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Declaração 
 
À juventude da Grécia 
À juventude da Europa 
 
O Partido da Esquerda Europeia (EL) reúne hoje em Atenas, numa reunião extraordinária 
conjunta do Conselho de Presidentes e da Comissão Executiva, não só para expressar a 
sua total solidariedade com o levantamento da juventude grega, com o partido-membro 
da EL na Grécia - SYNASPISMOS - e todas as forças da coligação SYRIZA, mas 
também porque a luta da juventude, da comunidade educativa e dos trabalhadores gregos 
tocou profundamente o coração solidário dos povos e dos jovens de toda a Europa. 
 
A Esquerda Europeia pretende sublinhar aquilo que o levantamento da juventude grega 
veio colocar à vista de todos. Na Europa, onde muitos dos direitos sociais e democráticos 
foram conquistados através de grandes lutas, a precariedade como condição generalizada 
de vida fará a nossa civilização recuar algumas décadas. A redução dos direitos e o 
crescente desemprego são elementos constitutivos desta crise, que podem afectar mesmo 
os fundamentos da democracia. 
 
As forças que hoje dirigem a União Europeia e as forças que pretendem ter um papel 
dominante no capitalismo global, olham para esta crise como uma mera crise financeira e 
económica, por isso a enfrentam sobretudo com ajudas aos bancos, enquanto persistem 
nos dogmas neoliberais, no Pacto de Estabilidade, na Directiva Bolkestein, no Processo 
de Bolonha, na Estratégia de Lisboa. 
 
Acreditamos que esta crise é muito mais profunda, que a sua persistência se deve à 
própria estrutura do nosso sistema económico, aos valores-chave do capitalismo europeu 
e do modelo neoliberal mundial hegemonizado pelos EUA. A crise económica é apenas 
uma das faces desta crise mais geral. 
 
Uma expressão social desta crise é a total falta de segurança e de perspetivas de futuro 
que estão a minar a qualidade de vida da população trabalhadora, e muito particularmente 
dos sectores mais jovens. 
 
Outras expressões desta crise são o rápido aumento das desigualdades, o aprofundamento 
dos défices democráticos, as agressões ao ambiente, o reforço dos mecanismos de 
repressão e a escalada da agressividade militar. As criminosas operações em Gaza são o 
exemplo mais gritante. 
 
A crise da democracia não se reflecte apenas no funcionamento centralizado e 
burocrático das instituições, mas sim nas dificuldades de desenvolvimento de acções 
populares e de movimentos participativos que tenham um papel efectivo nas decisões que 
concernem a vida das pessoas. 
 



 
 
 
 
A juventude grega lembrou-nos de forma eloquente que o direito a lutar pelos seus 
sonhos não é um luxo dispensável, mas sim um elemento absolutamente essencial de 
qualquer sociedade que se queira viva e que aspire a garantir às futuras gerações uma 
vida melhor do que a que tiveram as gerações que as precederam. 
 
Aqueles que condenaram o movimento dos jovens gregos, salientado os aspectos de 
violência e destruição, deveriam olhar bem no espelho da sua consciência para descobrir 
os verdadeiros culpados. 
 
Deveriam responder a si próprios à pergunta: porque é que a espontânea revolta juvenil 
deveria ser enfrentada com uma “repressão policial razoável”? Por que razão Alexis 
Grigoropoulos teria de ser uma vítima da violência de um Estado que, em vez de investir 
nas condições para que a juventude possa ter um futuro, aumenta o investimento em 
armamento. Se responderem honestamente, encontrarão os responsáveis por esta espiral 
de sangue, que já resultou também em ferimentos muito graves de um jovem agente da 
polícia. 
 
Nós não estamos na Grécia para dar lições seja a quem for, muito menos ao povo grego e 
aos seus movimentos de juventude. Estamos aqui sobretudo para aprender, para contactar 
directamente e entender a visão da juventude que se expressa nas ruas. Porque nos 
preocupa o futuro e as ansiedades da juventude em todos os países da Europa. a quem 
queremos transmitir a experiência dos jovens gregos, que nos dá a todos mais força e 
mais esperança.  
 
Estamos aqui porque o objectivo da EL é a profunda reconstrução democrática da Europa 
e a defesa do espaço de intervenção pública para todos os cidadãos. Bem como a criação 
de um forte sector público que assegure a gestão dos bens comuns e que constitua um 
polo dinamizador de um crescimento assente no pleno emprego, numa sociedade 
solidária e amiga do ambiente. Estamos aqui para vos garantir que o nosso objectivo 
permanente é levantar uma barreira contra a guerra e a construção de uma sociedade de 
paz em toda a terra. 

 
Aos jovens em luta dizemos: 
 

• Não parem de sonhar; não parem de lutar. Do fundo da história, recolham o 
exemplo daqueles povos que não desistiram nas suas lutas pela liberdade, pela 
justiça e pela democracia. 

• Esta é a maior riqueza que vos foi legada pelas gerações de lutadores que vos 
antecederam. 

• A Esquerda Europeia, saúda-vos calorosamente em nome dos ideais universais de 
liberdade e de democracia, e em nome da luta pelo socialismo e pelo fim de todas 
as formas de exploração. 

• A Esquerda Europeia apoia a luta e as reivindicações do movimento dos jovens 
gregos que são, em larga medida, as mesmas exigências dos jovens de toda a 
Europa. 



• Apoiamos a luta por um ensino de qualidade, público, universal e gratuito em 
todos os níveis de escolaridade. 

• Defendemos o pleno emprego e o aumento de salários, para que todos possam ter 
uma vida digna. 

• Apoiamos a luta pela defesa e aprofundamento dos direitos democráticos, bem 
como pela protecção do ambiente. 

• Juntamos a nossa voz àqueles que não têm voz (refugiados e imigrantes) e 
apoiamos a sua luta por uma vida decente. 

 
Caras e caros jovens amigos,  
 
A revolta contra tudo o que está a arruinar a vossa vida é um direito que ninguém vos 
pode negar. 
 
O vosso futuro está apenas nas vossas próprias mãos! 


