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A ONG Human Rights Watch
(HRW) está decepcionada com
a posição brasileira em relação
à Síria. Para a diretora global da
organização de defesa dos direi-
tos humanos, Peggy Hicks, os
argumentos do Brasil para se
abster de apoiar uma resolução
condenando o regime de Ba-
shar Assad no Conselho Segu-
rança (CS) na ONU “não têm
fundamento”.

● A HRW está decepcionada com
o Brasil em relação à Síria?
Definitivamente estamos de-
cepcionados. Embora defenda
os direitos humanos e afirme
estar em busca de uma via di-
ferente, o que o governo brasi-

leiro tem feito é ser reticente.
Nós entendemos que não quei-
ra adotar as mesmas posições
que as potências ocidentais,
mas nos perguntamos o que o
Brasil recomenda para inter-

romper a violência do regime
sírio? Infelizmente, não temos
uma resposta. Até a Turquia,
com investimentos na Síria e
aliada do regime, entrou na li-
nha de frente contra Assad.

● O Brasil argumenta que
EUA e União Europeia desres-
peitaram a Resolução 1.973
do CS no caso da Líbia...
Não há risco de ação militar
(da Otan) na Síria. Ao se
opor a medidas, por causa do
precedente da Líbia, o Brasil
torna o povo sírio refém das
ações equivocadas do CS.
Lembro ainda que o Brasil vo-
tou a favor da Resolução
1.970, por sanções contra a
Líbia, e pediu que Muamar
Kadafi fosse investigado pelo
Tribunal Penal Internacio-
nal. Por que na Síria, com
mais mortes (cerca de 3 mil,
estima a ONU), é diferente?
O Brasil adota dois pesos,
duas medidas.

● O que acha da falta de men-
ção aos grupos armados da
oposição síria no texto da reso-
lução?
Existe violência de grupos ar-
mados, mas a escala é menor
do que a repressão do gover-
no. E é importante dizer que
o regime sírio impede a en-
trada de observadores inde-
pendentes. O Conselho de
Direitos Humanos criou
uma comissão, liderada por
um brasileiro (Paulo Sérgio
Pinheiro), que não teve aces-
so ao país. O Brasil deve pres-
sionar a Síria e votar a favor
de resolução na Assembleia-
Geral, cujo prazo é amanhã.

Regime sírio torturou
opositores em hospitais

E nquanto os rebeldes da Líbia e as
várias nações ocidentais saúdam o
fim da longa e brutal ditadura da
Líbia, muitos na África Subsaaria-

na lamentam a morte de Muamar Kadafi,
celebrado por sua generosidade e posição
de confronto com o Ocidente. Para eles, sua
morte violenta foi mais um capítulo triste
da longa tradição de interferência das potên-
cias ocidentais nos assuntos da África.

“Somos o 1% que não está comemoran-
do”, disse Salim Abdul, um dos gestores de
uma importante mesquita em Kampala, ca-
pital da Uganda, dedicada ao ex-líder líbio,
que forneceu os recursos para sua constru-
ção e prometeu pagar os funcionários pelos
próximos 20 anos. “Ele amava Uganda”, dis-
se. “Agora, com a sua morte, tudo deverá
acabar.”

Na sexta-feira, cerca de 30 mil pessoas
lotaram a mesquita para homenagear o líder
assassinado. O Daily Mirror, importante jor-
nal independente de Uganda, noticiou que
o xeque Amir Mutyaba, ex-embaixador na
Líbia, chorou quando disse a seus seguido-
res que Kadafi “morreu como um herói”. E
acrescentou que “Alá o abençoará”, enquan-
to os “exploradores de petróleo estrangei-
ros serão punidos”, referindo-se à convic-
ção difundida na África de que o Ocidente
interveio na Líbia principalmente por causa
de sua riqueza em petróleo.

Na Nigéria, o país mais populoso da Áfri-
ca, onde os muçulmanos são 50% da popula-
ção, um senador disse à imprensa que Kada-
fi “foi um dos melhores líderes africanos”.
No Zimbábue, onde o presidente Robert Mu-
gabe liderou a luta pela libertação contra
um regime de minoria branca que acabou
em 1980, um porta-voz presidencial disse
que Kadafi será lembrado por seu apoio à
luta pela independência, e criticou a interfe-
rência externa. Enquanto os inimigos de Ka-
dafi se preparam para reconstruir o país,
muitos africanos estão revoltados com o fa-
to de a transferência do poder ter ocorrido,
em grande parte, por causa do apoio militar
fornecido pela Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) aos rebeldes.

