
França: condições para apoiar Afeganistão 
Hollande, que já anunciara retirada antecipada, diz que dinheiro para defesa após 2014 só com monitoramento de gastos 
• CHICAGO, Estados Unidos. 
Sem deixarem claro como o 
Afeganistão conseguirá, sozi-
nho, vencer uma guerra que, 
após uma década, a maior ali-
ança militar do mundo conti-
nua a lutar sem perspectivas 
de fim, os líderes da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) formalizaram on-
tem a decisão de retirar, até 
2014, as tropas estrangeiras 
do conflito. A França, que já ti-
nha causado desconforto ao 
anunciar que seus militares só 
ficam até 2012, também se 
mostrou reticente em dar 
mais dinheiro para apoiar as 
Forças Armadas afegãs. 

O cronograma ratificado on-
tem na Cúpula de Chicago se-
gue o que já vinha sendo pre-
visto por Obama para as tro-
pas americanas — que consti-
tuem 70% do total de 130 mil 
combatentes estrangeiros no 
Afeganistão. A transição é qua-
lificada como "irreversível" na 
declaração final do encontro. 

Até a metade de 2013, as For-
ças Armadas afegãs serão res-
ponsáveis por todas as 
missões de combate no país, 
apesar de o Talibã—como ad-
mitiu o presidente americano, 
Barack Obama — continuar a 
ser um inimigo "robusto". 

Os militares afegãos vêm ado-
tando posições de liderança em 
operações, mas algumas unida-
des sofrem com deficiências 
que as fazem depender dos 

Pablo Martinez Monsivais/AP 

0 PREMIER albanês Sali Berisha (esquerda), com Obama, o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, e Cameron em Chicago 

americanos para obter até mes-
mo água potável. Num futuro 
próximo — cuja data não é 
mencionada na declaração — a 
força afegã estará responsável 
pelo território onde vivem 75% 
da população. O último militar 
estrangeiro sairá até 31 de de-
zembro de 2014. 

— Nós conseguiremos che-

gar a um Afeganistão estável 
que não será perfeito... e pode-
remos começar a reconstruir 
os EUA — disse Obama. 

Um oficial britânico conside-
rou "irrealista pensar que o 
Afeganistão estará completa-
mente seguro e que não há 
possibilidade de o terrorismo 
voltar a emergir". 

Longa e custosa, a Guerra do 
Afeganistão, iniciada pouco após 
os ataques do 11 de Setembro, se 
tornou impopular num contexto 
de crise econômica internacio-
nal, no qual os eleitores de diver-
sos países da aliança demons-
tram cada vez mais sua oposição 
a gastos no conflito. Sair do con-
flito se tornou tema central de 

várias campanhas. 
Mesmo depois da retirada, a 

Otan estima que serão neces-
sários US$ 4,1 bilhões por ano 
para financiar a defesa afegã e 
tentar evitar um fracasso com-
pleto. Os EUA querem obter 
pelo menos US$ 1,3 bilhão jun-
to aos demais aliados. 

O presidente francês, Fran-

çois Hollande, que venceu as 
eleições prometendo a retirada 
antecipada em 2012, impôs con-
dições para contribuir. Os EUA 
cobraram "um pouco menos" 
de US$ 200 milhões de dólares 
de Paris, um valor próximo aos 
US$ 190 milhões prometidos pe-
la Alemanha — o Reino Unido 
dará US$110 milhões. 

— Nós vamos estudar o pe-
dido de financiamento. Mas 
colocamos uma condição, 
que é saber se essas contri-
buições estão sendo adminis-
tradas efetivamente — afir-
mou Hollande. — Não temos 
um valor definido, mas não 
estamos amarrados ao que a 
Alemanha ou qualquer outro 
país venha a dar. 

Talibã elogia posição de 
Paris e promete combate 
Num comunicado emitido 

sobre a Cúpula da Otan, o Tali-
bã elogiou a declaração de Hol-
lande sobre a retirada adianta-
da das tropas e prometeu con-
tinuar a combater. 

Além da indefinição sobre o 
resultado final da guerra, os alia-
dos também saíram de Chicago 
sem conseguir obter do Paquis-
tão um aval para voltar a usar o 
território do país como rota de 
suprimento às tropas no Afega-
nistão. Islamabad suspendeu a 
cooperação depois que 24 mili-
tares paquistaneses foram mor-
tos, por engano, num ataque da 
Otan no ano passado. 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 31.
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