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O brasileiro Paulo Sérgio Pi-
nheiro está impressionado com
a dimensão das violações de di-
reitos humanos na Síria. Em en-
trevista ao Estado, garante que
o fato de sua entrada ter sido ve-
tada no país não impediu sua
equipe de coletar dados.

● A principal conclusão que o sr.
faz é que há provas de crimes
contra a humanidade. O que o sr.
espera que ocorra agora?
Não nos cabe dizer o que deve
ser feito. É uma questão para os
Estados decidirem. Pedimos à
comunidade internacional que
tome medidas claras para aca-
bar com a violência. É sua obri-
gação também. Observadores
internacionais precisam ser en-
viados. O mais urgente é prote-
ger a população. Pedimos que
haja um embargo de armas, tan-
to para o governo quanto para a
oposição. Se isso ocorrer, os ris-
cos de que uma guerra civil se

instale serão menores.

● Mas há sinais claros de que a
responsabilidade por esses cri-
mes seja do Estado?
Ficou claro que há a responsabi-
lidade patente das Forças Arma-
das e o Estado é quem respon-
de por elas. O Exército come-
teu crimes contra a humanida-
de, incluindo estupros, torturas
e assassinatos contra civis. Na-
da disso teria ocorrido sem o
consentimento do alto escalão.
Pedimos que sejam punidos.

● O governo da Síria fez alguma
objeção durante a investigação?

Tentamos ter acesso ao país e
isso não nos foi concedido. O
que nos foi dito era que, uma
vez terminado o trabalho de
uma comissão interna de inves-
tigação que os sírios montaram,
seríamos autorizados a entrar.
Mas nunca recebemos nenhu-
ma informação sobre o traba-
lho dessa comissão interna
nem sobre seus resultados.

Conseguimos, com o relato
de mais de 200 pessoas, ter
uma boa imagem do que ocorre
hoje na Síria. Não fomos à Síria,
mas isso não quer dizer que
não saibamos o que ocorre lá.
Além disso, tivemos acesso a re-
latórios médicos, vídeos e cen-
tenas de documentos.

● O sr. foi relator especial da
ONU para países com ditaduras,
como Mianmar. O que o surpreen-

deu desta vez na Síria?
A impunidade e o pouco caso
que militares tiveram com
crianças, com torturas e assassi-
natos. O mais relevante foi a di-
mensão da repressão, que atin-
ge muitos e com os mais varia-
dos instrumentos. Podemos di-
zer que 3 milhões foram afeta-
dos pela violência de algum mo-
do. Existem entre 15 e 20 mil
presos e milhares de desapareci-
dos. O Exército usou armas de
fogo contra a população desar-
mada e crianças foram violadas
sexualmente com cassetetes.

● O governo insiste que é alvo
de uma campanha terrorista. O
sr. viu algo nesse sentido ?
O governo não compartilhou
nada conosco. Apenas insiste
que 1,1 mil soldados morreram.
Mas não diz quem são. / J.C.

Adriana Carranca

L eila Khaled desce as
escadas em um vesti-
do justo de listras,
senta-se à mesa e

acende um cigarro. Antes da
entrevista, pede à amiga brasi-

leira que traga do supermercado
cerveja e duas garrafas de vinho,
branco e tinto. “Seco, por favor”,
pede, ao lado do segurança parti-
cular, essa palestina de 64 anos,
cuja foto com uma AK-47 em pu-
nho rodou o mundo em 1969
após ser presa por sequestrar

um Boeing 707 para chamar a
atenção do mundo à sua causa.

“Não é religiosa?” Ela mexe a
cabeça negativamente. “Quem
quer um Estado religioso é Is-
rael”, diz Leila, membro da Fren-
te Popular para a Libertação da
Palestina (FPLP) no Conselho

Nacional Palestino (Parlamen-
to). Ela está no Brasil para a cria-
ção de um comitê em solidarieda-
de aos palestinos e amanhã fala
em evento do Icárabe, no Institu-
to Cervantes, ao lado de três con-
terrâneos de linhas diferentes.

