PROFETA
Em 622, ao chegar a Medina, o Profeta mandou construir a
primeira mesquita, a fim de reunir a sua comunidade de fiéis
sem serem importunados. Fez-se primeiro um pátio circundante,
(*) Directora do Museu do Instituto do Mundo Árabe, em Paris.
(In "Les Derneures du Sacré", Le Courier de I'UNESCO, Novembro 1990, pp. 34-38.)
Traduçao de Maria Adelaide Pinto Correia.

e depois as fundações da mesquita em pedra, as paredes em tijolos cozidos ao sol, com três partes, cujo enquadramento era
de pedra. Duas filas de troncos de palmeira suportavam um tecto de ramos e argila, que desse sombra.
Ao princípio, viravam-se para Jerusalém para rezar. A direcção da posição orante (quibla) ficou, portanto, durante um certo
tempo, perpendicular a parede norte.
Era um santuário de terra e ramos de palmeira, de zonas de
luz e sombra, destinado a exprimir a imaterialidade duma arquitectura habitada pela oração. Foram sendo construídos numerosos oratórios deste tipo, ao longo dos acampamentos militares e
das conquistas. De início, não tinham qualquer ornamento.
Dentro das cidades conquistadas, a mesquita era por vezes
instalada em santuários mais antigos, ou edificada sobre lugares
de culto já tradicionais. As novas construções adoptavam formas geométricas simples: rectângulos, quadrados. Mas, pouco
a pouco, diversas variáveis litúrgicas, climáticas e locais foram
interferindo na construção das mesquitas.
No século VIII, ultrapassa-se um limiar estético com a chamada "arquitectura califal", verdadeira arquitectura imperial, enriquecida em contacto com as civilizações pré-existentes.
Também a quibla mudou. Maomé rompera com os judeus
de Medina e a oração passa a ser face a parede sul.

UM ESPAÇO RELIGIOSO E TEMPORAL
A residência do Profeta, nomeadamente os quartos das
suas esposas, davam para o pátio da mesquita, que se tornou
rapidamente um espaço social polivalente: tratamento de feridos, guarda a vista de algum prisioneiro, descanso, conversa.
Uma espécie de quartel-general da nova comunidade; Maomé
dirigia a oração e fazia os sermões, que continham exortações
a obediência ao único Deus, mas também preceitos sociais.
Era já o desempenho de um papel de chefe religioso e político do Islão.
Na mesquita de Medina, o Profeta sentava-se no minbar, cadeira colocada no meio da quibla, face a assembleia. A cadeira
era em madeira de tamarindo e ficava sobre dois degraus. No
braço direito, havia um dispositivo em prata destinado a segurar
a lança que o Profeta punha de maneira a indicar a direcção da
oração. Mais tarde, os pregadores da khoutha (sermão) usariam
sabres ou estandartes para o mesmo efeito. Se é verdade que
não há propriamente clero no Islão, o imã que dirige a oração é,
de facto, o chefe espiritual, temporal e militar da comunidade.
O minbar representa, pois, o sincretismo dos poderes civis e
religiosos. Será um dos primeiros símbolos religiosos com transformações estéticas e grande evolução. Tornar-se-á cada vez
mais alto, provido de portas e de uma cúpula, como que santificando a pessoa que lá se sentar.
Na parede , quibli, passou a ser escavado um nicho que indica a direcção de Meca, o mihrab. Depois da morte do Profeta,
o mihrab simbojizará a sua presença e, através dele, a de Deus,
que o enviou. E um elemento obrigatório em todas as mesquitas. A cúpula sobre o mihrab é uma forma simbólica que já vem
da antiguidade e representa a cúpula celeste. Não se podem colocar ali imagens -todas as figuras humanas são proibidas no

Islão, porque só Deus tem o direito de insuflar alma numa figura
e seria sacrílego tentar, de certo modo, imitá-lo.
Isto não quer dizer que a decoração do mihrab, esse Santo
dos Santos, não seja riquíssima, estendendo-se a parede que a
rodeia. Tal decoração é um revelador cultural, dando testemunho de uma corrente artística dominante e das suas variantes.
A mesquita é um edifício fechado, cujas fachadas principais
se encontram no interior, a volta do pátio, ou dos lados da sala
de orações. É uma arquitectura introvertida, que isola a comunidade muçulmana num espaço fechado.
Tem geralmente uma torre, ou várias - são os minaretes,
do alto dos quais os muezzin chamam para a oração. A função
e a forma dos minaretes são muito influenciadas pelas das torres sineiras cristãs ou pelas torres das fortalezas bizantinas. São
uma linha de força simbólica, que faz comunicar o espaço interior (a mesquita) e o espaço exterior (a cidade); são também
uma linha de força estética.
No pátio costuma haver um fontanário para abluções, rituais
da purificação moral e física necessária para a oração.

