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Von der Leyen à New Humanity e MPPU dos Focolares
“Para alcançar os objetivos dos pais e das mães que fundaram uma verdadeira aliança, na qual a
confiança mútua torna-se força comum, devemos fazer as coisas certas juntos e com um único
grande coração, não com 27 pequenos corações”. Assim Ursula Von der Leyen, Presidente da
Comissão Europeia, em uma carta à ONG internacional New Humanity e ao Movimento Político
pela Unidade.
Os responsáveis pela ONG New Humanity e a sua seção política, MPPU, componentes civil e
política do Movimento dos Focolares, haviam escrito à Presidente da Comissão Europeia para
encorajar o trabalho comum no enfrentamento à pandemia de Covid 19, e para garantir o apoio
de ideias e projetos inclusive na fase de construção da Conferência sobre o futuro da Europa.
A presidente Van der Leyen salientou, em sua resposta, como a União Europeia tenha garantido a
maior resposta já dada a uma situação de crise e de emergência da União, com a mobilização de
3.4 trilhões de euros.
A presidente afirmou ainda que “a atual mudança de contexto geopolítico oferece à Europa a
oportunidade de reforçar o seu papel único de liderança global responsável”, cujo sucesso
“dependerá da adaptação, nesta época de desagregação rápida e de crescentes desafios, ao
modificar-se da situação, permanecendo porém fiel aos valores e aos interesses da Europa”.
Com efeito, a Europa, salienta a presidente em sua carta, “é o principal prestador de ajuda pública
ao desenvolvimento, com 75,2 bilhões de euros em 2019. Na sua resposta global à luta contra a
pandemia, a EU comprometeu-se em garantir inclusive um apoio financeiro aos países parceiros,
com um valor superior a 15,6 bilhões à disposição para a ação externa. O que inclui 3,25 bilhões
de euros para a África. A UE apoiará ainda a Ásia e o Pacífico com 1,22 bilhões de euros, 918
milhões de euros em apoio à América Latina e Caribe, e 111 milhões de euros em apoio aos
países ultramarinos”. Além disso, prossegue a presidente da Comissão UE, “a União Europeia e os
seus parceiros lançaram o Corona Vírus Global Response, que até agora registra compromissos
assumidos de 9,8 bilhões de euros de doadores em todo o mundo, com o objetivo de aumentar
ulteriormente o financiamento ao desenvolvimento da pesquisa, diagnose, tratamentos e vacinas
contra o corona vírus”.
A carta da Presidente Ursula Von der Leyen a New Humanity e o Movimento Político pela Unidade
se conclui com o convite à confiança mútua entre os países da União Europeia e a ser um único
grande coração.
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