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Websfera O melhor da internet

12 horas
será o tempo de voo entre a Suí-
ça e a Bélgica do primeiro avião
movido a energia solar. O Solar
Impulse decolará hoje para tes-
tar o trajeto. O recorde de tem-
po do aparelho foi de 26 horas

A página da Polícia Federal ar-
gentina foi invadida por hackers
e passou a direcionar o tráfego
para outro endereço. O destino
era uma página que mostrava
um rapaz sem camisa, usando
um quepe da polícia e suspensó-
rios. A foto foi tirada durante

uma parada do orgulho GLBT. O
problema com o acesso foi corri-
gido depois de duas horas.

THE GUARDIAN
SUÍÇA

CLARÍN

Felipe Corazza

Darth Vader cobra dívida
pública em Portugal

BLOGSTHE TELEGRAPH
Taleban estreia conta
em inglês no Twitter

A polícia de Pequim prendeu um
homem que tentava roubar uma
bolsa cravejada de pedras precio-
sas na Cidade Proibida. O ladrão
foi pego após retirar o objeto de
uma das coleções exibidas nos
palácios do complexo histórico
no centro da capital chinesa.

Homem tenta roubar
joias da Cidade Proibida

Site da Polícia Federal
argentina é hackeado

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global
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Ministros do Interior de 22 na-
ções da União Europeia em que a
circulação de pessoas é livre
anunciaram ontem ter chegado
a um acordo para uma reforma
da Convenção de Schengen, que
estabelece os procedimentos
nos postos de imigração do blo-
co. A pedido dos governos da
França e da Itália, os governos
nacionais poderão restabelecer
a fiscalização nas fronteiras em

“condições excepcionais” – co-
mo a atual onda de imigração de
refugiados da Tunísia e da Líbia.

A reforma parece uma maquia-
gem da convenção original, por-
que apenas flexibiliza as condi-
ções já existentes para o restabe-
lecimento do controle interno,
mas a repercussão simbólica é
forte.

O acordo entre os ministros
do Interior foi acertado em tor-
no da proposta elaborada pela
Comissão Europeia no início do
mês. Segundo o texto, em caso
de “falha” das fronteiras exter-
nas da Europa um país poderá
reabrir seus postos de fronteira
para controlar quem entra em
seu território.

Segundo a comissária de Rela-
ções Interiores, Cecilia Malms-
tröm, o objetivo da mudança é

“melhorar a clareza dos procedi-
mentos para evitar decisões uni-
laterais de um ou outro país-
membro”. “Mas os controles de
fronteira só poderão ser restabe-

lecidos em último recurso e sob
condições claramente defini-
das”, argumenta a comissária.

Hoje, a única justificativa para
os controles de fronteira, sem-

pre por tempo limitado, é o dis-
túrbio à ordem pública, como
em caso de atentados terroris-
tas, por exemplo.

Para entrarem em vigor, as me-
didas terão de ser homologadas
por chefes de Estado e de gover-
no da UE, em junho.

Na saída da reunião de ontem,
um dos satisfeitos era o ministro
do Interior da França, Claude
Guéant, cujas manifestações pú-
blicas têm sido comparadas às
da extrema direita. Representan-
tes da Itália, da Holanda e da Fin-
lândia também manifestaram
apoio à iniciativa. Por outro la-
do, países como Alemanha, Espa-
nha e Grécia demonstraram me-
nos entusiasmo.

Dinamarca. Criticada por de-
fensores da unificação europeia,
a medida resultou em um atrito
diplomático. Em Copenhague, o
governo dinamarquês anunciou
o restabelecimento do controle

em seus postos de fronteira com
a Alemanha e a Suécia. Justificati-
va: criminalidade.

A medida foi tomada por pres-
são do Partido Popular, de extre-
ma direita, membro da coalizão
que governa o país. Questionado
em Bruxelas, o ministro da Inte-
gração da Dinamarca, Soeren
Pind, reduziu a importância da
iniciativa.

“Nós não vamos restabelecer
os controles de passaporte e de
pessoas”, assegurou. “Nós res-
peitaremos as regras de Schen-
gen.”

A justificativa não convenceu
a Comissão Europeia, que anun-
ciou a abertura de uma investiga-
ção. Em Bruxelas, eurodeputa-
dos voltaram a protestar contra
as mudanças.

