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VOTO AMIGO
● A DIPLOMACIA companheira levou o Brasil a se abster em moção na
ONU que condenava o Irã por fazer justiça à base de apedrejamento,
amputações e chibatadas.

O BRASIL ficou entre 56 países que se abstiveram, diferente dos 44
que votaram contra a moção e dos 80 que a aprovaram.

JUSTIFICANDO SEU voto, a representação brasileira disse que situa-
ções de direitos humanos devem ser examinadas "de maneira ho-
lística, multilateral, despolitizada e não seletiva".

PARECE RACIOCÍNIO muito complexo para quem vai ter a mão ampu-
tada ou tem de enfrentar um apedrejamento.

Sem o Brasil, ONU censura o Irã
País se abstém de votar contra apedrejamento e perseguições promovidos por regime de aiatolás

Fernanda Godoy

Correspondente • NOVA YORK

S em o voto do Brasil, que se
absteve, a ONU aprovou uma
resolução condenando o des-
respeito aos direitos huma-

nos no Irã, pedindo o fim dos apedre-
jamentos e das perseguições a mino-
rias étnicas no país, dos ataques a
jornalistas e a advogados de defesa
de vítimas de violações de direitos. A
censura ao Irã — com 80 votos a fa-
vor, 44 contra, e 57 abstenções —
aconteceu na quinta-feira à noite no
Terceiro Comitê, que trata de assun-
tos de direitos humanos no âmbito
da Assembleia Geral, e ainda irá para
o plenário em dezembro. Deve ser
aprovada, mas não terá força para
obrigar o Irã a fazer mudanças.

A proposta de resolução foi apre-
sentada pelo Canadá e copatrocinada
por 42 outros países, inclusive os Es-
tados Unidos. O embaixador do Cana-
dá junto à ONU, John McNee, disse
que o comitê “não podia ignorar as
contínuas violações de direitos hu-
manos no Irã: apedrejamento, tortu-
ra, mutilações, execuções de meno-
res, perseguições a mulheres e mino-
rias étnicas, e uma persistente ausên-
cia do devido processo legal”. E
acrescentou que a situação dos direi-
tos humanos no país passou por uma
“deterioração lamentável no último
ano”, e que Teerã não tem dado aten-
ção aos repetidos apelos da comuni-
dade internacional.

O Brasil já havia votado contra a
adoção de sanções ao Irã, no Conse-
lho de Segurança da ONU, por enten-
der que isolar o governo do presiden-
te Mahmoud Ahmadinejad é contra-
producente. No caso dos apedreja-
mentos, no entanto, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva chegou a oferecer
asilo à iraniana Sakineh Ashtiani, con-
denada à morte por esse tipo de exe-
cução. Em setembro, na abertura da
Assembleia Geral da ONU, o chance-
ler Celso Amorim voltou a conversar
com Ahmadinejad sobre o caso.

Viotti defende
abordagem holística
● Na votação de quinta-feira, a missão
diplomática do Brasil, chefiada pela
embaixadora Maria Luiza Viotti, de-
fendeu que é melhor promover o en-
gajamento do Irã em discussões sobre
direitos humanos. O Brasil prefere que
as discussões ocorram no Conselho
de Direitos Humanos, em Genebra. Pa-
ra Viotti, como principal órgão da
ONU nessa matéria, o Conselho está
mais preparado para “examinar situa-
ções de direitos humanos de uma ma-
neira holística, multilateral, despoliti-
zada e não seletiva”. Essa posição
também foi defendida pelo Egito, em
nome do movimento dos países não
alinhados. Entre os países que se abs-
tiveram estão Índia, África do Sul,
Equador, Guatemala, Marrocos, Ango-
la, Benin, Nigéria e Zâmbia.

Embora expressando preocupação
com a situação dos direitos humanos
no Irã, especialmente a discriminação
contra mulheres e contra a comunida-
de Baha’i, o texto de Viotti é suave nas
críticas e generoso no reconhecimen-
to do que chama de progressos no
Parlamento e no governo do presiden-
te Mahmoud Ahmadinejad. Entre es-
ses avanços, estariam a extensão de

assistência médica e a “aceitação de
uma recomendação para estudar a
abolição da execução de menores”.

