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Bryon Widner, um ex-líder de
movimento neonazista dos Esta-
dos Unidos, mudou de vida, aban-
donou a extrema direita e deci-
diu apagar todas as tatuagens
que havia feito com símbolos hi-
tleristas, incluindo algumas no
rosto. Após 25 cirurgias e trata-

mento com laser, Widner conse-
guiu se livrar dos desenhos e ago-
ra prega contra o neonazismo.
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Passageiros ficam
presos 7 horas em avião

Ex-neonazista apaga as
tatuagens com cirurgias
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Primeiro colocado nas pesqui-
sas entre os pré-candidatos repu-
blicanos à Casa Branca, o empre-
sário Herman Cain afirmou on-
tem ter sido “falsamente acusa-
do” de assédio sexual a duas fun-
cionárias da Associação Nacio-
nal de Restaurantes, entidade
que presidiu nos anos 90. A acu-
sação veio à tona no fim de sema-
na em reportagem do site Politi-
co. Para evitar um processo judi-
cial, Cain teria dado dinheiro às
duas. Ele nega envolvimento no
escândalo.

A candidatura de Cain come-
çou a deslanchar há três sema-
nas, quando ele propôs a adoção
de uma alíquota única de 9% pa-
ra imposto de renda de pessoas
físicas, de empresas e sobre as
vendas, o chamado “9-9-9”.

O marketing e o estilo empre-
sarial de Cain o fizeram disputar
a ponta da corrida republicana

com o ex-governador de Massa-
chusetts Mitt Romney. Na sema-
na passada, Cain assumiu a dian-
teira, com 25% da preferência, se-
gundo pesquisa CBS News / New
York Times.

Com base em documentos, o
Politico informou que as duas
mulheres se queixaram de co-
mentários e gestos obscenos fei-
tos por Cain e do constrangimen-
to causado pelos atos. Ontem, o
empresário negou envolvimen-
to no caso e afirmou ter delega-
do ao conselho e ao setor de re-
cursos humanos da associação a
tarefa de lidar com a situação.

“Isso é totalmente sem funda-
mento e falso. Eu nunca cometi
nenhum tipo de assédio sexual”,
afirmou Cain, ex-presidente da
rede de fast-food Godfather’s
Pizza. “Se a associação fez um
acordo, eu não estava ciente. Is-
so é uma caça às bruxas.”

Cain e seus assessores não fa-
lam sobre a possibilidade de reti-
rar a candidatura, já que seus ri-
vais republicanos também têm
problemas. Visto como favorito,
Romney é mórmon, como o ex-
governador de Utah Jon Hunts-
man. Parte dos americanos não
considera os mórmons autênti-
cos cristãos.

Em terceiro nas pesquisas está
o governador do Texas, Rick
Perry, a quem os críticos cha-
mam de “George W. Bush sem
cérebro”. Em seus 11 anos como
governador, ele confirmou a exe-
cução de 236 condenados à mor-
te. Com menores chances apare-
cem o ex-senador da Pensilvânia
Rick Santorum, conhecido pela
homofobia, e a deputada federal
Michele Bachmann, cujo marido
dirige uma clínica psiquiátrica
que promete curar gays.

Também estão nadisputa o de-
putado Ron Paul, profundo co-
nhecedor de política externa,
mas um liberal extremista a pon-
to de defender o fim da previdên-
cia social. Por fim, Newt Gin-
grinch, presidente da Câmara
dos Deputados nos anos 90, tam-
bém não consegue se destacar.

Pré-candidato republicano nega
caso de assédio sexual nos EUA
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Passageiros de um voo da
JetBlue ficaram presos durante
sete horas no avião, em solo, no
aeroporto de Connecticut, nos
EUA. A companhia alega que o
problema ocorreu porque uma
tempestade de neve complicou
as operações no momento.

A nova onda feminista do Islã
Várias mulheres do Ennahda, partido islâmico que venceu as eleições na Tunísia, foram eleitas para a Constituinte

Revés. Pré-candidato diz que
acusações são falsas

N a Tunísia, onde a imola-
ção de um vendedor de-
sencadeou a primavera
árabe, mais de 90% dos
eleitores compareceram
às primeiras eleições li-

vres. Filas de cidadãos radiantes com os
dedos lambuzados de azul saíam dos lo-
cais de votação, postando orgulhosa-
mente fotos de seus dedos manchados
no Facebook.

Apesar do sucesso da eleição, muitos
temem que a democracia desencadeie
um tsunami religioso. O partido islâmi-
co Ennahda, banido como grupo terro-
rista pelo ex-ditador Zine Abidine Ben
Ali, recebeu 40% dos votos – uma ex-
pressiva maioria. Uma pequena, embo-
ra influente, minoria de tunisianos secu-
lares prevê que uma Assembleia Nacio-
nal dominada pelos fundamentalistas
islâmicos revisará partes importantes
da legislação de direitos civis, incluindo
as que reconhecem o direito ao aborto e
a proibição da poligamia.

As feministas seculares da Tunísia,
muitas admiradoras do secularismo
francês, veem as mulheres do Ennahda
como agentes involuntárias da própria
submissão. Embora o partido apoie o
Código de 1956 – a lei sobre direitos das
mulheres mais progressista do mundo
árabe –, seus críticos o acusam de “du-
plo discurso”. Ele adotaria uma linha to-
lerante ao falar com secularistas francó-
fonos, mas pregaria umamensagem con-
servadora ao dirigir-se à sua base rural.