Nas dinastias omeyadas (661-750) e abassidas (750-1258),
que correspondem ao período árabe da história islâmica, foram
construidas muitas grandes mesquitas, em parte seguindo o
plano original e em parte seguindo as tradições artísticas locais,
com a marca das civilizações que se desenvolvem no seu âmbito.
Encontramos nessas mesquitas traços das basílicas cristãs,
dos palácios bizantinos ou das salas de audiência persas. Serão, aliás, as tradições locais que marcarão a evolução das mesquitas dos séculos seguintes.
Na Síria, a Grande Mesquita de Damasco foi construída no
século Vlll, no lugar que fora, sucessivamente, de um templo de
Júpiter e de S. João Baptista. Tem uma forma rectangular que
obedece ao famoso número de ouro dos arquitectos da Antiguidade. A nave central, na direcção de Meca, é mais alta e mais
larga do que as naves laterais, sublinhando a majestade do edifício e o seu papel político de Grande Mesquita do Império. Face
ao mihrab, uma cúpula delimita o espaço reservado ao soberano no interior da sala de oração. A influência bizantina é aqui
aparente na estrutura e na decoração dos mosaicos, com motivos geométricos e vegetais.
No mesmo espírito, o plano em T da Grande Mesquita de
Kairouão (na Tunísia), fundada em 772, lembra o transepto, que
foi das igrejas do Ocidente. O mesmo se diga da Grande Mesquita de Córdova (785).
No Iraque, a dinastia abassida funda a sua capital em
Bagdad, com uma transferência para Samarra entre 833 e 889.
A Grande Mesquita de Bagdad foi construída em tijolos crus,
material predominantemente local. Tem um plano rigorosamente fiel ao da mesquita de Medina, mas o minarete em espiral inspira-se nos zigurates da Mesopotâmia.
No Cairo, a Mesquita de Ibn Tulun (879) traduz, num plano
simples e linhas equilibradas, uma vontade de regresso as origens; o edifício tem a força e sobriedade da arte cisterciense...

Como a de Bagdad, esta mesquita exprime a mensagem espiritual de uma religião despojada, sem hierarquia.

AS MESQUITAS PERSAS E TURCAS
Desde o século XI, sob a dinastia seljucida, esboça-se um
plano novo, que começa por se impor na Pérsia: a mesquita de
quatro iwan abertas para o pátio central. A iwan é uma sala abobadada, fechada de três lados; é uma espécie de portão monumental simbolizando a abertura para o divino.
Ao contrário das mesquitas árabes, que se vão construindo
de uma forma aditiva, aqui é a simetria central que domina e as
formas são lisíveis tanto do exterior como do interior do edifício.
A mesquita do Shah em Ispahan (início do século XVII) é uma
bela representante dessa unidade arquitectural.
Na India, a influência iraniana manifesta-se na estrutura dos
minaretes e dos portões. Na época moghul, aparece um plano
original na Grande Mesquita de Deli (1650): uma sala de oração
com cúpula, de dimensões reduzidas em relação ao pátio, que
é muito mais amplo. E uma adaptação a população numerosa e
ao clima favorável a oração ao ar livre.
As mesquitas turcas dispõem-se a volta de um espaço central, de geometria rigorosa. A mutação do espaço cristão de
Santa Sofia num espaço muçulmano inspirou a Mi'mar Sinan
(arquitecto de Soleimão, no século XVI) uma arquitectura imperial. Numa engenhosa imbricação de cúpulas e meias-cúpulas,
as suas mesquitas exaltam o poder do soberano, que é a sombra de Deus sobre a terra.
Árabe, turca ou persa, a mesquita é um microcosmo que o
crente deve decifrar através da sua fé. Como diz o Corão:
"Nós expomos os sinais
Aos homens que os compreendem."