Para o alemão Martin Schulz,
do grupo Socialista, a Dinamar-
ca, “ao questionar o consenso da
Europa sobre a questão, deve
sair do acordo de Schengen”.

Maus acordos
Há a necessidade de novos pactos para a partilha do poder

União Europeia revê acordo de livre circulação
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As reações à crise econômica em
Portugal não são apenas lamen-
tos. O blog ‘31 da Armada’ enviou
um de seus integrantes vestido
de Darth Vader a órgãos do go-
verno para tentar “cobrar a dívi-
da pública”. O vídeo mostra que
ninguém aceitou pagar a fatura.

O Taleban começou a enviar
mensagens em inglês por seu
perfil do Twitter. O grupo radi-
cal islâmico usa a rede para anun-
ciar resultados de ações contra
militares americanos no Afega-
nistão – sem qualquer confirma-
ção confiável, obviamente.

estadão.com.br

R evelou-se afinal que
Osama bin Laden esta-
va morando num com-
plexo construído espe-
cialmente para ele no
Paquistão. Pergunto-

me onde ele teria encontrado dinhei-
ro para comprá-la.

Será que ele empregou os benefí-
cios de seu plano saudita de aposenta-
doria? Teria Osama recorrido a uma
hipoteca subprime paquistanesa?
Não. Suspeito que descobriremos
que o dinheiro teve a mesma origem
que a maior parte dos recursos da Al-
Qaeda: alguma combinação de doa-
ções sauditas particulares gastas sob
o olhar vigilante do Exército paquis-
tanês.

Que motivos temos para nos im-
portar? Ora, este é o coração do pro-
blema. Foi ao mesmo tempo justo e
estrategicamente vital que assassi-
nássemos Bin Laden, o mentor dos
ataques de 11 de setembro de 2001.
Eu gostaria apenas que fosse igual-
mente fácil eliminar os dois maus
acordos que de fato possibilitaram
aquele ataque, fornecendo a ele os
recursos financeiros necessários,
seus planejadores e os soldados que
o executaram.

Estamos falando dos acordos que
definem a distribuição de poder na
Arábia Saudita e no Paquistão, que
continuam a funcionar sem nenhu-
ma interferência.

O acordo que define a partilha do
poder na Arábia Saudita consiste nu-
ma antiga parceria entre a tribo Al-
Saud e a seita religiosa wahabi.

A tribo Al-Saud fica no poder e tem
com isto o direito de viver como qui-
ser atrás dos muros dos seus palá-
cios e, em troca, os seguido-
res da seita wahabi
controlam a re-

ligião no país, incluindo-se aí as mesqui-
tas e o sistema educacional.

Os wahabitas abençoam o regime sau-
dita com a legitimidade na ausência de
eleições, e o regime os abençoa com di-
nheiro e a autonomia na administração
dos assuntos religiosos. O único lado ne-
gativo está no fato de este sistema garan-
tir um suprimento constante de “sujei-
tos ociosos” – jovens sauditas totalmen-
te incapacitados para o mercado de tra-
balho que receberam apenas educação
religiosa – que são, então, recrutados pa-
ra se tornarem sequestradores como os
que participaram do 11 de Setembro e
também homens-bomba no Iraque.

Ninguém explica isso melhor do que

a autora saudita Mai Yamani, que publi-
cou o livro Cradle of Islam (“O Berço do
Islã”, em tradução livre) e é filha do ex-
ministro saudita do petróleo.

“Apesar dos dez anos de guerra do
Ocidente contra o terror e da aliança
mais antiga da Arábia Saudita com os
EUA, o establishment religioso wahabi
do reino continua a financiar ideologias
islâmicas extremistas em todo o mun-
do”, escreveu ela esta semana no Daily
Star, de Beirute, Líbano.

