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● Oposição

Transição silenciosa

“Estão ignorando as outras forças democráticas
sem admitir que erraram em 2010”

U MYO NYUNT
SECRETÁRIO-GERAL DO PARTIDO PELA DEMOCRACIA E PAZ
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ram vagas depois da formação do gabinete,no anopassado.A LNDboicotou a votação de 7 de novembro de
2010, que teve participação de outras
legendas de oposição.
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‘Florescente e disciplinada’. Analistas internacionais e ativistas viram
indícios de fraude na votação, na
qual o oficial Partido do Desenvolvimento e da União Solidária obteve
76% das cadeiras. Com ampla maioria, os militares puderam formar o
governo e escolher o novo presidente, em um sistema de eleição indireta. A próxima chance de a LND obter
maioria no Parlamento virá nas eleições gerais previstas para 2015.
O equivalente em Mianmar da
“abertura lenta, gradual e irrestrita”
brasileira é a “democracia florescente e disciplinada”. A grande pergunta
– para a qual parece haver múltiplas
respostas – é por que os militares resolveram acelerar a transição agora.
“Não podíamos continuar como
estávamos”, diz Ko Ko Hlaing, assessor do presidente Thein Sein. Em
meados do século passado, Mianmar
era o maior exportador de arroz do
mundoeapresentava indicadoressocioeconômicos superiores aos da
maioria de seus vizinhos do Sudeste
Asiático. Hoje, está entre os mais pobres e corre o risco de ser ultrapassadopelos paupérrimosLaoseCamboja, observa Carlos Veloso, representanteemRangumdo ProgramaMundial de Alimentos, ligado à ONU.
Para muitos, as reformas são uma
estratégia de sobrevivência dos militares,quebuscamumatransiçãocontrolada, dentro de um sistema que
garanta sua influência e os proteja de
eventual revanchismo de dirigentes
civis ou de novos ditadores. Segundo
Ko Ko Hlaing, há “consenso” dentro
do governo em conduzir o país à democratização. “A Primavera Árabe
foi uma mudança de baixo para cima.
A nossa é de cima para baixo.”
Os inúmeros rumores que circulam em Rangum, entretanto, apontam para divisões entre os militares e
a insatisfação dos “linha-dura” com
o rumo das transformações. “Quantomaismudançasosreformistasfizerem e mais rapidamente as aprovarem,mais eles deixarão os linha-dura
para trás. Claro que há riscos. Se eles
cometerem um grande erro ou as reformas não forem bem-sucedidas, o
grupolinha-durapodereagir”,ressalta Khin Zaw Win, ativista independente que ficou preso de 1994 a 2005
em razão de sua atuação na denúncia
de violações cometidas contra minoriasétnicasenarepressãodosprotestos pró-democracia de 1988, quando
cerca de 3 mil pessoas foram mortas.
Apesar das atrocidades cometidas
pelos militares nos últimos 50 anos,
todos os ativistas e opositores entrevistados pelo Estado dizem que não
buscam revanchismo e são favoráveis a um processo de reconciliação
com ênfase no futuro, não a um acerto de contas com o passado. “Não
queremosvingançaeestamosdispostos a fazer concessões para que a situação do país melhore”, diz o músico Win Mao, de 49 anos, que passou
10 dos últimos 16 anos na prisão e foi
libertado na anistia de 12 de janeiro.

Apoio. Multidão segue passagem de comboio de Suu Kyi; em pouco mais de dois anos, Prêmio Nobel passa de presa política a estrela da oposição
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REFORMAS PÕEM A
FECHADA MIANMAR NO
RUMO DA DEMOCRACIA
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● 1948:

ENVIADA ESPECIAL
RANGUM, MIANMAR

uando Aung San Suu
Kyi foi libertada de
sua prisão domiciliar
em 13 de novembro
de 2010, ninguém
imaginava que poucomaisdeumanodepois ela estaria percorrendo o país
em carro aberto, falando a multidões
e pedindo votos na campanha para a
primeira eleição que seu partido disputa em duas décadas. Na tentativa
anterior,em1990,alíderoposicionista conduziu a Liga Nacional pela Democracia(LND)aumavitóriaavassaladora, cujo resultado foi ignorado
por uma das mais brutais, corruptas
e longevas ditaduras militares do
mundo.
O ativismo político de “mãe Suu”,
como ela é chamada pelos jovens, é o
maisevidente sinaldeumavertiginosa sucessão de reformas iniciadas há
um ano, com a instalação do Parla-

● 1962:

● 1991: Em prisão domiciliar desde
1990, Aung San Suu Kyi ganha o Prêmio Nobel da Paz

Militares tomam poder

● 1988:

Protestos pró-democracia tomam conta do país. Cerca de 3 mil pessoas morrem vítimas da repressão.
Aung San Suu Kyi participa da fundação
da Liga Nacional pela Democracia (LND)

● 1989:

Militares mudam o nome do
país para Mianmar

● 2011: País passa a ser administrado
por um governo nominalmente civil.
Parlamento passa a se reunir regularmente, a censura à imprensa é reduzida, presos políticos são libertados e
uma série de leis são aprovadas pelo
governo. A secretária de Estado dos
EUA, Hillary Clinton, visita Mianmar
● 2012:

● 1990:

Governo realiza primeiras eleições em 30 anos, que dão vitória avassaladora ao partido de Aung San Suu Kyi.
Resultado é ignorado pela junta militar

ção”, afirma Win Mra, presidente da comissão, que refuta a acusação da ONU
dequeháviolações“persistentesesistemáticas” de direitos humanos.
“Avelocidadee aamplitudedasreformas surpreenderam a todos”, ressalta
Steve Marshall, que há cinco anos é representantedaOrganizaçãoInternacional do Trabalho (OIT) no país. Superadooceticismoinicialemrelaçãoàdeterminação do governo em seguir com as

