
—23 Abril 2012 29

que expliquem às pessoas a importân-
cia do longo prazo? Na economia é o
mesmo. Tudo tem de ser agora. Perde-
mos a noção de tempo. No mundo polí-
tico, as pessoas deviam poder dizer: “Não
sei a resposta a essa questão. Dê-me uma
semana e falarei consigo.” Mas se um
político disser “Não sei”, é morto. Vive-
mos a política do instante, onde as ques-
tões estruturais são esquecidas. Veja,
estou cá [em Lisboa] a convite de Mário
Soares. O que quer que se pense sobre
ele ou sobre Mitterrand, etc, essa gera-
ção viveu a guerra, experienciou a vida,
leu livros. Cometeram erros? Claro que
sim, mas é uma classe completamente
diferente de tantos actuais políticos,
jovens, sem experiência, que não sabem
nada. Nada! Se lhes perguntarmos que
livros leram, eles quase têm orgulho de
não ler!
O que pensa dos movimentos como os
Occupy ou o 15M de Espanha?
É extremamente esperançoso que este-
jamos a livrar-nos da passividade. Final-
mente temos uma nesga de ar, mas pre-
cisamos de um próximo passo, protes-
tar não basta. A História mostra-nos que
as mudanças vêm sempre de um de três

grupos: mulheres, jovens ou minorias.
Acho que agora vai ter de vir dos jovens.
Se isto continuar por mais três ou cinco
anos, o seu futuro estará arruinado, não
haverá emprego, casas, segurança social,
nada. É tempo de reconhecer isto, de o
dizer publicamente, de parar e depois
avançar. Se os jovens pararem os jornais,
os jornais acabam. Se os jovens decidi-
rem que não vão à universidade, ela fecha.
Mas parece não haver união para isso.
É preciso solidariedade! Será que é pre-

ciso ir ver o Batman outra vez? Qual é o
papel do Joker? É dividir as pessoas!
Os actuais políticos são Jokers?
No mínimo não estão a fazer o que deviam.
Não estão a dizer a verdade. O perfeito
disparate de que todas as nações euro-
peias não podem ter um défice superior
a 3% é pura estupidez económica. Temos
de investir no futuro. Como? Investindo
numa educação como deve ser, que garan-
ta seres humanos bem pensantes e não
apenas os interesses da economia. Inves-
tindo na qualidade dos media... O dinhei-
ro que demos aos bancos é milhões de
vezes superior ao que é preciso para as
artes, a cultura, a educação...
A WikiLeaks revelou que a CIA espiou
o 15M e que divulgou um documento
onde diz ser preciso evitar que destes
movimentos “surjam novas ideologias
e líderes”.
Uau! Isso prova o que defendo! Não sabia
disso mas é muito interessante. Veja, por-
que é que temos democracias? Porque
percebemos que o poder é um animal
estranho para todos os que o detêm e
que ninguém é imune a ele. Se dermos
poder às pessoas elas começam a com-
portar-se como pessoas poderosas. Phi-

Depois de uma pequena discussão
com a assessora do Ritz sobre
espaço público e direitos, Riemen
pôde ser fotografado no lobby do
hotel sob o olhar atento desta. “No
próximo ano já vai haver um filme
sobre esta situação ridícula e a
Angelina Jolie vai interpretar-te”,
disse a brincar depois da discussão

“O problema de Obama é
que não é um grande
presidente, tornou-se

demasiado vulnerável aos
interesses infestados”

“Se perguntarmos aos
actuais políticos que

livros leram, eles quase
têm orgulho de não ler

qualquer livro”

lip Zimbardo levou a cabo esta experiên-
cia, o Efeito Lucifer, na qual uns fingiam
ser prisioneiros e outros guardas. A expe-
riência teve de ser parada, porque os “pri-
sioneiros” começaram a perder a sua
individualidade e a portar-se como escra-
vos e os “guardas” tornaram-se violen-
tos e sádicos. De repente percebemos:
“Uau, é isto a natureza humana, é disto
que somos capazes.” Lição aprendida:
há que controlar o poder, venha ele de
onde vier.
A sociedade é que pode controlá-lo?
Sim, todos têm de aceitar uma certa res-
ponsabilidade. Os intelectuais têm de se
manter afastados do poder, porque só
assim podem dizer a verdade. Os media
também, porque sem sabermos os fac-
tos a democracia não sobrevive. Se esses
mundos de poder não tiverem total con-
trolo, as pessoas têm tentações. Quem
tem dinheiro quer mais dinheiro, quem
tem poder quer mais poder. E há que
garantir a distribuição equilibrada des-
tas coisas na sociedade.
Só quando soube que vinha entrevistá-
-lo é que li sobre o Instituut Nexus.
Está perdoada, não somos famosos. (risos)
Porque é que decidiu criá-lo?
Quando estava na universidade percebi
que já não é o sítio onde podemos adqui-
rir conhecimento e onde há conversas
intelectuais, essenciais à evolução. Na
altura conheci um judeu que dedicou
tudo – tempo, energia, dinheiro – a res-
gatar o que Hitler queria destruir: a cul-
tura europeia. Abriu uma editora, uma
biblioteca, uma livraria. Tornou-se meu
professor e começámos um jornal, o
Nexus, e depois da primeira edição per-
cebemos que tínhamos de levar a ideia
a outro nível e criar uma infraestrutura
aberta onde intelectuais de todo o mun-
do pudessem discordar uns dos outros
e falar de tópicos importantes. Qualquer
pessoa pode participar pagando 10 euros.
Estamos sempre esgotados e temos pes-
soas a vir de todo o mundo.
Qual será a próxima conferência?
É a 2 de Dezembro, sobre “Como mudar
o mundo”. O Slavoj Zizek vai lá estar, um
deputado britânico conservador tam-
bém, [o escritor] Alessandro Baricco. E
no próximo ano vamos abrir um café
com uma livraria europeia e um salão
cultural, num antigo teatro de Amester-
dão. Se tivesse dinheiro gastava-o a abrir
um assim em cada cidade, arranjava
orquestras... Temos de reconstruir as
infraestruturas culturais, precisamos
disso com urgência. E temos de ser nós
porque as elites no poder não o vão fazer.


