Urn holandes liberal e social
Maurits Der Hoofd fundou um movimento politico em Portugal
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NASCEU emAmesterdaonoano
da revolucao portuguesa (1974).
Hoje pretende revolucionar a politica em Portugal. Maurits van
Der Hoofd abandonou a direccao
nacional de umajuventude pactidfuia na Holanda para trabalhar
em Lisboa, no ano de 2002. A luta
(<pelas liberdades individuais
dentro de uma economia saudaveb> ira acomp3nh8.-lo sempre.
A saida da Holanda da-se devido ao desagrado com 0 trabalho
de consultoria civil Umamigo espanhol recomendou-lhe umaempresa em Lisboa e uma entrevista de emprego, numfastfood do
aeroporto de Amesterdao, antecedeu a vinda para Portugal com
50 quilos de bagagens.
Foi na capital portuguesa que
encontrou 0 prazer profissional,
fazendo consultoria na politica de
transportes. Mas Maurits, cidadao do mundo, tem uma paixao

pela politica. No seu pais era flliado na juventude do Partido
Liberal Social 'da Holanda, 0
D66 - membro da coIigacao governamentalcuja direccao nacional teve de abandonar para
vir para Portugal.
Ao chegar a Lisboa. constatou
a inexistencia de movimentos Iiberais sociais nos paises do Sul

da Europa e pensou que a sua actividade politica tinha terminado. Mas a flliacao num grupo de
Iiberais europeus levou-o ate ao
portugues Miguel Duarte.
Da conversa entre os dois surgiu a ideia de fundar um Partido
Liberal em Portugal. HQje, Maurits e vice-presidente para as relac6es internacionais
do Movi-

mento Liberal Social, projecto presidido pelo proprio Miguel Duarte.
Ca e Ia, a ideia e defender as liberdades individuais exigindo
uma menor presenca do Estado.
Mashadiferencas. SenaHolanda a politica e feita ((COmprazer»,
por ca parece-lhe (~iva».
No seu pais ha uma multiplicidadedepartidosemovimentos
p0liticos. Em Portugal os partidos dividem-se em dl,las linhas: a horizontal, onde a esquerda defende a
intervencao do Estado na economia -ao contrarlo da direita -; e a
verticaL na qual a direita se mostra mais conservadora em materia de liberdades individuais.
Para Maurits esta falta de diversidade lusa tem consequencias
nefastas: ((Se defendo as liberdades individuais tenho de ser
comunista tamoomem termos
econ6micos. POI' outro lado, se
quiser uma politica financeira
mais prOspera, tenho de aderir
ao Opus Dei».

