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Ressentimento

Século 19
O início da disputa
A Grã-Bretanha colonizou as
Ilhas Malvinas, ou Falklands,
durante o século 19. O arqui-
pélago é disputado entre os
países desde 1833

1982
A guerra
A ditadura argentina tenta
retomar pela força as Malvi-
nas. A derrota dos argentinos
custa o poder aos generais.
Desde então, o país luta pelo
arquipélago na ONU

2010
Petróleo
A descoberta de petróleo na
região das ilhas intensifica a
disputa

Abril
Cristina
A presidente Cristina Kirch-
ner evidencia que seu gover-
no intensificaria a ofensiva
diplomática

Novembro
O príncipe

O anúncio da ida do príncipe
William (foto) às Malvinas,
para um treinamento militar,
revolta o governo argentino.
O herdeiro de Elisabeth II
chegou ao arquipélago no
sábado

Dezembro
Boicote
Os países do Mercosul deter-
minaram a proibição do atra-
que de navios com bandeira
das Ilhas Malvinas

Fevereiro
Navio de guerra
O governo britânico anuncia
o envio às ilhas do Atlântico
Sul um de seus navios de
guerra mais modernos, o des-
tróier HMS Dauntless

Em meio à tensão en-
tre os governos da
Argentina e da Grã-
Bretanha sobre a so-

berania das Ilhas Malvinas,
moradores do arquipélago de-
monstram cada vez mais – e
com originalidade – seu senti-
mento antiargentino. No Vic-
tory Bar, o repúdio que os mo-
radores sentem em relação às
intenções de Buenos Aires de

reivindicar a soberania do terri-
tório é tão grande que foram cria-
das canecas com o mapa da Amé-
rica do Sul no qual a Argentina
aparece “engolida” pelas águas
do Oceano Atlântico. No entan-
to, no lugar do país, aparece o
nome “Mar de M...”.

De acordo com o jornal Clarín,
uma de suas repórteres recebeu
de uma vendedora numa loja de
souvenirs nas Malvinas um car-

tão com a legenda “deixe-nos
em paz”. A vendedora pediu à jor-
nalista que o entregasse à presi-
dente argentina, Cristina Kirch-
ner. A animosidade contra os ar-
gentinos no arquipélago é tanta
que o termo “bloody argie” (mal-
dito argentino), utilizado duran-
te a Guerra das Malvinas, voltou
ao vocabulário da população lo-
cal. O ressentimento dos mora-
dores das ilhas é proporcional às

políticas defendidas pela Ca-
sa Rosada contra as Malvinas,
como a organização de um
bloqueio econômico ao terri-
tório. “A severidade dos Kirch-
ners é responsável por criar
essa situação de nojo entre o
povo”, afirmou ao Clarín John
Fowler, uma das personalida-
des mais influentes do arqui-
pélago e editorialista do jor-
nal Penguin News.

Artigo

Internacional

Como resolver o problema do arquipélago? Vendendo-o

N o trigésimo aniversário da
Guerra das Malvinas (Falk-
lands, para os britânicos),
crescem mais uma vez as

tensões entre os donos, a Grã-Breta-
nha, e o vizinho continental mais pró-
ximo, a Argentina. Em 2007, a Argen-
tina reafirmou sua pretensão às Mal-
vinas, que são britânicas desde 1833.
Em 2010, a Grã-Bretanha fez uma no-
va reivindicação de domínio do terri-
tório ao redor das ilhas, em busca de

alguns direitos minerais – parece que há
um bocado de petróleo nas imediações.

A Argentina vem respondendo à histó-
ria recente e às pretensões recentes da
Grã-Bretanha com a restrição do acesso
ao arquipélago. Christina Kirchner, pre-
sidente da Argentina, ameaçou proibir
que aviões com destino às Malvinas cru-
zem o espaço aéreo nacional. Ela conse-
guiu persuadir seus vizinhos a proibir a
entrada em seus portos de embarca-
ções com a bandeira das Malvinas.

Ainda há certa dose de teimosia envol-
vendo as Malvinas. O premiê David Ca-
meron disse a pior coisa que se poderia
dizer sobre um político contemporâ-
neo, e acusou a presidente Cristina de
“colonialismo”. Cristina disse que Ca-
meron estava “beirando a estupidez”.

