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Chantagem
atômica
CORÉIA DO NORTE As ameaças de Kim
Jong-il soam como um apelo
por mais apoio humanitário externo
e uma busca por coesão interna
POR GIANNI CARTA

C
OM MAIS UM teste nuclear
subterrâneo e o lançamen-
to de cinco mísseis balísti-
cos de curto alcance, a Co-
réia do Norte voltou a pro-
vocar uma crise interna-
cional. Enquanto o Con-

selho de Segurança das Nações Unidas
(com a presença do Japão e da Coréia do
Sul) elaborava uma nova resolução con-
tra Pyongyang por sua "clara violação"
de uma resolução anterior, de 2006, os
Estados Unidos retaliavam com outro
desafio. No caso, uma ação militar em
parceria com os sul-coreanos.

Seul anunciou, após o teste nuclear
dos vizinhos do norte, que iria aderir
ao programa, de autoria americana, de
vistoria de navios suspeitos de trans-
portar armas de destruição em massa.
O programa, concebido por George W.
Bush em 2003, conhecido como Pro-
liferation Security Initiative (PSI), foi
criado para tentar colocar um fim no
tráfego de mísseis e tecnologias nucle-
ares realizado por países como a Co-
réia do Norte e o Irã. Uma das maio-
res fontes de receita para Pyongyang
seriam as exportações de mísseis ao
Oriente Médio.

Os norte-coreanos decidiram então
elevar um pouco o tom das ameaças.
Um porta-voz do governo afirmou que
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"qualquer ação hostil" contra os navios
do país provocará um "poderoso ataque
militar" como reação. A administração
coreana acredita que o objetivo dos EUA
é asfixiá-la. "Na sua maneira de pensar,
e na sua ambição desenfreada, os Esta-
dos Unidos continuam crendo que só
poderão dominar o mundo quando con-
trolarem esta região (Leste da Ásia)",
anunciou a tevê estatal.

A propaganda nacionalista (para não
dizer surrealista) contra os Estados Uni-
dos, e contra vários outros governos, vin-
da de um pequeno país totalitário com
meio século de vida, tem sido, sem dúvi-
da, uma maneira de instilar algum senso
de orgulho nos seus cidadãos.

Pyongyang não divulga seus indica-
dores econômicos. Contudo, segundo o
estudo anual intitulado Bilan du Monde,
realizado pelo diário francês Le Mon-
de, o Produto Interno Bruto da Coréia
do Norte, em 2007, teria sido de cerca de
15 bilhões de euros. Com isso, sua renda
per capita seria de meros 2 euros.

Por causa de desastres naturais, de
uma economia precariamente dirigida
e da escassez de alimentos, 2 milhões de
norte-coreanos morreram desde mea-
dos dos anos 90. Os abusos aos direitos
humanos são sistemáticos. Execuções
públicas, tortura, trabalho forçado e

Diabético e mal saído
de um derrame
cerebral, p ditador
quer reafirmar sua
força para um país
miserável e isolado

Escalada. A vizinha Coréia
do Sul acompanha com medo
os testes nucleares de Kim



campos de prisioneiros são comuns nas
oito províncias do pequeno país.

A situação de penúria e a necessi-
dade de obter algum apoio interna-
cional para vencer a fome e os proble-
mas econômicos mais urgentes pare-
cem mover os testes nucleares. A exi-
bição de força militar seria uma moe-
da de troca: abandonam-se os testes
se o Ocidente ampliar suas conces-
sões diplomáticas e econômicas.

Ao ordenar o teste com uma segun-
da bomba nuclear nesta semana, Kim
Jong-il, o excêntrico ditador de 67 anos
da Coréia do Norte, tenta se reafirmar
com uma liderança importante no ta-
buleiro político internacional. Diabéti-
co e com problemas cardíacos, Jong-il
sofreu um derrame no ano passado e fi-
cou um tempo afastado do contato com
a população. Agora apela ao nacionalis-
mo para manter a coesão interna. Pelas

ruas das cidades do país, pôsteres mos-
tram trabalhadores dando socos no ar
enquanto mísseis cortam o céu.

Há uma propaganda de apelo mitoló-
gico em torno do dirigente. Um dos mi-
tos é a história de que Jong-il teria nas-
cido na Sibéria, durante o exílio de seu
pai, Kim Il-sung, fundador do país em
1948. Um arco-íris duplo e uma estrela
brilhante teriam marcado o evento. Na
verdade, o jovem Kim teria sido conce-
bido em um vilarejo no interior da Co-
réia do Norte, de forma bem menos bí-
blica. Em 1997, três anos após a morte
do pai, Kim tornou-se o líder do Partido
Trabalhista e chefe supremo da nação.

Diplomatas e dissidentes alegam que
Kim padece de intensa paranóia, é hi-
pocondríaco e vaidoso. Seria cinéfilo,
amante da boa gastronomia e de bons
vinhos e conhaques. Segundo Kenji Fu-

jimoto, ex-chef japonês de Kim, o dita-
dor organizava banquetes de até quatro
dias. Mulheres (locais e estrangeiras) da
sua chamada "brigada do prazer" dan-
çavam nuas durante os jantares. Fuji-
moto conseguiu escapar do país ao ale-
gar a necessidade de comprar os melho-
res ouriços-do-mar no Japão. Uma ver-
são nada impossível. Konstantin Puli-
kovsky, emissário russo e contemporâ-
neo de Kim numa viagem de trem pe-
la Rússia (ele tem medo de avião), dis-
se que diariamente o líder norte-corea-
no recebia lagostas vivas. E as degusta-
va com pauzinhos de prata.