SOB O ESPLENDOR
DA TUA FACE

LLOGIO DAS ERVAS
Maria Adelaide Pinto Correia (*)
amos todos na corrente impetuosa de uma grande deriva semântica. Ainda há bem pouco tempo se "podia" dizer de uma
pessoa que ela tinha uma bela coragem moral ou força de ânimo ou grandeza de alma. Agora, essas expressões soam caducas e moralistas. "Renascer das cinzas, como a fénix", essa então só de egiptólogos...
Um dia destes ouvi, a propósito de alguém, um elogio assim: "És como as ervas daninhas! Põem-te uma pedra em cima
e tu vais rebentar mais adiante! E assim sempre, sucessivamente, na tua vida."
As ervas daninhas! Livres, independentes, frugais, espontâneas, resistentes, "força da Natureza". Náo é sonho escondido
dos melhores dentro de nós? "Livre como as ervas" é expressão
antiga. Podem não ser exactamente daninhas - daninhas, maléficas, é uma conotaçáo aborrecida. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço dessa liberdade? Não ser cultivado "com
esmero", até por decisão de forças que nos são estranhas e se
intrometem nos nossos percursos. E duro de roer. Há liberdades que são bebedeira acessível só aos seres ... livres. (A redundância não é tão grande como parece.)
A resistêncialresiliência é uma graça de Deus, a qual opera
muitas vezes simplesmente a partir dum "imprinting" no genoma. Mas um dos males da nossa sociedade é que não é apreciada, valorizada, respeitada. Não é tão fino, tão de acordo com
a moda, estar numa grande depressão? Quem se pode gabar aí
de ter a vida afectiva, a saúde, o envolvimento social e profissional, o poder criador - seu, da família, dos amigos - sem nenhum problema ou aflição? Há sempre uma desculpa para estar
deprimido. Quantos de nós avançam através da "noche oscura"? Sim, acreditamos que o Senhor nos pega ao colo nos momentos mais difíceis (sabem a história?) ... mas, tantas vezes,
não se dá por isso...
Deixámos de dizer, a entrada da Missa, que "o Senhor alegra a nossa juventude" (a tal juventude como atitude, que podemos tentar manter pela vida fora) e esquecemo-nos muito disso.
Os grupos de jovens cristãos gostam agora de cantar: "Com
Jesus eu vou, como ovelha que encontrou Pastor." Claro que é
literalmente evangélico. Mas eu hoje proponho uma "receita" alternativa (1): "Como erva livre que encontrou um sorriso cúmplice lá em cima."
Novembro 91
*Medica de Saúde escolar

VIRA

1) Se escrevesse só "outra receita", ficava menos moderninho.

França

PROPOSTAS
DOS ESTADOS
GERAIS DA ESPERANÇA
Cerca de quatro mil pessoas participaram, em Novembro último, nos Estados Gerais da Esperança, organizados
pelas publicações francesas Témoignage Chrétien, La Vie, L'Actualité Religieuse dans le Monde e Croyants en Liberté,
na sequência do Apelo ao Diálogo que
havia recolhido 27 mil assinaturas.
Acompanharam este encontro quatro
bispos franceses que viram ser aprovadas as nove "propostas de esperança"
que se seguem:
1. Para abrir a esperança, que a palavra da Igreja, a qualquer nível, se apoie
nos sinais que anunciam os tempos novos.
2. Para evangelizar, que a Igreja dos
baptizados manifeste para com o Mundo
e a sua modernidade uma estima e uma
ternura semelhantes as de Deus.
3. Para anunciar as mulheres e aos
homens a Boa Nova de Jesus Cristo,
que os responsáveis, nas suas intervenções públicas, utilizem as palavras da
nossa cultura contemporânea.
4. Para fazer existir uma opinião pública dos crentes, cujas propostas sejam
escutadas e entendidas pela autoridade,
que sejam abertos a todos os lugares de
debate e os espaços de livre investigação na própria Igreja.
5. Para responder ao dom da liberdade concedido por Deus aos seus filhos,
que todos em conjunto inventemos maneiras de viver em Igreja, de celebrar os
sacramentos, em particular a Eucaristia,
de organizar comunidades que ousem
ser resolutamente novas, incluindo a criação de ministérios adaptados; comunidades em que as diferenças serão não só
respeitadas como apreciadas, em que a
participação nas decisoes esteja aberta
tanto a leigos como a clérigos, em que
os que são tradicionalmente os "últimos"
se tornem, enfim, os "primeiros".
6. Para se abrir ao futuro com a audácia da fé, que não existam mais ques-