Nesta semana, o HMS Dauntless zar-
pou. O príncipe William, como parte de
seu serviço militar, foi enviado usando
o que Buenos Aires chamou de “o unifor-
me do conquistador”. Kirchner diz que
só deseja conversar, mas o governo bri-
tânico parece certo de que não há nada

sobre o que conversar.
Houve guerras mais sangrentas do

que a Guerra das Malvinas, de 1982. No
total, 649 militares argentinos, 255 mili-
tares britânicos e 3 ilhéus das Malvinas
morreram durante o conflito. Mas nin-
guém quer realmente retomar a mesma
guerra. Jorge Luis Borges não estava
muito correto quando descreveu a guer-
ra de 1982 como “dois carecas lutando
por um pente”: há ali recursos naturais
nos quais ambos os países querem legiti-
mamente pôr as mãos.

Tenho uma sugestão drástica a fazer.
Vamos propor a venda das Ilhas Malvi-
nas à Argentina.

A ideia da venda de um território sobe-
rano nos parece incrível, mas se tratava
de algo comum a até pouco tempo atrás.
Os Estados Unidos foram compradores
habituais de territórios no decorrer dos
anos. Em 1803, Washington comprou a
Louisiana da França por US$ 15 mi-
lhões; em 1867 foi a vez do Alasca, com-
prado da Rússia por US$ 7,2 milhões.

Muito recentemente, a ideia de um

país em grandes dificuldades financei-
ras recorrer à venda de parte do seu terri-
tório soberano para economias mais res-
ponsáveis voltou a circular. A Grécia,
com seus milhares de ilhas e sua econo-
mia em estado de choque, recebeu um
número de ofertas mais ou menos sé-
rias. Josef Schlarmann, do Partido De-
mocrata-cristão alemão, perguntou-se
em voz alta por que os gregos não opta-
vam por vender algumas ilhas para cap-
tar dinheiro. O prefeito de Vilna, atual-
mente uma economia em rápido cresci-
mento, disse que a Lituânia se dispunha
a pagar€7 milhões por uma ilha no Mar
Egeu. Tais ofertas não foram bem rece-
bidas em Atenas.

Até territórios enormes e ricos em mi-
nerais podem se mostrar pouco lucrati-
vos. The Economist citou um professor
de Iowa, David Barker, cujos cálculos in-
dicam que o custo do desenvolvimento
do Alasca foi tão caro que, aparentemen-
te, o governo não foi capaz de recuperar
a incrível soma de US$ 7,2 milhões.

Seja como for, talvez valha a pena tes-

tar a reação dos argentinos a uma pro-
posta deste tipo. Duvido muito que
tenhamos estômago para suportar
outra Guerra das Malvinas. Eles se
mostram claramente ansiosos para
obter algum território rico em recur-
sos naturais, PIB alto e tanto valor
sentimental quanto se pode nutrir
por algo localizado a 500 km do seu
litoral. Talvez se trate de um territó-
rio que, no futuro, se tornará valioso,
mas a verdade é que podemos ganhar
dinheiro com ele agora. Talvez possa-
mos sugerir à presidente Cristina
que meio trilhão de libras seria uma
soma bastante razoável a ser ofereci-
da em troca deste arquipélago de 778
ilhas, em sua maioria bastante encan-
tadoras. Eles não teriam de pagar tu-
do de uma só vez.

Se eles de fato quiserem estas ilhas
remotas, podemos aproveitar para
deixar de lado qualquer traço da ver-
gonha que um dia tivemos, e vendê-
las aos argentinos. / TRADUÇÃO DE

CELSO PACIORNIK E AUGUSTO CALIL

A ideia da venda de um
território soberano parece
incrível, mas se tratava de algo
comum pouco tempo atrás e
isso resolveria a disputa

PARA LEMBRAR
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NAS ILHAS, REPÚDIO AOS ARGENTINOS
Moradores das Malvinas rejeitam reivindicação de soberania feita por presidente argentina

Um pleito de
quase 180 anos

Pronunciamento. Em Buenos Aires, Cristina fala sobre as Malvinas: presidente disse que disputa será apenas diplomática

Cristina acirra disputa com Londres por
Malvinas e levará à ONU nova denúncia
BUENOS AIRES

A presidente da Argentina,
Cristina Kirchner, acusou on-
tem a Grã-Bretanha de milita-
rizar o Atlântico Sul e prome-
teu denunciar Londres nas Na-
ções Unidas por isso. Em res-
posta à declaração de Cristi-
na, a Grã-Bretanha insistiu on-
tem que a soberania das Ilhas
Malvinas é britânica e defen-
deu sua presença militar no ar-
quipélago.