EUA anunciam restauração de
relações diplomáticas plenas com
Mianmar, depois de 20 anos, e a suspensão de algumas das sanções militares adotadas nos anos 70

transformações, Suu Kyi viajou à nova
capital Naypyidaw em agosto e teve um
encontro reservado com Thein Sein.
Presa em sua casa em Rangum durante
15 dos últimos 20 anos, foi a primeira
vez em que ela viajou à cidade inaugurada pelos militares em 2005. Semanas
mais tarde, a líder oposicionista mudou
sua posição em relação às eleições e decidiu que seu partido vai disputar as 48
das664cadeirasdoParlamentoquefica-
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Birmânia ganha a independência dos britânicos
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mento eleito em 2010 e a posse de um
governo nominalmente civil, formado
por ex-integrantes da junta militar.
Para surpresa de muitos dentro e fora
de Mianmar, o presidente Thein Sein e
seus ex-colegas de quartel transformadosemministros eparlamentares aprovaramuma sériedeleisque podemcolocar o país no caminho da normalização
institucional. Entre elas, uma que autoriza manifestações pacíficas e outra que
permiteasindicalizaçãodostrabalhadores e reconhece o direito de greve.
A censura foi drasticamente reduzida
e fotos de Suu Kyi passaram a estampar
as primeiras páginas dos jornais, algo
impensável há poucos meses. Sites de
notícias criados por exilados políticos
deixaram de ser bloqueados. Facebook,
Twitter e YouTube passaram a ser acessados livremente.
Duas grandes anistias libertaram cerca de 850 presos políticos e uma Comissão Nacional de Direitos Humanos foi
instalada para apurar violações e fazer
recomendações ao governo. Sua independência é questionada, mas a mera
existênciadacomissão tempesosimbólico em um país que ignorava as denúnciasde violação – que punham Mianmar
entre os últimos colocados nesse quesito em relatórios de organismos internacionais. “Nós raramente falávamos em
direitoshumanos nopassado.Agora,estamosfalandode sua proteçãoepromo-
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Governo adota leis que se destinam a romper com décadas de regime de exceção
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NOBEL DA PAZ, ‘MÃE SUU’ AMPLIA CAMPANHA
PATHEIN, MIANMAR

A

ung San Suu Kyi teve duas
vidas, cuja linha divisória
sãoos protestos pró-democracia que chacoalharam
Mianmar em 1988 e a arrancaram do
confortável ambiente familiar que tinha na Grã-Bretanha para transformá-la na principal líder de oposição
no país.
Filha de Aung San, o herói da vitóriadopaíssobreo colonialismobritânico, Suu Kyi estava no exteriorhavia
mais de duas décadas quando voltou
a Mianmar em março de 1988 para

cuidar da mãe, Khin Kyi, que havia sofrido um derrame. Tinha 42 anos, estava
casada com o britânico Michael Aris e
tinha dois filhos, Alexander e Kim.
Sua presença na então capital Rangum coincidiu com a ocupação das ruas
da cidade por milhares de estudantes,
monges e ativistas que exigiam a democratização do país. A pedido dos manifestantes, ela fez discursos de apoio ao
movimento – o que se revelou um caminho sem volta. Em setembro daquele
ano, ela ajudou a fundar e se tornou secretária-geral da Liga Nacional pela Democracia (LND), que no ano seguinte
lançou candidatos para as eleições ge-

rais convocadas pelo regime militar.
O preço de seu engajamento foi alto: Suu Kyi foi colocada em prisão domiciliar em 1989 e ficou confinada na
casa que era dos seus pais em 15 dos
últimos 20 anos, período no qual viu o
marido e os filhos em raros momentos. Seu último encontro com Aris
ocorreu em 1995, quatro anos antes de
ele morrer vítima de câncer de próstata. Em 1991, Suu Kyi ganhou o Prêmio
Nobel da Paz, o que fortaleceu sua projeção internacional. Presa, ela foi representada na cerimônia de premiação por seus dois filhos.
A proeminência de seu pai, os sacrifí-

cios pessoais e sua recusa em deixar
Mianmar – com o temor de não conseguir voltar –, deram a ela uma aura de
semideusa aos olhos da população.
Multidões acompanharam as visitas
que realizou a duas regiões do país desde o início do ano, carregando cartazes
ou usando camisetas com sua imagem.
Para a maioria, era a primeira vez que
viam Suu Kyi ao vivo.
“Eu espero que um dia ela seja a líder
do país”, disse Minzin, um comerciante de 37 anos que assistiu ao comício
que a candidata realizou terça-feira em
Pathein. Minzin vestia uma camiseta
que trazia as palavras em inglês “nós

amamos mãe Suu” na frente e “livre
do medo” atrás. Os amigos Min Htut
Twin, de 31 anos, e Hyo Zaw Shwe,
de 30 anos, viajaram duas horas de
barco até Pathein para ver e ouvir
Suu Kyi. “Ela sacrificou seu interesse próprio em favor do povo, por isso nós temos de apoiá-la”, afirmou
Htut Twin.
A mesma unanimidade não é encontradanosoutrosgrupos de oposição, para os quais Suu Kyi é personalista, arrogante e incapaz de agregar
as vozes dissidentes. As legendas que
participaram da eleição de 2010 afirmam que a LND cometeu um erro ao
boicotar a disputa, evidenciado pelo
fato de o partido ter agora decidido
apresentar candidatos para as vagas
abertas no ano passado. / C. T.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.

