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● O ESTADO NA
COREIA DO NORTE

● Kim Il-sung (1912-1994)
Fundou a república popular, em
1948, que enfrentou os EUA en-
tre 1950 e 1953 na guerra que
dividiu as Coreias. Provavelmen-
te morreu do coração

● Kim Jong-il (1942-2011)
Herdou o poder em 1994 com a
missão de tornar o país uma po-
tência nuclear. Em 2009, a ONU
reconheceu que o “querido líder”
completara seu objetivo

● Kim Jong-un (1983- )
Educado na Suíça, foi nomeado
sucessor em setembro de
2010. Com a morte do pai, assu-
miu o poder e, na semana pas-
sada, foi confirmado no cargo

Em outubro de 2006, a Co-
reia do Norte anunciou que
realizou um teste nuclear.
Quase três anos depois, em
maio de 2009, Pyongyang
anunciou um segundo experi-
mento atômico – segundo
russos e sul-coreanos, da
mesma magnitude das bom-
bas americanas sobre o Ja-
pão na 2ª Guerra.

Diferentemente de outras
potências nucleares, o pro-
grama norte-coreano tem
como base o plutônio, embo-
ra os EUA suspeitem que o
país já tenha completado a
transição para o urânio.

Em 2011, o cientista Abdul
Qadeer Khan, o “pai da bom-
ba atômica” do Paquistão,
disse que Pyongyang subor-
nou militares paquistaneses
para ter acesso a segredos
nucleares do país – Islama-
bad nega. Hoje, estima-se
que a Coreia do Norte tenha
de seis a oito bombas de plu-
tônio e um número indeter-
minado de mísseis com alcan-
ce de 5 mil quilômetros.

PYONGYANG

Na melhor universidade da Co-
reia do Norte, as palavras Goo-
gle, Twitter e Facebook não têm
nenhum significado. Entre os jo-
vens reunidos ali, a elite intelec-
tual do país, a internet é repre-
sentada pela página da Universi-
dade Kim Il-sung e links para co-
letâneas de livros do grande lí-
der ou de sua ideologia juche.

No país mais fechado do mun-
do, a vida virtual é quase inexis-
tente.

Na biblioteca, cerca de 40 jo-
vens estavam sentados diante de
telas de computadores quando
chegou ao local o grupo de jorna-
listas estrangeiros convidados
pelo governo para conhecer o
que o país tem de melhor.

Choc Un-gyong, de 24 anos,
mestranda em Tecnologia da In-
formação, lia livros sobre o tema
no site da instituição. Indagada
sobre se usava a internet todos
os dias, afirmou que sim. No en-
tanto, sites de busca usados to-
dos os dias no restante do mun-
do são palavras incompreensí-
veis para Gyong.

Com um olhar um pouco per-
dido diante das perguntas, garan-
tiu que usava a rede apenas para
“fazer pesquisas em sua área”.

O que é natural para jovens
em outros países, faz pouco sen-
tido para os norte-coreanos.
Quais os sites preferidos? Hong
Song-gyong, de 19 anos, disse
que é o da universidade e outro
sobre a Coreia do Norte. Não en-
tende quando é questionada so-
bre Facebook, Twitter e outros
sites internacionais.

A “internet” a que a maior par-
te dos coreanos tem acesso é, na
verdade, uma intranet do país,

restrita a sites do governo ou das
universidades.

Não existe nenhuma conexão
com a rede mundial de computa-
dores.

Desplugados. Os jovens norte-
coreanos não jogam videogame,
não baixam músicas pela inter-
net e não trocam e-mails com
quem está no exterior.

Símbolos da juventude oci-
dental, calças jeans, tênis e cami-
setas estão ausentes do guarda-
roupa local.

Na universidade, o uniforme é
terno para os meninos, saia e bla-

zer para as meninas. Eles tam-
bém não ouvem rock, não saem
para dançar e não frequentam
barzinhos – até porque não exis-
tem em Pyongyang. A diversão é
nadar, ou jogar ping-pong.

Song-gyong afirma que às ve-
zes assiste a filmes e vai ao tea-
tro. Gosta de ouvir cantores,
mas não sabe definir um tipo de
música que gosta.

Kim Il-juang, de 27 anos, fez 7
anos de serviço militar e entrou
na universidade em 2010. A pisci-
na da instituição – doada, como
tudo na Coreia do Norte, pelo
camarada Kim Jong-il – parece

ser uma das suas poucas diver-
sões. Ao sair das aulas, ajuda a
construir um novo prédio para a
universidade.

Nas suas horas de folga, gosta
de ouvir músicas sobre os cama-
radas Kim Il-sung, Kim Jong-il e
assistir na TV a documentários
sobre os dois líderes e também
sobre o atual, elevado ao poder
poucos meses atrás, Kim Jong-
un.

“Somos estudantes, nosso de-
ver é estudar para ajudar a melho-
rar o nosso país. Então o que faço
com meu tempo livre é estudar”,
contou. / C.T. e L.P.

Internet se restringe a poucos sites, todos locais

● Ri Chae-ryong nasceu em
1944, um ano antes da divisão da
Coreia, em uma região que ficou
sob domínio do sul capitalista.

Aos 27 anos, foi preso sob acu-
sação de conspirar em favor do
inimigo do Norte. Passou 30
anos atrás das grades e só foi
libertado no ano 2000, quando se
mudou para a Coreia do Norte.

