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3 fuzileiros
navais dos EUA serão julgados
pela Corte Marcial por terem
humilhado repetidas vezes um
colega de regimento. O marine
agredido acabou cometendo
suicídio.

AMERICANA
CHINA DAILY

O especialista em dependência
químicaRobert Waldman, penúl-
tima testemunha de defesa a de-
por no julgamento de Conrad
Murray – médico de Michael
Jackson – disse ontem à Justiça
que o cantor morto em 2009 tor-
nou-se dependente do analgési-

co Demerol pouco antes de mor-
rer e recebia doses pesadas do
medicamento.

TMZ

Felipe Corazza

Giles Fraser, pároco da catedral
de St. Paul, em Londres, deixou
as funções e atribuiu o gesto a
pressões que sofreu após ter ma-
nifestado apoio aos protestos
dos “indignados” londrinos. Fra-
ser disse que preferia “evitar
mais constrangimento”.

Pároco que apoiou os
‘indignados’ deixa igreja

THE GUARDIAN SUN STAR
Chinesas criam fórum
para mulheres traídas

Cidade faz réplica das
Tábuas da Lei gigante

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Michael Jackson era
viciado em analgésico
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A primavera árabe e
a chance da Europa
Para não ficar à margem, a União Europeia deve propor alternativas
para consolidar a democracia no Oriente Médio e no Norte da África

Turquia abriga grupos
armados sírios anti-Assad
ANTAKYA, TURQUIA

Antiga aliada da Síria, a Turquia
agora abre as portas para grupos
armados opositores ao presiden-
te sírio, Bashar Assad, garantin-
do abrigo a dezenas de deserto-
res do Exército sírio. Os inte-
grantes do Exército pela Liberta-
ção da Síria, como são conheci-
dos, orquestram suas ações em
solo turco, em acampamentos
que contam com a segurança de
militares turcos.

O auxílio ao grupo armado é o
maior exemplo da mudança de
posição de Ancara em relação a
Damasco. O apoio é dado ao mes-
mo tempo em que a Turquia pro-
move uma campanha para mi-
nar a autoridade de Assad no

mundo. Os turcos também de-
vem impor sanções à Síria em
breve, aumentando o apoio ao
opositor Conselho Nacional Sí-
rio, fundado em Istambul.

Militares turcos descrevem a
relação com o Exército de Liber-
tação da Síria como humanitá-
ria, preocupando-se com a re-
pressão de Assad aos opositores.
O grupo armado é pequeno para
ameaçar Assad, mas o apoio tur-
co mostra o quanto os protestos
ganharam força.

“Lutaremos até que o regime
acabe e vamos construir um pe-
ríodo de estabilidade na Síria”,
disse o comandante da milícia,
Rial al-As’aad, na Turquia, en-
quanto era escoltado por solda-
dos turcos. / THE NEW YORK TIMES

A cidade de Baguio, nas Filipi-
nas, entrou para o Livro dos Re-
cordes por ter criado a maior ré-
plica das tábuas dos Dez Manda-
mentos em todo o mundo. As re-
produções dos objetos bíblicos
somam 153 m² e ficam no alto de
uma montanha.

TUNÍSIA

O partido islâmico moderado
Ennahda foi o grande vencedor
das primeiras eleições livres da
Tunísia, confirmando as pesqui-
sas de boca de urna. A comemo-
ração da vitória foi feita com pro-
messas de moderação e respeito
à diversidade política do país, on-
de teve início a Primavera Árabe.

O Ennahda levou 90 das 217

cadeiras do Parlamento. Rachid
Ghannouchi, líder do partido,
prometeu lutar por “uma Tuní-
sia, na qual os direitos de Deus,
do profeta, de mulheres, ho-

mens, religiosos e laicos serão
respeitados”.

