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Opinião

A defesa da posição dos países emergentes no
contexto do G-77 + China. Por Luis María Kreckler

Brasil e Argentina em prol do
desenvolvimento na Rio+20

Além de novos
compromissos, também
é preciso evitar um
retrocesso em relação
ao que já foi acordado

C
hefes de Estado e de go-
verno estarão reunidos
no Rio de Janeiro, a par-
tir de hoje, para debater

os múltiplos desafios econômi-
cos, sociais e ambientais que en-
frentamos nos dias atuais, em
busca de caminhos que nos per-
mitam atingir o futuro que que-
remos: o desenvolvimento sus-
tentável, equitativo e inclusivo.

Sustentável porque os padrões
atuais de produção e consumo
têm ultrapassado o ponto máxi-
mo de exigência à natureza e o
problema já não é só das gera-
ções futuras, mas das presentes: o
problema é nosso. Equitativo
porque já não podemos fugir do
compromisso de fechar a distân-
cia entre os países desenvolvidos
e os países em desenvolvimento,
nem abrir espaço a regras do jo-
go que restrinjam o crescimento.
Inclusivo porque é fundamental
erradicar a pobreza no mundo,
procurando novos modelos de
desenvolvimento que gerem em-
pregos dignos que deem lugar a
integração plena de toda a socie-
dade, em uma cultura de susten-
tabilidade na qual os interesses
das classes até agora excluídas
sejam devidamente tratados, ga-
rantindo pelo menos um nível
mínimo de proteção social.

Nada disso é realmente novo.
Os temas que serão abordados
na Rio+20 têm sido debatidos
pelas diversas agências e progra-
mas das Nações Unidas durante
décadas. A novidade é que pela
primeira vez todos esses temas
serão tratados conjuntamente
em uma única conferência: para
essa multiplicidade de proble-
mas globais é imperativo alcan-
çar uma resposta também glo-
bal, coordenada e com consenso.

Sim, nada é novo, e a maior
parte dos temas não foi só já de-
batida, mas também já foram
assumidos compromissos a res-
peito deles. Na Cúpula da Terra,

a Rio 92, assim como em nume-
rosos tratados multilaterais, os
países desenvolvidos aceitaram
suas obrigações específicas, ba-
seadas no sétimo princípio da
Declaração do Rio: as responsa-
bilidades comuns, mas diferen-
ciadas. Todos os países têm res-
ponsabilidades com o meio am-
biente, mas aqueles países que
atingiram o mais alto grau de
desenvolvimento às custas da
degradação ambiental global
têm responsabilidades históri-
cas que os obrigam, mais que
nunca e mesmo hoje em um
contexto de crise econômica
mundial, a ser sinceramente ge-
nerosos na cooperação com os
países em desenvolvimento.

É por isso que, além de even-
tuais novos compromissos, o
que estamos precisando é evitar
um retrocesso em relação ao já
acordado e lograr que recursos
financeiros novos e adicionais,
assim como a transferência pro-
funda e efetiva de tecnologia, in-
cluindo a cabal capacitação dos
recursos humanos, sejam garan-
tidos por parte dos países desen-
volvidos. Em outras palavras: já
temos definido os objetivos,
agora precisamos dos meios de
i m p l e m e n t a ç ã o.

A relação entre a Argentina e
o Brasil é uma das mais intensas,
variadas e multidisciplinares do
mundo. Todos os dias assistimos
na mídia as infinitas interações
entre ambos os países: desde a
reivindicação dos direitos sobe-
ranos contra os resíduos do co-
lonialismo até as diferenças em
detalhes comerciais inevitáveis

entre parceiros privilegiados.
Diante da Rio+20 podemos com
grande prazer constatar que
nossos países estão bem juntos,
jogando no mesmo time, defen-
dendo as posições dos países em
desenvolvimento no contexto
do G-77 + China. A presidenta
Cristina Kirchner, ciente da ur-
gência que implica o desenvolvi-
mento sustentável para nossa re-
gião, chegará na Rio+20 para re-
forçar a luta que ela e a presi-
denta Dilma Rousseff, junto a
tantos outros chefes de Estado
da nossa América Latina, vem lu-
tando há muito tempo.

A Argentina tem historica-
mente exercido em foros am-
bientais uma função de facilita-
ção dos consensos, de aproxima-
ção de posições antagônicas em
prol de uma solução comum.
Basta lembrar a adoção em 1997
do Protocolo de Kyoto, peça fun-
damental do regime global so-
bre mudanças climáticas, mes-
mo num contexto adverso, gra-
ças às conciliadoras gestões da
delegação argentina, que presi-
diu as negociações.

Assim, eu não posso deixar de
parabenizar o Brasil na sua fun-
ção de presidência da Conferên-
cia Rio+20: independentemente
de suas fortes posições como
país, o Brasil tem demonstrado
uma maravilhosa capacidade pa-
ra facilitar os consensos em uma
das negociações mais delicadas e
complexas dos últimos anos.