tões de natureza disciplinar que sejam
interditas a investigação e ao livre debate: situação dos divorciados que voltaram a casar e dos padres casados,
acesso das mulheres aos ministérios,
métodos contraceptivos, prevenção da
sida, etc.
7. Para responder positivamente ao
olhar que Deus pousa sobre cada um
dos baptizados, que a experiência social
destes seja considerada como uma
aquisição preciosa e alimente as tomadas de posição ética das autoridades
eclesiais.
8. Para afirmar a solicitude particular
de Deus para com os pobres, a atenção
aos excluídos deverá ser prioritária. Não
porque eles sejam ocasião de caridade,
mas porque são sujeitos do seu destino
e sinais de autenticidade evangélica das
nossas comunidades.
9. Para responder a missão da Igreja, que o empenhamento dos cristãos
em favor da paz, da reconciliação, da
justiça, do desenvolvimento, dos direitos
do homem, da salvaguarda da criação,
seja considerado pelas comunidades
cristãs como um meio privilegiado de
anunciar o Evangelho e de dialogar com
a humanidade.
(Traduzido de La Documentation Catholique, n
2041, Janeiro 1992, por José Maria Azevedo.)

Colóquio

"CORPO E ESPIRITO"
A Revista Igreja e Missão realiza, nos
dias 25 e 26 de Abril próximo, no Seminário da Boa Nova, em Valadares, o seu
V Colóquio, que será subordinado ao tema geral: CORPO E ESPIRITO. Anselmo
Borges, director da revista e organizador
dos colóquios, fará a abertura dos trabalhos. Seguir-se-á um painel sobre: "Corpo e Linguagem", em que intervêm Fernando Távora, Luísa Portocarrero, Manuel da Silva Costa, Maria José Rodrigues e Walter Osswald. Nesse mesmo
dia, estão previstas mais três gestões,
nas quais intervêm Luís Archer - "Biologia e Transcendência"; Daniel Serrão "Cérebro e Espírito"; Juan Masiá - "Corpo e Espírito: diálogo entre Oriente e Ocidente". Para o segundo dia estão previstas três comunicações: António Couto -

"O Corpo na Teologia"; Juan Masiá - "O
Corpo e a Mística"; Pedro Laín Entralgo
- "O Corpo e a Esperança".
Para mais informações, contactar: V
Colóquio "Igreja e Missão", Seminário da
Boa Nova, 4408 Valadares. Tel.: 0271 10502.

SOBRE OBJECÇÁO
E SERVIÇO C~VICO
Promovido pelo Movimento Cristão
para a Paz (MCP) de Coimbra e pela Associação Livre de Objectores e Objectoras de Consciência (ALOOC), vai realizar-se, nos dias 25 e 26 de Abril próximo, em Coimbra, o I Encontro Ibérico
sobre Objecção de Consciência e Serviço Cívico.
Este encontro tem por objectivos:
- fazer o ponto da situação sobre
as dificuldades de obtenção do Estatuto
de Objector de Consciência, quer em
Portugal quer em Espanha;
- dar a conhecer o modo como funciona o serviço cívico, nos dois países,
como alternativa ao serviço militar;
- propor legislação a nível ibérico,
ou mesmo comunitário, que possa defender adequadamente os interesses
dos objectores de consciência e dignificar o serviço cívico;
- propor como directiva comunitária
e internacional a Carta de Liberdade de
Consciência, na defesa daqueles que,
por razões de consciência, optam sinceramente pela não violência e que tomam, assim, atitudes que consideram
contribuir de forma positiva para a defesa dos direitos do homem e para a paz
mundial.
Contacto: MCP - Rua António José
de Almeida, 210-slcv E. 3000 COIMBRA.
Tel.: 039-33203.

