A12 Internacional
%HermesFileInfo:A-12:20110311:

O ESTADO DE S. PAULO

SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2011

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO. Mordaça

Repórter do ‘Guardian’ continua preso
Governo da Líbia mantém sob custódia Ghaith Abdul-Ahad, jornalista nascido no Iraque que viajava com o enviado especial do ‘Estado’
TARA TODRAS-WHITEHILL/AP

TRÍPOLI

O governo líbio confirmou ontem que o repórter Ghaith Abdul-Ahad, do jornal britânico
‘The Guardian’, está preso no
preso no país. O jornalista entrou na Líbia vindo da Tunísia,
juntamente com o correspondente do ‘Estado’, Andrei Netto, libertado ontem. Segundo
o Comitê para a Proteção dos
Jornalistas, outros sete repórteres estão desaparecidos na
Líbia.
Aentidadeinternacionalregistrou 12 detenções de profissionais da área desde o começo da
revolta no país, no dia 15 de fevereiro.
Umaequipe daemissora britânicaBBCfoiespancadaetorturada na segunda-feira por forças
de segurança ligadas ao ditador
Muamar Kadafi. Repórter, cinegrafista e produtor contaram
que ficaram detidos por 21 horas
e conseguiram deixar a Líbia depois de libertados.
De nacionalidade iraquiana,
Abdul-Ahad, não contaria com
apoiodiplomático da Grã-Bretanha para sua libertação. Depois
de entrar na Líbia pela fronteira
oeste, o repórter estabeleceu o
último contato com o Guardian
no domingo, quando chegou ao
veículo o último recado de seu
jornalista. Segundo o jornal, ele
estava nas imediações de Zawiya
quando mandou a mensagem.
O repórter do Estado Andrei
Nettocontouquequando asúltimas informações de AbdulAhad chegaram ao Guardian ambos já haviam sido presos. A detenção ocorrera quatro dias antes, em Sabratha.
O Guardian afirmou que entrou em contato com autoridadeslíbiase britânicasparagarantir e libertação, o bem-estar e a
segurança de seu repórter, que
atua no jornal desde 2004 e já
passou longos períodos – e ganhouváriosprêmios –comocorrespondente do jornal na Somália, Sudão, Iraque e Afeganistão
relatando o sofrimento de populações em regiões de conflito.

Abdul-Ahad. Repórter do
‘Guardian’ desde 2004

Abusos. Os três jornalistas da
BBC detidos na segunda-feira –
Chris Cobb-Smith, Feras Killani
e Goktay Koraltan – contaram
que foram agredidos com socos

esubmetidosauma “falsaexecução”. Eles acabaram presos enquanto tentavam contornar o
cerco a Zawiya e acabaram levados a um acampamento em Trí-

Ofensiva. Forças pró-Kadafi após ação na região de Ras Lanuf: depois de forte bombardeio na cidade, rebeldes desocupam complexo petroquímico local
MARTIN ARGLES/AP

CERCO À LIBERDADE DE IMPRENSA
●

The Guardian:

●

BBC:

nais foram detidos na Líbia desde o início dos protestos, em 15
de fevereiro, e ainda há 7 repórteres líbios desaparecidos.

O repórter Ghaith Abdul-Ahad,
que trabalha para o diário britânico desde 2004, ainda está preso na Líbia. Ele foi detido em
Zawiya juntamente com o enviado especial do ‘Estado’ Andrei
Netto. O diário está em contato
com as autoridades líbias para
obter a libertação do jornalista
iraquiano.

Três jornalistas da BBC – Chris
Cobb-Smith, Feras Killani e Goktay Koraltan – foram detidos na
segunda-feira em Zawiya, agredidos com socos e submetidos
a uma “falsa execução”.

Segundo Comitê para a Proteção dos Jornalistas, 12 profissio-

Tevê por satélite do Catar informou que seu sinal sofreu interferências no final do mês passado
e acusou o regime de Muamar
Kadafi pelo ocorrido.

poli,ondeforam algemadoseencapuzadosantesqueosespancamentos começassem.
Cobb-Smith contou que um
dos agentes, que estava à paisa-

na, apontou uma submetralhadoraaopescoçodetodose,quandochegouasuavez,o líbiodisparou a arma. “As balas zumbiram
no meu ouvido. Os soldados

riam.”
“Jornalistas correm grandes
riscosparagarantirqueumretrato fiel do que ocorre em zonas de
conflito emerja. Têm um papel

●

Repórteres líbios:

●

Al-Jazira:

extremamente importante para
trazer à luz violações”, declarou
ontem a alta comissária da ONU
para os Direitos Humanos, Navi
Pilay, que condenou a detenção
e “possível tortura” da equipe da
BBC.
Profissionais líbios. O Comitê
para a Proteção aos Jornalistas
afirmouontem quesetejornalistas que vivem em Trípoli estão
desaparecidos.Atefal-Atrashsumiu depois de falar à Al-Jazira
em Benghazi. Segundo a entidade, os outros desaparecidos são
o blogueiro Mohamed al-Sahim,
o cartunista Mohamed al-Amin,
o editor Idris al-Mismar, o diretor do Sindicato dos Jornalistas
da Líbia, Salma al-Shaab e o correspondente Suad al-Turabouls.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.
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Jornalista brasileiro
é libertado na Líbia

Governo líbio liberta
brasileiro após oito dias

Líbia confirma prisão
Repórter brasileiro está
de jornalistas em Trípoli a salvo em embaixada

ONG é acionada após
prisão de jornalistas

A rede de TV americana dedicou
uma das principais chamadas de
seu site à libertação de Andrei
Netto.Ocanal lembrouque,apesardalibertaçãodoenviadoespecial do Estado, um dos repórteres do jornal britânico The Guardian na Líbia, o iraquiano Ghaith

O jornal espanhol destacou que
o enviado especial do Estado à
Líbia foi solto após oito dias preso pelas forças de segurança de
Muamar Kadafi. O diário lembrou que Andrei Netto está na
casa do embaixador brasileiro e
deve deixar a Líbia hoje.

