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As potências mundiais se reu-
nirão amanhã em Paris para ten-
tar declarar oficialmente que,
pelo menos politicamente, o re-
gime de Muamar Kadafi acabou.
Representantes de 60 países es-
tarão no encontro que, convoca-
do pela França, terá como objeti-
vo lançar o processo de demo-
cratização da Líbia. A intenção é

tentar demonstrar que, para a
comunidade internacional, Ka-
dafi é página virada.

Oficialmente, o encontro ser-
virá para marcar o anúncio de
um plano de reconstrução da Lí-
bia, além de um “mapa” para a
elaboração de uma nova Consti-
tuição e eleições. O evento ain-
da será uma tentativa de de-
monstrar apoio aos rebeldes,
que pedem US$ 5 bilhões para

colocar a Líbia em funciona-
mento.

A declaração mais explícita
do objetivo do encontro veio da
cúpula da UE. Para o bloco, a
reunião deveria anunciar o fim
do conflito líbio. “Um anúncio
do fim da guerra seria um bom
passo para confirmar nossa von-
tade para ajudar”, disse Donald
Tusk, o primeiro-ministro da
Polônia, país que preside a UE
atualmente. Segundo o premiê,
a Europa está pronta para garan-
tir apoio “financeiro e diplomá-
tico”. Fontes em Bruxelas con-
firmam que a estratégia é dar
um sinal ao mundo de que o Con-
selho Nacional de Transição da
Líbia é o único interlocutor no
país.

O Brasil estará presente. Mas
o Itamaraty sugeriu à presiden-
te Dilma Rousseff que o País
seja representado apenas pelo
embaixador em Paris, José
Maurício Bustani. Trata-se de

um sinal de que o Planalto é
contra a tentativa de se estabe-
lecer, de fora, quais as necessi-
dades do povo líbio e seu novo
governo. / J.C.

ENVIADO ESPECIAL / TRÍPOLI

Há uma escala no sentido pejora-
tivo com que se chamam os ne-
gros na Líbia: “asswan” significa
simplesmente preto; “negro ass-
wan” acrescenta uma dose
maior de preconceito; “abed” –
ou escravo – expressa o despre-
zo abertamente. Mas a palavra
que traz hoje o risco de morte
para os negros líbios e principal-
mente os imigrantes da África
Subsaariana é “mortazakar” –
mercenário.

Ao longo da guerra civil, a par-
ticipação de africanos do Chade,

Níger, Gana, Somália, Eritreia e
de outros países, que lutaram a
favor do ditador Muamar Kadafi
em troca de dinheiro, transfor-
mou os negros em inimigos na
Líbia. Sua presença foi constata-
da pelo Estado em grande pro-
porção, desde a primeira batalha
pela refinaria de Brega, no dia 2
de março, até a tomada de Trípo-
li, há uma semana.

Agora os negros que não con-
seguiram – ou não quiseram –
voltar para casa estão sendo hos-
tilizados nas ruas e muitas vezes
presos pelos rebeldes, sob acusa-
ção de serem mercenários, mes-
mo que não haja qualquer evi-
dência disso.

“Expressamos ao Conselho
Nacional de Transição nossa
preocupação e condenação pela
perseguição aos negros”, disse
ontem Diana el-Tahawy, da Anis-
tia Internacional (AI), em Trípo-

li. “Há muita gente armada, pren-
dendo as pessoas sem critério, e
os negros se tornaram um dos
alvos prioritários deles.”

Ela disse que os observadores

da AI encontraram centros de de-
tenção especialmente destina-
dos a negros.

Onze imigrantes do Níger es-
condiam-se ontem em um quin-

tal no bairro pobre de Sabaa, no
leste de Trípoli. “Estamos acam-
pados aqui juntos porque temos
medo de que as pessoas nos con-
fundam com mercenários”, dis-
se Marou Yahia, de 39 anos, que
trabalha em uma olaria. À per-
gunta sobre se gostaria que Kada-
fi voltasse, Yahia fez uma pausa
antes de responder: “Só quere-
mos que a paz volte.”

