
750 mil
● USUÁRIOS do Facebook já
participam do grupo “Vamos ver
se consigo encontrar 1 milhão
de pessoas que odeiam Chávez”

7
● DOS 10 perfis mais populares
do Twitter na Venezuela são de
opositores de Chávez

5,3 milhões
● DE VENEZUELANOS têm
conta no Facebook
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Afeganistão é o maior
produtor de maconha

O Afeganistão, maior produtor
de ópio do mundo, assumiu
também a liderança na produ-
ção de maconha. De acordo
com um estudo divulgado on-
tem pelo Escritório da ONU
para as Drogas e o Crime, o país
ultrapassou o Marrocos, que
caiu para a segunda posição. O
segredo da canabis afegã é sua

produtividade. Os afegãos ex-
traem 145 kg da planta por hecta-
re – os marroquinos, por exem-
plo, produzem 40 kg por hecta-
re. A produção afegã, segundo o
estudo, chega a 3,5 mil tonela-
das, que rendem até US$ 94 mi-
lhões. Para a ONU, o cultivo
cresceu em razão do baixo cus-
to da mão de obra e do alto re-
torno financeiro, que faz a pro-
dução da maconha ser três ve-
zes mais barata que a do ópio.
Cada agricultor fatura anual-
mente US$ 3.350 por hectare –
US$ 1.350 mais do que rende
um hectare de papoula, matéria-
prima do ópio. “As pessoas que
controlam o território recebem
uma taxa sobre a produção e o
tráfico de ópio e maconha, que
serve para financiar os insurgen-
tes”, diz o relatório.

THE NEW YORK TIMES
Audiência da CNN
continua em queda livre
Números a respeito do primei-
ro trimestre de 2010, divulga-
dos ontem, mostram que a au-
diência da CNN continua
caindo. A emissora per-
deu quase a metade
de seus telespecta-
dores nos últimos
12 meses. A notícia
é preocupante pa-
ra os executivos da
CNN porque o ca-
nal não reagiu mesmo
tendo feito, no primeiro
trimestre, uma sequência de
coberturas importantes, como
o terremoto no Haiti e a batalha
pela aprovação da reforma da
saúde.

LE POINT
França é a campeã
no consumo de pizza
A pizza pode até ser um patri-
mônio italiano, mas ninguém
gosta mais de uma fatia do que

os franceses. Uma agência
francesa especializada

em consumo alimen-
tar divulgou ontem,
durante um salão
dedicado à pizza
em Paris, que a

França é o país que
mais a consome na

Europa. Cada francês
come, em média, 10 kg de

pizza por ano, o dobro do que
os italianos comem, mas um
pouco menos do que os america-
nos, campeões mundiais nessa
categoria.

THE TELEGRAPH
Estudo acha evidências
das 10 pragas do Egito
Pesquisadores acreditam ter
encontrado evidências de que
as pragas do Egito ocorreram
de fato. Mas, em vez de atribuí-
rem o fato a Deus, eles afirmam
que elas podem ter sido causa-
das por fenômenos naturais pro-
vocados por mudanças climáti-
cas que teriam ocorrido há 3 mil
anos. Com base em estudos cli-
matológicos de uma antiga cida-
de no Nilo, cientistas descobri-
ram que o aumento da tempera-
tura desencadeou uma série de
eventos, entre eles a prolifera-
ção de algas tóxicas, que pode-
ria ter causado a multiplicação
de rãs, piolhos, gafanhotos e
outras pragas na região.

Ilegais minam os EUA
Imigração clandestina provoca um fluxo de hispânicos que não adotam os valores
americanos, representando risco maior para os costumes do que o terrorismo
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Quando o Google
anunciou, na semana
passada, que fecha-
ria seu serviço de bus-
cascensurado naChi-
na, não estava ape-
nas enfrentando um

governo repressivo: estava mostran-
do que, enquanto os EUA continuam
lutando para formular uma política
externa adequada à era digital, as
companhias que atuam na internet
precisam articular suas próprias polí-
ticas. O Google não é a primeira com-
panhia americana a penetrar na seara

do Departamento de Estado. Desde a
época malfadada da United Fruit Com-
pany (que influenciou governos) na
América Latina, as poderosas multina-
cionais têm-se comportado como Esta-
dos, exercendo influência nos territó-
rios em que atuam, optando por ceder
ou resistir às práticas das autoridades
locais.

Para as companhias de internet, a op-
ção tornou-se mais dramática porque a
World Wide Web deixou de ser apenas
uma força que trabalha em favor da liber-
dade e da diversidade, mas se tornou
também um instrumento de repressão.

Os governos a utilizam para espionar os
dissidentes, os ativistas dos movimen-
tos de defesa dos direitos humanos, e
outros elementos problemáticos.

