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O meu nome é Emiliano Salinas e vou falar-vos sobre o papel que temos enquanto membros 
da sociedade civil face ao clima de violência que se está a viver no país actualmente. Eu nasci 
em 1976. Cresci numa família tradicional mexicana. Em pequeno tive uma vida bastante 
normal: ia à escola, brincava com os meus amigos e primos. E depois o meu pai tornou-se 
presidente do México e a minha vida mudou. 
O que vou dizer agora, algumas das coisas que vou dizer, vão ser controversas. Vão ser 
controversas, primeiro porque as vou dizer eu. E segundo, porque o que vou dizer é verdade. E 
vai deixar muitas pessoas nervosas porque são coisas que não queremos escutar. Mas é 
essencial escutar porque é inegável e é definitivo. Também vai deixar nervosos 
muitos membros de organizações criminais pelas mesmas razões. Vou falar sobre o papel que 
temos enquanto membros da sociedade civil face a este fenómeno e de quatro níveis de 
resposta que nós, os cidadãos, temos perante a violência. Reconheço que para alguns vai ser 
difícil separar o facto de que sou filho de Carlos Salinas de Gortari do facto de que sou um 
cidadão preocupado com a situação actual do país. Não se preocupem. Isso não é necessário 
para compreenderem a importância do que vou dizer em seguida. 
Creio que temos um problema no México. Temos um grande problema. Nisto penso que há um 
consenso. Penso que ninguém o debate. Estamos todos de acordo. No que não estamos de 
acordo é em saber qual o problema que temos. São os Zetas, é o narcotráfico, é o Governo, é 
a corrupção, é a pobreza ou é outra coisa? Eu creio que nenhum destes é o problema. Não 
digo que sejam coisas para ignorar. Mas não vamos poder resolver nenhuma destas coisas se 
não resolvermos primeiro o verdadeiro problema que temos no México. 
O verdadeiro problema que temos no México é que, a maioria dos mexicanos, assumimo-
nos como vítimas das nossas circunstâncias. Somos um país de vítimas. Mesmo 
historicamente, sempre nos temos assumido como vítimas de alguém ou de algo. Fomos 
vítimas dos espanhóis. Depois fomos vítimas dos franceses. Depois vítimas de Don Porfirio. 
Logo a seguir vítimas do PRI. Também de Salinas. E de El Peje. E agora dos Zetas, dos 
traficantes, dos delinquentes, dos sequestradores... Chega! E se nenhuma destas coisas for o 
problema? O problema não são as coisas de que nos sentimos vítimas. O problema é que nos 
assumimos como vítimas. Precisamos de abrir os olhos e ver que não somos vítimas. Se 
pararmos de nos sentir vítimas, se pararmos de nos ver como vítimas, como mudaria o nosso 
país! 
Vou falar-vos de como passar de uma sociedade que se assume vítima das circunstâncias 
para uma sociedade responsável, participativa e que agarra o futuro do seu país com as suas 
próprias mãos. Vou falar-vos de quatro níveis de resposta civilizada perante a violência. O 
primeiro nível, e vou fazê-lo por ordem, desde a resposta mais fraca até à mais forte. O nível 
mais fraco de resposta civil face à violência é a negação e a apatia. Hoje em dia, grande parte 
da sociedade mexicana está em negação perante a situação que enfrentamos. Queremos 
continuar a ter a mesma rotina quotidiana quando não estamos numa situação 
normal. Estamos, no mínimo, num momento extraordinário, de excepção,na vida quotidiana do 
nosso país. É como uma pessoa que está muito doente e quer acreditar que tem gripe e que se 
vai curar por si mesma. Nós mexicanos queremos acreditar que o México tem gripe. Mas o 
México não tem gripe. Tem cancro. E se não fizermos nada entretanto esse cancro vai acabar 
por o matar. 
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Precisamos de levar a sociedade mexicana desta negação e apatia para o seguinte nível de 
resposta civil que é, efectivamente, o reconhecimento disto. E esse reconhecimento vai gerar 
medo em muitas pessoas. Ao reconhecerem a gravidade da situação. Ainda assim, o medo é 
melhor do que a apatia. Porque o medo, pelo menos, move-nos a fazer algo. Há também uma 
grande parte da sociedade no México que sente muito medo nos dias de hoje. Temos muito 
medo. E estamos a agir de acordo com esse medo. E vou dizer-vos qual é o problema de agir 
conforme o medo - e este é o segundo nível de resposta civil à violência, o medo. 
O problema de agir com base no medo é que, vamos imaginar que, as ruas no México são 
inseguras por causa da violência, E por isso as pessoas recolhem-se nas suas casas. Isso faz 
as ruas mais ou menos inseguras? Mais inseguras! Agora as ruas estão mais desertas, são 
mais inseguras, e por isso ficamos cada vez mais em casa. O que faz com que as ruas fiquem 
mais desertas e mais inseguras e mais nós nos retraímos em nossas casas. Este círculo 
vicioso termina com todas as pessoas retraída em suas casas, cheias de medo. Ainda com 
mais medo do que quando estávamos nas ruas. Precisamos de enfrentar esse 
medo. Precisamos de levar a sociedade mexicana, os membros da sociedade mexicana que 
estão neste nível, ao nível seguinte que é a acção. 
