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NOTÍCIA URGENTE: "DEPOIS QUE O EMBAIXADOR AMERICANO NAS NAÇÕES UNIDAS, JOHN
Bolton, sugeriu que alguém de fora da organização - e mulher - deveria ser o próximo-

secretário geral da ONU, a Assembléia Geral, composta predominantemente por ho-
mens, votou por unanimidade em Angelina Jolie."

Essa pérola de falsidade jornalística - publicada pelo site satírico bigfib.com -
leva na brincadeira o processo, cada vez mais próximo, de escolha do sucessor do
secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que deixará o cargo no final do ano. Pena
que a seleção não seja tão fácil. Na verdade, as barganhas e os exercícios de
poder político que definirão o sucessor - a busca deve começar a sério quando os
diplomatas se reunirem ainda este mês em Nova York para a 61a Assembléia
Geral da ONU - não têm nada de engraçado.

Quem acredita que o
processo de escolha de

candidatos para uma elei-
ção presidencial americana

é complicado demais não con-
seguirá nem imaginar o que

acontece na ONU. As normas infor-
mais da organização dispõem que ne-
nhum dos cinco países com assento per-
manente no Conselho de Segurança
pode indicar candidato, o que significa
que americanos, britânicos, franceses,
russos e chineses estão excluídos. Mas,
para chegar ao posto de secretário-ge-
ral, o candidato precisa contar com o
apoio dos cinco países. A ONU adota
um sistema extra-oficial de rodízio en-
tre as regiões, de modo que é pratica-
mente certo que seu próximo líder ve-
nha da Ásia. E isso nos conduz a um
novo obstáculo: as rivali-
dades tradicionais. Atual-
mente, isso quer dizer que
um candidato do Japão
está excluído. As relações
tensas entre o Japão e a
China, que detém posto
permanente no Conselho
de Segurança, tornam
muito improvável que um
japonês seja eleito.

E há outros fatores em
jogo. Fazer campanha
abertamente não é visto
apenas como indelicade-
za: agir assim pode cau-
sar a desqualificação de
um candidato. Mas indi-
víduos têm liberdade para
declarar candidaturas e

governos podem pressionar em favor de
um indicado. Muitos pretendentes ten-
tam se credenciar cada vez que o posto
está prestes a ser desocupado - talvez
pretendentes demais, dizem alguns ob-
servadores. Brian Urquhart, antigo se-
cretário-geral assistente da ONU mas
candidato improvável para o comando
da organização porque é britânico, es-
creveu, na revista Foreign Affairs: "Infe-
lizmente, mas de maneira previsível, já
surgiu uma longa lista de candidatos,
voluntários ou indicados por países, o
que desencoraja a busca mais séria pela
pessoa certa."

Nenhum dos candidatos menciona-
dos em uma pesquisa informal reali-
zada no Conselho de Segurança em ju-
lho - diplomatas oriundos da índia,
Coréia do Sul, Sri Lanka e Tailândia -

pode ser visto como op-
ção plausível. Outra pes-
quisa informal a ser rea-
lizada este mês deve in-
cluir nomes novos e de
maior destaque. Um alto
funcionário diz que "os
países mais importantes
parecem não gostar de
nenhum dos cavalos po-
sicionados no portão de
largada e, por isso, eles
percorrerão o hipódro-
mo procurando por ma-
terial melhor".

Os observadores mais
experientes acreditam
que o príncipe Zeid al-
Hussein, enviado da Jor-
dânia às Nações Unidas,

deve anunciar sua candidatura, ainda
que os analistas considerem que talvez
a imparcialidade de um árabe seja co-
locada em questão, devido aos tumul-
tos no Oriente Médio. Outros possíveis
interessados são Anwar Ibrahim, anti-
go vice-primeiro-ministro da Malásia, e
duas candidatas que desejam a posição
pioneira de primeira mulher a ocupar
a secretaria geral da ONU: Chan Heng
Chee, embaixadora de Cingapura em
Washington, que muitos dizem ser a
candidata preferencial dos Estados Uni-
dos; e Helen Clark, primeira-ministra
da Nova Zelândia.

Se a escolha de Annan, uma década
atrás, oferece qualquer indicação é a de
que pode levar meses - longos meses,
muito dolorosos em termos diplomáti-
cos - para que o sucessor seja escolhi-
do. O candidato de Gana venceu depois
que seu predecessor, o egípcio Boutros
Boutros-Ghali, enfrentou ferrenha opo-
sição do governo americano à sua ree-
leição para um segundo mandato. Fran-
ça e Estados Unidos travaram uma ba-
talha feroz quanto à seleção do substi-
tuto e suportaram semanas de ácidas
disputas até que Paris decidiu ceder e
concordou em aceitar Annan para o pos-
to, apenas três semanas antes" do final
do mandato de seu predecessor. Os di-
plomatas aparentemente trabalham me-
lhor quando o prazo é apertado.
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