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O Ministério das Relações
Exteriores brasileiro divul-
gou ontem um comunicado
em que cumprimenta a Pales-
tina por sua admissão como
membro pleno da Organiza-
ção das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco).

Em seu discurso de posse,
o ministro dos Esportes, Al-
do Rebelo, lembrou que a Fe-
deração Internacional de Fu-
tebol (Fifa) reconhece o Esta-
do palestino. “Enquanto as
potências discutem se
apoiam a Palestina como filia-
da, a Fifa a reconhece e a aco-
lhe como membro. Até já dis-
putou eliminatórias”, afir-
mou, lembrando ainda que a
Fifa reúne 208 integrantes,
mais do que os 193 da Assem-
bleia-Geral da ONU.

Internacional

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Os EUA suspenderam o repasse
de US$ 60 milhões para a
Unesco que seria pago este mês,
após a maioria dos integrantes
do órgão da ONU ter aprovado a
adesão da Palestina como mem-
bro pleno. Washington contri-
bui com US$ 80 milhões anuais –
ao todo, 22% do orçamento da
Unesco.

A oposição à entrada da Pales-
tina na agência internacional
uniu republicanos e democratas
nos EUA. A suspensão do paga-
mento foi confirmada pela porta-
voz da diplomacia americana,
Victoria Nuland. Ela explicou
que, com a inclusão da Palestina

como membro da Unesco, a con-
tribuição dos EUA esbarra em
“restrições legislativas” inter-
nas.

Duas leis americanas – uma
aprovada em 1990 e outra em
1994 – vetam o repasse de dinhei-
ro público dos EUA “à ONU ou a
qualquer agência das Nações
Unidas que conferir à Organiza-
ção de Libertação da Palestina

status de Estado-membro”.
Os EUA retiraram-se da

Unesco em 1984, durante o go-
verno Ronald Reagan, em protes-
to contra as “políticas antiameri-
canas” da organização. Em
2002, no governo George W.
Bush, Washington retornou ao
órgão, sob a égide do combate ao
fundamentalismo islâmico.

Ontem, o porta-voz de Oba-

ma, Jay Carney, repetiu o man-
tra dos EUA contra a adesão da
Palestina à ONU, segundo o qual
o único caminho para a paz e a
segurança na região seria o da ne-
gociação direta entre israelen-
ses e palestinos. Para Carney, a
decisão da Unesco é prematura e
“dispersa a atenção”. “É prema-
tura e mina o objetivo comparti-
lhado pela comunidade interna-

cional de alcançar uma paz am-
pla, justa e duradoura no Orien-
te Médio”, afirmou, sem mencio-
nar o fato de a medida ter sido
aprovada por 107 dos 194 mem-
bros da Unesco. Apenas 14 vota-
ram contra, como os EUA, e 52 se
abstiveram.

As críticas à votação na
Unesco aproximaram os discur-
sos da Casa Branca aos da maio-
ria republicana da Câmara. A pre-
sidente da Comissão de Rela-
ções Exteriores da Câmara, a re-
publicana Ileana Ros-Lehtinen,
chamou a decisão de “anti-israe-
lense” e “antipaz”.

Mais ácido opositor às políti-
cas de Obama no Congresso, o
deputado republicano Eric Can-
tor a considerou uma “afronta”
ao processo de paz e um “impedi-
mento” às negociações. “Os ame-
ricanos não estarão do lado do
governo palestino em sua busca
por reconhecimento internacio-
nal. Ficaremos do lado de Israel
como nosso mais valioso aliado
na região. A Autoridade Palesti-
na precisa entender que a paz so-
mente será alcançada quando o
Estado de Israel for aceito e res-
peitado.”

Blog. O argumento dos EUA para votar
contra os palestinos na Unesco

blogs.estadão.com.br/radar-global

Washington corta US$ 60 milhões da agência

● A Jihad Islâmica lançou on-
tem cinco foguetes da Faixa de
Gaza contra Israel. Quatro atingi-
ram as cidades de Ashkelon e
Bersheva, mas não houve feri-
dos, segundo o Exército. No fim
de semana, o Egito intermediou
uma trégua entre Israel e os ex-
tremistas após a morte de 12 pa-
lestinos e 1 civil israelense.
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ABIR SULTAN/EFE

Unesco aceita Palestina como membro;
EUA e Israel retaliam órgão da ONU

APOSIÇÃODOBRASIL

RINA CASTELNUOVO/THE NEW YORK TIMES

PONTOS-CHAVE

MOHAMMED DABBOUS/REUTERS

Adesão. Delegados da Unesco aplaudem aprovação da entrada palestina na organização, na sede da entidade, em Paris

Quatro foguetes de
Gaza atingem Israel

Itamaraty
felicita árabes

O status dos
palestinos nas
Nações Unidas

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK
Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Apesar da oposição dos EUA,
de Israel e de outros 12 países,
a Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco) aprovou
ontem em Paris o ingresso da
Palestina como seu membro
número 195 em uma vitória pa-
ra o presidente da Autoridade
Palestina, Mahmoud Abbas.
Foram 107 votos a favor, 14
contra e 52 abstenções.