Ontem, ele participava de cele-
bração em Pyongyang ao lado de
outros sobreviventes do grupo de
63 coreanos que foram liberta-
dos pelo governo da Coreia do
Sul naquele ano e autorizados a
se transferir para o vizinho comu-
nista.

“Eu fazia parte do movimento
pela reunificação da Coreia quan-
do fui preso”, disse Ri. Como to-
dos, carregava no lado esquerdo
do peito os botoms com as ima-
gens de Kim Il-sung, o fundador
do país, e seu filho, Kim Jong-il,
que morreu em dezembro. Do
direito, pendia a Medalha da Reu-
nificação.

Segundo Ri, valeu a pena tro-
car o sul pelo norte, ainda que a
experiência adulta no regime de
Seul tenha se restringido à pri-
são. “Eu era solteiro quando vim
para cá. Agora tenho uma bela
mulher e uma filha.” / C.T. e L.P.
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Ato para legitimar
Kim Jong-un
reúne 50 mil
Elite militar da Coreia do Norte jura lealdade até a morte ao
herdeiro da dinastia comunista em cerimônia em Pyongyang
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Cinquenta mil pessoas jura-
ram ontem em uníssono dar a
vida para defender Kim Jong-
un, em evento que consolidou
sua posição como novo líder
norte-coreano e reafirmou o
culto a seu avô, Kim Il-sung,
cujo centenário será celebra-
do hoje. A demonstração de
unidade em torno do jovem de
29 anos ocorreu ao fim de uma
semana na qual ele foi indica-
do para os cargos máximos de
comando do país, o que con-
cluiu a transição iniciada em
dezembro, quando morreu
seu pai, Kim Jong-il.

Na sexta-feira, Kim Jong-un
foi nomeado primeiro presiden-
te da Comissão Nacional de De-
fesa, o cargo mais alto na estrutu-
ra de comando da Coreia do Nor-
te. Dois dias antes, ele já havia
assumido o posto de primeiro se-
cretário-geral do Partido dos
Trabalhadores. Kim Jong-un é o
terceiro Kim a assumir o coman-
do do país, em um processo que
começou em 2010, quando foi in-
dicado por seu pai, Kim Jong-il,
como herdeiro da primeira di-
nastia comunista do mundo.

A Reunião Nacional do Cente-
nário, no Estádio Kim Il-sung,
no centro da capital, foi um even-
to para reafirmar o poder da di-
nastia e a veneração ao fundador
do país. Enquanto se reforçava o
mito de Kim Il-sung, garantia-se

também a lealdade e veneração
ao novo líder. “Todos os solda-
dos e o povo coreanos estão total-
mente determinados a devotar
sua vida a nosso respeitado ca-

marada Kim Jong-un e defendê-
lo até a morte”, disse o major
Jiang Chol-hyok, um dos partici-
pantes no evento.

Durante uma hora, o chefe do
presidium da Assembleia Popu-
lar Suprema, Kim Yong-nam, dis-
cursou para uma plateia de mili-
tares e civis hipnotizados. Senta-
dos todos na mesma posição,
com roupas semelhantes e ges-
tos idênticos, os norte-coreanos
aplaudiam e ovacionavam de for-
ma sincronizada, em um movi-
mento que parece ter sido incuti-
do nas suas vidas há tempos.

“O camarada Kim Il-sung fun-
dou nossa república e fez uma
grande diferença na vida das pes-
soas e no destino do nosso país
sob os ideais Juche e Songun”,
discursou Kim Yong-nam, lou-
vando as ideologias de “autossu-
ficiência” e de “militares antes
de tudo”, desenvolvidas por Kim
Il-sung e Kim Jong-il para guiar a
Coreia do Norte.

Pelo menos um terço dos con-
vidados para a cerimônia era de
militares, que também integram
a elite do país, concentrada na
tribuna em torno de Kim Jong-
un. Pelo menos dois dos cinco
membros do Comitê Permanen-
te do Politburo também perten-
cem ao Exército, mostrando a
força da filosofia implantada por
Kim Jong-il de colocar a defesa
do país acima de tudo. São eles o
general Chol Ryong-hae, e o che-
fe do Estado-maior conjunto das
Forças Armadas, Ri Yong-ho.

Na celebração do centenário
do patriarca, o neto Kim Jong-un
assumiu definitivamente o pa-
pel que lhe cabe como herdeiro
da liderança norte-coreana.
“Nós sacrificaremos nossas vi-
das para defender Kim Jong-
un”, saudavam os presentes, to-

dos de mãos levantadas, virados
para o novo líder. Na tribuna, ves-
tido de preto, com um enorme
relógio prateado na mão esquer-
da, sua única joia, Kim Jong-un

recebia as ovações com a compla-
cência aprendida em família. Ao
sair da tribuna, acenava calma-
mente para o público, que mal o
podia ver em meio a dezenas de

seguranças.
O novo líder norte-coreano

preside hoje a gigantesca parada
em homenagem aos 100 anos de
seu avô.

Sul-coreano fugiu
para o Norte após
30 anos na prisão

Dinastia Kim,
há 3 gerações
no poder

Regime teria
até 8 bombas

Celebração. Militares participam de homenagem a Kim Il-sung em estádio de Pyongyang

Mantenha silêncio. Norte-coreanos estudam na biblioteca da Universidade Kim Il-sung, em Pyongyang: rede controlada

Para estudantes de
Pyongyang, palavras
como Facebook ou
Twitter não têm
nenhum significado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




