
A SOLIDARIEDADE 
NÃO PODE SER CRIME 

meiro dos direitos fundamentais, 
pressuposto e base de todos os 
outros. O Conselho Constitucional 
francês declarou inconstitucional 
uma lei que pune a ajuda humani-
tária a migrantes em situação ile-
gal, por ser contrária ao princípio 
da fraternidade, o qual, de acordo 
com o célebre mote da Revolução 
e da República francesas (liber-
té, égalité, fraternité), deve ser 
considerado princípio com relevo 
constitucional.

Regular os fluxos migratórios é 
uma função legítima dos Estados. 
Porque o impõem exigências de 
segurança e combate à criminali-
dade. Porque, como também vem 
salientando o Papa Francisco, é 
um dever de prudência adequar 
a entrada de migrantes às reais 
possibilidades da sua inserção 
nas sociedades de acolhimento 
(será diferente essa possibilidade 
em contextos de desemprego ou, 
como sucede hoje em vários países 
europeus, de falta de mão de obra 
causada pela crise demográfica).

Também se justifica o comba-
te às redes de tráfico de pessoas 
e auxílio à imigração ilegal que 
estão por detrás das travessias 
do Mediterrâneo em condições 
altamente precárias e desumanas. 
As O.N.G. que procuram resgatar 
refugiados e migrantes que se 
aventuram nessas travessias são 
acusadas de, com essa ação, faci-
litarem a atividade dessas redes, 

«Mudem a lei, por-
q u e  e u  n ã o 
posso mudar o 

Evangelho» – ficou célebre esta 
frase pronunciada, já há alguns 
anos, por um sacerdote italiano 
acusado de infringir a lei ao pres-
tar ajuda humanitária a migrantes 
em situação ilegal. 

Recordei-a a propósito de con-
trovérsias que têm surgido recen-
temente relativas a legislação de 
alguns países que punem esse tipo 
de ajuda. E a ajuda que é alvo de 
punição chega a ser a que se tra-
duz em salvar as vidas de pessoas 
em risco de naufrágio (como fez 
o português Miguel Duarte, que 
por isso se sujeitou a um processo 
criminal).

Não chega a ser necessário 
invocar o Evangelho para justi-
ficar a conduta dessas pessoas. É 
a própria ordem jurídica de um 
Estado de Direito que reconhece 
os direitos humanos como seu ali-
cerce que permite justificar essas 
condutas. Assim, por exemplo, a 
juíza italiana que absolveu a ati-
vista alemã Carol Rockete (acu-
sada de auxílio à imigração ilegal 
e desobediência por acolher refu-
giados ou migrantes em risco de 
naufrágio ao largo de Lampedusa) 
invocou a propósito o conflito de 
deveres. Acima do respeito pelas 
leis de imigração e de uma ordem 
da autoridade está o dever de 
proteger vidas em risco, está o pri-
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como se fossem suas cúmplices. 
Mas o que não pode aceitar-se é o 
raciocínio, muitas vezes implícito 
nessas críticas, de que uma forma 
de desincentivar essas travessias é 
deixar de salvar vidas que estão 
em perigo. Esse dever de salvar 
vidas é absoluto, sobrepõe-se a 
outros deveres, a considerações 
políticas e a raciocínios conse-
quencialistas como esse. 

Na regulação dos fluxos 
migratórios, há que distinguir 
migrantes por razões económicas 
(que devem ser acolhidos, por 
dever de solidariedade, mas de 
acordo com as capacidades de 
inserção das sociedades de aco-
lhimento) dos refugiados, para 
quem a deslocação dos seus países 
de origem não foi uma escolha, 
pois neles corriam perigo de vida 
ou de perseguição política. Para 
estes, o acolhimento não pode 
ser condicionado. E enquanto não 
estiver definido o seu estatuto 
de refugiado não podem ser-lhes 
fechadas as portas dos países de 
acolhimento.

A melhor forma de contrariar 
a ação das redes de tráfico de pes-
soas e de auxílio à imigração ilegal 
é a de estabelecer vias seguras e 
legais de acesso aos países de aco-
lhimento, como vem sendo preco-
nizado por várias organizações, e 
também pelo Papa Francisco. Não 
é, seguramente, a de criminalizar 
a solidariedade. •

Pedro Vaz Patto

Pi
xa

ba
y


