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os Estados Unidos e Israel a enfrentarem seus dilemas 
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E S M O Q U E a a d -

missão da Palesti-
na na Unesco não 
ajude a tornar re-
a l idade o Es ta-
do Palest ino in-
dependente, é re-

levante. Obriga Israel e Estados Uni-
dos, que dizem desejar a paz, a escla-
recer suas posições reais. Se demons-
tram não aceitar uma Palestina inde-
pendente, os palestinos deixarão de 
desperdiçar tempo e energia com uma 
negociação fútil para buscar outra so-
lução. Como, digamos, exigir cidada-
nia e direito de voto em Israel, o que 
seria o fim do Estado judeu. 

Na Unesco, a Palestina teve 107 vo-
tos a seu favor, inclusive os do Brasil, 
dos demais BRICS, da França, Espa-
nha, Áustria, Irlanda, Finlândia e Gré-
cia, da maioria dos latino-americanos, 
africanos e asiáticos e de todos os ára-
bes. Os contrários foram 14: EUA, Is-
rael, Canadá, Alemanha, Suécia, Ho-
landa, República Tcheca, Lituânia, 
Austrália, Palau, Samoa, Ilhas Salo-
mão, Vanuatu e Panamá. 

As abstenções foram 52, i n c l u i n d o 

Reino Unido, Portugal, Itália, Dina-
marca, Hungria, Bósnia e duas nações 
latino-americanas, México e Colôm-
bia. A abstenção da Colômbia e da Bós-
nia, que estão no Conselho de Seguran-
ça, sinaliza que esses países devem dei-
xar de votar pela admissão da Palestina 
e poupar os Estados Unidos de exercer 
o veto, mas é um mero detalhe. O golpe 
moral não ficou menor por isso. 

A União Européia saiu-se mal ao 
não conseguir influir no processo ou 
unificar uma posição. A Palestina re-
cusou a proposta de Bruxelas de acei-
ta r a posição de mera associada à 
Unesco (como as Ilhas Cayman, Ma-
cau, Aruba e outros territórios não in-

dependentes ou minúsculos) em troca 
de verbas para a restauração da Igreja 
da Natividade, em Belém. Depois dis-
so, e apesar de a chanceler europeia 
Catherine Ashton recomendar a abs-
tenção, os integrantes da UE dividi-
ram-se entre as três posições. 

Mas os grandes derrotados foram 
EUA e Israel. Ambos cancelarão suas 
contribuições à Unesco, que repre-
sentavam respectivamente 22% e 3% 
do orçamento da organização e são 

acompanhados pelo Canadá, que con-
tribui com outros 4%. Não é a primei-
ra vez. Ronald Reagan tirou os Esta-
dos Unidos da Unesco em 1984, quan-
do o país cobria 25% de seu orçamen-
to, por considerá-la "antiamericana" e 
"terceiro-mundista" e foi acompanha-
do pelo Reino Unido e por Cingapura. 
Apesar do corte de recursos, a organi-
zação tomou várias iniciativas durante 
o boicote estadunidense, como o pro-
grama Memória do Mundo em 1992, a 
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que a Palestina poderá ter igual sucesso 
em organizações mais vitais para seus 
interesses. Por exemplo, a Organiza-
ção Mundial da Propriedade Intelectual 
(Ompi), vinculada à Unesco, que garante 
os direitos autorais das indústrias cultu-
ral e de software estadunidenses no ex-
terior, da Disney à Apple, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), fundamen-
tal para monitorar e combater epide-
mias globais e a Agência Internacional 

Ao vetar a Palestina, 
os EUA perdem 
o discurso da isenção 
e do multilateralismo 
e Israel fica sem 
sua legitimidade 

Dois países OU um? Se não 
houver Estado, os palestinos terão 
de ser cidadãos e Israel deixará 
de ser Estado judeu 

de Energia Atômica (AIEA), que legiti-
ma as pressões dos EUA sobre o Irã e ou-
tros países capazes de aspirar à condição 
de potência nuclear. E o Tribunal Penal 
Internacional, que, embora não ratifica-
do pelos Estados Unidos, pode legitimar 
as acusações palestinas de violações de 
direitos humanos por Israel. 

