Estranhos à nossa porta
Zygmunt Bauman
Assistimos aos noticiários cheios de tensos relatos de uma “crise
migratória” inundando ostensivamente a Europa, que tem dado
origem a um verdadeiro “pânico moral” – o medo de que algo
terrível esteja ameaçando o bem-estar da sociedade. Neste livro
breve e atual, Zygmunt Bauman analisa as origens, os contornos
e o impacto desse fenômeno histórico, dissecando o pavor
provocado pelas migrações e o processo de desumanização dos
recém-chegados, a fim de lhes negar os direitos humanos.
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Bauman comenta fatos recentes, como as diferentes reações
políticas dos países “invadidos” pelos migrantes; o apoio da classe
média empobrecida americana a Donald Trump, como o homem
forte que pode proteger os Estados Unidos dos estrangeiros; o
processo de acusação moral dos refugiados, de serem veículo de
doenças, de pertencerem à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico, de
imporem o islã à Europa. Mostra também como políticos têm
explorado os temores e ansiedades que se generalizaram.
Muito mais do que uma crise migratória, vivemos uma crise
humanitária, afirma Bauman. E a única saída é encontrarmos
novas formas de convivência em solidariedade e cooperação
com aqueles que podem ter opiniões e preferências diferentes
das nossas.
Estranhos à nossa porta mostra que a atual política de separação,
de construir muros em vez de pontes, é equivocada. Pode trazer
alívio temporário, mas a longo prazo se destina ao fracasso.
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