Em Brasília, o Ministério das Rela-
ções Exteriores disse que o Brasil se
absteve por entender que a Assem-
bleia Geral não é o fórum adequado
para tratar do assunto, e sim o Con-

selho de Direitos Humanos (CDH). O
Itamaraty lembrou que o Brasil se ma-
nifestou contra a aplicação da pena de
morte no Irã em fevereiro deste ano,
no âmbito do conselho.

O presidente do Conselho dos Di-
reitos Humanos do Irã, Mohammad
Javad Larijani, que defendeu o país

na reunião na ONU, acusou os Esta-
dos Unidos de serem “o mandante e
o principal provocador por trás de
um texto que não tinha nada a ver
com direitos humanos”.

— Achamos que essa linha de
ação não é justa nem contribui para
a promoção de direitos humanos —
disse Larijani, em Nova York.

Segundo ele, a resolução faz parte
de uma campanha para impedir o Irã
de desenvolver seu programa nuclear.
Larijani afirmou que o Irã continua
disposto a conversar com a comuni-
dade internacional sobre a questão
nuclear, mas não abrirá mão de seus
planos.

— O único crime do Irã é não ser
uma cópia xerox da democracia oci-
dental — disse Larijani, que mo-
mentos depois convidou uma dele-
gação de Direitos Humanos da ONU
para visitar o Irã.

Entre os países que votaram con-
tra a resolução — Venezuela, Síria,
Sudão, Cuba, Bolívia e Líbia, entre
outros —, vários destacaram ser in-
justo que o Irã fosse escolhido para
uma condenação isolada. ■ .

Uma posição
esperada, mas

criticada
Cristina Azevedo e Sergio Roxo

● RIO e SÃO PAULO. Previsível,
mas um erro. Na opinião de
analistas em política externa e
ex-diplomatas, a abstenção do
Brasil na votação de uma reso-
lução nas Nações Unidas con-
denando o apedrejamento no
Irã já era esperada, devido à po-
lítica externa adotada nos últi-
mos tempos. No entanto, para a
maioria dos especialistas ouvi-
dos pelo GLOBO, o Brasil per-
deu uma oportunidade de mar-
car presença como um país
contrário à pena de morte.

— Foi uma oportunidade per-
dida não defender com clareza o
que é uma tradição no Brasil
(condenar a pena de morte) —
observou José Botafogo Gonçal-
ves, presidente do Centro Brasi-
leiro de Relações Internacionais.
— O Brasil não devia tomar par-
tido político entre EUA e Irã.

Para Rubens Barbosa, ex-em-
baixador em Washington, a abs-
tenção foi uma posição coeren-
te, já que o governo Lula nunca
condenou o Irã: nem no progra-
ma nuclear, nem em questões
de direitos humanos.

— Mas acho que foi um equí-
voco — disse Barbosa. — Nin-
guém deixa de ter relações com
China ou Arábia Saudita porque
tem uma política diferente.

Para Antonio Marcio da Cu-
nha Guimarães, professor de
direito internacional da PUC
de São Paulo, o Brasil adotou
uma posição “covarde” e afir-
ma ter vergonha da decisão.

— Não pode deixar de se ma-
nifestar porque tem amizade.
Tem que dizer: sou seu amigo,
mas você está errado.

Professor titular de Relações
Internacionais da UnB, Eduardo
Viola vê outro motivo na posi-
ção brasileira. Ele destaca a von-
tade de não desagradar aos re-
gimes autoritários para não pre-
judicar a candidatura ao Conse-
lho de Segurança da ONU.

— Não surpreende. Já era es-
perado em relação à política do
governo Lula, mas rompe em re-
lação a posições passadas do
Brasil — observou. — O argu-
mento do Itamaraty é que a po-
lítica de condenação não é efe-
tiva. Digo que é pouco efetiva,
mas não condenar é pior.

A abstenção ocorre meses
depois de o governo brasileiro
oferecer refúgio a Sakineh
Mohammadi Ashtiani, irania-
na condenada à morte por
apedrejamento por adultério.

— A abstenção foi coerente.
O que foi dissonante foi o ofere-
cimento de asilo — disse Viola.

Barbosa também discorda da
estratégia de não condenar:

— Não deu certo com ne-
nhum país: nem Cuba, nem
China, nem Mianmar.
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MULHER SIMULA um apedrejamento num protesto contra o Irã, em Paris: resolução condena desrespeito aos direitos humanos
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