
Devemos aprender com o passado:
se uma organização não tem dentes,
ela não é capaz de morder
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A
CORÉIA DO NORTE DETONA o
que afirma ser um artefato
nuclear, e o mundo se sente
ultrajado. O Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas
precisa de apenas 30 minu-

tos para emitir uma condenação unâni-
me. Até mesmo o representante da Chi-
na diz que seu país é favorável a "ações
punitivas". O palco está pronto para pre-
cisamente o tipo de ação da ONU visua-
lizada pelos fundadores da organização:
o combate a uma ameaça à paz antes
que ela possa explodir em guerra.

Mas a fachada toda desmonta em 48
horas. Assim que é hora de entrar em
ação, a disposição de fazê-lo evapora no
ar. Pequim inverte seu rumo. Os EUA
diluem a resolução proposta. Atenden-
do à insistência russa e chinesa, a reso-

lução aprovada por unanimidade pelo
Conselho de Segurança impõe meras in-
conveniências que não farão nada para
colocar em risco a sobrevivência do re-
gime norte-coreano.

Quantas vezes serão necessárias para
que possamos aprender? Da ONU não
sai nada de sério. Com relação ao geno-
cídio cometido pelo Sudão em Darfur,
ao desenvolvimento de armas nucleares
pelo Irã, ao desprezo manifestado por
Saddam Hussein em relação a 17 reso-
luções da ONU, ao pouco-caso do Hiz-
bolá em relação a pelo menos três, a
ONU não faz nada. Não porque a buro-
cracia da ONU, seus Estados membros
ou os diplomatas deles sejam corruptos
ou malignos. Corruptos e malignos mui-
tos deles são, sim, mas a razão pela qual
a ONU é inepta é que a idéia central que
ela supostamente encarna - a "seguran-
ça coletiva" - não passa de ilusão.

A idéia nasceu da
Primeira Guerra Mundial. A
diplomacia do equilíbrio de poder que
conduzira à grande catástrofe seria abo-
lida e substituída por algo novo. Todas
as grandes potências tinham interesse em
que o mergulho na guerra não se repetis-
se. Daquele momento em diante, elas pas-
sariam a agir juntas - "segurança coleti-
va" - contra aqueles que quisessem rom-
per a paz. Veio dali a Liga das Nações.
Veio dali o célebre pacto Kellog-Briand
de 1928, em que todas as potências pro-
meteram abolir a guerra para sempre.

Não foi exatamente o que aconteceu.
Acabou ficando claro que as grandes po-
tências têm interesses totalmente diver-
gentes. Elas podem se opor à guerra em
termos abstratos, mas elas também têm
outras prioridades. A Itália cobiçava a
Abissínia (atual Etiópia). A Alemanha
queria se rearmar e reconquistar. O Ja-
pão queria controlar a Ásia.

Todos esses interesses exigiam que
se travassem guerras. Mas as ilusões
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nunca morrem. Em meio aos escom-
bros da Segunda Guerra Mundial, os
vitoriosos criaram a Organização das
Nações Unidas para impor a segurança
coletiva outra vez. Seu interesse comum
em derrotar as potências do Eixo seria
institucionalizado de maneira perpétua
no novo guardião da paz mundial: o
Conselho de Segurança.

A perpetuidade durou mais ou me-
nos um dia. Assim que foi dado um jei-
to na Alemanha e no Japão, os EUA e a
União Soviética, com seus interesses to-
talmente diferentes, mergulharam em
meio século de guerra fria durante o
qual a ONU ficou paralisada. Mas mes-
mo essa realidade não foi capaz de ma-
tar o sonho. Este renasceu pela terceira
vez quando a União Soviética caiu. Des-
sa vez as grandes potências, não mais
divididas por conflitos ideológicos exis-
tenciais, iriam finalmente agir em con-

junto para salva-
guardar a paz. Tudo pa-

recia ter sido confirmado
pela relativa unanimidade em tor-

no da guerra do Golfo, quando, por um
instante fugaz, uma União Soviética mo-
ribunda e uma China em ascensão con-
cordaram com a guerra de restauração
liderada pelos EUA.

Nós nunca aprendemos. Essa unani-
midade representou um alinhamento de
planetas singular. Em pouco tempo os
planetas estavam novamente desalinha-
dos, com a França e a Rússia trabalhan-
do assiduamente para libertar o derro-
tado Saddam das sanções impostas a ele
depois de sua derrota. Outra guerra se
tornou inevitável e o período que a ante-
cedeu levou a divergências tão acirradas
no interior do Conselho de Segurança
que este se viu reduzido ao papel de es-
pectador quando a segunda guerra do
Golfo começou, em 2003. O Conselho
não podia ratificar a guerra. Não podia
impedi-la. Só podia assistir a ela.

Não há nada de novo nisso. O Conse-
lho já tinha sido mero espectador das
guerras dos Bálcãs na década de 90, por-
que o interesse da Rússia em proteger a

Sérvia, sua aliada tradicional, impedira
qualquer ação possível da ONU. Ele é
espectador hoje em Darfur, porque a Chi-
na tem interesse no petróleo do Sudão e
a Liga Árabe protege um de seus mem-
bros. Ele tem sido espectador do pro-
grama nuclear iraniano, adiando inter-
minavelmente o estudo de possíveis san-
ções, porque a Rússia e a China têm ou-
tros interesses mais urgentes: relações
comerciais com uma potência islâmica
em ascensão, fornecimento de petróleo
à China crescente e a conservação de
um espinho no pé da América arrogante
e "hegemônica".

Poderíamos supor que existisse um
interesse coletivo em manter armas nu-
cleares fora das mãos da ditadura ere-
mita louca e insensata da Coréia do
Norte. Não há. Desarmar Kim Jong II
exigiria que a China quebrasse a espi-
nha de seu regime e o privasse de ali-
mentos. Por que Pequim não age? Por-
que a China tem um interesse maior
em conservar um aliado comunista ami-
gável como amortecedor entre ela e as
forças americanas na Coréia do Sul;
como obstáculo ao surgimento de uma
Coréia reunificada,, dinâmica e capita-
lista, e como distração para conservar
os EUA ocupados no Pacífico norte, en-
quanto a China manobra para recon-
quistar Taiwan e estender sua influên-
cia pela região que abrange os países
banhados pelo Pacífico.

Não se trata de venalidade. Essa é a
maneira de operar que é natural das na-
ções: a primazia de seus interesses pró-
prios e a busca do poder, que, desde as
Guerras do Peloponeso até a invenção
da segurança coletiva, no século XX, fo-
ram vistas como perfeitamente naturais.

O poeta Alfred Tennyson sonhou com
um Parlamento do homem. Woodrow
Wilson nos deu esse Parlamento. Esta-
mos convivendo com ele, sob uma for-
ma ou outra, há quase 100 anos. Ele
não funcionou. Nunca vai funcionar. De-
veríamos parar de nos surpreender quan-
do não funciona.

Tradução: Clara Allain

© 20O6 Time Inc. Todos os direitos reser-
vados. Traduzido da revista TIME e publicado
com permissão da Time Inc. A reprodução, de
qualquer maneira, em qualquer idioma, no todo ou
em parte, é proibida.

Text Box
Fonte: IstoÉ, n.1932, p.92-93, 1 nov. 2006.