O jardineiro Said Ali Moha-
med, de 35 anos, há 18 na Líbia,
não esconde seu apreço por Ka-
dafi. “Eu gosto dele, não o odeio,
mas não é hora de falar isso. O
governo dele foi bom para nós.”

Em Benghazi, desde o começo
da guerra civil, e agora em Trípo-
li, os “mercenários” são repre-
sentados por bonecos de pano
enforcados, com capacetes ama-
relos, usados pelos operários da
construção civil. Dedicados a tra-
balho pesados, os imigrantes

contam que ganhavam entre 30
e 40 dinares (entre US$ 20 e US$
27) por dia – muito mais do que
em seus países de origem.

Apesar de estarem na Líbia
até há 20 anos, nenhum desses
trabalhadores têm documentos.
Mas sua presença era não só con-
sentida como incentivada. Mui-
tos líbios se ressentem de que Ka-
dafi doou terras – às vezes confis-
cadas de cidadãos do país – para
imigrantes subsaarianos. Com is-
so, o ditador os converteu simbo-
licamente em membros de sua
tribo, segundo a tradição africa-
na. Isso também explica a dispo-
sição de alguns deles de lutar por
Kadafi.

O grupo encontrado pelo Es-
tado não sabe se quer voltar pa-
ra o Níger. “Depende de como
vai ficar”, disse Mohamed. Um
navio fretado pela Organização
Internacional para a Migração,
agência da ONU, atracou na se-
gunda-feira em Trípoli para res-
gatarimigrantes negros que quei-
ram deixar a Líbia. / L.S.

Reunião pretende declarar o fim do regime

Considerados mercenários, negros sofrem perseguição
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ONU quer tropas
estrangeiras na
Líbia pós-Kadafi
Plano prevê permanência de tropas da Otan e eleições em 2012;
rebeldes distribuem gasolina e bancos reabrem parcialmente
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A Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) não en-
cerrará tão cedo sua missão na
Líbia, mesmo com a queda de
Muamar Kadafi. Esse é o plano
elaborado pela ONU para a re-
construção do país, que prevê
eleições para um novo Parla-
mento no início de 2012.

O Estado obteve uma cópia do
rascunho do documento de dez
páginas comaestratégia paraaLí-
biapós-Kadafi.Oplanoserádeba-
tido amanhã por líderes mundiais
emParis.AONUutilizaráomode-
lo que aplicou na gestão civil do
Timor Leste, com uma adminis-
tração de 60 pessoas comandan-
do a operação na capital.

As Nações Unidas entendem
que a Otan deve continuar na Lí-
bia, uma alternativa vista com re-
servas por China, Rússia e Brasil.
“A estabilização de Trípoli pós-
Kadafi certamente estará além da
capacidade da ONU”, diz a estra-
tégia. “O mandato implementa-
do pela Otan não termina com a
queda do governo.”

A resolução aprovada em mar-
ço no Conselho de Segurança da
ONU rejeita qualquer de “ocupa-
ção” na Líbia. Para driblar o texto,
será preciso garantir que Rússia e
China não usem seu poder de ve-
to, além do apoio de 9 dos 15 inte-

grantes do órgão.
Outro ponto fundamental são

as eleições. Um governo interino
terá de ser formado em 30 dias.
Passados 240 dias da “proclama-
ção da libertação”, eleições para o
Parlamento devem ocorrer. A
ONUdeterminou que o Legislati-
vo tenha 200 deputados e poder
constituinte.

No governo interino, todos os
segmentos políticos devem ser
convidados a participar, mesmo
os que fizeram parte do regime.
Acusados de crimes contra a hu-
manidade não podem integrar a
coalizão.AONUsugereaindaque
FMI, Banco Mundial e União Eu-
ropeiadeemviabilidadeeconômi-
ca ao novo regime.

