
s fotos nos passaportes brasi
leiros e americanos não deixam 
dúvidas de que essas são nacio
nalidades forjadas com a inten

sa imigração. A variedade de formatos 
de rosto, de tons de pele e de tipos de 
cabelo faz com que. no retrato 5x7, 
qualquer cidadão do mundo passe tran
quilamente por brasileiro ou america
no. Em cinco décadas, o mesmo acon
tecerá com os passaportes europeus. 
Segundo a agência oficial de estatísti
cas da União Europeia. Eurostat. até 

2061 pouco mais de um quarto de seus 
habitantes será imigrante ou descen
dente de estrangeiros. Na Áustria, a 
proporção poderá chegar a 40%. Do 
ponto de vista econômico, a mudança é 
necessária. A chegada dos imigrantes 
impede que a população desses países 
diminua. As mulheres europeias estão 
tendo poucos filhos, uma tendência que 
já vem de décadas. Por causa disso, a 
região precisará receber 700 milhões de 
pessoas até 2050 apenas para manter o 
atual nível populacional. O desafio será 
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assimilar esse contingente de origens 
culturais e religiosas variadas sem pre
juízo para os traços de identidade mar
cantes da Europa, como o secularismo, 
o respeito às minorias e a liberdade de 
expressão. Trata-se de um dilema que 
nenhum país europeu conseguiu, até o 
momento, solucionar plenamente. 

A dificuldade na assimilação de 
imigrantes costuma ser atribuída à falta 
de planejamento dos governos euro
peus, em outros temas tão eficientes em 
aplicar políticas com uma visão de lon

go prazo. Enquanto nos Estados Uni
dos se criaram diretrizes para receber 
novos cidadãos desde a independên
cia, isso só foi feito recentemente na 
Europa. "Nos Estados Unidos, os re
quisitos mínimos para alguém obter o 
status de americano são aceitar as nor
mas da sociedade e estar disposto a 
trabalhar", diz o consultor grego De
metrios Papademetriou. presidente do 
Instituto de Políticas de Migração, em 
Washington. "Os europeus sempre pe
diram mais que isso. Exigem o respeito 
à tradição, à cultura e ao idioma." 

A verdade é que a Europa não pre
tendia ser um destino natural de imi
grantes. Pensava-se que os três princi
pais fenômenos migratórios do sécu
lo XX na região seriam temporários, e 
que logo os estrangeiros voltariam pa
ra sua terra natal. Nos anos 50 e 60. 
cidadãos dos países do sul da Europa 
mudaram-se para os do norte para tra
balhar na reconstrução após a II Guer
ra Mundial. Depois, nações compro
metidas com os direitos humanos, co
mo a Inglaterra, a Alemanha e os paí
ses escandinavos, passaram a conceder 
asilo a refugiados de guerra e perse
guidos políticos vindos principalmen
te do Oriente Médio e da Ásia. Com a 
independência das ex-colônias euro
peias na África e na Ásia. nos anos 70 
e 80, o fluxo de pessoas alcançou seu 
auge. Ainda assim, as políticas migra
tórias só entraram em vigor nos últi
mos quinze anos. 

Sem fluência na língua local, com 
valores e costumes diferentes e penan
do para encontrar trabalho — que ficou 
mais raro com a atual crise econômica 
—, muitos imigrantes se colocaram nas 
franjas das sociedades que os recebe
ram e vivem em guetos. Alguns desa
fiam as regras locais como se vivessem 
em um mundo paralelo. Um exemplo 
disso são os crimes de honra cometidos 
por imigrantes muçulmanos mais radi
cais. A tensão que nasce da falta de in
tegração às vezes explode sob a forma 
de confrontos com a polícia, como os 
que ocorreram em Amiens. no norte da 
França, na semana passada. Indignados 
com uma batida da polícia em um fune
ral, jovens vândalos, na maioria filhos 
ou netos de imigrantes, atearam fogo a 
canos e feriram dezesseis oficiais. De 
maneira simplificada, os europeus divi-

dem-se em duas visões conflitantes so
bre como resolver o problema. Uns pe
dem o fechamento das fronteiras e a 
expulsão dos estrangeiros. Outros di
zem que os imigrantes devem ser acei
tos como são, ainda que entrem em con
flito com os valores e com as leis euro
peias. Daqui a cinquenta anos, essas 
duas posições provavelmente terão se 
tornado obsoletas. E o que é ser euro
peu terá adquirido um novo significado, 
ainda em formação. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 34, p. 120-121, 22 ago. 2012. 