O FPLP de Leila diverge do
moderado Fatah, no comando
da Cisjordânia, e é acusado de
promover atentados contra Is-
rael, o que ela não nega. Defende
o fim da disputa entre palestinos
e um governo de união do Ha-
mas e do Fatah, que se reconcilia-
ram recentemente. Os grupos se
reunião no dia 18, no Cairo, para
decidir sobre novas eleições pa-
lestinas (mais informações na pá-
gina A16).

Leila diz que aceitará a decisão
de maioria, mas não rejeita a luta
armada. “Vinte anos de conver-
sa não nos levaram a nada. A Car-

ta da ONU prevê como direito
de um povo resistir à ocupação,
que é em si um ato terrorista”,
defende. “Os palestinos lutam
contra sua expulsão, prisões arbi-
trárias, o bloqueio de Gaza, ofen-
sivas que mataram milhares sem
que Israel fosse punido e pelo di-
reito de ir e vir, cerceado por sol-
dados que decidem quando
abrir os portões”, ela fala, sem
respirar. “Por que acha que o po-
vo palestino deveria suportar tu-
do isso sem reagir?”

Em seu tom de voz há toda a
carga dos violentos conflitos
que assolam a região desde 1948,
quando meio milhão de palesti-
nos fugiram da Guerra Árabe-Is-
raelense, entre eles, seus pais.
Ela tinha 4 anos. “Israel sufocou
o povo palestino. E o que você
faz quando está sufocando? Vo-
cê usa até as unhas!” Ao seques-

trar o avião que ia de Roma a
Atenas e desviá-lo para Da-
masco, na Síria, ela exigiu que
o piloto sobrevoasse Haifa,
sua terra natal. Não houve feri-
dos. “Sequestramos, sim, e o
mundo passou a nos ouvir”.
Ela fez seis cirurgias plásticas
e no ano seguinte participou
de novo sequestro. Foi presa
em Londres e libertada numa
troca de prisioneiros.

Leila vive na Jordânia e de-
fende o direito de retorno –
um dos principais impasses à
paz. “Israel convoca judeus
de todo o mundo a retornar às
suas terras, por que não os pa-
lestinos?” Ela sabe que isso in-
viabilizaria o Estado de Israel,
que teria maioria árabe. “De-
fendo um Estado laico em que
judeus e muçulmanos pos-
sam conviver.”

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Uma investigação da ONU so-
bre a repressão a manifestan-
tes pró-democracia na Síria, li-
derada pelo brasileiro Paulo
Sérgio Pinheiro, concluiu que
o governo de Bashar Assad co-
meteu crimes contra a huma-
nidade. O texto, divulgado on-
tem, acusa o regime de repri-
mir manifestantes desarma-
dos e adotar uma máquina de
torturas e assassinatos em es-
tádios, escolas e hospitais.

Em uma mobilização para iso-
lar ainda mais Assad, EUA e
União Europeia defendem que o
ditador seja levado ao Tribunal
Penal Internacional (TPI). Se-
gundo Pinheiro, não resta dúvi-
da de que torturas, violações se-
xuais, mortes e desaparecimen-
tos de milhares de pessoas, entre
elas crianças, foram ordenados
pelo alto escalão do regime sírio.

“A investigação mostra o tama-
nho das atrocidades cometidas
pela Síria e que a situação está
cada vez pior”, disse ao Estado a
embaixadora dos EUA no Conse-
lho de Direitos Humanos da
ONU, Eileen Donahoe.

O chanceler francês, Alain Jup-
pé,defendeu a mobilização da co-
munidade internacional. “Mais
do que nunca temos o dever de
ter uma solidariedade ativa dian-
te do sofrimento da população
civil”, disse.

O primeiro teste político do re-
latório ocorre na sexta-feira,
quando o Conselho de Direitos
Humanos da ONU reúne-se em
caráter de emergência em Gene-
bra para lidar com as conclusões

de Pinheiro e avaliar uma conde-
nação à Síria.

Entidades de defesa dos direi-
tos humanos, como a Human
Rights Watch e a Anistia Interna-
cional, insistem que o Conselho
de Segurança deve pedir que a
ONU imponha uma nova rodada
de sanções e a situação seja leva-
da ao TPI.