Precisamos de enfrentar os nossos medos e voltar às nossas ruas, às nossas cidades, às 
nossas colónias. Agora, para muitas pessoas, actuar requer inclusivamente ter coragem. Do 
medo passamos à coragem. Dizem: "Já não suporto mais esta situação. Vamos fazer algo a 
respeito disto". Hoje em dia, este é um dado que é muito delicado, até hoje em 2010registaram-
se 35 linchamentos públicos no país. Normalmente aconteciam um ou dois por ano. Agora 
acontece um por semana. Isto mostra uma sociedade que está desesperada. E que está a 
fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas, lamentavelmente, a acção violenta - ainda que 
qualquer acção seja melhor do que não fazer nada - mas a acção violenta e o participar na 
violência tem o problema de que disfarça a violência. Se eu estou a ser violento contigo e tu 
respondes de maneira violenta tu estás a participar nessa violência e acabas por disfarçar o 
repugnante da minha violência. 
Então é importante que haja acção por parte dos cidadãos mas é importante que todas as 
pessoas que estão neste nível de resposta civil de coragem e acção violenta passem ao nível 
seguinte que é a acção não violenta. Que é a acção civil coordenada e pacífica que não quer 
dizer passiva. Quer dizer determinada e eficiente mas não violenta. E há exemplos no México 
disto também. Há dois anos, na cidade de Galeana, Chihuahua, sequestraram um membro da 
comunidade, Eric Le Barón. E os seus irmãos, Benjamín e Julián, juntaram-se com o resto da 
comunidade para verem qual era a melhor acção a tomar: pagar o resgate, ou pegar nas armas 
e ir atrás dos sequestradores, ou pedir ajuda ao governo estatal. 
E, finalmente, Benjamín e Julián decidiram que o melhor que podiam fazer era mobilizar a 
comunidade e actuarem todos juntos. E o que foi que fizeram? Mobilizaram toda a comunidade 
de Le Barón e toda a comunidade se mexeu, mudaram-se para Chihuahua e instalaram-se na 
praça central de Chihuahua. E enviaram uma mensagem aos sequestradores: se querem o 
resgate venham cá buscá-lo, aqui vos esperamos. E não se moveram dali. Sete dias depois, 
Eric foi libertado e pôde regressar à sua casa. Este é um exemplo do que faz uma sociedade 
organizada, uma sociedade que se mobiliza. 
Claro que os criminosos podem responder depois. E neste caso responderam. E em 7 de Julho 
de 2009 Benjamín Le Barón foi assassinado. Mesmo assim, há mais de um ano que Julián Le 
Barón continua a trabalhar e continua a mobilizar as comunidades em Chihuahua.E desde há 
um ano que sabe que a sua cabeça tem um preço. Mas não deixa de lutar. E não deixa de 
organizar. E não deixa de mobilizar. Estes são actos heróicos que existem por todo o 
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país. Com mil Julianes a trabalhar unidos o México seria um país muito diferente. E que os há, 
há! Só têm de levantar a mão. Eu nasci no México, cresci no México, e pelo caminho, aprendi a 
amar o México. E creio que todos os que pisaram esta terra - já para não dizer todos os 
mexicanos - estarão de acordo comigo em que amar o México não é difícil. 
Já viajei por muitos lados e em nenhum lugar vi uma paixão como a dos mexicanos. Esta 
entrega com que apoiamos a selecção nacional de futebol. Mas também a entrega com que 
apoiamos as vítimas de desastres como o terramoto de 1985 ou as inundações deste 
ano. Essa paixão com que cantamos o hino nacional desde pequenos. Quando pensávamos 
que Masiorare era o estranho inimigo. E cantávamos, com o coração de miúdos, "um soldado 
em cada filho". Creio que o pior insulto, a pior ofensa, que se pode fazer a um mexicano é 
insultar a sua mãe. É o que de mais sagrado temos na vida. O México é a nossa mãe que hoje 
chama pelos seus filhos. Estamos a viver o momento mais obscuro da nossa história recente. A 
nossa Mãe, México, está a ser violada à nossa frente,O que vamos fazer? Chegou Masiorare o 
estranho inimigo. Onde está o soldado em cada filho? 
Mahatma Gandhi, um dos maiores lutadores civis da história disse: "sê a transformação que 
queres ver no mundo". Hoje procuram-se Gandhis no México. Precisamos de 
Gandhis.Precisamos de homens e mulheres que amem o México e que estejam dispostos a 
actuar.Este é um apelo a todos os verdadeiros mexicanos para se juntarem a esta 
iniciativa. Este é um apelo para que todas as coisas que amamos no México - as feiras, os 
mercados, os restaurantes, as cantinas, a tequila, o mariachi, as serenatas, as pousadas, El 
Grito, o Dia dos Mortos, San Miguel, a alegria, a paixão de viver, a luta e tudo o que significa 
ser mexicano - não desapareça deste mundo. 
Estamos perante um adversário muito poderoso. Mas nós somos muito mais poderosos.Podem 
acabar com a vida de um homem. Qualquer pessoa pode acabar com a minha vida.Ou com a 
tua, ou com a tua. Mas ninguém pode acabar com o espírito dos verdadeiros mexicanos. A 
batalha está ganha, mas é preciso lutá-la. Faz 2000 anos que o poeta romano Juvenal disse 
uma frase que hoje ecoa no coração de todos os verdadeiros mexicanos. Disse: "considera que 
o maior dos pecados é preferir uma mera existência a uma existência com honra. E, cuidado, 
para - por preservar a vida - não perder as razões de viver". Muito obrigado. (Aplausos) 
 