“Nossa posição sobre esse as-
sunto não mudou e é bastante
clara. Somente negociaremos a
soberania das ilhas se seus habi-
tantes quiserem negociá-la e is-
so não ocorre neste momento”,
declarou o porta-voz da missão
britânica na ONU.

Em meio a rumores de que pre-
tendia restringir voos comer-
ciais para as Ilhas Malvinas (Falk-
lands, para os ingleses), Cristina
anunciou que tornará público o
Relatório Rattenbach, elaborado
pela ditadura militar após a guer-
ra com os britânicos em 1982.

“Estão militarizando o Atlânti-
co Sul mais uma vez. Por isso ins-
truí nosso chanceler a denunciar
ao Conselho de Segurança (CS)
da ONU e à Assembleia-Geral es-
sa militarização”, disse Cristina
durante a assinatura do decreto
que liberou os documentos na
Casa Rosada. A Grã-Bretanha é
membro permanente e tem po-
der de veto no CS, o que deve
tornar a moção argentina um ges-
to meramente simbólico na ins-
tância decisória do organismo.

O anúncio é um novo capítulo
na escalada de tensão entre os
dois países. Na semana passada,
Londresanunciou o envio do des-
tróierHMSDauntless ao arquipé-
lago. Mas, segundo a Marinha
Real, o envio do navio de guerra à
regiãojá estava previsto. Na quin-
ta-feira, o príncipe William, her-
deiro do trono britânico, chegou
às ilhas para um período de trei-
namento militar de seis sema-
nas, o que a Argentina conside-
rou “provocação.”

“Eles enviaram um modernís-
simo destróier acompanhado do
herdeiro real, que gostaríamos
de ver em roupas civis”, criticou
Cristina, que condenou ainda a
“mentalidade colonialista ultra-
passada” da Grã-Bretanha. “Das
16 colônias que ainda existem ho-
je, 10 são britânicas”, disse.

Apesar da insatisfação com o
envio do destróier, Cristina ga-
rantiu que a disputa pela sobera-
nia das Malvinas permanecerá

no campo diplomático. “Que
ninguém espere de nós gestos fo-
ra da diplomacia. Que não se ilu-
dam quanto a isso”, declarou.
“Sofremos demais com a violên-
cia em nosso país. Jogos de ar-
mas não nos atraem.”

A publicação do Relatório Rat-
tenbach, elaborado ao final da
guerra pelo general Benjamín
Rattenbach, já vinha sido discuti-
da pelo governo há pelo menos
um mês. Ao retornar de licença

médica após a retirada da tireoi-
de, no dia 25, a presidente anun-
ciara que uma comissão estuda-
ria a liberação dos papéis.

O relatório foi produzido no
final da ditadura (1979-1983),
em meio à pressão popular pro-
vocada pela derrota militar para
os britânicos na guerra de 1982.
Segundo fontes extraoficiais, o
texto considerou o conflito uma
“aventura militar” e recomen-
dou penas pesadas aos coman-

dantes envolvidos.

Acordo mantido. Ao contrário
do que foi especulado ao longo
do dia pela imprensa argentina,
a presidente não revogou o acor-
do assinado em 1999 que autori-
zou voos diretos entre Río Galle-
gos, na província patagônia de
Santa Cruz, e as Malvinas. Há
dois meses, o presidente chile-
no, Sebastián Piñera, disse ao jor-
nal El Mercurio que Cristina lhe

confidenciara a intenção de le-
var o plano adiante.

O governo kirchnerista obte-
ve no final do ano passado o com-
promisso de Brasil, Uruguai e
Chile de impedir a entrada de na-
vios com bandeiras das Malvi-
nas em seus portos. Diplomatas
britânicos e moradores das ilhas
temem que o governo argentino
planeje dificultar o abastecimen-
to do arquipélago. / AP e EFE.

COLABOROU MARINA GUIMARÃES

● Futebol e política
No Caderno de Esportes: ditaduras de Peru e
Argentina combinaram jogo da Copa de 78.
Página E6

● Sem aventuras

●✽
PHILIP
HENSHER
THE INDEPENDENT

CRISTINA KIRCHNER
PRESIDENTE ARGENTINA
“Quero pedir ao premiê inglês
(em referência ao britânico,
David Cameron), que, pelo
menos desta vez, dê uma
chance à paz e não à guerra”

‘Militarização’. Presidente argentina diz que denunciará Grã-Bretanha por aumentar presença militar no Atlântico Sul e torna público
relatório elaborado pela ditadura militar após a guerra pelas ilhas, em 1982; governo britânico defende envio de destróier ao arquipélago
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