A medida, no entanto, pode en-
frentar a oposição da Rússia e da
China, caso seja levada ao Conse-
lho de Segurança da ONU. Os
dois países já vetaram uma reso-
lução que condenava o regime.

Pinheiro foi impedido de en-
trar na Síria para fazer a investi-
gação e preparar o documento.
Com base em relatos de mais de
200 testemunhas, a investiga-
ção mostra, além dos abusos, um
aumento na deserção de milita-
res. Muitos, que se negaram a
executar civis, foram mortos.

Segundo o diplomata brasilei-

ro, a comunidade internacional
precisa proteger a população na
Síria. Ele defende o envio de ob-
servadores para garantir que ha-
ja algum tipo de controle sobre o
regime, que transformou a re-
pressão em “política de Estado”.

Abusos. Ex-soldados entrevis-
tados por Pinheiro, que fugiram
ou passaram para a oposição, di-
zem ter sido obrigados a sair às
ruas de algumas cidades para
“atirar para matar”. “Fomos or-
denados a eliminar todos, até as
crianças, e atirar de forma indis-

criminada contra manifestantes
desarmados”, disse um deles.

As crianças também foram al-
vos da violência. Ao menos 256
foram mortas e torturadas, se-
gundo o relatório. Outras teste-
munhas denunciaram violações
sexuais e torturas em órgãos ge-
nitais masculinos dos manifes-
tantes. Prisioneiros teriam sido
forçados a fazer sexo oral e há
dezenas de relatos de que crian-
ças teriam sido estupradas dian-
te de seus pais.

“A Síria violou o direito à vida”,
diz o documento, que acusa tan-

to os militares quanto as milícias
montadas pelo Estado pela vio-
lência. Jornalistas, blogueiros e
outros ativistas também foram al-
vos da repressão. Casas de oposi-
tores foram saqueadas. Houve
também detenções em massa
contra os que estavam “fragilizan-
do o sentimento nacional”.

Os casos revelados por Pinhei-
ro apontam que os crimes do re-
gime ocorriam também em hos-
pitais. Militares vestiam-se de
médicos para atender feridos de
protestos e aproveitavam para
torturá-los. Um estádio de fute-

bol teria sido usado para a repres-
são. Desertores ainda denuncia-
ram a criação de uma lista de pes-
soas buscadas. Centenas de opo-
sitores foram obrigados a colo-
car suas impressões digitais em
confissões de crimes que eram
lidas a eles. Deixar a Síria tam-
bém era motivo de castigo.

Internacional

Portal. A íntegra do relatório e
vídeo de Jamil Chade

estadão.com.br

Blog. Escolha qual foi o evento
mais marcante de 2011

blogs.estadão.com.br/radar-global

AFP

FABRICE COFFRINI/AFP

● Execuções – Soldados rece-
beram ordens para abrir fogo
indiscriminadamente, incluindo
contra mulheres e crianças

● ‘Traidores’ – Militares que
recusavam as ordens foram acusa-
dos de espionagem e torturados

● Vítimas – Ao todo, 256 crian-
ças foram mortas ou torturadas
pelo regime. Há relatos de estupro

● Mordaça – Jornalistas foram
presos e torturados
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Governistas. Em Damasco, bandeira gigante com imagem de Assad em ato de apoio ao ditador e contra a Liga Árabe

‘Militares violaram sexualmente crianças’

‘SEQUESTRO DE
AVIÕES DEU VOZ
A PALESTINOS’
Membro da Frente pela Libertação da Palestina
defende governo de união com Fatah e Hamas

Paulo Sérgio Pinheiro, líder das investigações da ONU sobre violações dos direitos humanos na Síria

Regime Assad cometeu crimes contra
humanidade, conclui órgão da ONU

Terrorismo. Leila Khaled foi
presa em 1970 na Inglaterra

estadão.com.br

Investigação. Pinheiro foi
impedido de entrar no país

Segundo diplomata
brasileiro, violenta
repressão de Assad
afetou mais de
3 milhões de pessoas

Investigação internacional. Relatório de comissão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas liderada pelo brasileiro
Paulo Sérgio Pinheiro denuncia tortura de civis, incluindo crianças e mulheres, sob ordens da cúpula do governo de Damasco
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.




