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Un italià, un escocès i un austríac es troben asseguts a la terrassa d’un bar. I no, no és cap acudit. Tots tres parlen entre
ells en anglès, la llengua global, i cadascú defensa les bondats
del seu país i menysprea als altres. Després de discutir de
manera acalorada durant una bona estona, acaben marxant
cap a casa seva, enfadats i sense dir-se ni adéu.
Aquesta escena és una perfecte descripció del que està passant avui dia a Europa. Àustria, França, Itàlia… són exemples
de països on partits polítics euroescèptics i, no ho oblidem,
xenòfobs, han obtingut milions de vots. Sorpresos, ens preguntem: perquè passa això? És cert que hem de ser crítics
i acceptar que s’han comès bastants errors, ja que la difícil
situació que hem viscut els últims anys, amb la crisi econòmica, es podria haver gestionat millor. Malgrat això, no es pot
justificar el que aquests partits polítics defensen, i és que, de
fet, tots ells coincideixen en diversos punts.
Per exemple, treuen pit de les excel·lències del seu país i la
seva gent, i no volen que persones d’altres zones del món convisquin amb ells. Fent això, atempten contra la diversitat i la
riquesa cultural que comporta conèixer gent d’arreu del planeta. En altres paraules, exalten el nacionalisme. Aquesta va
ser una de les causes principals de la Primera Guerra Mundial,
ja que, al llarg del segle XIX i a principis del següent, aquest
sentiment, juntament amb la rivalitat entre països i l’obtenció
d’armes, va acabar desembocant en la Gran Guerra, que provocà milions de morts i el patiments de moltes famílies.

afirmen que el que estem vivint avui dia és bastant similar als
anys trenta del segle XX.
Un cop s’ha arribat a aquest punt, cal trobar una solució, que,
sota el meu punt de vista, passa perquè els dirigents de cada
país deixin de banda el seu ego i acostin posicions amb als
altres. En altres paraules, que tots els països s’uneixin, deixin
de posar fronteres entre ells i facin front comú contra els
problemes que es presenten i contra els dirigents xenòfobs.
En un principi sembla una utopia, però creieu-me, no és tan
difícil.
El que jo proposo, per si algú no ho ha entès bé, no és que
deixin d’existir els països i que la Unió Europea esdevingui
una mena d’Estats Units. No, la meva idea no és aquesta.
Una vegada li vaig dir a un amic meu que “la unió fa la força”,
doncs bé, seria això, que cada estat oblidi els conflictes del
passat i uneixi forces i treballi conjuntament amb els demés
amb la finalitat de construir un futur millor per a tothom.
En conclusió, ara, en aquest moment, tots i cada un de nosaltres tenim la oportunitat de canviar el futur, de remodelar la
Unió Europea durant els propers anys per construir un demà
millor i on tothom hi tingui cabuda. Per sort, paral·lelament
als moviments racistes i populistes, cada vegada hi ha més
moviments i plataformes solidàries que estan en alça, i això
em fa pensar que un futur ideal no està tan lluny.

Des de la irrupció d’aquestes formacions, conceptes completament oblidats durant la primera dècada del segle XXI, com
ara “puresa de sang” o “immigrants”, estan a l’ordre del dia.
Han aprofitat la crispació de la població, causada per la crisi,
per enganyar a milions de persones fent-los creure que tornant al passat, impedint el progrés i trencant relacions amb
els altres països aniran millor.
És molt important revertir aquesta situació. En primer lloc,
perquè sinó la Unió Europea s’acabarà desintegrant, i en
segon lloc, però no menys important, perquè alguns experts
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