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Protestos fazem nova geração, que não conheceu a União Soviética, se mobilizar para a política
Reuters/10-12-2011

Vivian Oswald

ed
u

vivian.oswald@bsb.oglobo.com.br

Enviada especial
MOSCOU. Um mês atrás, a tribo jovem que frequenta as noites do
clube Solyanka, uma das boates
mais badaladas da capital russa,
não podia sequer ouvir falar em
política. O tema estava fora da lista de assuntos sobre os quais se
escrevia nas redes sociais. Esses
jovens preferiam se divertir com
música estrangeira, bebidas caras, gadgets e roupas de grife —
coisas com as quais seus pais jamais sonharam nos tempos da antiga União Soviética. Mas, desde a
semana passada, após as denúncias de fraude na eleição parlamentar e os protestos que reuniram milhares de pessoas nas principais cidades da Rússia, essa
mesma juventude não fala de outra coisa.
— Eram muitos. Eu mesmo fui à
rua. Vi meus amigos fazerem o
mesmo. Foi lindo. Cada um se manifestando de maneira mais criativa que o outro. Não sabia que podíamos reunir tanta gente e que
podia ser algo tão forte — diz o artista Fyodor Andreevitch.
Pelo Facebook, circula uma fotografia aérea de Moscou com a
concentração de russos nos principais focos de manifestações
que, pelas imagens, teriam reunido perto de cem mil pessoas —
bem distante das 25 mil contadas
pelas autoridades. Mensagens
criticando o sistema político também invadiram as redes sociais. A
velocidade com que se denunciava irregularidades na votação pela internet tampouco poderia ser
imaginada pelos pais desses jovens, que, hoje, aos 20 anos, não
viveram na pele nenhum acontecimento da URSS.
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JOVENS ADEREM a protestos contra fraudes eleitorais na cidade de Krasnoyarsk, na longínqua Sibéria: mobilização em massa
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Parte importante da população
que vem protestando é composta
por jovens antes apáticos — que
acabam de se dar conta do poder
que têm nas mãos. A reação surpreendeu sociólogos, que ainda acham
cedo para avaliar se o envolvimento dessa camada da população na
vida política possa se transformar
em uma nova tendência.
— É preciso ver se haverá continuidade. Tradicionalmente, eles
não querem saber de política — observa Denis Volkov, do centro de
pesquisa de opinião Iuri Levada.
O especialista destaca que essa
nova geração tem acesso a muito
mais informação do que tiveram

seus pais com sua idade e, portanto, tem mais liberdade. Além disso, nos grandes centros muitos já
conhecem outros idiomas, e são
cada vez mais numerosos os grupos de jovens que foram estudar
no exterior.
Andreevitch já adianta que não pretende se canditar a cargos públicos,
mas promete continuar se mobilizando. Embora acredite que este tenha sido um movimento isolado por conta
das fraudes nas eleições, acha que o
povo ficou mais esperto para reagir
quando o desânimo tomar conta.
— Não gosto de política e acho que
não temos o que fazer. Além disso, não
quero me ver manipulado pelos gru-

pos políticos que estão brigando agora e que vão querer se aproveitar dos
protestos dos últimos dias para ganhar dinheiro. Vou continuar com a
minha vida. Não sei se o movimento
terá continuidade — explica.
Naquela noite, um mês atrás, a
jovem de peruca longa verde, piteira e outros adereços extravagantes não chamava a atenção
dos frequentadores do clube. Cada um tinha sua forma de atrair
olhares. Os sucessos ocidentais
das décadas de 70 e 80 lotavam a
pista e faziam-nos dançar como se
fossem velhos conhecidos de canções que somente alguns teriam
ouvido, pequenos, em casa. Possi-

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 dez. 2011, Economia, p. 36.

Opositores revoltam-se com morte de
ativista e prisão de blogueira na Síria
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● SER UM dos países mais atingidos pela crise europeia não
é o bastante para a Espanha. Agora, a Casa Real espanhola
sofre o impacto de um escândalo de corrupção patrocinado pelo genro do rei Juan Carlos e da rainha Sofia.

Criador de ONG que socorre vítimas é assassinado ao tentar fugir do país
●

Reprodução

DAMASCO. Da sitiada cidade de

Homs, a violência descontrolada que varre a Síria concentrouse ontem na província de Idlib,
no norte do país. Apesar de um
registro de ao menos 38 mortes,
a TV estatal condenou veementemente os cálculos das Nações
Unidas — segundo os quais o
número total de vítimas do levante já chega a 5 mil. Além dos
choques entre militares e desertores, cresceu ainda o ultraje da
população civil diante de relatos
como o da morte de Ibrahim
Othman, de 26 anos, um dos ativistas-símbolo da revolução por
fundar o grupo Médicos de Damasco, uma rede secreta de clínicas visando a socorrer manifestantes feridos em protestos
contra o regime de Bashar al-Assad. O indiciamento da blogueira Razan Ghazzawi, presa e acusada de “incitar ao sectarismo,
difundir informações falsas e enfraquecer o nacionalismo”, também causou comoção.