Em segundo lugar, com 30 vo-
tos, ficou o Partido da República,
fundado em 2001 pelo ativista

Moncef Marzouki. A legenda
de centro-esquerda Ettakatol
acabou em terceiro, com 21 ca-
deiras do Parlamento.

A nova assembleia terá
duas funções principais. Pri-
meiro, substituir o regime
que governa Túnis desde ja-
neiro, quando o ditador Zine
El Abidine Ben Ali foi derruba-
do. Segundo, formular uma
nova Constituição.

Observadores estrangei-
ros afirmam que a votação foi
livre. A Justiça eleitoral tuni-
siana barrou de última hora o
quarto colocado nas urnas, o
partido Aridha-Chabia, que
havia conquistado 19 cadei-
ras, mas foi condenado por ir-
regularidades no financia-
mento de campanha. A deci-
são fez com que centenas pro-
testassem ontem em Sidi Bou-
zid, cidade onde teve início os
protestos que levaram à que-
da de Ben Ali. / REUTERS

Islâmicos moderados vencem
primeira eleição livre da Tunísia
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Mulheres chinesas que se cansa-
ram das traições dos maridos
criaram um grupo online de aju-
da mútua. O fórum tem cerca de
3 mil frequentadoras registra-
das. Muitas delas relatam que só
tiveram força para se divorciar
após as conversas.
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Festa. Ghannouchi, líder do Ennahda, comemora em Túnis
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Banido por décadas
durante ditadura de Ben
Ali, Ennahda promete
respeitar democracia,
grupos laicos e mulheres

O termo “primavera”
talvez sugira um sua-
ve despertar, mas o
que está acontecen-
do no Norte da África
e no Oriente Médio é

uma verdadeira revolução, fomenta-
da por uma nova geração que domina
a linguagem digital. Os levantes ára-
bes são um subproduto do inexorá-
vel processo de globalização do sécu-
lo 21, com comunicações quase ins-
tantâneas e um contato cada vez
mais próximo com as esperanças de
transformação social e econômica
do Ocidente.

O Ocidente só poderá dar à região
o devido apoio – e esse apoio é crucial
– se compreender plenamente as rei-
vindicações e as demandas dos revo-
lucionários árabes. As revoltas ára-
bes não tiveram como alvo o Ociden-
te – ao contrário, foram alimentadas
pelos princípios e pelos valores de-
mocráticos ocidentais –, mas ainda
poderão produzir um contragolpe
reacionário.

Europa e EUA terão de obedecer a
três precondições se quiserem frus-
trar essa possibilidade. Em primeiro
lugar, o apoio dos países ocidentais
não deve deixar margem a dúvidas.
Os povos árabes precisam entender
claramente que a União Europeia e
os EUA pretendem sinceramente
apoiar suas reivindicações em maté-
ria de democracia, liberdade de ex-
pressão e oportunidades econômi-
cas. Em suma, o povo dessa região
precisa ter provas do interesse do
Ocidente em estabelecer seu direito
à dignidade humana e a um padrão de
vida mais elevado.

Isto significa a elaboração de estra-
tégias coerentes e a adoção de medi-
das concretas com a finalidade de fa-
vorecer uma pacífica transição para a
democracia. Também significa que
as ditaduras em toda a região deve-
rão ser isoladas – até mesmo os gover-
nos tradicionalmente considerados
aliados do Ocidente e parceiros eco-
nômicos e políticos confiáveis.

A segunda condição para estimu-

lar uma evolução política pacífica no
mundo árabe, que se aplica particular-
mente à União Europeia, é abordar a
questão da região mediterrânea com a
mesma determinação oferecida aos paí-
ses do Leste Europeu no fim da Guerra
Fria. Com a queda do Muro de Berlim e o
colapso da União Soviética, o Ocidente
identificou objetivos comuns para os paí-
ses que se encontravam diante da difícil
transição pós-comunista para a demo-
cracia e para a economia de mercado.

