
"SE DEPENDER DA
LIDERANÇA DO BRASIL,
ESQUEÇA"

governo da Venezuela
o acusou de ser agente
da CIA e o expulsou

do país. Na Colômbia, o acu-
saram de trabalhar a favor
das Farc. Seu trabalho não é
fácil. O chileno José Miguel
Vivanco, diretor do Human
Rights Watch(HRW), lidera
o grupo de advogados que
de Nova York e Washington
acompanha a situação dos
Direitos Humanos na América
Latina, Com um orçamento
de US$ 4 milhões anuais,
sua equipe elabora relatórios
que não só se traduzem em
recomendações de ação para
os governos. "O objetivo prin-
cipal é influenciar na política
exterior daqueles países que
têm capacidade de influir no
que está acontecendo em
determinado país, como é o
caso dos Estados Unidos para
a América Latina", diz. De
seu escritório em Washing-
ton, o advogado conversou
com Felipe Aldunate M.,
diretor editorial de Améri-
ca Economia.

Quais são os focos prioritários do
HRW na América Latina?

Temos cinco prioridades:
Colômbia, Venezuela, Cuba,
Brasil e México. Acompa-
nhamos também o que acon-
tece em outros países, como
Peru, pelo caso Fujimori, e
Bolívia.
Qual sua avaliação sobre o estado
das instituições e dos direitos huma-
nos na região? Melhor ou pior?

É preciso diferenciar. Não
se pode associar imediatamen-
te as crises institucionais que
derivam da debilidade das de-
mocracias na América Latina
com as violações aos direitos



humanos. Obviamente há uma
relação entre a vigência de
instituições democráticas e o
respeito ao Estado de Direito
e os abusos aos Direitos Hu-
manos. Aprendemos a lição e
por isso há uma constituição
democrática e princípios que
deveriam ser universalmente
respeitados e promovidos,
independente das condições
conjunturais e políticas de
cada qual.
Mas qual é a tendência?

O que está acontecendo na
região é um processo em que,
em média, a classe política
demonstra cada vez mais
uma falta de consciência de
fortalecer as instituições demo-
cráticas. Para muitos líderes, a
democracia e suas instituições
devem ser respeitadas à medida
que sejam compatíveis com os
planos e fins políticos que o
governo de turno propõe. Hoje
é freqüente ver que, quando
um chefe de Estado ou um
presidente se irrita com a Corte
Suprema por uma decisão que
contraria seus planos políticos
imediatos, a Corte é acusada
de ser simpatizante de grupos
de esquerda ou é vinculada ao
narcotráfico, como faz Uribe
na Colômbia, para desqua-
lificá-la. Ou, como Chávez,
que acusou a Corte Suprema
de golpistas até conseguir
intervir na instituição. Evo
Morales também reclama dela
de vez em quando. O mesmo
faz Corrêa. São figuras que
polarizam e, ao mesmo tempo,
agem e respeitam a democracia
na medida em que esta serve
a seus objetivos conjunturais,
nos quais há um compromisso
mínimo de fortalecer um siste-
ma institucional de separação
de poderes em que a viabili-
dade do projeto democrático
depende da existência dessas

instituições.
Por que esse retrocesso institucional
acontece?

A década de 90 foi enri-
quecedora em termos ins-
titucionais para a região. O
retrocesso coincide com um
vazio de liderança na América
Latina, desde que os Estados
Unidos começaram a dirigir
seu foco para outros assuntos
e perderam autoridade moral,
por desprezar a democracia
multilateral e promover políti-
cas que vão contra os direitos
humanos, como a tortura.
E isso pode melhorar com o novo
presidente dos EUA?

Felizmente há uma mudan-
ça de governo, de política, e
tenho a esperança de que com a
credibilidade dessa nova admi-
nistração e do novo Congresso,
e com a inteligência com que
Obama tem atuado - evitando
distrações na relação com a
Venezuela e defendendo a
política multilateral, a situ-
ação mude. Pois se depender
de outras lideranças, como a
do Brasil, esqueça.
A liderança que o Brasil busca na
região não parece envolver esses
temas.

Hoje o Brasil é um ator de
peso global. O País tem uma
ideologia para essa inserção
internacional chamada de
"terceiro-mundismo", com
a qual busca desenvolver
uma aliança Sul-Sul. É um
discurso terceiro-mundista,
anti-imperialista, e que afirma
ser contra o neocolonialismo
e a favor do princípio de não
ingerência nos assuntos inter-
nos. Assim, cada um é dono
do seu destino, todos os países
são iguais, a soberania está
acima de qualquer outro tipo de
contemplação e consideração.
Com isso, fica muito cômodo
ao Brasil estreitar relações

com países totalitários nos
quais não há espaço para as
liberdades públicas, para os
direitos humanos, pois isso fica
dentro dos assuntos internos
de cada um. O Brasil não
acredita nesse tema, prefere
lavar as mãos e garantir as
melhores relações comerciais
com a Venezuela ou qualquer
outro país independentemente

gerar condições diplomáticas
que permitam uma correção ou
um ajuste nesse âmbito.
Vocês têm sido muito críticos com o
presidente Uribe, da Colômbia.

É que a Colômbia possui
um dos maiores escândalos em
matéria de Direitos Humanos
da história recente da América
Latina. Nesse país continuam
morrendo sindicalistas, com

de seu desafio.
A OEA não deveria ter um papel

mais importante nisso?
É muito tímida, notou-se

sua ausência, sendo que não é
o momento de ficar de braços
cruzados. Uma situação há
tempos problemática como
a da Venezuela não poderia
ser ignorada pela OEA. O
problema venezuelano é a
concentração total de poder.
Desde 2004 o presidente Chá-
vez conta com um Tribunal de
Justiça que é um apêndice do
Poder Executivo. E quando
há sociedades que passam
por uma alta polarização, os
conflitos que se geram devem
ser resolvidos nos tribunais.
E se os tribunais sofrem de
intervenção, apresentar um
recurso pode ser uma perda
de tempo. Na Venezuela,
desde 2004, os tribunais estão
presentes para convalidar
tudo o que o presidente diz...
A possibilidade de que isso
desencadeie abusos e situações
violentas é evidente. É para
isso que há o órgão regional,
que tem como função velar
pela vigência do Estado de
Direito e a separação de
poderes. Instituições como a
OEA existem justamente para

total impunidade. No ano pas-
sado, registraram-se 49 casos.
Em 2007, foram 39. Houve
um aumento, e essas são as
cifras mais altas do mundo.
Além disso, há l ,7 mil casos
que atualmente estão sendo
investigados pela fiscalização
de execuções extrajudiciais do
exército. Este é o único país da
América Latina em que quase
a quarta parte do Congresso
está sujeita a uma investigação
penal e a metade presa por
vínculos com o narcotráfico
e as máfias. Também estão
documentados os reiterados
ataques contra a Corte Su-
prema a ponto de denunciar
falsos delitos cometidos por
juizes que investigam essas
causas.
Não há ideologia aí?

Os projetos de Chávez e
de Uribe são muito diferentes.
Mas sua atitude frente às ins-
tituições democráticas, frente
ao Estado de Direito, frente à
liberdade de expressão, frente
à sociedade civil, à necessidade
de impulsionar um sistema de
respeito às liberdades públicas
e sobretudo de controle cida-
dão e institucional é muito
parecida. São dois lados de
uma mesma moeda. •
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