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Liberdade é direito fundamental na internet
Rede tem de ser considerada espaço internacional para evitar que regimes repressivos invoquem princípio da soberania
✽
●

BERNARD
KOUCHNER
GLOBAL VIEWPOINT

m 2015, 3,5 bilhões de
pessoas – o equivalente a metade da humanidade – terão acesso
à internet. Nunca houve tamanha revolução na liberdade de comunicação e
na liberdade de expressão. Mas como este novo meio será utilizado?
Quais serão as novas distorções e
obstáculos inventados pelos inimigos da internet? A tecnologia moderna nos proporciona o melhor e o
pior. Sites e blogs extremistas, racistas e difamatórios disseminam
discursos de ódio em tempo real.
Eles transformaram a rede numa
arma de guerra e intolerância. Páginas na internet são atacadas e usuários da web são recrutados para
complôs destrutivos por meio de
salas de bate-papo.
Movimentos violentos estão se
infiltrando nas redes sociais para
divulgar sua propaganda e informações falsas. Para as democracias, é
muito difícil controlá-los. Não me
incluo entre os ingênuos que acreditam que uma nova tecnologia, não
importa o quão poderosa e eficiente, leva necessariamente a um avanço da liberdade em todas as frentes.
Seja como for, as distorções são a
exceção, e não a regra. A internet é,
acima de tudo, o mais fantástico
meio para derrubar os muros e limites que nos isolam uns dos outros.
Para os povos oprimidos que foram
privados do seu direito de expressão e escolher o próprio futuro, a
internet proporciona um poder
que vai além de suas mais ousadas
esperanças. Em minutos, notícias e
imagens gravadas num telefone podem ser disseminadas por todo o
mundo no ciberespaço. É cada vez
mais difícil esconder uma manifestação pública, um ato de repressão
ou uma violação dos direitos humanos. Em países autoritários e repressivos, celulares e internet abriram espaço para a opinião pública e
a sociedade civil. Também deram
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União. Nos últimos anos, instituições multilaterais, como o Conselho
da Europa, e organizações não-governamentais, como a Repórteres Sem
Fronteiras, junto com milhares de indivíduos de todo o mundo, mostraram-se fortemente comprometidos
com esses temas. Isso é prova – se é
que uma prova ainda era necessária–
de que a questão não coloca o Ocidente contra o restante do mundo. Reunidos para a Cúpula Mundial sobre a
Sociedade da Informação, 180 países
reconheceram que a Declaração Universal dos Direitos Humanos aplicase integralmente à internet, especialmente no que se refere ao Artigo 19,
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que abre as portas para todo tipo de
abuso. Ninguém está sugerindo a promoção desta ideia. Estou me referindo a uma liberdade real, que tenha como base o respeito à dignidade humana e aos direitos do homem.
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aos cidadãos um meio fundamental
de expressão, apesar de todas as restrições impostas.
Entretanto, a tentação de reprimir a
liberdade de expressão está sempre
presente. O número de países que censuram a internet, que monitoram os
usuários da rede e os castigam por
suas opiniões, cresce a um ritmo alarmante. A internet pode ser usada contra os cidadãos. Ela pode ser uma formidável ferramenta para a coleta de
informações sigilosas para localizar
dissidentes em potencial. Alguns regimes já estão adquirindo tecnologia de
vigilância cada vez mais sofisticada.
Se todos aqueles que se dizem defensores dos direitos humanos e da
democracia se recusassem a abrir
mão de seus princípios e usassem a
internet para defender a liberdade de
expressão, a ocorrência deste tipo de
repressão seria muito mais difícil.
Não me refiro à liberdade absoluta

que estabelece a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. Ainda
assim, 50 países mostram-se incapazes de honrar o compromisso estabelecido.
Por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, na semana passada, reuni especialistas, líderes de
ONGs, jornalistas, empresários e intelectuais. Os debates entre eles confirmaram minha convicção de que o rumo que desejamos seguir é o mais correto. Acredito que devemos criar um
instrumento internacional para monitorar cada país no cumprimento do
compromisso estabelecido entre os
governos, responsabilizando-os quando este não for honrado. Acho que devemos oferecer ajuda aos dissidentes
cibernéticos, que devem receber o
mesmo tratamento dispensado às outras vítimas da repressão política e,
numa colaboração estreita com as ONGs que trabalham com tais temas, de-