Aos antigos satélites soviéticos foi ofe-
recida a atraente perspectiva de ingressar
na União Europeia e na Organização do
Tratado do Atlântico Norte (Otan), que
contribuiu para facilitar o caminho para
reformas políticas e econômicas radicais.
EmboraaUnião Europeianão possafazer
a mesma proposta aos países árabes, ela
tem o dever moral e o interesse político
de apresentar-lhes algo equivalente.

Em termos práticos, a União Euro-
peia precisa contemplar seus parceiros
mediterrâneos com importantes con-
cessões no acesso aos mercados, ajuda
financeira e políticas de migração. Deve
reduzir consideravelmente os aspectos
tecnocráticos de sua abordagem à ação
externa e, ao mesmo tempo, considerar
suas relações com os países do sul do
Mediterrâneo de grande prioridade.

Em termos institucionais, isso signifi-
ca a substituição da ineficiente União pe-
lo Mediterrâneo por uma entidade que
exija uma governança totalmente demo-
crática como critério para sua adesão. O
Conselho Italiano do Movimento Euro-
peu, por exemplo, pede o estabelecimen-
to de uma Comunidade Euro-Med entre
os países da União Europeia e os países
do Mediterrâneo que não pertencem à
União Europeia. Sua preocupação, além
da integração econômica, deve ser a pro-
moção da paz e dos direitos humanos.

A terceira precondição para a credibili-
dade ocidental na região do Mediterrâ-
neo é toda uma série de medidas visando
a solução do conflito palestino-israelen-
se. Até o momento, esse foi o principal
obstáculo para uma parceria mais estrei-
ta entre os países ocidentais e o mundo
árabe. A União Europeia e seus membros
precisam se comprometer a encontrar

uma estratégia viá-
vel para acabar com
um conflito que já se
prolonga há 70 anos.

A primavera árabe ofe-
rece uma extraordinária
oportunidade para isso. Os
ditadores árabes há muito
não têm nenhum interesse
na paz verdadeira entre Israel
e os palestinos, pois a precária esta-
bilidade da região serve de justificativa
para seus próprios regimes não demo-
cráticos.

Israel agora deve estar perfeitamente
consciente de que os novos governos
democráticos não tolerarão uma situa-
ção que era aceitável aos regimes árabes
autoritários. Ao contrário de seus prede-
cessores, os novos líderes árabes exigi-
rão o respeito pelos direitos humanos

dos palestinos que vivem sob a ocupa-
ção israelense.

A atitude míope e fraca do governo
de Israel em relação à primavera árabe
é espantosa, principalmente porque
há muito tempo o país é a única autên-
tica democracia da região. O governo
dopresidenteamericano, BarackOba-
ma, parece ter compreendido o alcan-
ce das mudanças que estão ocorrendo
noOrienteMédio. Emmaio,ele decla-
rou publicamente que é essencial o re-
torno às negociações com base nas
fronteiras anteriores a 1967.

Os EUA, ou Obama, parecem estar
caminhando na direção certa, apesar
dos aplausos que saudaram o discur-
so e o tom intransigente do primeiro-
ministro israelense, Binyamin Netan-
yahu, no Congresso dos EUA na pri-
mavera passada. Em contraposição,
a União Europeia mais uma vez está
se mostrando hesitante e dividida
por conflitos internos tanto em rela-
ção ao processo de paz palestino-is-
raelense (ou pela falta de um proces-
so) quanto aos levantes árabes.

A mesma abordagem incoerente
comprometeu no passado os esfor-
ços da União Europeia, que tentava
projetar uma política externa confiá-
vel, fazendo com que a Europa seja
percebida muitas vezes como frágil e
ineficiente. Se a Europa não quiser
ser marginalizada no plano da políti-
ca internacional, deverá apresentar
rapidamente uma resposta estratégi-
ca à primavera árabe, com base numa
visão irresistível do futuro do Orien-
te Médio e do Norte da África. /TRADU-
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




