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Os acontecimentos a que temos vindo a assistir ao longo do último ano são um sinal de alerta para
as ameaças que a democracia enfrenta em todo o mundo, nomeadamente no continente europeu. No
entanto, também demonstraram inequivocamente o forte apego dos nossos cidadãos aos valores e
ideais que sustentam as sociedades democráticas.

Ao iniciar uma guerra brutal contra a Ucrânia, o Presidente Putin desencadeou uma agressão
injustificada contra um país europeu democrático livre e soberano e um ataque violento à ordem
internacional assente em regras. A UE reagiu com firmeza contra a agressão da Rússia,
demonstrando assim o nosso empenho inequívoco em defender a democracia, dentro e fora da União
Europeia. Estamos a prestar um apoio abrangente à Ucrânia: ajuda humanitária, financeira, política e
militar. A perspetiva europeia da Ucrânia e a sua determinação em concretizar as reformas
necessárias contribuirão também para conquistar a paz. Impusemos à Rússia os maiores pacotes de
sanções da história da UE.

A nível mundial, estamos a colaborar com os nossos parceiros em todo o mundo para defender de
forma mais assertiva os valores democráticos e os direitos humanos. Somos solidários com todas as
pessoas corajosas que lutam diariamente em todo o mundo pelas suas liberdades cívicas, pelos
direitos humanos, pelo Estado de direito e por meios de comunicação social livres e independentes,
muitas vezes correndo eles próprios grandes riscos. Na UE, é necessário protegermo-nos de
ingerências maliciosas.

A Conferência sobre o Futuro da Europa concluiu as suas deliberações em maio de 2022. Tratou-se
de um exercício único de democracia deliberativa, realizado numa escala sem precedentes, que
proporcionou aos cidadãos europeus a oportunidade de fazerem ouvir a sua voz e de terem um
impacto duradouro na elaboração de políticas na União Europeia. Em resposta à Conferência sobre o
Futuro da Europa, a presidente Ursula von der Leyen declarou, no discurso sobre o estado da União,
que os painéis de cidadãos europeus passarão a ser parte integrante da nossa vida democrática. Os
cidadãos não são objetos passivos da democracia, mas sim, em primeiro lugar, participantes,
independentemente da geração a que pertençam.

2022 será o Ano Europeu da Juventude. O presente e o futuro da democracia dependem dos jovens.
A UE está empenhada em promover a participação dos jovens, permitindo que disponham deste
importante espaço para fazer a diferença, inspirar mudanças positivas e influenciar e orientar o
futuro da democracia em todo o mundo.

A própria democracia evolui constantemente e devemos acompanhar essa evolução. Todos os anos,
no Dia Internacional da Democracia, importa fazer um balanço do caminho percorrido na construção
de um ecossistema de inovação democrático e do rumo a seguir. Juntos, podemos construir uma
democracia preparada para o futuro.
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