
P
rimeiro foram os árabes, de-
pois os gregos, logo os espa-
nhóis e os por tugueses , se-
guidos pelos chilenos e 
israelenses. E, em agosto, 

com mui to ba ru lho e fúria , os britâ-
nicos. Jovens do m u n d o todo espa-
lham u m a epidemia de indignação, 
semelhan te à que percorreu o plane-
ta - da Califórnia a Tóquio, pas sando 
por Paris, Berlim, Madri e Praga - nos 
anos de 1967 e 1968 e mudou os cos-
t u m e s da sociedade ocidental . Na-
quela época, t empos prósperos, a ju-
ventude pedia para ocupar o próprio 
espaço com mais l iberdade. 

Hoje é diferente. O mundo está pior 
e as esperanças esmoreceram. Pela 
primeira vez em um século, na Euro-
pa, as novas gerações têm um nível de 
vida inferior ao de seus pais. O proces-
so globalizador neoliberal brutaliza os 
povos, humi lha os cidadãos e despoja 
os jovens de futuro. E a crise financei-
ra, com suas "soluções" de austeridade 
contra a classe média e os mais humil-
des, piora o mal-estar geral. Os Esta-
dos democráticos estão renegando os 
próprios valores. Em tais circunstân-
cias, a submissão e o acatamento da 
ordem são absurdos. 

Por outro lado, as explosões de in-
dignação e protesto resultam normais 
em função da conjuntura , e vão multi-
plicar-se. A violência está crescendo, 
apesar dos levantes terem diferente 
formato em Tel Aviv, Santiago do Chile 
ou Londres. A impetuosa explosão in-
glesa se diferencia dos outros protes-
tos juvenis - em geral pacíficos, embo-
ra com enfrentamentos pontuais em 
Atenas, Santiago e outras capitais - pe-
lo grau de violência utilizado. 

Outra diferença essencial: os amo-
tinados ingleses, talvez pelo pertenci-
mento de classe, não verbalizaram seu 
descontentamento. Nem colocaram 
seu furor a serviço de uma causa políti-
ca ou da denúncia da desigualdade 
concreta. Nessa guerrilha urbana, nem 
sequer saquearam os bancos com ira 
sistemática. Deram a (lamentável) im-
pressão de que a raiva pela condição de 
despossuídos e frustrados t inha como 
único foco as vitrines repletas de ma-
ravilhas do mundo do consumo. De 
qualquer forma, como tantos outros 
"indignados", esses esquecidos pelo 
sistema - que já não pode oferecer-lhes 
um lugar na sociedade, um fu turo - ex-
pressavam o desespero. 

Um aspecto particular do neolibe-
ralismo que incomoda muito, do Chile a 
Israel, é a privatização dos serviços pú-
blicos, pois significa um roubo mani-
festo do patrimônio da população. Para 
os que não possuem nada, deveria exis-

tir a escola pública, o hospital público, o 
transporte público, gratuitos ou sub-
vencionados pela coletividade. Quando 
esses direitos básicos e inalienáveis são 
privatizados, não se configura apenas o 
roubo dos bens da cidadania (pois fo-
ram custeados com impostos), mas 
t ambém a destituição do único patri-
mônio das camadas mais pobres. Tra-
ta-se de u m a dupla injustiça, e u m a das 
raízes da onda de ira atual. 

Com relação à fúria dos manifestan-
tes, uma testemunha dos levantes de 
Tottenham declarou: "O sistema não 
cessa de favorecer os ricos e massacrar 
os pobres. Há cortes nos serviços públi-
cos, as pessoas morrem nas salas de es-
pera dos hospitais depois de terem es-
perado um médico horas a fio".1 

No Chile, há três meses, milhares 
de estudantes apoiados por u m a parte 
importante da sociedade reivindicam 
a estatização da educação, privatizada 
durante a di tadura neoliberal do gene-
ral Pinochet (1973-1990). Exigem, ade-
mais, que o direito a uma educação 
pública de qualidade seja garantido 
pela Constituição. E explicam que, co-
mo está, "a educação já não é um me-
canismo de mobilidade social. Ao con-
trário: é um sistema que reproduz as 
desigualdades sociais".2 Para que os 
pobres cont inuem sendo pobres... 

Em Tel Aviv, no dia 6 de agosto, com 
o grito de ordem "O povo quer justiça 
social!", cerca de 300 mil pessoas se 
mani fes ta ram em apoio ao movimen-
to dos jovens "indignados" que pedem 
mudanças nas políticas públicas do 
governo neoliberal de Benyamin Ne-
tanyahou.3 Um estudante declarou: 
"Quando o salário de alguém que tra-
balha não dá nem para cobrir os gastos 
com alimentação, é porque o sistema 
não funciona. E isso não é um proble-
ma individual, é um problema do go-
verno, e coletivo".4 

 O  SUICÍDIO SOCIAL 

Desde a década de 1980 e da in-
fluente economia de Ronald Reagan, o 
modelo adotado pelo governo desses 
países - em especial o dos Estados eu-
ropeus hoje debilitados pela crise da 
dívida - é o mesmo: redução drástica 
dos gastos públicos, cortes particular-
mente brutais no orçamento social. 
Um dos resultados dessa política foi o 
crescimento vertiginoso do desempre-
go entre os jovens (na União Européia, 
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 5, n. 50, p. 22 , set. 2011.




