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.D. HAYWORTH , um repu
blicano do Ar izona que 
percorre o interior em 
campanha para o Senado, 
tem fortes opiniões sobre 
a nova lei de imigração de 
seu estado. 

A lei, conhecida como SB1070 e que 
acaba de entrar em vigor, exige que a 
polícia detenha suspeitos de imigração 
ilegal e torna crime não estar de posse 
de documentos de imigração válidos. 
Ela levou os hispânicos a temer a discri
minação racial, os imigrantes a fugir do 
estado em bandos, ativistas a organizar 
boicotes de consumidores e o governo 
Obama a acionar um tribunal federal. 

Na quarta-feira 28, a juíza Susan Bol-
ton bloqueou partes controversas da lei, 
entre elas, a necessidade de que imi
grantes carreguem seus documentos o 
tempo todo e a proibição de procurarem 
empregos em departamentos públicos. 

Hayworth também tem uma objeção. 
Ele acha que a lei não é suficiente. Fa
lando para um público majoritariamen-
te branco em uma reunião de "prefeitu
ra" em um subúrbio de Mesa, Haywor
th disse que está na hora de parar de 
conceder automaticamente cidadania 
para qualquer pessoa nascida no A r i 
zona. "Existe um termo totalmente 
novo: 'turismo de parto'. Na era do ja
to, há pessoas que calculam seu tempo 
de gestação para dar à luz em territó
rio americano", declarou. O parlamen
tar estadual Russell Pearce, que ajudou 
a criar a SB1070, hoje está pressionan
do por uma lei nessas linhas. 

De acordo com quaisquer padrões, es
se é um assunto extremo. Mas Hayworth, 
longe de estar à margem da política no 

Arizona, é um político em ascensão. 
Ele desafia o senador John McCain em 
uma rebelião de direita que poderá ti
rar o mais recente candidato presiden
cial republicano do assento que ele ocu
pa no Senado desde 1986. O simples fa
to de que isso seja possível mostra quão 
poderoso se tornou o medo da imigra
ção ilegal no Arizona. 

O medo está em toda parte no estado, 
alimentado por uma série constante de 
histórias assustadoras. Existe o temor 
do crime e do sequestro, desencadeado 
por imigrantes. "Não é racial. Tudo tem 
a ver com o regime da lei", disse Bryan 
Berkland, piloto de 24 anos de Phoenix 
que contou histórias sobre massacres e 
tráfico de drogas perto da cidade de No
gales, na fronteira com o México. 

Existe o medo de um país em mu
dança. A mulher de Hayworth, Mary, 
disse que teme que todo o país este
ja ameaçado. "Estamos tão preocupa

dos com a direção dos Estados Unidos. 
Queremos que nossos filhos tenham a 
mesma liberdade e os mesmos direitos 
com que nós crescemos." 

Ou existe o medo de que o Arizona 
hoje não seja diferente das sanguino
lentas províncias de fronteira do Mé
xico. "Os imigrantes ilegais estão es
tuprando e molestando crianças. Ou
vimos falar nisso todos os dias quando 
ligamos a tevê", disse Martha Payan, 
uma enfermeira aposentada da região 
de Phoenix. 

Na verdade, os índices de criminalida
de em toda a fronteira sul dos Estados 
Unidos estão diminuindo em geral. No 
Arizona, por exemplo, os crimes contra 
a propriedade caíram 43% desde 1995 
- a média nacional caiu 30%. Estatísti
cas do FBI, a polícia federal dos EUA, 
mostram que o crime violento no esta
do está estagnado ou diminuiu um pou-
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co. Até sua governadora linha-dura, Jan 
Brewer, que costuma pintar uma ima
gem terrível da criminalidade, recente
mente admitiu que o crime em seu esta
do esteja de fato caindo. 

Mas o clima do debate continua enve
nenado. Recentemente, o governo Oba-
ma tentou conseguir uma ordem judicial 
para bloquear a implementação da Lei 
SB1070, alegando que a imigração é su
jeita à lei federal, e não estadual. Diante 
do tribunal em Phoenix onde o caso foi 
ouvido, manifestantes anti-imigração 
portando armas se misturaram nervo
samente com estudantes e ativistas co
munitários contrários à lei, que diziam: 
"Não vamos aceitar!" Sob o olhar da po
lícia vigilante, havia uma subcorrente de 
violência quando irromperam os duelos 
de gritos. Dustin Greenwood, um defen
sor da Lei SB1070, segurava um cartaz 
com os dizeres: "E racista permitir que 
algumas pessoas burlem a lei com base 

na cor de sua pele". Uma mulher hispâ
nica aproximou-se e gritou-lhe: "Este 
é um país livre!" Greenwood olhou pa
ra ela e apontou para sua placa. "Leia is
to. Leia isto com seus olhos", ele gritou, 
acrescentando: "Não me importo uma 
m... com o que você pensa". 

Essa raiva está sendo explorada, e não 
temperada, por políticos de todos os Es
tados Unidos. Versões da lei anti-imigra
ção foram propostas em cerca de 20 ou
tros estados, de Nebraska à Flórida e a 
Rhode Island, e aprovadas por políticos 
que querem reforçar suas credenciais 
conservadoras. 

No vizinho Utah, ativistas recentemen
te elaboraram uma lista de 1,3 mil su
postos imigrantes ilegais e a enviaram 
às autoridades com uma nota exigin
do deportações. Alguns dos integran
tes da lista provaram ser cidadãos nor
te-americanos. Muitos temem que esse 

tipo de "vigilantismo na internet" seja 
apenas o início. 

"É racismo. É xenofobia. Agora sei 
que vou ser visado por causa da cor de 
minha pele", disse Carlos Garcia, um 
hispânico nascido em Phoenix e ati
vista comunitário. "Eu sou americano, 
mas tenho primos sem documentos. 
Eles vão sofrer com isso." 

Os tempos difíceis, segundo ele, ati
çaram a raiva. "A economia está em de
clínio e alguém precisa levar a culpa. 
As pessoas sem documentos são os bo
des expiatórios." 

Essa insegurança econômica ultrapas
sa as linhas raciais. Alguns dos mais vee
mentes defensores da SB1070 nos protes
tos caóticos diante do tribunal em Phoe
nix eram hispânicos. Payan, a enfermei
ra aposentada, era uma delas, agitando 
um cartaz anti-imigração, enquanto ex
plicava ter vindo de Porto Rico. A certa 
altura uma mulher negra passou por um 
grupo de estudantes, de maioria bran
ca, que protestavam contra a lei e gritou: 
"Vão para casa!" Isso fez uma mulher si-
no-americana responder com um grito 
de "saia daqui!" 

Sete prisões foram feitas e cente
nas de insultos, trocados. Em certo mo
mento meia dúzia de ativistas comunis
tas apareceu para vender o jornal de seu 
partido, Revolution. "Não precisa ser as
sim. Existe uma maneira diferente", um 
deles dizia por meio de um megafone, 
agitando um exemplar do jornal. É du
vidoso que os defensores ou os adversá
rios da Lei SB1070 se importassem com 
o que ele estava pensando. Mas era difí
cil discordar de sua opinião em geral. 
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