POR TIMOR-LESTE
Realizou-se no fim-de-semana de 14
e 15 de Março, no Teatro Maria Matos,
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em Lisboa, a Convenção por Timor-Leste, convocada por 32 organizações de
diferentes quadrantes da sociedade portuguesa (entre as quais se contava o
METANOIA). Este grupo de organizações vinha-se a reunir desde Dezembro
último, tendo como objectivo geral uma
melhor e maior coordenação de esforços no apoio a luta do povo de TimorLeste pela sua autodeterminação.
A Convenção contou com a participação de peritos nacionais e estrangeiros, que ajudaram a analisar a situação
do território face ao regime indonésio e
lançaram propostas de trabalho, no sentido de apoiarmos a luta de libertação
em Timor-Leste.
Os trabalhos da Convenção organizaram-se em torno a três grandes painéis: "Direitos humanos, ajuda económica e interferência nos assuntos internos
dos Estados"; "O regime indonésio e a
violação dos direitos humanos"; e "Timor-Leste: caminhos para a sua autodeterminação".
Estiveram presentes, durante os dois
dias em que decorreu a Convenção, representantes de 94 organizações, sendo
as sessões acompanhadas por cerca de
130 pessoas, a excepção da de encerramento, na qual estiveram mais de 400
participantes.
Apresentamos em seguida a lista das
propostas apresentadas elou apoiadas
durante os trabalhos e, no próximo número da Viragem, contamos apresentar
os documentos finais dos três painéis,
bem como o testemunho dos membros
do METANOIA que estiveram presentes.
Sobre Timor-Leste, a Viragem conta
que os seus leitores colaborem com a
revista, quer ao nível de informações e
notícias quer com as suas opiniões.

PROPOSTAS DE ACÇAQ
APROVADAS NA CONVENÇAO
POR TIMOR-LESTE
As propostas apresentadas serão
postas em prática na medida em que cada organização for capaz de as dinamizar e concretizar.
I.Recomendações ao Estado Português
1. Decretar a proibição efectiva de

trocas comerciais com a Indonésia e,
consequentemente, exercer uma fiscalização eficaz, impondo penalidades
"convincentes" as empresas prevaricadoras.

todos os meios ao dispor das empresas
e entidades públicas e privadas (exemplos: embalagens, selos, revistas, circuitos internacionais de televisão,
etc ...).

2. Tomar a iniciativa, junto dos orgãos comunitários, no sentido da vinculação da política de cooperação com a
Indonésia ao cumprimento integral de
todas as norma do Direito Internacional
aplicáveis a Timor-Leste (e não apenas a
satisfacção de exigências mínimas dos
direitos humanos).

2. Campanhas internacionais de publicidade, para as quais haverá que realizar um vídeo.
3. Enviar periodicamente ao secretário-geral da ONU postais, recordando a
situação em Timor-Leste.

111. Outras iniciativas
3. Tomar iniciativas, designadamente
no quadro da ONU, tendentes a realização de negociações sem pré-condições
, com a participação de representantes
do povo timorense.
4. Organizar, por iniciativa da Assembleia da República, uma conferência internacional de parlamentares no dia 12
de Novembro de 1992.

5. Instituir uma Junta de Governo para Timor-Leste.

1. Apelar a todas as estruturas da sociedade civil portuguesa com ligações
internacionais, para divulgarem junto
das suas congéneres a situaçao em Timor-leste.
2. Manter viva a ligação/coordenaçao entre todas as organizações da sociedade civil que integraram o processo
de preparação desta Convenção.

6. Nomear um Alto Comissário para
Timor-Leste.

3. Organizar um Comboio Por Timor
que percorra a Europa, sensibilizando e
esclarecendo as populações para a causa do povo de Timor-Leste.

7. Destacar timorenses que trabalham na função pública para colaborar
em acções a favor do território.

4.Realizar uma grande iniciativa cultural de dimensão internacional ("TimorAid").

8. Conceder aos líderes das organizações timorenses o estatuto diplomático.
9. Definir uma verba para apoio a actividades a favor do povo timorense.

5. Lançar uma campanha de informação pública nacional e comunitária,
no sentido de promover o boicote a
compra de produtos indonésios e concretamente a companhia petrolífera da
Shell;

10. Criar o dia Internacional por Timor-Leste, a 7 de Dezembro, aniversário
da invasão indonésia.

6. Levar a Igreja portuguesa a ter um
maior protagonismo na defesa da causa
de Timor-Leste.

11. Abrir uma embaixada de TimorLeste em Portugal, junto ao Centro Cultural de Belém.

7. Organizar uma "cadeia de solidariedade" através de um gesto simbólico
realizado continuadamente até que o povo de Timor-Leste se possa expressar livremente (exemplo: na primeira noite de
cada mês, acender uma vela a janela de
cada casa).

11. Desenvolver uma campanha
de divulgação, a escala internacional,
designadamente de:
1. Referências a Tiomor-Leste em

lovimento Catblico de Profissionais

