
Bin Laden não tinha armas, dizem EUA 
 
Casa Branca muda versão inicial e diz que líder terrorista não reagiu com tiros ao ataque que o 
matou, domingo 
 
O governo americano recuou ontem da versão inicial sobre a morte do terrorista Osama bin 
Laden, líder e fundador da Al Qaeda, afirmando que ele estava desarmado no momento da 
ação ocorrida na noite de domingo em Abbottabad, Paquistão. 
 
Os primeiros relatos diziam que o ex-terrorista número 1 do mundo havia sido alvejado na 
cabeça depois de atirar contra os agentes especiais americanos que invadiram o complexo 
onde morava havia anos. 
 
Surgiram novos detalhes sobre a ação, mas a Casa Branca reiterou que Bin Laden "ofereceu 
resistência", sem dar detalhes. 
 
A confusão sobre a ação levou a ONU a cobrar explicações dos EUA, destacando que as 
operações de antiterrorismo devem respeitar o direito internacional. 
 
A morte do terrorista acirrou tensões com o Paquistão, suspeito de ter sido cúmplice do 
esconderijo de Bin Laden. A popularidade do presidente Obama disparou nove pontos após o 
anúncio do fim da caçada. 
 
Hora de declarar vitória e encerrar a guerra global contra o terror 
Gideon Rachman 
 
George W. Bush costumava perguntar "por que nós ainda não encontramos Bin Laden?" com 
tanta regularidade que um de seus subordinados, exasperado, certa vez sugeriu o envio de 
uma resposta sucinta ao presidente: "Por ele estar escondido". 
 
Passada quase uma década do 11 de Setembro, Osama bin Laden foi, por fim, localizado e 
morto. 
 
Sua morte oferece a oportunidade de declarar o fim da "guerra ao terror". Isso não significa 
que EUA e Europa possam deixar de se preocupar com o terrorismo. O Ocidente precisará de 
políticas sérias de combate ao terrorismo por muitos anos mais. 
 
Mas os esforços capitaneados por Bush para fazer disso peça-chave da política externa do país 
foram um erro. 
 
A "guerra ao terror" distorceu a política externa americana e resultou em guerras no Iraque e 
no Afeganistão que consumiram bilhões e geraram uma imensa estrutura burocrática secreta. 
É difícil colocar a ameaça terrorista em perspectiva. Os ataques a Nova York e Washington 
foram tão assustadores que ficaram gravados em todas as memórias. Também está claro que 
a Al Qaeda gerou afiliadas que podem ser tão perigosas quanto a original, dirigida por Bin 
Laden. 
 
Os serviços de inteligência afirmam que existem complôs perigosos sendo preparados pelas 
filiais da Al Qaeda no Iêmen, Somália e África do Norte - e não temos motivo para 
desacreditar. 
 
No entanto, se considerarmos os números, teremos de admitir que a ameaça terrorista foi 
exagerada. 
 
Em livro publicado há dois anos, o acadêmico John Mueller disse que o total de americanos 
mortos em atentados desde os anos 60 é "mais ou menos igual ao de mortos em acidentes 
causados por cervos, neste período". 
 



Em 2010, os serviços de informações americanos gastavam US$ 75 bilhões por ano  -avanço 
de mais de 2.000% desde o 11 de Setembro. 
 
Enquanto os EUA despejavam dinheiro nessa guerra, mudanças verdadeiramente decisivas 
estavam em curso no leste da Ásia. A ascensão de novas potências econômicas como a China 
e a Índia influenciará o novo século de forma mais decisiva do que a ameaça terrorista. 
 
Legalidade de ação militar é questionada 
Álvaro Fagundes 
 
A confirmação pelos EUA de que Osama bin Laden estava desarmado quando foi morto, no 
último domingo, aumentou o debate sobre a legalidade da operação americana no Paquistão. 
 
A alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a sul-africana Navi Pillay, pediu que os EUA 
entreguem ao organismo detalhes sobre a operação. Segundo ela, estava claro que seria difícil 
capturar Bin Laden vivo, mas todas as operações de contraterrorismo precisam respeitar as 
leis internacionais. 
 
Como os detalhes da morte do terrorista ainda são pouco conhecidos, a tendência é de 
cautela. Mas alguns juristas questionam o assassinato sem direito a julgamento e o fato de a 
operação ter ocorrido em um Estado soberano. 
 
"A ação pareceu um assassinato extrajudicial", disse Nick Grief, professor de direito da 
Universidade Kent, ao jornal britânico "Guardian." 
 
"Até os criminosos de guerra nazistas tiveram um julgamento", afirmou Grief. 
 
Os EUA alegam que a operação foi legal e que o terrorista, apesar de estar desarmado, resistiu 
à prisão. 
 
"A resistência não exige uma arma de fogo", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, 
sem explicar como Bin Laden teria tentado impedir sua captura a ponto de ameaçar os 
agentes. 
 
O líder terrorista foi morto com tiros no rosto e no peito. 
 
Anteontem, John Brennan, conselheiro do presidente Barack Obama para assuntos de 
segurança, disse que os militares estavam preparados para capturar Bin Laden vivo "se ele 
não apresentasse nenhuma ameaça". 
 
Defensores da operação sustentam que os EUA estão em guerra contra a Al Qaeda e que o 
Congresso americano autorizou em 2001 o uso de força militar contra terroristas. 
 
"O presidente está autorizado a usar toda a força necessária e apropriada contra aquelas 
nações, organizações ou pessoas que ele determinar tenham planejado, autorizado, cometido 
ou ajudado os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001", diz a resolução. 
 
Além de confirmar que o terrorista estava desarmado, os EUA recuaram da versão de que ele 
usou uma mulher como escudo humano. 
 
Uma das mulheres de Bin Laden -que os EUA disseram inicialmente haver morrido na 
operação- levou um tiro na perna após atacar um dos militares, disse Carney. 
 
Segundo uma autoridade de inteligência do Paquistão, cerca de dez parentes do líder da Al 
Qaeda foram capturados na operação (entre eles, a mulher e uma filha, que teria entre 12 e 
13 anos) e devem ser interrogadas antes de serem devolvidas para seus países de origem. 
 



A Casa Branca estaria estudando se divulga ou não as fotos tiradas do corpo de Bin Laden. 
Uma das considerações é que, por serem muito violentas, as imagens poderiam despertar 
revolta, em vez de diminuir dúvidas sobre a morte do terrorista. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A12. 