Kadafi assumiu o poder em 1969, aos 27
anos, como um ideólogo influenciado pela
figura do presidente do Egito Gamal Abdel
Nasser (morto em 1970) e concentrou suas
energias num renascimento pan-árabe. Mas
na virada do século, sentindo-se menospre-
zado pelos colegas da região, voltou suas
atenções para a África Subsaariana, onde
era chamado de “rei dos reis da África”. Ele
usou seu dinheiro e as estatais para cons-
truir mesquitas, hotéis e empresas. Tam-
bém se envolveu na política.

Quando começou o levante contra seu go-
verno, a União Africana demorou meses pa-
ra reconhecer o conselho rebelde. Até os
africanos que não necessariamente apoia-
vam Kadafi ficaram revoltados com a manei-
ra como ele foi morto. “Quer o amássemos
quer não, devemos reconhecer que ele foi
um dos maiores líderes africanos”, disse o
diretor de um festival anual popular de músi-
ca em Mali. “(Kadafi) Foi um herói.”
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Com a ajuda de médicos, o regi-
me sírio torturou opositores que
haviam sido internados em pelo
menos quatro hospitais públi-
cos com ferimentos causados pe-
las forças de segurança do presi-
dente da Síria, Bashar Assad. A
afirmação consta de um detalha-
do relatório publicado ontem pe-
la Anistia Internacional.

“É profundamente alarmante
que as autoridades sírias te-
nham dado passe livre para as
suas forças de segurança nos hos-
pitais. Em muitos casos, médi-
cos e outros funcionários partici-
param das ações de tortura justa-
mente das pessoas que eles su-
postamente deveriam tratar”,
afirmou Cilina Nasser, responsá-
vel pela Anistia Internacional no
Oriente Médio e no Norte da
África.

O regime sírio negou as acusa-
ções, afirmando que o relatório
faz parte da propaganda de for-
ças estrangeiras para desestabili-
zar o país.

No texto, um médico relata

um episódio em que um sírio che-
gou com ferimentos graves ao
hospital e foi “agredido por sete
membros das forças de seguran-
ça e enfermeiras”. Outra teste-
munha revela ter visto médicos
retirarem os aparelhos de respi-
ração dos pacientes e deixarem
que eles morressem.

Segundo a ONG, houve ainda
uma circunstância denominada
de “o dilema do sangue”. Na Sí-
ria, o banco de sangue é controla-
do pelo Ministério da Defesa.
“Todas as vezes que recebíamos
um paciente com ferimentos
causados por armas de fogo e ne-
cessidade urgente de transfu-
são, enfrentávamos um dilema:
se enviássemos um pedido ao
banco de sangue central, as for-
ças de segurança saberiam dele,
que poderia ser submetido a pri-
são e tortura”, disse um dos mé-
dicos, explicando que, se transfu-
sões sem autorização fossem
descobertas, os próprios profis-
sionais de saúde poderiam ser
presos e torturados. Em agosto,
as forças de segurança teriam in-
vadido um hospital em Homs e
prendido médicos, que foram in-
terrogados e ameaçados de tor-
tura se não revelassem nomes de
opositores feridos. Segundo a
ONU, mais de 3.000 pessoas fo-
ram mortas pelas forças sírias
nos sete meses de protestos con-
tra Assad. / G.C.
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Cidades pró e
contra Kadafi
acertam contas
Moradores tentam voltar a Misrata, que sofreu três meses de
cerco, e a Sirte, última localidade leal ao regime do ditador a cair

Peggy Hicks, diretora global da Human Rights Watch

Brasil erra ao resistir em aprovar
sanções contra Síria, diz ONG

Retorno. Refugiados voltam para suas casas na cidade de Sirte depois do fim do conflito líbio: prédios destruídos e comércios saqueados

Governo de Assad teria
usado médicos para ferir
combatentes internados
em quatro hospitais, diz
Anistia Internacional

Levante. Protesto contra o governo de Assad em Homs

África Subsaariana
chora a morte
do ‘rei dos reis’

Andrei Netto
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Separadas por 250 quilôme-
tros, as cidades de Misrata e
Sirte começam a viver o acer-
to de contas pós-guerra civil.
Parcialmente destruída ao lon-
go de três meses de cerco e
bombardeios do regime, a pri-
meira celebra a vitória dos re-
beldes no confronto com as
tropas leais a Muamar Kadafi.
Fiel ao ditador até o fim, a se-
gunda é agora a nova cidade
mártir da Líbia, completamen-
te arrasada pelo ataque dos in-
surgentes.