O governo de Tel-Aviv, por sua vez, 
reagiu da pior maneira possível, fo-
ra um ataque mili tar direto. Benja-
min Netanyahu anunciou que acele-

rará as construções de residências pa-
ra judeus em Jerusalém Oriental e ou-
tras partes da Cisjordânia e congelou 
os impostos devidos à Autoridade Pa-
lestina, que são recolhidos por Israel 
sobre os produtos destinados aos pa-
lestinos que transitam por seus por-
tos e aeroportos e representam 30% do 
orçamento da entidade. Isso depois de 
um acordo com o Hamas, que reforçou 
o prestígio dos fundamentalistas com 
seu povo com uma vitória imediata e 
palpável, ao passo que a OLP apenas 
pode oferecer conquistas simbólicas. 

Enquanto os EUA rompem com órgãos 
de cooperação internacional e com o dis-
curso multilateralista do governo Oba-
ma, Israel abandona a retórica da "solu-
ção de dois Estados" e inviabiliza o Es-
tado palestino independente, o que é le-
tal para a legitimidade do próprio Esta-
do judeu. A longo prazo, ameaça sua pró-
pria viabilidade geopolítica em um mun-
do no qual a hegemonia do Ocidente es-
tá em declínio e o mundo árabe passa por 
transformações inesperadas. 

O islamismo político pode se entender 
com o capitalismo, mas não é propício 
ao sionismo. Na Arábia Saudita, o mais 
fiel aliado dos Estados Unidos no Orien-
te Médio depois de Israel, o xeque Awad 
al-Qarni, um clérigo famoso na mídia, 
ofereceu 100 mil dólares a quem seqües-
trar um soldado israelense para ser tro-
cado por mais prisioneiros palestinos. E 
o príncipe Khaled bin Talai, sobrinho do 
rei Abdullah, somou mais 900 mil de seu 
bolso, elevando o prêmio a 1 milhão. 

Quanto à Autoridade Palestina, na-
da tem a perder: é tudo ou nada. Jus-
tificou sua existência, a disposição de 
reconhecer Israel nas f rontei ras de 
1967 e abrir mão do direito de retorno 
dos palestinos em nome da perspecti-
va de oferecer um Estado independen-
te, apesar de pequeno, a seu povo. Se 
isso é impossível, a escolha é ser uma 
piada ou mudar radicalmente de po-
lítica. Seu presidente, Mahmoud Ab-
bas, e seu porta-voz, Saeb Erekat, sina-
lizam a alternativa desde 2009: entre-
gar a Cisjordânia a Israel e passar a lu-
tar por direitos iguais de judeus e pa-
lestinos em um Estado binacional. O 
que deixará a Tel-Aviv a escolha entre 
um insustentável apartheid explícito e 
a desistência de ser um Estado judeu, 
ou sequer de maioria judaica. • 
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Bush Júnior retornou à organiza-
ção em 2002 como parte da tentativa 
de conseguir apoio da ONU à inter-
venção no Iraque, mas o movimento 
foi malvisto nos EUA, onde o setor pri-
vado considera as políticas da Unesco 
como "barreiras" às exportações da 
indústria cultural hollywoodiana. Em 
2005, Estados Unidos e Israel foram 

os únicos a votar contra uma resolu-
ção da organização pela preservação 
da diversidade cultural, proposta por 
França e Canadá. 

Barack Obama teve pouca opção, visto 
que uma lei aprovada pelo Congresso em 
1990 proíbe o governo norte-americano 
de financiar agências da ONU que acei-
tem a Palestina. Mas ainda que Wash-
ington possa pensar que cultura não lhe 
faz falta, o resultado dessa votação indica A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 671, p. 72-73, 9 nov. 2011. 




