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B arack Obama acaba de sur-
preendercom umareviravol-
ta na posição internacional
dos Estados Unidos, anun-
ciando apoio formal à candi-

datura da Índia a uma cadeira perma-
nente no Conselho de Segurança das
Nações Unidas. Feita em discurso no
próprio Parlamento indiano, a decla-
ração de apoio à antiga reivindicação
indiana significa, antes de mais nada,
uma grande ênfase na relação com Ín-

dia que, segundo o presidente america-
no: “Será uma das parcerias que defini-
rão o século 21.” De igual importância é o
consequente destravamento da refor-
ma do Conselho de Segurança.

A questão não vai se resolver imedia-
tamente, pois há mais fatores de compli-
cação do que apenas a posição negativa
dos Estados Unidos .Na realidade, há
muitos anos que o tema é objeto de ace-
lerações e freadas. Formamos há 15
anos uma aliança com os principais can-
didatos – Alemanha, Japão e Índia, que
passou ser a base de nossa atuação nes-
ta matéria.

Mas foi impossível furar a inércia. Os
principais complicadores eram:

1) o virtual veto chinês à entrada do
Japão e, em menor grau, da Índia, países
com os quais a China tem rivalidades
passadas e presentes;

2) as rivalidades europeias, que fa-
ziam com que a Itália se opusesse à en-
trada da Alemanha;

3) a dificuldade de aceitar que a União
Europeia tivesse mais uma cadeira per-

manente, além da que já ocupam Fran-
ça e Grã-Bretanha;

4) a oposição que o Paquistão opunha
à entrada da Índia, sua rival histórica;

5) em nossa região, havia forte resis-
tência da Argentina e de outros países à
escolha do Brasil, pois eles preferiam
que houvesse uma cadeira latino-ameri-
cana a ser preenchida em rodízio por
um número restrito de países.

Que diferença 10 ou 15 anos podem
fazer! A maior parte das dificuldades aci-
ma mencionadas deixou de ter o mes-
mo peso. A Índia , que antes das refor-
mas lançadas pelo primeiro-ministro
Manmohan Singh, parecia condenada a
permanecer atolada nos seus imensos
problemas sociais, despontou como
um país dinâmico e vigoroso, superan-
do de longe o Paquistão.

O Brasil, da mesma forma, conseguiu
aliar crescimento e estabilidade mone-
tária, firmando-se como um “primus in-
ter pares” na nossa região. Por outra par-
te, a candidatura do Japão perdeu força
em razão da performance pouco signifi-

cativa de sua economia, especialmente
se comparada à chinesa.

A candidatura da Alemanha continua
assediada pelos mesmos problemas, es-
pecialmente da sobrerrepresentação
europeia. Houve, assim, uma relativa
simplificação do quadro permanecen-
do como candidatos viáveis a Índia (ago-
ra muito reforçada pelo apoio america-
no), o Brasil e, possivelmente, a Alema-
nha. É interessante notar que, logo após
a fala de Obama, o subsecretário de Esta-
do americano, William Burns, disse que
a reforma do Conselho vai ser um pro-
cesso muito difícil e demorado.

Quais são os impactos da nova posi-
ção de Obama sobre a reivindicação his-
tórica do Brasil?

É impensável que a reforma do Conse-
lho de Segurança resulte no acréscimo
de apenas um país, ficando a América
Latina de fora. As chances do Brasil de
obter a cadeira permanente são muito
grandes nos próximos anos. O próprio
Obama fez, no mesmo discurso no Par-
lamento indiano, uma profissão de fé

multilateral que há muito não se ou-
via de um presidente americano: “A
ordem internacional justa e sustentá-
vel que a América busca inclui uma
Organização das Nações Unidas que
seja eficiente, efetiva, legítima e com
credibilidade.”