O CRIADOR do Médicos de Damasco, Ibrahim Othman: herói nacional

Aos 26 anos, Ibrahim Othman
— já considerado um herói —
foi morto a tiros pelas forças de
segurança na fronteira com a
Turquia quando tentava fugir
do país, no sábado passado. Ele
criou a rede secreta de socorro
após ser demitido do hospital
em que trabalhava, em Damas-

UNESCO: Bandeira da

Palestina é hasteada

O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e 50
diplomatas convidados enfrentam a
chuva em Paris para a cerimônia do
hasteamento, pela primeira vez, da
bandeira da Palestina na Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). A
entidade concedeu uma importante
vitória política — embora simbólica
— a Abbas ao reconhecer a Palestina
como um Estado-membro. Mas o pedido formal feito em setembro para a
adesão plena à ONU ainda não foi votado pelo Conselho de Segurança, no
qual os EUA já prometeram usar seu
poder de veto.

●

velmente porque seus pais tiveram acesso aos caducos LPs pelo
mercado negro. À época, nada disso era permitido no país.
Do clube, alguns VIPs seguiram
para uma festa de aniversário. Nascido ainda na URSS, o milionário Ilia
Oskolkov, que mora em Londres
com a namorada, foi a Moscou única
e exclusivamente para agradá-la
com a comemoração do aniversário
da jovem entre um grupo seleto de
amigos. Transformaram um edifício
abandonado do século XV em cenário cinematográfico.
Em frente à parede de veludo negro com pequenas lâmpadas de
led, um dos convidados se acomoda dentro de uma taça de vinho gigante, pensativo. Ao lado, um
imenso balanço, preso ao teto por
cordas cobertas de flores, entretinha uma fila de animados. Vestidos
de bermudas, gravata borboleta
ou jeans, os convivas já não eram
mais servidos de taças de vinho ou
champanhe. Recebiam as bebidas
na garrafa.
Ninguém queria falar de política
ou discutir o futuro da Rússia.
— Deixa que os nossos líderes resolvam o que tiver de ser resolvido
— esquiva-se um dos convidados.
Um outro apenas concordava:
— O país é melhor hoje. Não sou
bom de política. Não quero me meter neste assunto.
Pesquisas do centro Iuri Levada
indicam que os jovens não quere m v o t a r e n ã o a c h a m q u e o
Kremlin possa resolver os seus
problemas. Mas eles testaram as
suas forças nos últimos dias — e
venceram o medo.
— Muita gente tinha medo de ir à
rua. Mas hoje já não há mais o medo que existia na União Soviética.
Acredito que, quanto mais tempo
se passar, menos medo terão — disse Andreevitch.

co, por tratar de feridos.
Já a blogueira Razan Ghazzawi, de 31 anos, que tem as cidadanias síria e americana, vinha fazendo duras críticas ao
baathismo tanto na internet
quanto na ONG Centro Sírio para a Liberdade de Mídia e Expressão. Ela foi presa no último

dia 4 a caminho da Jordânia, onde participaria de um seminário, e a acusação de incitar a
confrontos sectários pode lhe
render uma pena de até 15 anos
de cadeia. Ativistas, inconformados, já lançaram uma campanha internacional por sua libertação através do Twitter.
A paralisia diplomática acerca da crise colocou, ainda, Rússia e Estados Unidos em nova
rota de colisão. O governo russo acusou o Ocidente de “adotar uma atitude imoral” diante
da Síria, ao pressionar Assad
sem condenar também a violência do que qualificou como
“grupos extremistas armados”.
A Casa Branca, por sua vez, voltou a instar Moscou a apoiar
uma resolução contra a Síria no
Conselho de Segurança.
— Honestamente, nós achamos que já passou da hora de o
conselho ganhar voz — disse a
porta-voz do Departamento de
Estado, Victoria Nuland. ■
Joel Saget/AFP

HÁ FASES em que as más notícias são inesgotáveis. Até o

costume de malfeitores plebeus de desviar dinheiro do
contribuinte contamina famílias de sangue azul.
AOS MENOS,o rei foi certeiro: afastou o genro da agen-

da oficial.
.

Em Israel, um grito contra
alto-falantes em mesquitas
Ultradireita tenta proibir chamado às orações
Donald Macintyre
Do Independent
●

JERUSALÉM. Uma lei polê-

mica ameaça inflamar religiosos árabes em Israel ao proibir as mesquitas de usarem
alto-falantes para a chamada
à oração. A proposta dividiu
o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
O premier expressou simpatia pela legislação, promovida pela deputada Anastasia
Michaeli, do partido Yisrael
Beitenu, liderado pelo chanceler Avigdor Lieberman. A
chamada “lei muazzin”, em
referência ao religioso muçulmano que chama os fiéis
para orar, proibiria o uso de
alto-falantes em qualquer lugar de adoração, mas é claramente direcionada às mesquitas. Michaeli disse que a
lei reflete “uma visão de mun-

do onde a liberdade religiosa
não deve ser um fator a prejudicar a qualidade de vida”.
Netanyahu adiou a discussão no comitê ministerial depois diante da oposição de
três ministros de seu próprio partido Likud. Mas ele
citou restrições na Bélgica e
na França e ressaltou “não
haver necessidade de ser
mais liberal que a Europa”.
A lei causou ultraje entre
autoridades árabes, com o
ex-mufti de Jerusalém Ekrima Sabri: “Como Israel poderia mudar algo que os muçulmanos praticam há 15 séculos em Jerusalém, na Palestina e em todo o lugar?”
Para o atual mufti,
Muhammad Hussein, tratase de parte de uma “política
programada” em linha com
a onda de ataques a mesquitas na Cisjordânia.
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IRÃ: Com medo de guerra, iranianos estocam comida