monstrar publicamente nossa solidariedade para com eles. Acho que
devemos debater a sabedoria de se
adotar um código de conduta em
relação à exportação de tecnologias de censura à internet e de rastreamento dos usuários da rede.
Questões como estas, além de
muitas outras – como a proteção
dos dados particulares na internet
e o direito de anistia digital irrestrita, defendido pela minha colega Nathalie Kosciusko-Morizet –, devem
ser abordadas num contexto que
reúna governos, sociedade civil e
especialistas internacionais.
Há outro projeto que admiro muito. Implementá-lo será uma tarefa
demorada e difícil, mas crucial. A
ideia é conferir à internet um status legal de reflita sua universalidade – que a reconheça como espaço
internacional, para que seja mais
difícil que os governos repressivos
usem o argumento da soberania
contra as liberdades fundamentais.
A questão é fundamental. Acho
que a batalha das ideias teve início
com os defensores de uma internet
aberta e universal de um dos lados
e, do outro lado, aqueles que querem transformar a rede numa multiplicidade de espaços isolados uns
dos outros para servir aos desígnios de um regime, da propaganda
e de todos os tipos de fanatismo.
A liberdade de expressão é “o alicerce de todas as outras liberdades”. Sem ela, não há “países livres”, disse Voltaire. Este espírito
universal do Iluminismo deve ser
transmitido à nova mídia. A defesa
das liberdades fundamentais e dos
direitos humanos elementares deve ser prioritária para a governança
da internet. Trata-se de algo que
diz respeito a todos nós. / TRADUÇÃO
DE AUGUSTO CALIL

✽
É MINISTRO FRANCÊS DAS RELAÇÕES
EXTERIORES E FUNDADOR DA ONG
MÉDICOS SEM FRONTEIRAS

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A14.

A propaganda que
a Tríplice Fronteira
gostaria de evitar
Vizinhos do Brasil temem que filme cause prejuízos à região
✽
●
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aramuitos paísesqueesperam receber mais destaque no palco mundial,
a ideia pode ser vista como um pequeno golpe –
serescolhidocomocenário do próximo filme de uma das cineastas mais celebradas do mundo.
Mas, nesta semana, políticos sul-
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americanos reagiram negativamente
aosplanos domais novo projetoda diretoraKathrynBigelow, ganhadoradoOscar, que pretende documentar a vida na
famosa região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Argentina e Paraguai com toda a adrenalina que se espera dela.
De acordo com reportagens publicadas no ano passado pela revista Variety,

O melhor da internet
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Software anticensura
põe China contra EUA

O apoio financeiro do governo
americano a um software usado
pelo movimento espiritual Falun Gong para burlar a censura
chinesa reavivou o desconforto
entre os dois países. “Somos
contra organizações ou países

que dão suporte a grupos antichineses”, disse um porta-voz
da chancelaria da China. O GIFC, grupo dedicado a promover
a liberdade na web, está prestes
a receber US$ 1,18 milhão dos
EUA para fazer programas capazes de superar qualquer censura governamental. A seita Falun
Gong foi proibida por Pequim,
em 1999, após manifestações
contra o governo, período em
que alcançou 60 milhões de seguidores. Fundado em 1992, o
movimento combina crenças
budistas, taoístas e confucionistas com exercícios respiratórios
da medicina chinesa.

o filme, cujo título provisório é Triple
Border, será um “longa metragem de
ação e aventura... que se passa na famosa região da fronteira”.
De acordo com a Variety, o filme será
dirigido por Kathryn e o roteiro será de
Mark Boal, o jornalista americano cujas
reportagens sobre o Iraque serviram de
inspiração para o filme Guerra ao Terror, que venceu seis Oscars na última
cerimôniadepremiação da academia de
cinema.
Entretanto, na terça feira, em visita à
região, a ministra do turismo do Paraguai, Liz Cramer, disse ao jornal La Nación que o filme não deve receber “nenhum apoio” do governo, pois os políticos e empresários da região estavam furiosos com o projeto.
“Quanto teremos de gastar para limpar nossa imagem?”, perguntou Liz em
Ciudad del Este, a precária cidade de
fronteira onde seguranças armados
com escopetas vigiam centenas de lojas
de eletrônicos repletas de laptops baratos e aparelhos de som.
“Apoiar o projeto seria estupidez de
nossa parte.”