A longa tradição brasileira de paz e
apoio às soluções multilaterais faz
com que o Brasil se encaixe como
uma luva nesta proposta, desde que
pratique, como a Índia, uma política
externa altiva, mas equilibrada e prag-
mática. É, por isso, da máxima impor-
tância que nossos dirigentes reajam
de forma prudente, evitando afirmar
que fomos preteridos e vituperar con-
tra os EUA. A prioridade dada à Índia
não constitui uma desfeita ao Brasil,
pois é, sobretudo, uma opção por um
dos mais importantes países emer-
gentes, o que cria um precedente que
nos favorece.
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B arack Obama tomou uma decisão ar-
riscada ao defender a inclusão da Ín-
dia no Conselho de Segurança da
ONU sem levar em consideração

preocupações geopolíticas do vizinho Paquis-
tão. Os dois países asiáticos são rivais milita-
res e já travaram três guerras desde 1947.

Ambos são potências nucleares e o cenário
atual é de equilíbrio. Com um assento perma-
nente no CS, essa delicada balança de forças
penderia para o lado indiano.

Não seria apenas uma questão de vaidade
ou interesses regionais menores, como ocor-
re com o México em relação à aspiração brasi-
leira. Islamabad e Nova Délhi reivindicam a
região da Caxemira – território de maioria
islâmica na fronteira entre os dois países. Nes-
sa disputa, os paquistaneses terceirizaram os
ataques, dando apoio a grupos extremistas
islâmicos. A maior parte dessas organizações
é ligada a grupos hostis aos EUA tanto no
Paquistão como no Afeganistão. Alguns, alia-
dos da Al-Qaeda. Por isso, o Paquistão man-
tém uma relação dúbia com os EUA. O país é
fundamental na luta americana contra o ter-
ror. Mas o regime de Islamabad reluta em
combater os grupos radicais que contribuem
no conflito contra a Índia. Os paquistaneses
também não apreciam a aproximação do lí-
der afegão, Hamid Karzai, com os indianos.

Outros países islâmicos tampouco simpati-
zam com a ideia de aumentar o CS da ONU
sem incluir uma nação muçulmana – neste
caso, a Turquia, o Egito e Indonésia seriam os
favoritos, não o Paquistão. Além do deles, a
China também não vê com bons olhos a su-
gestão de incluir a Índia, um rival político e
econômico – apesar da população de mais de
1 bilhão de habitantes, os indianos mantêm
um Estado democrático.
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BARACK OBAMA
PRESIDENTE DOS EUA
“A ordem internacional
justa e sustentável que os
Estados Unidos perseguem
inclui uma Organização das
Nações Unidas (ONU) eficiente,
efetiva, crível e legítima. Por
isso, eu posso dizer hoje (que),
nos próximos anos, eu anseio
uma reforma
do Conselho de Segurança
da ONU que inclua a
Índia como um de
seus membros permanentes”

“Na Ásia e em todo o
mundo, a Índia não é
simplesmente
um país emergente.
A Índia já emergiu”

Obama dá apoio à pretensão indiana de
se tornar membro de conselho da ONU

DIPLOMACIA. Opção asiática

Denise Chrispim Marin
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O presidente dos EUA, Barack
Obama, declarou ontem seu
apoio à ambição indiana de as-
cender ao Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas co-
mo membro permanente. O
gesto político, sem implica-
ções imediatas nas negocia-
ções sobre a reforma dessa ins-
tância de poder, teve um alvo
direto, a China. E outro colate-
ral, o Brasil.

“A ordem internacional justa
e sustentável que os EUA perse-
guem inclui uma ONU eficiente,
efetiva, crível e legítima. Por is-
so, eu posso dizer hoje (que), nos
próximosanos, eu anseio uma re-
forma do Conselho de Seguran-
ça da ONU que inclua a Índia co-
mo membro permanente”, afir-
mou Obama em discurso no Par-
lamento indiano. O líder ameri-
cano, porém, não mencionou se
era favorável ou não à concessão
do poder de veto aos eventuais
novos membros do CS. Nos últi-
mos anos, Washington tem ace-
nado com a ampliação dos mem-
bros permanentes do conselho,
desde que os novos integrantes
não tenham direito de veto.

