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[…] Quando as pessoas me perguntam qual é a iniciativa mais importante que o governo
americano, durante a administração Obama, tem em África e qual será o legado de Obama em
África, todos têm uma resposta diferente para essa pergunta, mas eu tenho só uma: YALI.
Escolho YALI por várias razões, mas a mais importante são todos vocês e o que todos trazem a
este programa: o vosso talento, a vossa paixão e o vosso potencial.
Já ouviram isto antes, mas vou dizer de novo: vocês são o futuro de África e uma inspiração para
nós todos os dias com o vosso entusiasmo, as vossas ambições e a vossa criatividade. Vocês são
a razão pela qual, perante tantos desafios, todos nós continuamos a esforçar-nos por fazer de
África um lugar melhor.
O empoderamento dos jovens está no centro das relações entre os EUA e a África. A nossa
missão é fazer parceria com a África a fim de promover a democracia, a paz, a prosperidade e a
oportunidade. E acreditamos que esses objectivos estão interligados em tudo o que fazemos. […]
[…] Vocês são os agentes da mudança do futuro e terão que usar as vossas competências e
ambições para encorajar outros jovens porque vocês são apenas uma gota no balde. Assim,
precisamos que vocês sejam agentes de mudança; que sejam essa gota de tinta vermelha num
balde de tinta branca que irá tingir todo o balde para contaminar todos os jovens africanos com o
entusiasmo e os sonhos que vocês têm. As vossas ambições terão que encorajar os outros jovens
que não têm as mesmas vantagens que vocês. Eles precisam que vocês invistam neles da mesma
forma que nós investimos em vocês.
Também temos que assegurar que as mulheres estejam totalmente envolvidas nas suas
comunidades e a contribuir para o crescimento do seu país em todas as áreas. Sinto-me
verdadeiramente entusiasmada por poder dizer que metade dos Mandela Washington Fellows
nesta sala são mulheres. […]
[…] Vou ser clara. A África apresenta desafios indiscutíveis em termos de boa governação,
estado de direito e empoderamento dos cidadãos. Um dos oradores no primeiro dia disse que
tudo o que ouvimos são más notícias sobre África. Temos que fazer mais para podermos ouvir
boas notícias. E sem dúvida, vocês são essas boas notícias. […]
[…] Vocês, Mandela Washington Fellows, foram seleccionados devido ao vosso talento; foram
seleccionados devido ao vosso potencial; e foram seleccionados devido à vossa dedicação ao
serviço público. Porque são abençoados com dons especiais - por favor não o ignorem. Por
causa desses dons especiais vocês têm responsabilidades especiais. E, na minha opinião, essas
responsabilidades consistem em construir um futuro melhor para o vosso país e para África. […]
[…] Martin Luther King disse uma vez, "O arco do universo moral é longo, mas curva-se para a
justiça". Às vezes parece que não se está a curvar o suficiente, mas vou ser clara: está a curvarse. E através do YALI, através desta bolsa, espero que possamos continuar a entender as lutas

mútuas e a garantir que tenhamos um futuro melhor juntos. Tenho toda a certeza de que vamos
conseguir isto nos Estados Unidos e no continente africano por causa de jovens como vocês tanto
nos EUA como em África. […]
[…] Finalmente, enquanto pensam no vosso futuro, quero dar-vos alguns conselhos a acrescentar
aos que eu sei que já enchem os vossos cadernos:
Número 1: Fiquem em contacto. Fiquem em contacto uns com os outros e sejam mentores uns
dos outros, caixas de ressonância e, mais importante ainda, apoio mútuo. Podem ser mentores
uns dos outros, inspirar-se uns aos outros. São o fundo de cérebros uns dos outros.
Número 2: Fiquem em contacto connosco. Fiquem em contacto com as universidades que
frequentaram e o pessoal e professores extraordinários que vos guiaram ao longo deste programa.
Número 3: Trabalhem no sentido de 'acabar com a desigualdade'.
Isto aplica-se a todos os sectores da sociedade. A diferença entre os que têm e os que não têm é
demasiado grande. A diferença entre os instruídos e os que não receberam instrução é demasiado
grande. A diferença entre os que têm as vantagens do YALI e os que não têm é demasiado
grande. […]
[…] Número 4: Finalmente, e o mais importante, quero exortar-vos a todos a sonhar alto.
A Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, disse uma vez num discurso de graduação na
Universidade de Harvard, "A dimensão dos vossos sonhos deve ser sempre superior à vossa
capacidade actual de os realizar. Se os vossos sonhos não vos assustarem, não são
suficientemente grandes".
Vocês já possuem um potencial incrível - não se deixem limitar. E lembrem-se de que já são
líderes. O YALI não fez de vocês líderes. Já vos encontrámos como líderes. O objectivo do
YALI é dar-vos as ferramentas para que sejam líderes ainda melhores e maiores do que teriam
sido noutras circunstâncias. Por isso, deixem-me que vos diga: sonhem alto. […]
[…] Cada um de vocês nesta sala vai mudar vidas. Vocês vão mudar a trajectória de África e do
mundo. […]