Festa na capital. Nas duas últi-
mas noites, as explosões de bom-
bas lançadas pelos aviões da Otan
contra as forças de Kadafi deram
lugar a um carnaval na antiga Pra-
ça Verde, hoje Praça dos Mártires.

A celebração coincide com o
Eid al-Fitr, o fim do Ramadã, o

mêsdo jejumdiurno.“Este éoEid
al-Fitrdaindependência”,discur-
sou ontem à noite Ali Tarhouni, o
vice-primeiro-ministro do gover-
nodetransição.Amultidãocanta-
va ao som de pandeiros e gritava:
“Cadê você, Shufashufu?”,cha-
mando Kadafi pelo apelido, que
significa “descabelado”.

Comatemperatura chegandoa
35 graus à sombra, moradores de
Trípoli fizeram fila em agências
de bancos, parcialmente abertas
pela primeira vez desde a quinta-
feira retrasada. Havia urgência de
retirar dinheiro para a festa. Em
toda a região, o Eid al-Fitr foi cele-
brado ontem. Na Líbia, o clero
adiou-o para hoje, para dar tempo
para os bancos reabrirem. A festa
é uma das duas mais importantes
do calendário muçulmano, ao la-
do do sacrifício do cordeiro.

As filas nos bancos foram en-
grossadas por um rumor de que
os rebeldes distribuiriam 250 di-
nares (US$ 167) por pessoa. Era
mentira. Outra fila, a dos postos
de gasolina, tinha um respaldo
real na generosidade do governo
interino: somente ontem, os mo-
toristas puderam encher o tan-
quedegraça,depoisdeumasema-
na tendo de pagar até US$ 5 por
litro. Os postos são privados, mas
a distribuidora é estatal. A partir
de hoje, os postos voltam a cobrar
o irrisório preço de antes: 0,15 di-
nar (US$ 0,10) por litro.

Parte do comércio permanece
fechada. Nos açougues e mercea-

rias da cidade não havia filas, tal-
vez porque muitos não consegui-
ram sacar dinheiro. Além disso,
muitos trabalhadores não rece-
bem há três meses ou mais.

Pouco se sabia sobre como Trí-
politinhavividoessesúltimosme-
ses.Houveconfrontoscommem-
bros das brigadas leais a Kadafi
nospostosdegasolina, porquees-
ses milicianos controlavam as fi-
las e vendiam lugares nela por 50
dinares (US$ 33). Vários motoris-
tas foram mortos.

Falta água em Trípoli e os ble-

cautes são frequentes. Os celula-
res funcionam precariamente. A
rede telefônica foi mantida no
norteenosul,masacomunicação
entreasduaspartesdopaísfoicor-
tada por Kadafi. O governo provi-
sório diz que os aeroportos de
Benghazi e Misrata foram reaber-
tos para voos com medicamentos
ealimentos.Ode Trípoliseguefe-
chado. Voos comerciais só serão
retomados quando todo o país es-
tiver sob o controle do CNT.

Moradores de Trípoli falam em
voltar ao trabalho no sábado, de-

pois de emendar o Eid al-Fitr com
a sexta-feira, o descanso semanal
muçulmano.Paraisso,seráneces-
sárioremoverospostosdecontro-
les dos combatentes rebeldes das
ruas de Trípoli. A cada 100 ou 200
metros, os carros são parados.

O OCASO DO DITADOR. O futuro líbio

Vídeo. Cidadãos líbios
começam a retornar a Trípoli
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Procurado. Caricatura de
Kadafi afixada em Trípoli

Celebração. Líbios reuniram-se ontem à noite em Trípoli e provocaram Kadafi: ‘Cadê você?’

Presos. Suspeitos de ser mercenários detidos em Trípoli

● Abastecimento

Associados à guarda
pretoriana de Kadafi,
imigrantes da África
subsaariana são presos
e hostilizados nas ruas

US$ 5
chegaram a ser cobrados pelo
litro da gasolina em Trípoli

US$ 0,10
serão cobrados a partir de hoje
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




