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Discurso do Presidente da República – RIO+20 – 
Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento 
sustentável 
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhor Secretário-geral, 
Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores e Senhoras chefes de Estado ou governo,  
Senhoras e senhores,

Em primeiro lugar, quero expressar meu agradecimento à presidente do Brasil, Dilma Rousseff, pela recepção que nos 
foi proporcionada nesta conferência. Cumprimento o trabalho que ela vem realizando pelo Brasil, que é hoje uma 
referência em matéria de desenvolvimento, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul.  

Fiz questão de participar pessoalmente desta conferência, em nome da França. Primeiramente, por tratar-se de 
uma questão crucial para o nosso planeta, devendo a França ser uma das nações que dá o exemplo. 

Queria, também, assumir compromissos em nome do meu país, favorecendo tanto quanto possível a 
discussão e a negociação na elaboração da declaração final.  

Queria, também, falar de maneira franca e voluntariosa.  Franqueza quanto aos resultados da nossa conferência, 
tais como podemos presumi-los hoje.  

Houve avanços. Ao meu ver, cinco: primeiramente, um roteiro para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Em 
seguida, um fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o meio ambiente, que tanto prezamos. Fizemos, 
ainda, um apelo para que um acordo sobre a preservação dos oceanos seja trabalhado. Foi lançado um debate sobre a 
economia verde. Colocamos ênfase no social e na luta contra a pobreza. São resultados significativos!     

Devem-se, em grande parte, à capacidade que tivemos de encontrar compromissos, mas também à mobilização da 
sociedade civil, a quem envio meus cumprimentos. Não haveria, sem ela, essa conscientização que se percebe hoje 
em dia.  Nem o estímulo, a incitação para ir ainda mais longe.    

Mas já que vim aqui para falar com franqueza, devo dizer que estes resultados, por mais significativos que sejam, 
ficam aquém das nossas responsabilidades e das nossas expectativas.  

Lamento, primeiramente, que não tenhamos conseguido criar uma agência das Nações Unidas especializada em meio 
ambiente. Trata-se de um projeto ao qual a França dá grande importância. É uma condição para o multilateralismo, 
além de ser a melhor maneira para reunir todos os temas em uma única organização, para que sejam tratados ao 
mesmo tempo e em um mesmo lugar; e, finalmente, porque esta agência poderia ser instalada em Nairobi, na África, e 
a África deve poder assumir seu papel no mundo.  

Lamento, ainda, que a proposta de instaurar financiamentos inovadores não tenha se concretizado, embora o texto 
final faça menção dos mesmos. Estes financiamentos são indispensáveis. Todos aqui estão cientes da situação 
orçamentária de muitos de nossos países, principalmente entre os mais desenvolvidos. Portanto, se não acrescentarmos 
financiamentos aos auxílios que estão previstos, não poderemos alcançar os objetivos que definimos. A França 
continua determinada a instaurar uma taxa sobre as transações financeiras, junto aos países que assim o quiserem, 
Europeus ou outros.   
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Assumo o compromisso, caso esta taxa seja criada, de alocar parte destes recursos para o desenvolvimento.

Falar com franqueza, porque as urgências estão aí, porque as emissões de gases de efeito estufa só fizeram aumentar, 
até atingirem um recorde em 2011;  porque os oceanos ficaram acidificados e empobrecidos; porque a biodiversidade 
veio abaixo; porque a urbanização vem evoluindo em todos os lugares – muitas vezes, reduzindo à miséria os milhões 
de homens e mulheres que se amontoam à entrada das grandes cidades; porque as desigualdades se aprofundaram nos 
países ricos, mas também, entre os países desenvolvidos e os demais. Precisamos, portanto, de um sobressalto, e disto 
nos conscientizamos aqui no Rio. 

Mas temos que dar um novo passo. Primeiramente, devemos conduzir mudanças, visando permitir que todos tenham 
acesso a água e energia; cumprimento o programa que foi desenvolvido para alcançar este objetivo, porque devemos 
garantir a segurança alimentar e evitar que as terras aráveis e as terras cultiváveis desapareçam progressivamente ou 
sejam compradas, em detrimento da independência alimentar, e porque devemos conduzir uma transição energética, 
diversificando nossas fontes de energia. Esta deve ser nossa agenda política. 

Em relação a essa grande causa, assumamos alguns compromissos. 

Para começar, ninguém poderá vencer a grande batalha em prol do meio ambiente sozinho. Ou vencemos juntos ou 
perdemos juntos. 

O segundo compromisso é de não opor norte e sul; não que não tenhamos posições diferentes quanto a certos 
assuntos, mas o desenvolvimento sustentável é uma causa planetária, uma questão vital para o mundo inteiro, não 
cabendo estarmos uns contra os outros, e sim todos juntos.

O último compromisso é de considerar que, na crise que atravessamos, não existe apenas a crise financeira, não existe 
apenas a crise econômica, mas também a crise ecológica. Para sair da crise, precisamos dar maior prioridade ao meio 
ambiente e ao desenvolvimento. Lutaremos contra a crise utilizando todos os meios de regulação.

Finalmente, o desenvolvimento sustentável não é um entrave. É uma alavanca. Não é tampouco um instrumento de 
proteção contra os outros, a serviço dos mais favorecidos, e sim um instrumento para promover uma concepção da 
humanidade.

Esta é a razão pela qual quis vir ao Rio, para indicar-lhes a posição da França, os compromissos da França, as 
concepções da França. Acabo de assumir a presidência do meu país. Estou no começo do meu mandato. O 
desenvolvimento, o meio ambiente e a luta contra a pobreza fazem parte das prioridades do meu quinquênio.

Para um responsável público – e todos aqui o somos, em diferentes níveis –, existem várias maneiras de tornar-se útil. 
Tornar-se útil não se limita a servir os interesses de seu próprio país, não se limita a levar consigo as preocupações de 
seu continente, nem tampouco a defender apenas o presente, a urgência, o imediato. Ser um responsável público que 
se torna útil é ser capaz de falar em nome do planeta inteiro, e preparar o seu futuro.  

Todos nós que estamos aqui sabemos que somos mortais, o que não é novidade para ninguém; mas a nossa dignidade 
enquanto homens e mulheres, a nossa condição de seres humanos, é de permitir que outros vivam depois de nós, e 
melhor do que nós. Esta é a razão da minha presença aqui. 

Obrigado.
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