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A independência do Líbano, cujo 78º aniversário devemos comemorar em 22 de novembro
de 2021, é apenas uma fachada de independência.

O desafio agora é a pura e simples sobrevivência do Líbano como nação e como Estado.

As eleições legislativas de março de 2022 marcarão ou a expressão da vontade do povo ou a
de uma classe política desacreditada monopolizando o poder.

Tentemos reverter o curso da história votando. Não nos desanimemos com uma possível
revisão da lei eleitoral que enfraqueceria o voto da diáspora. Sejamos partidários das forças
de oposição que estão tentando emergir apesar das adversidades muito fortes.

O tempo é essencial. Os libaneses na diáspora devem ser registrados para votar até 20 de
novembro.

Na tarde desta data, o número total de inscritos refletirá a capacidade de mobilização da
diáspora. Mas até agora, temos menos de 90.000 registrados de um potencial de 1 milhão
de eleitores em todo o mundo.

Na verdade, a mobilização não está à prova. Dúvida, cansaço, indiferença, afastamento...
estão dificultando a vontade de votar? A probabilidade é alta. Mas o preço era muito alto
para desistirmos...

Votemos por frustração que até agora só sofremos o curso das coisas.

Votemos em solidariedade aos nossos entes queridos que vivem no Líbano: crianças sem
escola, graduados sem trabalho qualificado, doentes sem assistência, trabalhadores sem
remuneração, jovens sem futuro...

Votemos pelo voluntarismo e inteligência para prevalecer sobre a mediocridade e a
corrupção.

Votemos por dever de lembrança a todos aqueles que pagaram caro pela construção do
país.

Votemos para que um dia não tenhamos que responder, a morte na alma, a pergunta de
nossos filhos: « Mas o que você fez para tentar mudar a situação? »

E acima de tudo... Votemos por convicção de que este país é realmente nosso, mesmo e
acima de tudo em infortúnio, que estamos inabalávelmente ligados a ele e que ele precisa
de nós.

É através da mobilização massiva e democrática que seremos capazes de encontrar um
Líbano independente, tomando nosso destino de volta na mão sem delegá-lo aos outros.

Inscrevamos nós antes de 20 de novembro nas listas e votemos maciçamente em março de
2022. Participemos ativamente deste gesto democrático. Vamos deliberadamente virar as
costas para qualquer renúncia ou derrotismo. Esta votação é apenas um passo. Mas é um
passo fundamental que mostrará à mediocridade atual e ao mundo inteiro nossa
mobilização inabalável na reconquista da nossa independência.



*https://change-lebanon.org/group: Somos um grupo de reflexão e ação a serviço do
Líbano. APOLITISMO, ESPERA e COMPROMISSO são as palavras-chave que nos
representam. Nosso objetivo final é promover um novo Líbano para os tomadores de
decisão locais e internacionais.

https://change-lebanon.org/group

