
Corrupção um desafio
aPedroMarques

São muitas as causas justificati
vas da ascensão dos extremismos

na UE Mas seguramente que à
cabeça a corrupção de governan
tes e dirigentes políticos minan
do os alicerces fundacionais dos
regimes democráticos ocupa lu
gar de destaque
António Costa disse nosAçores

que o projeto europeu faz parte
doADN do PS com a mesma fa
cilidade com que Ferro Rodrigues
garantia no último congresso do
partido que o combate à corrup
ção faz parte do ADN no PS
Chavões como o ADN são forma
que cabe emqualquer sapato In
vestigações em curso e peregri
nações a Évora à parte conviria
então quemostrassemcoerência
na condenação que tarda dos fe

nómenosde corrupção e descara
daviolação dos critérios de Cope
nhaga e doprincípio da separação
de poderes por parte dos gover
nos socialistas da Roménia que
preside à UE e deMalta
Em dezembro uma delegação

deopositores eslovacosdeslocou
se a Lisboa para pedir que Antó
nio Costa tomasse posição den
tro da Internacional Socialista
acercadas ligações entre o Gover
no socialista de Robert Fico e a
máfía italiana que poderiam ter
motivado o homicídio de uma
jornalista que as investigava e do
namorado DoPSportuguês ape
nas tiveram silêncio
Atualmente na Roménia o

partido socialista no poder tenta
aprovar uma lei de amnistia que
impeçao julgamento de casosde
corrupção entre eles de Liviu
Dragnea chefedopartido acusa
do do desvio de 21milhões de eu
ros de fundos europeus sendo
certo que apesar davitória eleito
ral foi impedido de exercer fun
çõesdechefe doGoverno emra
zão de condenação anterior por
fraude eleitoral

Se o PS querser avoz daEuropa
em Portugal como propagan
deia seriabomque repudiasse os
piores exemplos que nessa Euro
paos seus congéneres significam
Empolítica as razõesde princí

pio são universais e não de Direi
ta ou de Esquerda O mesmoPS
que argumenta com o Governo
húngaro como arma de campa
nha para as eleições europeias
simplesmente por serdeDireita
é o mesmo que se cala quando em
causa estão casosmuitomais gra
ves que seencontramemgover
nos de Esquerda no exato mo
mento emque emrelação ao fu
turo da UE a credibilidade é de
ouro

Por isso aqui chegados en
quanto cabeça de lista do PS às
eleições europeias Pedro Mar
ques não pode ficar calado No
caso o silêncio teráovalordecla
rativo da concordância e da acei
tação E daí o repto Repudia e
condena as práticas dos governos
socialistas naRoménia e emMal
ta Reclamará a intervenção da
Internacional Socialista Aguar
demos sentados
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