A mudança ocorreu tão rapidamente
que deixou o establishment da política
externa preocupado em recuperar logo
o atraso. Mas também expôs a profunda
ambivalência de Washington diante da
tecnologia da informação: pois enquan-
to defende o livre fluxo de ideias em so-
ciedades fechadas como o Irã, teme se
tornar alvo de ataques cibernéticos de
governos hostis e se recusa a exportar
tecnologias que poderiam ser destina-
das a uso militar. O Departamento de
Estado tem pouco a oferecer ao Vale do
Silício em termos de apoio ou mesmo
orientação.

“O que obriga o Google a elaborar
uma política externa é o fato de que o
que ela exporta não é um produto ou um
serviço, é a liberdade”, disse Clay Shirky,
professor da Universidade New York
que escreve sobre as consequências so-
ciais da internet. “A questão é a seguinte:
‘Ela vai se tornar uma United Fruit?’” Pa-
ra o Google, o lado sinistro da política
cibernética da China foi além da atração
econômicado mercado chinês e o supos-

to benefício representado pela abertura
da internet a um público tão vasto.

Se os executivos do Google fossem
diplomatas em vez de constituir a elite
da indústria da computação, podería-
mos dizer que sua visão da internet evo-
luiu desde o conceito idealista de Woo-
drow Wilson de que os países indepen-
dentes tendem para a democracia até o
conceito da realpolitik pelo qual seus
interesses simplesmente diferem dos
nossos. Mas, vista de outro ângulo, a de-
cisão da companhia de acabar com a cen-
sura a seu serviço está ainda mais distan-
te do neutralismo moral da United
Fruit, mostrando que não está mais dis-
posta a entrar em conflito com um siste-
ma restritivo em sua busca do lucro.

Liberdade de expressão. A opção não
foi fácil. Desde o final de 2006, quando
entrou na China, o Google argumenta-
va que um serviço de buscas sujeito a
censura era melhor do que nada. Mas
depois que descobriu que sua rede ha-
via sido invadida na própria China e as
contas dos ativistas sobre os direitos hu-
manos transmitidos por Gmail haviam
sido invadidas, chegou à conclusão de
que esta política já não se justificava.

“Isso fere o ponto fundamental de
um debate global mais amplo sobre a
liberdade de expressão”, disse David
Drummond, diretor do departamen-
to jurídico do Google, explicando a
posição da empresa.

Muito a propósito, os EUA acabam
de fazer sua primeira importante de-
claração sobre a liberdade na web. Se-
gundo a secretária de Estado Hillary
Clinton, a internet poderia ser uma
força para o bem ou para o mal, e pe-
diu aos governos que a usem para o
bem, e às companhias americanas
que não se sujeitem à censura. Mas
deixou às companhias a solução do
problema da restrição ao acesso.

A Microsoft permanece na China,
operando um motor de busca censu-
rado pelo governo. Seu fundador, Bill
Gates, disse em janeiro que as compa-
nhias devem decidir se aceitarão obe-
decer às normas dos países em que
operam, embora a sua empresa afir-
me que também pensa em recuar de
sua posição. / TRADUÇÃO DE ANNA
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Websfera O melhor da internet

C aminhando pela costa
arenosa dessa cidade
muito afluente, topei
com dois homens his-
pânicosrevolvendo o li-
xo. Espantado com a

vista, fiquei olhando a cena por al-
guns instantes. Um deles gritou para
mim: “Agora você olha, mas daqui a
50 anos nós seremos donos de tudo
isso!” Considerando o tsunami de
imigração ilegal e a alta taxa de natali-
dade hispânica, eu respondi: “Acredi-
to que sim.”

Estatísticas do Censo dos Estados
Unidos sugerem que o homem que
revirava o lixo estava certo. A Califór-
nia, hoje cerca de 37% latina, deverá
ter uma maioria hispânica em 2042.
Um quarto de todos os americanos
provavelmente será latino dentro de
40 anos.

Essa tendência tem aspectos preo-
cupantes. Imagine uma imensa e
crescente classe baixa hispânica com
um sentimento rancoroso e ardente
de ter sido perseguida pelos “grin-
gos”.

Eu testemunhei esse rancor de per-
to alguns dias atrás na Texas A&M
International University, em Lare-
do. Alunos hispânicos me desafia-
ram, alegando que qualquer restri-
ção à imigração ilegal através da fron-
teira meridional dos Estados Unidos
com o México é uma violação de direi-
tos humanos latinos.

Eu: “Vocês tentariam reentrar na
Espanha sem passaporte?” Os alu-
nos: “Claro que não.” Eu: “E na Fran-
ça, ou na Grã-Bretanha?” Os alunos:
“Não.” No entanto, muitos desses
imigrantes latinos ilegais sofrem a
ilusão de que estão divinamente qua-
lificados a colonizar os EUA – e não

apenas os Estados que fazem fronteira
com o México, mas Chicago e a Costa
Leste também.