Em vez de desenvolver plataformas
sólidas próprias, os partidos de oposi-

ção seculares, como o Ettajdid, concen-
traram-se no alarmismo, levantando o
espectro de uma tomada do poder ao
estilo iraniano e a imposição da sharia, a
lei do Islã. Daniel Pipes e outros analis-
tas entraram na disputa, conclamando
Washington a opor-se ao “flagelo” do
Ennahda e rotulando o islamismo de
“maior inimigo do mundo civilizado”.

Ainda é cedo, porém, para soar o alar-
me. Por causa de sua participação ativa
na política partidária, as mulheres do
Ennahda podem ser mais beneficiadas
pela eleição do dia 23 do que qualquer
outro grupo. Em maio, a Tunísia apro-
vou uma lei de paridade extremamente
progressista, parecida com a da França,
exigindo que sejam mulheres a metade
dos candidatos do país.

Partido há muito tempo reprimido, o
Ennahda tem mais credibilidade do que
outros grupos. Ele também tem um nú-
mero de candidatas maior do que qual-
quer outro partido e, por isso, apoia a lei
de paridade. Muitas tunisianas desen-
volveram uma consciência política em
reação à perseguição ao Ennahda movi-
da por Ben Ali nos anos 90. Enquanto
seus maridos, irmãos e filhos estavam
na prisão, elas descobriram que tinham
uma participação pessoal na política e a
força de se sustentarem sozinhas como
chefes de famílias. Quando o partido foi
legalizado, em março, encontrou nelas
uma ampla base de apoio.

Como foi vencedor nas eleições, o En-
nahda enviará o maior bloco de mulhe-
res parlamentares à Assembleia Consti-
tuinte de 217 membros. A questão agora

é como elas governarão. Serão títeres
do patriarcado islâmico ou apenas femi-
nistas que usam lenços na cabeça?

Após entrevistar 46 mulheres ativistas
e candidatas do Ennahda, descobri que
muitas se voltaram para a política após
experimentar discriminação no empre-
go, detenções ou anos de prisão. Para al-
gumas, essa eleição tem a ver tanto com a
liberdade religiosa quanto com qualquer
outra coisa. “Tenho mestrado em Física,
mas não fui autorizada a lecionar duran-
te anos por causa disso”, disse uma mu-
lher de 43 anos chamada Nesrine, puxan-
do a ponta de seu hijab com estampa flo-
ral, véu banido no tempo de Ben Ali, mas
legalizado desde a queda dele.

Segundo Mounia Brahim e Farida La-
bidi, membros do Conselho Executivo
do Ennahda, o partido saúda a presença

de mulheres fortes e críticas em suas
fileiras. “Olhe para nós”, disse Mounia.
“Somos médicas, professoras, donas de
casa, mães – às vezes, nossos maridos
concordam com nossa política; às ve-
zes, não. Mas estamos aqui e somos ati-
vas.” Elas, provavelmente, não se opo-
rão à lei sobre direitos das mulheres.

As mulheres do Ennahda são, antes de
tudo, tunisianas. Elas são bem educadas
e seu islamismo é relaxado e progressis-
ta. Desde os anos 50, elastêm maisprote-
ção legal do que suas congêneres de ou-
tros países árabes. Hoje, tentam conci-
liar o legado de políticas de direitos civis
inspiradas nos franceses com as aspira-
ções de um público devoto. O desafio do
Ennahda é chegar a um equilíbrio.

Para tanto, o partido declarou que
imitará o exemplo do AKP (Partido Jus-

tiça e Desenvolvimento), da Tur-
quia, que reprimiu a corrupção, trans-
formou mulheres em parceiras políti-
cas e alcançou taxas admiráveis de
crescimento econômico. Reprodu-
zir esse modelo de moderação e pros-
peridade será difícil na Tunísia, um
país com níveis estarrecedores de de-
semprego e 25% de analfabetismo. A
democracia ao estilo turco pode pare-
cer menos progressista em Túnis do
que em Istambul, onde bares de clu-
bes de dança pontilham as ruas da
cidade. Existe uma chance, é claro, de
que os avanços para as mulheres se-
jam revertidos. Como a história mos-
trou nos EUA, na França, na Argélia e
no Irã, movimentos revolucionários
nem sempre levam à igualdade de gê-
neros ou a políticas mais inclusivas.
Em geral, as mulheres lutam pela li-
bertação e são deixadas de lado quan-
do se formam os novos governos.

As tunisianas, porém, estão bem si-
tuadas para evitar esse destino. Até
agora, o país fez um bom trabalho ao
incluir mulheres em suas institui-
ções tradicionais, especialmente na
comparação com o Egito, onde o Con-
selho Supremo das Forças Armadas
proibiu mulheres de liderarem qual-
quer lista partidária. O Ennahda até
agora usou seu peso político para esti-
mular – e não para obstruir – a partici-
pação de mulheres na política. Suas
ativistas estão apresentando um mo-
delo mais acessível de “feminismo is-
lâmico” a muitas mulheres tunisianas
rurais e socialmente conservadoras.

Francas, ativas e com frequência ve-
ladas, elas se sentem confortáveis
com a linguagem de piedade e política.
Apesardoalarmismodos céticossecu-
lares e comentaristas ocidentais, suas
ações e aspirações lembram muito
maisoAKPdaTurquiadoqueaIrman-
dade Muçulmana do Egito. /TRADUÇÃO
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Duas mulheres acusam
Herman Cain de conduta
‘obscena’ na época em
que presidia uma
associação nos anos 90

B
A

P
T

IS
T

Ã
O

/A
E

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