A aprovação antecede a vota-
ção sobre a admissão palestina
como membro pleno na ONU,
prevista para este mês no Conse-
lho de Segurança. Os EUA já dis-
seram que usarão seu poder de
veto e, ontem, ficou claro que os
palestinos não obterão 9 dos 15
votos necessários para aprovar
sua entrada. A Bósnia, que ocupa
uma cadeira rotativa no conse-
lho, anunciou que se absterá – o
que deve bloquear a pretensão
palestina.

Com a decisão de ontem, a
Unesco perderá 25% de seu orça-
mento – 22% vindos dos EUA e
3%, de Israel. “Precisamos en-
contrar soluções práticas para
preservar os recursos financei-
ros da Unesco”, disse o secretá-
rio-geral das Nações Unidas,
Ban Ki-moon, em Nova York.

Algumas opções para suprir as
perdas começaram a ser estuda-
das. De um lado, a entidade bus-
ca mais financiamento no mun-
do árabe. De outro, pode cortar
programas considerados priori-
tários pelos EUA no Afeganistão
e no Iraque.

Entre as mais de cem nações
que apoiaram a iniciativa palesti-
na estão Brasil, Índia, China, Rús-
sia, África do Sul e França. Além
de EUA e Israel, Alemanha, Cana-
dá e Holanda votaram contra.
Grã-Bretanha e Itália abstive-
ram-se, deixando clara a divisão
da União Europeia sobre o tema.

“Esse voto não foi direciona-
do contra ninguém. Apenas re-

presenta o direito à liberdade e à
justiça. A aprovação demonstra
que existe um consenso interna-
cional sobre a legitimidade dos
direitos nacionais palestinos”,
afirmou Abbas, ontem, na Cisjor-
dânia, ao celebrar o resultado.

Israel reagiu com dureza à de-
cisão. “Essa é uma manobra uni-
lateral palestina que não trará ne-
nhuma mudança real, além de re-
mover a possibilidade de um
acordo de paz. Por causa da deci-
são da Unesco de aceitar a Pales-
tina como seu membro, analisa-
remos quais serão os próximos
passos na nossa cooperação
com a organização”, informou
um comunicado da chancelaria
de Israel.

Um dos temores de america-
nos e israelenses é que a aprova-
ção na Unesco abra um prece-
dente para o ingresso dos palesti-
nos em outros órgãos da ONU.
Os EUA têm poder de veto ape-
nas no Conselho de Segurança,
que determina a aceitação de um
novo Estado na entidade.

O fim de semana que antece-
deu a votação foi de tensão em
Paris. Americanos e europeus
tentaram convencer Irina Boko-
va, diretora da Unesco, a suspen-
der a votação. Foram usados ar-
gumentos de todo tipo – como o
de que a adesão cabe apenas à
ONU em Nova York. Washing-
ton apresentou uma planilha pa-
ra mostrar que haveria dificulda-
de até para pagar os funcioná-
rios. Sem conseguir impedir a vo-
tação, os EUA passaram a fazer
lobby para conseguir a absten-
ção do maior número de países.
Um Estado do Leste Europeu
chegou a dizer que Washington
ameaçou cortar ajuda para pro-
gramas culturais bilaterais.

Belém. Palestino celebra adesão na Igreja da Natividade

estadão.com.br

Casa Branca e oposição
unem-se em críticas à
decisão da Unesco; ação
de Obama tem apoio em
leis do início dos anos 90

● A Unesco no Pacífico
A ONU tem 193 membros. A
Unesco, 194. A diferença é a ilho-
ta de Niue, no Pacífico. Embora
tenha governo próprio, pertence
à Nova Zelândia. É membro da
Unesco, mas não da ONU.

BENOIT TESSIER/REUTERS

● Reconhecimento
Em setembro, o presidente da
Autoridade Palestina, Mahmoud
Abbas (dir.), pediu o reconheci-
mento do Estado palestino como
membro pleno da ONU

● Votação no CS
O pedido de adesão total será
levado ao Conselho de Seguran-
ça, mas tem oposição do premiê
israelense, Binyamin Netanyahu
(dir.), e dos EUA

● Adesão parcial
Caso perca, a AP tem maioria
na Assembleia-Geral para obter
o status de Estado observador,
o que lhe possibilitaria partici-
par de órgãos internacionais

Progresso. Abbas celebra vitória, que antecede votação prevista para este mês sobre admissão palestina plena nas Nações Unidas;
americanos e israelenses suspendem contribuições ao órgão responsável por educação e cultura e temem abertura de precedente
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