Alguns hispânicos falam abertamen-
te de uma reconquista, um esforço para
reclamar o Sudoeste americano que um
dia pertenceu ao México.

Historicamente, esse conceito é im-
próprio. A maioria dos ancestrais de
imigrantes hispânicos não possuía ter-
ras. Seus antepassados eram servos da

Igreja Católica Romana, que já foi a
maior proprietária de terras da Améri-
ca Latina e do mundo. Outros ances-
trais trabalhavam como peões sem-ter-
ra para proprietários coloniais espa-
nhóis, que mais tarde foram privados
de suas terras por anglo-americanos
no século 19.

A qualificação histórica é apenas um
dos mitos que cercam a imigração hispâ-
nica ilegal. Os “gringos” têm suas pró-

prias fábulas, como assimilação final nu-
ma grande sociedade de fala inglesa.

O professor Lawrence Harrison, da
Tufts University em Medford, Massa-
chusetts, observa que “na Califórnia,
imigrantes mexicanos de quarta e quin-
ta gerações ainda falam somente espa-
nhol e resistem à assimilação”.

Ele diz que há barreiras cul-
turais sérias ao velho concei-
to de caldo de cultura. “Pala-
vras como compromisso e
discordância, conceitos cru-
ciais para a democracia ame-
ricana, têm significados radi-
calmente distintos em espa-
nhol”. Discordância, por
exemplo,se traduz como “he-
resia”.

O mais alarmante é que o
afluxo hoje de imigrantes lati-
no-americanos pobres vem
de países menos compatí-
veis com a democracia, com
uma sociedade baseada na
lei ou na educação pública.

Muitos especialistas
olham com alarme para o fa-
to de que, diferentemente
dos primitivos imigrantes eu-
ropeus e asiáticos, o tsunami
do sul com muito frequência
deprecia a educação infantil,
porque muitos pais hispâni-
cos se ressentem da ideia de
que seus filhos terão melhor
educação do que eles tive-
ram.

Em 2000, somente 25%
dos imigrantes mexicanos
homens em idade de traba-
lhar tinham segundo grau
completo, um fato triste que
contribui para uma subclas-
se cada vez mais volátil.

Uma imigração latina legal
limitada enriquece os Esta-
dos Unidos. Eu vi pessoal-
mente como americanos his-

pânicos trazem qualidades tremendas
de lealdade e liderança a nossas Forças
Armadas.

Mas é moralmente vergonhoso espe-
rar que os contribuintes financiem edu-
cação gratuita e atendimento médico a
violadores da lei para que os america-
nos mais opulentos – donos de restau-
rantes, rancheiros, donos de agribusi-
ness e empresas de construção – pos-
sam contratar mão de obra barata sem

consideração pelas consequências
nacionais.

Como sempre, é o rico passando o
problema para o pobre. Com tantos
americanos perdendo suas casas e de-
sempregados, é ultrajante dizer que
os hispânicos ainda aceitam os em-
pregos que ninguém mais quer.

O Congresso, que geralmente re-
presenta os ricos, devia começar a im-
por multas enormes a americanos
abastados que contratam ilegais. Co-
mece com os milionários da minha vi-
zinhança, que nãocortam seus grama-
dos nem pajeiam suas crianças, prefe-
rindo contratar para isso imigrantes
que são quase certamente ilegais.

Os empresários são malucos se
acham que abrir as fronteiras ameri-
canas para permitir o livre fluxo de
mão de obra não educada tornará os
Estados Unidos competitivos com a
vibrante economia chinesa.

Os liberais americanos ingênuos
precisam parar de vibrar com “Give
me your tired, your poor, / Your hudd-

led masses...” (“Tragam-me seus fati-
gados, seus pobres, suas multidões
espremidas”, em tradução livre), de
Emma Lazarus. A população mun-
dial era de 1,5 bilhão quando ela rabis-
cou essas linhas. Ela agora se aproxi-
ma de 7 bilhões. Os EUA não são um
lixão para o excesso de população do
restante do mundo.

Cometer suicídio nacional não é
coisa sem precedente. Os holande-
ses estão rapidamente perdendo seu
país. Dentro em breve, suas maiores
cidades pertencerão a imigrantes mu-
çulmanos. O que será então da tradi-
ção liberal de Erasmo e da tradicional
tolerância holandesa?

A imigração ilegal poderá acabar
sendo mais ameaçadora ao caráter e
aos valores dos EUA que qualquer
ameaça de islâmicos radicais. Não se
trata de tribo; trata-se da lei. /
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Dentro de 40 anos, um
quarto da população dos
Estados Unidos será
descendente de hispânicos

Google das bananas
Empresas que atuam na internet têm de criar suas
políticas externas, pois EUA têm pouca ajuda a oferecer
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