
EUA e França se envolvem para promover diálogo 

Condoleezza Rice pede à China política sustentável para o território conflagrado, e Nicolas 
Sarkozy se dispõe a promover encontro do dalai-lama com delegado do governo de Pequim. 

Estados Unidos e França uniram suas vozes e poder de influência, ontem, para tentar 
convencer o governo chinês a negociar uma solução para o conflito no Tibete com o dalai-
lama, argumentando que a melhor maneira de acalmar os ânimos e favorecer o 
desenvolvimento do território é permitir que os tibetanos expressem completamente sua 
identidade cultural e espiritual dentro da República Popular da China. O presidente Nicolas 
Sarkozy se propôs a agir como mediador do diálogo entre Pequim e o líder espiritual, exilado 
na Índia desde 1959.  

“Acreditamos que a resposta para o Tibet é uma política mais sustentável por parte do governo 
chinês. Continuaremos a ecorajar o diálogo porque essa é a melhor política para o bem de 
todos os envolvidos nesse conflito”, declarou em entrevista coletiva a secretária de Estado 
Condoleezza Rice, depois de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Índia, em 
Washington.  

A China se recusa a negociar com o dalai-lama porque se diz convencida de que ele lidera uma 
conspiração contra os Jogos Olímpicos, a serem abertos em Pequim em agosto. O líder 
espiritual foi acusado publicamente pelo primeiro-ministro Wen Jiabao de estar por trás dos 
protestos e da violência contra as forças de segurança chinesas, em Lhasa, capital do Tibet, e 
outras regiões do país de população tibetana. As manifestações começaram dia 10, data do 
49º aniversário de um levante frustrado contra o domínio chinês.  

Em Paris, o presidente Sarkozy fez apelo semelhante ao da secretária de Estado norte-
americana e se disse disposto a facilitar conversas entre as partes para resolver a questão. 
Antes, pediu o fim da violência, dizendo que não só não resolve o problema como cria uma 
atmosfera de rancor que só tornam as coisas mais difíceis. Em comunicado, a Presidência 
informou que o chefe de Estado enviou mensagem ao presidente Hu Jintao, em Pequim, e ao 
dalai-lama, na cidade indiana que ele escolheu como refúgio.  

Assim como Condoleezza, Sarkozy quer uma retomada rápida do diálogo, não apenas para 
evitar que os protestos prejudiquem os Jogos Olímpicos de Pequim, o que seria ruim para 
atletas do mundo inteiro, mas sobretudo para evitar que ocorram novas mortes. Na opinião do 
dirigente francês, os tibetanos devem ter o direito de expressar completamente a sua 
identidade cultural e espiritual, dentro do território chinês.  

Os franceses são favoráveis a um boicote político da cerimônia de abertura dos Jogos 
Olímpicos, mas não a um boicote esportivo das competições, segundo pesquisas dos jornais 
Liberation e L’Equipe. A pesquisa do instituto CSA para a ONG Repórteres Sem Fronteiras, 
publicada pelo Liberation, mostra que 53% dos franceses desejam que o presidente Nicolas 
Sarkozy boicote a cerimônia de abertura (contra 42% desfavoráveis), para protestar contra a 
situação dos direitos humanos na China. A tendência se inverte em referência a um boicote 
esportivo: 55% dos entrevistados se dizem contrários e 41% a favor.  

A pesquisa do instituto IFOP para o jornal esportivo L’Equipe tem resultado similar: 60% dos 
entrevistados não querem um boicote esportivo, contra 39% favoráveis e 1% sem opinião. No 
entanto, 54% dos entrevistados acreditam que os dirigentes franceses deveriam boicotar a 
cermimônia de abertura.  
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