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UANDO BAN Ki MOON TOMOU CONHECIMENTO DE QUE
a Coréia do Norte estaria planejando testar um arte-
fato nuclear, ele teve razões para sentir-se ansioso.
Como ministro das Relações Exteriores da Coréia
do Sul, Ban é participante-chave das conversações
entre seis partes que visam encontrar uma solução

diplomática para a disputa em torno do programa nuclear de
Pyongyang. Um teste nuclear jogaria essas discussões por ter-
ra e provavelmente levaria os EUA a bus-
car novamente impor sanções contra a Co-
réia do Norte. Assim, no meio do Chuseok

ser em seus melhores momentos. Igual-
mente desanimador é o desafio de fa-
zer uma faxina na ONU, que há anos
sofre os efeitos da má administração,
ineficiência e corrupção que se cristali-
zaram no escândalo do petróleo por co-
mida que maculou o mandato de An-
nan. Acrescente-se a isso a tarefa de ar-
bitrar entre os EUA e países como Rús-
sia e China, determinados a mapear seu
próprio rumo, e tem-se uma idéia de
por que Annan descreve seu cargo como

(o Dia de Ação de Graças coreano), Ban,
62 anos, estava ao telefone com seus
colegas em Moscou, Pequim, Washing-
ton e Tóquio, preparando uma reação
ao anúncio da Coréia do Norte. Falan-
do à TIME entre uma ligação e outra,
Ban se disse "muito preocupado e per-
turbado" com a possibilidade de um tes-
te nuclear. Isso, em parte devido ao im-
pacto que o fato poderia ter sobre o
cargo que ele pode estar prestes a ob-
ter: o de secretário-geral das Nações
Unidas. "Espero que esta situação não
cause problemas à minha candidatura
atual", diz Ban.

Depois que a Assembléia Geral da
ONU, de 192 países, ratificar a escolha
do Conselho de Segurança, Ban substi-
tuirá o atual secretário-geral, Kofi An-
nan, cujo mandato está chegando ao
fim. Ele terá que se acostumar a admi-
nistrar problemas que ultrapassam o
âmbito da península coreana. Com o
mundo enfrentando conflitos do Dar-
fur ao Afeganistão, muitos esperam que
o novo secretário-geral seja um avatar
global da paz, como Annan procurou
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ENIGMA
Considerado fraco
pelos adversários,

Ban Ki Moon
pode se revelar

"um punho de
ferro dentro
de uma luva

de veludo"



N A Ç Õ E S U N I D A S

"o trabalho mais impossível do mun-
do". "Ajudaria se o próximo secretário-
geral fosse um líder brilhante e persua-
sivo", diz um funcionário da ONU.
"Mas, para chegar a ser escolhido de
fato, o candidato precisa ser uma pes-
soa que não ofenda ninguém."

O que mais chama a atenção em Ban
é o quanto ele é inofensivo. Ele passou
36 anos como diplomata, quase todo
esse tempo longe dos holofotes. Seus
pares elogiam sua abordagem discreta

e "confuciana", nas
palavras de um es-
pecialista chinês,
mas alguns se inda-
gam se Ban possui

camente oriental", diz Yoon Young
Kwan, predecessor de Ban no Ministé-
rio sul-coreano das Relações Exterio-
res. "Ele é um homem de fala macia,
mas por dentro ele tem pontos de vista
e motivações fortes."

Autodescrito "garoto do campo", Ban
nasceu em 1944, quando a Coréia do
Sul se encontrava sob ocupação japo-
nesa, e passou sua infância à sombra
da guerra da Coréia. Ele ocupou cargos
diplomáticos em Nova Délhi e Washing-
ton, na ONU e em Viena antes de tor-
nar-se chanceler sul-coreano, em 2004.
Os anos passados no exterior lhe ga-
rantiram contatos globais e ajudaram a
proteger sua reputação das máculas do

a dureza necessária
para desempenhar
um papel de lide-
rança no palco in-

ternacional - pergunta essa que
se torna mais premente diante da
provocação mais recente lança-
da pela Coréia do Norte.

"Esta será a primeira vez
que ele manda nele mesmo",
diz Peter Beck, diretor residen-
te em Seul do projeto Nordes-
te Asiático do International
Crisis Group. "Será ele capaz
de realmente afirmar-se e se

opor a governos que
agem contra os dita-

mes da ONU?"
Seus aliados
dizem que é
engano supor
que Ban seja
de fato tão tí-
mido quanto
às vezes apa-
renta. "Esse é
um estilo tipi-

ambiente político carregado da Coréia
do Sul. "Ban não faz inimigos", diz Yan
Sun Mook, presidente do comitê de re-
lações internacionais do oposicionista
Partido Democrático. "Ele faz amigos."
Mas Ban também sabe ser duro. Con-
frontado com a oposição de seus pró-
prios diplomatas, ele reformou o Mi-
nistério das Relações Exteriores, subs-
tituindo um sistema de promoções ba-
seado no tempo de casa por um siste-
ma meritocrático. De acordo com um
de seus assessores, ele é "um punho de
ferro dentro de uma luva de veludo".

Para conseguir o cargo na ONU, Ban
vem tentando agradar tanto aos EUA
quanto à China, o que é um desafio mes-
mo para um diplomata com suas habi-
lidades. Os EUA teriam preferido a pre-
sidente da Letônia, Vaira Vike-Freiber-
ga, ou o ex-ministro das Finanças afe-
gão Ashraf Ghani, mas ambos foram
vetados por outros membros perma-
nentes do Conselho de Segurança. A re-
lutância de Washington se deveu em
parte à crescente aproximação entre a
Coréia do Sul e a China e à "política

ensolarada" de Seul, de boa vontade em
relação a Pyongyang, que, segundo al-
guns funcionários da administração
americana, vem dificultando os esfor-
ços de endurecimento com o líder nor-
te-coreano Kim long II. Os EUA vêem
com ceticismo a possibilidade de que
Ban, que há muito tempo vem toman-
do cuidado para evitar pisar nos calos
dos outros, esteja disposto a desafiar os
interesses contrários às reformas repre-
sentados na ONU.

Ban rejeita a idéia de que EUA e Co-
réia do Sul tenham se distanciado: "Pas-
samos por um período de transforma-
ção, mas nosso relacionamento é muito
forte e saudável", diz ele. Até agora as

reações ao anúncio de Pyongyang do tes-
te nuclear têm sido unificadas, sendo que
mesmo a China, aliada da Coréia do Nor-
te, avisou Pyongyang que a realização
do teste trará "conseqüências sérias".

Ban está tão decidido a resolver a
disputa da Coréia do Norte que diz que
ele próprio pode ir a Pyongyang como
secretário-geral, algo que Kofi Annan
nunca fez. "Amealhei experiência e com-
preensão mais profundas sobre este pro-
blema complexo", diz ele. "Tendo co-
nhecido todo o histórico e o pano de
fundo e conhecendo pessoas tanto no
Sul quanto no Norte, estou convencido
de que posso fazer muito melhor que
qualquer outra pessoa." É bem possível
que ele não demore a ter a chance de
comprovar suas palavras.
Com reportagem de Susan Jakes (Pequim), Jenni-
fer Veale (Seul) e Adam Zagorin (Washington)
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