Em meio ao conflito, morado-
res que deixaram as duas cida-
des vivem o drama de um pós-
guerra civil marcado pela vingan-
ça dos rebeldes. Em ambas, os
habitantes que fugiram do confli-
to agora enfrentam o menospre-
zo ou a dor de perder tudo. Em
Misrata, a cidade rebelde mais

bombardeada pelo antigo regi-
me,sofreu com estupros em mas-
sa – mais de 1,2 mil mulheres te-
riam sido vítimas de soldados e
mercenários kadafistas. Placas
escritas em árabe estão instala-
das nos postos de controle: “Se
você deixou Misrata, não tem o
direito de retornar”.

OEstado apurou que asenten-
ça informal vem sendo executa-
da à risca com a conivência do
Conselho Nacional de Transição
(CNT) da região. Nos bairros de
Gasser Ahmed, Gueran e Al-Jazi-
ra, centenas de casas de famílias
quefugiramduranteo conflitofo-
ram ocupadas, expropriadas ou
saqueadas.

Quem retorna e tem a chance
de encontrar sua residência ain-
da desocupada corre o risco de
ter a família agredida e expulsa.
“É uma situação muito injusta,
pois as pessoas tinham o direito
de deixar a cidade durante a revo-
lução”, diz um jovem engenhei-

ro e morador de Misrata, cujo
melhor amigo foi expulso ao re-
tornar. Ele não pode ser identifi-
cado porque quem diverge da de-
cisão, segundo ele, sofre amea-
ças. “Ainda não podemos falar
sobre o assunto em público, pe-
lo menos até as eleições e a esco-
lha de um governo livre”, diz.

Mohamed Glewen, coordena-
dor da Associação 17 de Feverei-
ro, espécie de prefeitura infor-
mal que conta com 8 mil voluntá-
rios para a reconstrução e reorga-
nização de Misrata, não esconde
as privações de liberdade, que
no seu entender se justificam.
“Se uma pessoa quiser vir a Mis-
rata e não tiver problemas, será
aceita”, diz Glewen. “Mas nin-
guém próximo a Kadafi pode vir
aqui.”

Em Sirte, quem retorna só des-
cobre destruição. Antes do ata-
que do CNT, os rebeldes tenta-
ram negociar durante semanas a
rendição da cidade e a entrega

das autoridades do regime que
estivessem na região – caso de
Kadafi e de seu filho Mutassim.
A seguir, um cerco de um mês foi
realizado para pressionar a po-
pulação e as forças leais. Nesse
intervalo, a maior parte dos 100
mil habitantes de Sirte deixou a
região.

Agora, os poucos que já se
aventuram a voltar se deparam
com casas e edifícios em ruínas.
O Estado esteve na região e veri-
ficou saques generalizados. Lo-
jas foram invadidas e nenhum
produto sobrou nas prateleiras.
Quase todas as casas têm as por-
tas arrombadas. Os moradores,
a maioria de origem beduína,
mostram-se desolados com a
violência com que a cidade foi
atacada. “Essa guerra foi além da
caça a Kadafi. Estavam se vingan-
do pelo que aconteceu em Misra-
ta e pelo apoio que muitos da-
vam a Kadafi aqui”, diz um mora-
dor, que tem duplo medo de reta-
liação: pelo que diz sobre o esta-
do de Sirte e pelo apoio que dava
ao regime.

Uma situação semelhante é vi-
vida em Touarga, situada entre
Misrata e Sirte. Fundada por imi-
grantes da África Subsaariana, é
hoje uma cidade fantasma. Seus
moradores, na maioria tuare-
gues – que em língua berbere sig-
nifica “abandonados pelos deu-
ses” –, foram fiéis soldados de
Kadafi no conflito. De acordo
com os habitantes de Misrata, se-
riam eles os mais cruéis durante
o cerco à cidade, participando
dos estupros em massa. Com a
vitória rebelde, em agosto, os
touargas desapareceram, espa-
lhando-se pelo país ou refugian-
do em matas da região.

Organização de direitos
humanos pede a governo
brasileiro que vote a favor
de resolução da ONU
contra o regime de Assad

● Explosão
Pelo menos 50
pessoas morre-
ram na noite
de segunda-fei-
ra, em Sirte,
vítimas de
uma explosão
em um posto
de combustí-
veis improvisa-
do na cidade.

Text Box
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