
"É a realidade que potência esta violência", diz investigador

Um atentado como o de ontem pode ser
um ato de radicais isolados numa bolha
de jogos e redes sociais ou, mais grave e

preocupante, representar uma "reação
extrema a uma dinâmica que cada vez
mais afeta as sociedades europeias e
ocidentais: a imigração em massa dos
continentes africano e asiático para os

países do Ocidente", diz ao Expresso
José Pedro Zúquete, investigador de
Ciência Política no Instituto de Ciências
Sociais. Lembra que os muçulmanos são

apenas a "face visível" deste fenómeno
de rejeição. As causas têm um espectro
mais amplo. Os radicais tendem a agir
"contra etnias vistas como

'não-europeias' e 'invasoras'" do espaço
que, culturalmente, assumem como
parte da sua herança. Brenton Tarrant,
o homem de 28 anos que atacou duas

mesquitas em Christchurch, fez questão
de referir o "carácter étnico" da sua
missão e de se identificar repetidas
vezes como europeu no manifesto que
escreveu (no pensamento, na cultura, e

no "sangue"). O problema não são as
redes sociais ou os jogos de vídeo. O que
potência esta violência é a realidade",
diz Zúquete. Remete para o ultimo
capítulo do seu livro "The Identitarians:
Fighting Globalism and Islam in Europe"
(Os identitários: combater o globalismo

co Islão na Europa), que analisa a visão
dos grupos europeus que defendem a
identidade étnica europeia contra o

globalismo e o Islão. Este capítulo
intitula-se "The comingwar" (a guerra
que se aproxima) e que "muitos destes

europeus vêem como inevitável". E

lembra que o grande "pesadelo" que as
"nossas sociedades" enfrentam —

quando procuram respostas para lidar
com dinâmicas multiculturais e

multiétnicas de grande tensão — é que
a violência de parte a parte "poderá ser
cada vez mais uma realidade, ou o 'novo
normal' da Europa, e dos restantes
países ocidentais", m.g.s.