Sua flexibilidade, seus esfor-
ços de coordenação e diálogo,
assim como sua imensa genero-
sidade devem servir como exem-
plo para todos os países do
mundo, especialmente hoje
quando sabemos que só uma
verdadeira solidariedade inter-
nacional nos permitirá atingir o
futuro que queremos.

Luis María Kreckler é embaixador da
República Argentina no Brasil.
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FELIPE HANOWER/AGÊNCIA O GLOBO

Forças do velho Egito resistem
e conspiram contra democracia

O
movimento de massas que
derrubou o ditador egípcio
Hosni Mubarak teve a ilusão de
que a queda do antigo regime
viria com a saída de seu mais

poderoso e odiado representante. Dezesseis
meses depois, diante de desapontamentos
crescentes, o Egito continua governado por
militares dispostos a não deixar o poder, que
mantêm desde 1952. As históricas eleições
parlamentares e os dois turnos das eleições
presidenciais estabeleceram rituais
democráticos ignorados há décadas. Mas
podem desaguar em imensas frustrações,
após as sucessivas manobras do Conselho
Supremo das Forças Armadas, que rifou
Mubarak para continuar comandando o país.

Se havia alguma dúvida de que os militares,
que têm posição social e econômica relevante,
iriam ceder aos desejos das ruas, ela se dissipou
com as provocações em série feitas por eles nos
últimos meses e a mais recente manobra da
elite do antigo regime para reduzir a uma
caricatura a tentativa democrática. Nesse plano,
arquitetado pela Suprema Corte do país,
inteiramente composta por membros
indicados pelo ex-ditador, em conluio com os
militares, o Parlamento foi dissolvido ainda
durante a eleição presidencial. Ao mesmo
tempo, a junta militar, que já havia
restabelecido a lei marcial desde 13 de junho,
decretou que não estará submetida aos demais
poderes constitucionais. O Conselho Supremo
avocou para si o direito de fixar seu próprio
orçamento e o de vetar artigos da Constituição
que, ironicamente, “violem os princípios da
r e v o l u ç ã o” que ele próprio combateu.

O script desse golpe de Estado pode ter o
seu final com a sagração de Ahmed Shafiq, o
último primeiro-ministro de Mubarak, como
o vencedor das eleições do último domingo.
Shafiq, que se entendeu bem com os militares,
seria o homem ideal para representar a
fachada democrática de um regime que, em
essência, permaneceu o mesmo até agora. A
insistência de Shafiq em proclamar a vitória,
com a mesma certeza com que o faz o
candidato da Irmandade Muçulmana,
Mohamed Mursi, é suspeita e fala por si só.

“Eleger ” Shafiq não é ainda a última
cartada dos adeptos do antigo regime. A
campanha do candidato dos acólitos de
Mubarak foi virulentamente anti-Irmandade,

e não há dúvida de que os militares não se
sentiriam mal em banir novamente o partido
muçulmano da vida política. A dissolução do
Parlamento teve esse objetivo. O Partido da
Liberdade e Justiça, a face eleitoral da
Irmandade, ganhou 235 cadeiras e, ao lado
dos radicais muçulmanos salafistas, com 125,
formaram um bloco islâmico com 72% dos
assentos. Os outros partidos obtiveram 28%.

Agora, ainda que Mursi ganhe as eleições,
sobre ele pesará a decisão da Justiça egípcia,
que já mostrou a que veio, sobre vários
processos que propõem o banimento da
Irmandade. O julgamento foi adiado para 4
de setembro, e pode simplesmente anular a
possível vitória de Mursi e instalar em seu
lugar Shafiq. Esse desfecho não tem nada de
irreal. Em abril, a Justiça eleitoral considerou
inelegível um dos principais líderes da
Irmandade, Khairat el-Shater, alegando seu
passado criminal, pelas leis de Mubarak, que
governou 30 anos com a lei marcial a seu lado.

A polarização entre militares e o velho
regime, de um lado, e radicais muçulmanos,
de outro, alijou a maior parte das forças
políticas liberais, centristas ou sem partido,
que atuaram com peso nas grandes
manifestações que derrubaram Mubarak. O
avanço da Irmandade no Parlamento
descontentou vastos setores, que
simplesmente agora se recusam a optar por
alternativas que consideram igualmente
ruins. Não é a primeira vez na história que
momentos de ruptura política colocam à sua
frente os mais organizados e antigos partidos
políticos, em detrimento das legendas
moderadas do espectro político.

A frustração com os rumos da política do
país animou ao mesmo tempo os militares a
tomar iniciativas mais ousadas. As
manifestações da praça Tahrir já não têm a
mesma força de antes. Os choques com a
minoria católica egípcia, que produziram
dezenas de mortos, assustaram quem teme o
movimento islâmico. A cartada dos militares
é pelo endurecimento do regime. Mursi, se
ganhar, não terá Parlamento, e a comissão
constitucional pode se acabar sendo redigida
em um anexo das repartições militares. A
revolta contra o continuísmo pode criar um
clima de violência política que abrirá um
novo período de incertezas, com repressão,
mortes e caos no Egito.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