Ela acrescentou: “Estamos furiosos
porque parece que eles ficaram sem
ideias para filmes, como se não houvesse temas suficientes espalhados pelo
mundo”, sugerindo que Kathryn devesseemvez disso rodar umfilmesobre “as
8milexecuções que ocorremnafronteira dos Estados Unidos”.
Enrique Meyer, ministro do turismo
da Argentina, disse à agência de notícias
France Presse que as autoridades ficaram“profundamenteindignadasaodescobrir que esse projeto pretende transmitir uma imagem negativa da região”.
A fronteira entre Argentina, Brasil e
Paraguai é também um dos destinos turísticos mais procurados da América do
Sul. É lá que ficam as famosas Cataratas
do Iguaçu – um dos maiores conjuntos
de quedas d’água de todo o mundo. As
principais cidades da região são Ciudad
del Este, no Paraguai, Puerto Iguazú, na
Argentina, e Foz do Iguaçu, no Brasil.
O lugar também é conhecido como
base de operações de contrabandistas e
traficantes de armas e drogas.
E as autoridades americanas sugeriram repetidas vezes que Ciudad del Es-

te,queabrigaumanumerosacomunidade árabe, seria o refúgio de grupos
envolvidos na arrecadação de recursos para organizações terroristas internacionais.
As autoridades brasileiras e paraguaias estão cada vez mais preocupadas com a presença de traficantes de
drogas nos quase mil quilômetros de
fronteira comum entre os dois países.
Mas a reação brasileira ao anúncio
do filme Triple Border foi mais cordial. Carlos Duso (PT), vereador de
Foz do Iguaçu, disse que a cidade estava preparada para ajudar os produtores do documentário em tudo “que
for necessário”.
“É apenas um filme, não?” declarou. “Nova York foi destruída muitas
vezes no cinema, e isso não prejudicou a imagem da cidade. Temos de
manter a mente aberta.” / TRADUÇÃO
DE AUGUSTO CALIL

✽
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Telefone, câmera e
até tradutor de textos

Bill Clinton faz rifa para
pagar dívida de Hillary

A limitação com idiomas é uma
A tentativa de alcançar a presirazão cada vez menos condência deixou a secretária
vincente para não viade Estado dos EUA,
jar. Um aplicativo do
Hillary Clinton, com
Google para smaruma dívida de US$
DOS INTERNAUTAS
tphones, testado
771 mil. Como ela
PUBLICAM DADOS
pela revista Time,
não pode arrecaCOMPROMETEDORES
traduz, em segundar
dinheiro para
EM REDES SOCIAIS
dos, palavras ou papagá-la, seu marido,
FONTE:
TIME
rágrafos fotografao ex-presidente Bill
dos pelo aparelho. O
Clinton, fez uma rifa
turista não digita nada.
para saldar o débito. O prêBasta apontar para o cardápio
mio é um dia com ele, em Nova
ou placa e ver o significado.
York.
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CHINESAS

Premiê se retrata após
ironizar canibalismo

365 milhões

O premiê neozelandês, John
Key, irritou os nativos de seu
país durante uma dura negociação sobre terras reivindicadas
por aborígines. “A boa notícia é
que jantei com os Ngati Porou.
Se fossem os Tuhoe, eu teria
sido a janta”, disse. O comentário ofendeu os Tuhoe, que não
pretendem devolver parte do
Parque Nacional de Urewera,
dado como indenização aos nativos pelos abusos dos colonizadores europeus.

de toneladas passaram em
2009 pelo porto de Xangai, o
mais movimentado do mundo

US$ 10,5 mil

é a renda per capita em Xangai,
cujos 19 milhões de habitantes
são os mais ricos da China
FONTE: TIME

