PROJETO TESOUROS DIGITAIS EUROPEUS
Exposição | Exílios, fluxos migratórios e solidariedade
Quando a Guerra Fria terminou, no final de 1991, muitas pessoas pensaram, ou pelo
menos esperavam, que o mundo seria abençoado com uma nova era de paz e
estabilidade. O cientista político americano Francis Fukuyama resumiu este
sentimento, no ano seguinte, no seu livro de grande influência, «O Fim da História e
o Último Homem». Argumentou que o colapso da União Soviética teria sido a chave
para a vitória final do modelo ocidental de democracia liberal, e que doravante o
mundo avançaria para um eventual estado de liberdade, progresso e crescimento.
Admitia que os desafios deste modelo ainda surgiriam de vez em quando mas que
inevitavelmente a democracia ao estilo ocidental iria prevalecer.
Olhando para esse tempo, do ponto de vista do início da década de 2020, é talvez
difícil estar tão confiante de que a visão de Fukuyama se manterá verdadeira.
Esta exposição procura examinar esta questão atual a partir de uma perspetiva
histórica.
Reúne 47 documentos-chave a fim de apresentar uma série de acontecimentos
históricos que ilustram os temas em questão. Através deles encontraremos
terminologia que, infelizmente, permanece demasiado familiar na história europeia e
internacional recente; palavras e frases como repressão, perseguição, exílio político,
campos de refugiados, racismo, antissemitismo, limpeza étnica e genocídio. Como se
verá, muitos dos documentos destacam atos que revelam o lado mais obscuro da
natureza humana. Mas, ao mesmo tempo, há aspetos em muitos deles que nos
permitem um regresso a um lado mais positivo. Termos como empatia, tolerância,
abnegação, caridade e solidariedade também têm um lugar nas histórias que estão a
ser contadas. Vários deles sublinham também a contribuição positiva que os
imigrantes deram às sociedades onde se estabeleceram.
Espera-se também que aqueles que visitarem a exposição possam aproveitar a
oportunidade para ver o presente através do prisma do passado.
Talvez se possa, finalmente, aprender lições que nos permitam libertar dos ciclos
históricos de intolerância, medo, violência e perseguição.
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