De acordo com a mitologia vigen-
te, Kim seria excelente cavaleiro, te-
ria memória fotográfica e jogaria gol-
fe com a destreza de um profissional.
E aqui chegamos ao segundo motivo
que poderia tê-lo levado a detonar uma
bomba nuclear: reafirmar os direitos
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Retaliações mais
duras vão depender
da postura da China,
principal aliada
da Coréia do Norte

Reações. Obama elevou o tom
das ameaças. Amorim adiou
a posse do embaixador brasileiro

de sucessão da única dinastia existen-
te num país comunista.

Quem seria o herdeiro desse grande
homem? O caçula dos três filhos, Kim
Jong-un, de 27 anos, parece ser o pre-
ferido, após seus irmãos mais velhos
terem decepcionado o pai. Kim Jong-
nam, de 38 anos, foi pego com um pas-
saporte falso no Japão. Kim Jong-chol,
de 28, seria, segundo o próprio pai, afe-
minado. Não podem ser descartados,
contudo, possíveis sucessores no exér-
cito e no partido.

O preço de tamanho desafio internacio-
nal - seja por motivos econômicos, seja
por conta da política interna - é no mí-
nimo alto. Mas a Coréia do Norte ignora
os avisos internacionais desde o anún-
cio, em abril, da disposição em realizar
os testes nucleares. À época, o Conselho
de Segurança das Nações Unidas amea-
çou com sanções após o lançamento de
foguetes de longo alcance. A Coréia do
Norte explicou, então, que havia apenas
colocado em órbita um satélite de comu-
nicações. Mas a vasta maioria de obser-
vadores vê aquele como um lançamento
para testar a tecnologia do míssil Taepo-
dong-2, com potencial de atingir regiões
dos Estados Unidos.

A já citada resolução aprovada pe-
la ONU em 2006 havia proibido a Co-
réia do Norte de se engajar em qual-
quer tentativa de obter esse tipo de tec-
nologia nuclear. Aparentemente, des-
de aquele período, o governo de Pyon-
gyang colaborava com o organismo e

66 WWW.CARTACAPITAL.COM.BR

participava de forma transparente de
conversações multilaterais (ao lado de
Estados Unidos, Japão, China, Rússia
e Coréia do Sul) que levariam ao des-
monte de seu arsenal. Mas neste fim
de maio, mudou de rumo e expulsou os
observadores internacionais.

Os testes aumentaram a inquietação
na região. O Japão teme ser alvo de mís-
seis de curto alcance e reativou o deba-
te sobre como se defender ou mesmo ar-
mar ataques preventivos. Taiwan e Co-
réia do Sul, explicitamente ameaçados
pelo vizinho, também buscam formas
de se defender, o que pode levar a uma
nova corrida armamentista no pedaço.
E mais: Pyongyang declarou nulo o ar-
mistício assinado com Seul ao fim da
guerra ocorrida entre 1950 e 1953.

Mesmo a China, que exerce gran-
de influência sobre Kim, anda incomo-
dada. Pequim tem sediado encontros
multilaterais para normalizar a situa-
ção. Por integrar o Conselho de Segu-
rança da ONU, a China tem impedido
reações mais explícitas contra a Coréia,
na tentativa de encontrar uma solução
menos traumática.

Na área econômica, os chineses são
o principal apoio do regime norte-co-
reano. E não querem um Kim rebelde
nem enfraquecido, já que a Coréia tem
uma importante posição estratégica co-
mo contraponto às forças dos Estados
Unidos na região. Mais independente,
Pyongyang poderia causar problemas a
Pequim. Ainda mais frágil, poderia sig-
nificar uma onda de imigrantes que só

aumentaria o trabalho de um governo
que já tem a difícil missão de alimentar
mais de l bilhão de habitantes.

A dúvida é sobre a forma de interven-
ção de Barack Obama. No primeiro mo-
mento após o disparo dos mísseis, o pre-
sidente dos EUA acenou com a possibi-
lidade de diálogo. Mas, ante a nova sé-
rie de testes, Hillary Clinton, secretária
de Estado, disse que a Coréia do Norte
vai enfrentar as conseqüências de sua
decisão. "O sucesso de qualquer sanção
vai depender de quão agressivamente a
China vai implementá-las", discursou
a secretária, em recado direto aos diri-
gentes de Pequim.

A diplomacia brasileira também foi
surpreendida. O Itamaraty condenou
os testes e decidiu, em demonstração
de descontentamento, adiar a inau-
guração de um escritório no país. "O
chanceler Celso Amorim me pediu que
não partisse logo, que deixasse para
ver o que vai acontecer", declarou Ar-
naldo Carrilho, designado para a fun-
ção em Pyongyang.

Segundo Carrilho, o Brasil poderia
exercer um papel importante para ti-
rar a Coréia do Norte do isolamento.
"Com esta bomba, então, ficou muito
entupidinho o negócio, então a idéia é
o Brasil chegar e ajudar", afirmou o di-
plomata. Se as negociações multilate-
rais não forem retomadas, o Conselho
de Segurança apresentará novas san-
ções contra a Coréia do Norte nas pró-
ximas semanas.
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