“Nascido, criado e educado na Arábia
Saudita, Bin Laden é um produto desta
ideologia que a tudo permeia”, acrescen-
tou ela. “Ele não era um inovador religio-
so, mas um produto do wahabismo, sen-
do posteriormente exportado pelo regi-
me wahabi como um jihadista. Durante
a década de 80, a Arábia Saudita gastou
cerca de US$ 75 bilhões na propaga-
ção do wahabismo, financiando esco-
las, mesquitas e instituições de cari-
dade em todo o mundo islâmico, do
Paquistão ao Afeganistão, passan-
do por Iêmen, Argélia e muito
além.... Não surpreende que a cria-
ção de um movimento político is-
lâmico transnacional, incentiva-
do por milhares de sites jihadis-
tas na internet, tenha agora se
voltado contra seu reino de
origem. Os sequestradores
envolvidos no 11/9 também
eram exportações ideológi-
cas sauditas e wahabitas...
O exército de potenciais
terroristas na Arábia Sau-
dita continua intacto,
pois a fábrica wahabi de
ideias fanáticas conti-
nua em atividade. As-
sim, a verdadeira bata-
lha não era contra Bin
Laden,e simcontra es-
ta fábrica ideológica

sustentada pelo Estado saudita.”
O mesmo pode ser dito em relação ao

Paquistão. O acordo que define a parti-
lha do poder no país é estabelecido pelo

Exército paquistanês e diz
mais ou menos o seguin-
te: “Deixaremos que os

civis finjam governar, en-
quanto nós tomamos to-

das as decisões importan-
tes; consumiremos quase

25% do orçamento do país e
justificaremos isso como ne-

cessário para que o Paquis-
tão possa enfrentar seu ver-

dadeiro desafio de segu-
rança: a Índia e a sua ocu-

pação da Caxemira”. A
busca por Bin Laden

tornou-se uma ativi-
dade paralela para o
Exército paquista-
nês, permitindo
que este recorres-
se a ofertas de aju-
da cada vez maio-
res feitas pelos
EUA.

Como obser-
vou Lawrence

Wright, especialista em Al-Qaeda,
em matéria publicada na New Yorker
esta semana: o Exército paquistanês
e os serviços de espionagem do país
“estavam envolvidos no ramo de ‘pro-
curar por Bin Laden’ e, se o encontras-
sem, seriam obrigados a mudar de ra-
mo”.

Wright acrescentou que, desde o
11/9, “os EUA deram US$ 11 bilhões
ao Paquistão, principalmente sob a
forma de auxílio militar, e boa parte
desta soma foi indevidamente usada
na compra de armas para defender o
país da Índia”. (No Afeganistão, o pre-
sidente Hamid Karzai joga o mesmo
jogo. Ele está no ramo da luta pela
estabilidade no Afeganistão. E, en-
quanto os EUA continuarem a lhe en-
viar dinheiro, ele seguirá nessa luta).

Estratégia. O que estes dois países
precisam é de uma terapia de cho-
que. Para o Paquistão, isso significa-
ria fazer com que os Estados Unidos
convertam a maior parte do auxílio
oferecido em investimentos nos pro-
gramas elementares de educação, ao
mesmo tempo reduzindo a presença
militar americana no Afeganistão.

Juntas, tais medidas transmiti-
riam a mensagem de que os Estados
Unidos estão prontos para ajudar o
Paquistão a combater seus verdadei-
ros inimigos (que são também os dos
EUA) – a ignorância, o analfabetis-
mo, as elites corruptas e o obscuran-
tismo religioso –, mas que não temos
interesse em ser enrolados por babo-
seiras como a alegação de que o Pa-
quistão é ameaçado pela Índia e por
isso precisaria de “profundidade es-
tratégica” no Afeganistão e de alia-
dos entre o Taleban.

O mesmo vale para a Arábia Saudi-
ta. Estamos envolvidos num ménage
à trois com os Al-Sauds e os wahabi-
tas. Proporcionamos segurança à fa-
mília Al-Saud, e ela nos fornece petró-
leo.

Os wahabitas proporcionam legiti-
midade aos Al-Sauds e estes lhes ofe-
recem dinheiro (o dos EUA).

O acordo funciona muito bem pa-
ra os Al-Sauds, mas o resultado é
ruim para os Estados Unidos. A única
maneira de romper este ciclo é uma
nova política energética americana,
algo que nenhum dos partidos está
propondo.

Assim, eis minha conclusão: sem
dúvida estamos mais seguros com a
morte de Bin Laden, mas ninguém –
nenhum dos muitos muçulmanos
moderados na Arábia Saudita e no Pa-
quistão, que merecem um futuro me-
lhor, por exemplo – estará a salvo
sem que haja novos acordos para a
partilha do poder em Islamabad e
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Discussão. Ministros europeus debatem fronteiras na UE

Mudança no Espaço
Schengen é mínima, mas
abre a possibilidade de
controles de entrada de
pessoas no bloco
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A18.
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