O diário britânico The Guardian,
no qual trabalha o jornalista iraquiano Gaith Abdul-Ahad, que
viajava com Andrei Netto, noticiou a prisão dos repórteres e
lembrou que, apesar da libertação do brasileiro, seu jornalista
continua detido na Líbia.

Alémdefalardaprisãoedaagressão a três jornalistas da BBC, o
diário francês Le Monde destacou a libertação do repórter do
Estado Andrei Netto, após oito
dias. Segundo o jornal, a ONG
Repórteres Sem Fronteira foi
acionada após as prisões.

Abdul-Ahad, continua em poder
das forças de segurança de Muamar Kadafi.

AL-JAZIRA

LE MONDE

A TV Al-Jazira, uma das principais redes na cobertura dos protestos no Norte da África, noticiou a prisão do jornalista do
Guardian e a libertação de AndreiNetto,lembrandoqueeleestáemsegurançanaresidência do
embaixador brasileiro na Líbia.

Arquivo Estado
Há 20 anos

Uma história
semelhante
Jornalistas do ‘Estado’ também ficaram presos
por 8 dias, no Iraque, após a Guerra do Golfo

Guilherme Russo

D

ias depois de Saddam
Hussein perder a
Guerra do Golfo e ser
obrigado a se retirar
do Kuwait, dois jornalistas do
Estado – William Waack e Hélio Campos Mello – foram sequestrados no sul do Iraque e
acabaram presos pelas forças
de segurança do ditador. Assim
como o repórter Andrei Netto,
ambos passaram oito dias detidos. E acabaram libertados em
9 de março de 1991, praticamente 20 anos antes do colega solto
na Líbia pelo regime de Muamar Kadafi.
Em entrevista ao Estado, o
então repórter fotográfico Hélio Campos Mello lembrou ontem que tentava entrar com
Waack e outros dois jornalistas
no Iraque, pela fronteira do país
com o Kuwait, quando o grupo
foi abordado por iraquianos armados. “Demos bobeira porque
tínhamos entrado no Iraque

● Invasão

Saddam Hussein invadiu o
Kuwait em 2
de agosto de
1990, sob a
alegação de
que o território lhe pertencia. Uma coalizão internacional expulsou
as tropas iraquianas em 28
de fevereiro
de 1991.

sem saber e estávamos em um
carro que não era 4 x 4.”
Mello, que hoje comanda a redação da revista Brasileiros, disse que o veículo não conseguiu
cruzar uma ponte no caminho
para Basra, aonde o grupo pretendia chegar, pois o equipamento estava destruído e o veículo não era próprio para atravessar o rio. “Marcamos bobeira. O repórter não tem de ser
notícia”,disse Waack, que atualmente trabalha na Rede Globo.
Os jornalistas deram a volta
com o carro. “Não havia como
passar. Tudo estava devastado”, contou Mello, lembrando
que, ao retornar em direção ao
Kuwait, o grupo chegou a ser parado, mas conseguiu passar, por
uma “barreira com muitos iraquianos armados”. “Dizíamos:
‘sahafi brasili’, que quer dizer
‘jornalista brasileiro’ em árabe.” Por outro bloqueio, porém,
o veículo dos repórteres não
passou. “A tropa apontou os (fuzis) Kalashnikovs e nos man-
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Prisão. Mello (e) e Waack
foram capturados ao cruzar
do Kuwait para o Iraque
dou descer do carro.”
O grupo foi levado “a um vilarejo com três casinhas e um trailer”. Na reportagem que escreveu após a libertação, Waack relatou que nos primeiros dias os
jornalistas foram alimentados
apenas com tâmaras secas e
água suja. Mello lembrou que,
nesse cativeiro, dois jornalistas
americanos se juntaram ao grupo de presos.
“Acho que fomos negociados
por esses militares, que tinham
desertado do Exército iraquia-

no”, explicou o repórter, contando que todos acabaram sendo levados ao quartel da Guarda
Republicana de Saddam, em
Basra. “Ali fomos presos oficialmente.”
Os jornalistas começaram o
caminho na direção de Bagdá,
onde acabaram libertados dias
depois. Seguiam num comboio
militar. O grupo foi atacado pelos insurgentes xiitas rebelados
contra a perseguição que sofriam pelo regime de Saddam.
Em seu relato, Waack contou
que os jornalistas tiveram de
descer do carro em que seguiam
e se atirar no chão. No dia seguinte, os jornalistas embarcaram em helicópteros com identificação da ONU para ser libertados na capital iraquiana.
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