Convite aos movimentos e organizações sociais que
lutam na Europa contra a exclusão social causada
pelo colonialismo, o capitalismo, o sexismo e outras
formas de discriminação para escreverem uma carta
aos europeus e partilharem entre si e connosco as
mensagens e as reflexões que elas suscitam.

Car@ dirigente ou ativista:

Venho fazer-lhe um convite que o/a pode surpreender. Deixe-me explicar.
Estou

a

realizar

um

projeto

de

investigação-ação

(Projeto

Alice:

www.alice.ces.uc.pt), que parte da seguinte ideia. A Europa, tal como está (e
não me refiro apenas à atual crise financeira, política e social da União
Europeia), tem pouco ou nada a ensinar ao mundo. Aliás, não tem sequer uma
solução socialmente digna e justa para os seus próprios problemas internos.
Seria bom que a Europa pudesse aprender com a experiência do mundo. Mas
cinco séculos de colonialismo parecem terem-na incapacitado para aprender
com aqueles que sempre considerou inferiores. Esta é a tragédia da Europa e
é também uma tragédia para o mundo uma vez que a ideologia eurocêntrica
ainda hoje domina globalmente. Que é que tem de ser feito para superar esta
situação? Se a Europa pudesse aprender com a experiência do mundo, que
lições concretas lhe seriam mais úteis?

Ninguém individualmente tem resposta para estas questões mas penso que
todos juntos podemos dar um contributo importante, partilhando as reflexões
que estas duas perguntas nos suscitam. Daí, o convite que lhe faço.
Convido-o a participar na iniciativa de dirigir uma
“carta aos Europeus”. A mensagem, a crítica e a
sugestão de aprendizagem que escrever pode ser
dirigida aos europeus em geral ou a alguém em
especial. Pode dirigir-se: aos europeus ou alguns
grupos de europeus; aos dirigentes políticos ou
sociais; a partidos ou sindicatos; a instituições,
entidades, organizações ou movimentos europeus
que considere relevantes. As cartas de todos os
representantes dos movimentos que acederem a
este convite serão reunidas e disponibilizadas
publicamente pelo Projeto Alice, que promoverá
debates a partir das interpelações encaminhadas
pelos movimentos e organizações.
Convido-o/a na sua qualidade de representante de
um movimento ou organização que luta dentro da
Europa contra a exclusão, a discriminação, a
exploração e a opressão. Espero que o aceite por
estar tão convicto/a quanto eu que é importante
iniciar um debate sobre aprendizagens de diferentes
experiências do mundo, inclusive das que têm lugar na Europa mas que a
ideologia e os interesses dominantes não deixam conhecer ou reconhecer
como importantes.
A recolha de experiências, de sofrimentos e de resistências, de críticas e de
sugestões de aprendizagens possíveis e necessárias permitirá identificar,
discutir e sistematizar os conhecimentos que fazem falta à Europa e aos
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europeus,

e

contribuirá

para

criar

um

pensamento

alternativo

das

alternativas, a ideia de que olhares alternativos permitirão ver outras
alternativas e desta forma ampliar as possibilidades da acção política
transformadora.
A sua mensagem não deve ter mais de 3000 palavras e o tema é totalmente
livre.
O projecto Alice estrutura-se em torno de quatro temas, que poderá
considerar pertinentes para a sua reflexão: a profunda reforma ou mesmo
refundação do Estado moderno que até agora tem sido um Estado capitalista e
colonialista, um tema que apela à luta por um constitucionalismo
transformador; democratizar a democracia, a luta por formas novas, mais
democráticas, de construir colectivamente e de forma participada os
processos políticos; as outras economias, formas de produzir, trocar e
consumir alternativas ao capitalismo, alicerçadas em valores como a
solidariedade, a reciprocidade e o dom, respeitando a Mãe Terra e recusando
a mercadorização de tudo e a hegemonia do mercado; e, por último, os
direitos humanos concebidos de uma perspectiva intercultural, de modo a
reconhecer a validade de concepções não-eurocêntricas de dignidade humana.
Estou consciente dos limites deste elenco e por isso repito que o tema da sua
mensagem fica totalmente ao seu critério. Escolha, por favor, o que
considerar particularmente relevante.
A

sua

mensagem

deverá

ser

enviada

para

bsantos@ces.uc.pt

e

alice1@ces.uc.pt até 30 de Outubro.
Estou à sua inteira disposição para responder às questões ou dúvidas que
gostar ver esclarecidas.
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Espero vivamente que aceite o meu convite e nessa expectativa despeço-me
com as minhas saudações muito cordiais,

Coimbra-Portugal, 07 de Setembro de 2012

Boaventura de Sousa Santos
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