A Casa Branca escolheu com
cuidado o momento desse raro
anúncio, anteriormente dedica-
do apenas à Alemanha, nos anos
90, e ao Japão, em 2005. O apoio
americano à pretensão indiana
se dá em meio a uma viagem pre-
sidencial de dez dias à Ásia, cujo
roteiro incluiu apenas democra-
cias. Obama embarca amanhãpa-
ra a Indonésia. Seguirá para a Co-
reia do Sul e o Japão. Embora a
China não tenha sido incluída na
agenda, Obama se encontrará
com o presidente chinês, Hu Jin-
tao, em duas reuniões de cúpula,
a do grupo das maiores econo-
mias (G-20) e da Cooperação
Econômica Ásia-Pacífico.

Segundo Richard Fontaine,

do Centro para uma Nova Segu-
rança Americana, o anúncio mar-
cou o “reconhecimento político
da Índia como potência mun-
dial”. Esse ato mostrou especial-
mente o interesse de Washing-
ton em cultivar uma relação
mais profunda com a maior de-
mocracia do mundo, um país
que igualmente tem sido relevan-
te nas negociações sobre mudan-
ça climática, nas operações de
paz da ONU, nas ameaças à segu-
rança vindas do Afeganistão e do
Paquistão e, sobretudo, no ree-
quilíbrio do poder da China. “Na
Ásia e em todo o mundo, a Índia
não é simplesmente um país

emergente. A Índia já emergiu”,
afirmou Obama.

Em recente análise, Eswar Pra-
sad e Karim Foda, do Brookings
Institution, assinalaram o inte-
resse dos EUA em um papel mais
“agressivo” da Índia em uma sé-
rie de debates de política interna-
cional, como contrapeso à posi-
ção da China.

O apoio americano ao acesso
da Índia ao CS se dá num momen-
to de desgaste nas relações dos
EUA com o Brasil, outro preten-
dente ao posto. “A Índia é um
país estratégico para os EUA, no
conceito de segurança e é um
contraponto à China”, afirmou
Peter Hakim, presidente do Diá-
logo Interamericano. “O Brasil é
importante. Mas não é crucial do
ponto de vista da segurança nem
tem como ser um contrapeso ao
avanço chinês.

Respaldo americano não é desfeita ao Brasil
É impensável que a reforma do
Conselho de Segurança resulte
no acréscimo de apenas um
país e o apoio à emergente
Índia cria um precedente que
favorece ao País

Declaração deve
irritar Paquistão, um
aliado estratégico

● Conselho de Segurança
É o principal organismo da
ONU. Formado por 15 países (5
permanentes e 10 rotativos),
discute questões mundiais de
paz e ordem e sua decisão não
pode ser contestada

● Como funciona
São necessários nove votos para
a aprovação de uma resolução,
sem nenhum veto dos cinco
países permanentes. O grupo
vota sanções, envio de tropas e
abertura de investigações

● Integrantes
EUA, Grã-Bretanha, França,
China e Rússia são fixos e têm
poder de veto. Entre os rotativos
estão Brasil, Japão, México, Tur-

quia, Áustria, Nigéria, Gabão,
Líbano, Uganda e Bósnia

● Aspirantes
Países exigem a reforma do
Conselho, para adaptá-lo à nova
realidade política global. Brasil,
Índia, Japão, Alemanha, África
do Sul brigam por uma vaga
permanente na entidade

● Reconhecimento

Aliança. Obama (E) abraça o premiê indiano, Manmohan Singh, em Nova Délhi; reconhecimento como potência
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● Combate
à fome.
EUA e Índia
anunciaram
ontem uma
parceria para
promover a
segurança ali-
mentar e forne-
cer tecnologia
para combater
a fome na
África

HARISH TYAGI/EFE

Em discurso durante visita à Índia, líder americano diz que EUA apoiam uma reforma da principal instância executiva das
Nações Unidas que inclua um assento permanente para Nova Délhi; Brasil também é aspirante a uma vaga perene no organismo
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