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Reação. Mergulhado em graves dificuldades econômicas e alvo de distúrbios sociais que alimentam forças nacionalistas contrárias à
integração, bloco europeu é contemplado pela contribuição às mais de seis décadas de promoção da democracia e dos direitos humanos

Em crise, União Europeia ganha Nobel
da Paz e argumento contra eurocéticos
ALESSANDRO DI MARCO/EFE

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

No momento em que atravessa sua mais grave crise política e econômica, a União Europeia (UE) celebrou ontem
uma conquista histórica: o Prêmio Nobel da Paz de 2012. A decisão do comitê de experts,
anunciada no fim na manhã,
em Oslo, na Noruega, pegou
de surpresa a opinião pública
do bloco de 27 países.
Nasprincipaiscapitaisdocontinente, a notíciafoi recebida como uma bênção por líderes políticos e intelectuais pró-integração, que enfrentam uma contestação crescente de partidos de
extrema direita e movimentos
nacionalistas. Ontem mesmo
em 90 cidades da Itália, estudantesprotestaramcontraaeliminação de bolsas e a declaração do
ministro da Educação, Francesco Profumo, que defendeu para
os estudantes a política de “porrete e cenoura”.
Até a manhã de ontem, nomes
como o de Maggie Gobran, diretora de um instituto para auxílio
à infância no Egito, Gene Sharp,
americanoquemilita porrevoluções não violentas, e Sima Samar, ativista afegã da luta contra
o uso da burca, eram apontados
entre os favoritos em uma lista
de 231 indicados. Dessa relação,
também fariam parte Julien Assange, fundador do WikiLeaks, e
até a rede de TV do Catar Al-Jazeera, por sua cobertura da Primavera Árabe. Poucos apostavam, mas a imprensa norueguesa já evocava a possibilidade de
que a UE seria a contemplada.
Oanúnciofoifeitoemcomunicado: “O Prêmio Nobel da Paz
foi atribuído à União Europeia
por ter contribuído durante
mais de seis décadas para a promoção da paz e a reconciliação, a

FRONTEIRAS CONTURBADAS
l Crise faz UE rediscutir Acordo
Schengen, que prevê a livre circulação no
bloco. Pacto contribui para reconciliação,
decisiva para o Nobel da Paz

PAÍSES DA UE SIGNATÁRIOS DO ACORDO
MEMBROS DO BLOCO QUE NÃO FAZEM
PARTE DO ACORDO
(*FUTUROS MEMBROS JÁ APROVADOS)

Ao receberem a notícia de que a
União Europeia (UE) havia sido
escolhida para o Prêmio Nobel
daPaz,muitosparisiensesseperguntaram: por que e, sobretudo,
por que agora? Acadêmicos, filósofos e líderes políticos se alter-
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ria explique a escolha, nas ruas
deParis, a informação foi recebida com enorme surpresa, mas

também com satisfação pela
maioria das pessoas com quem a
reportagemdo Estado teve contato.
Já nas universidades e nos escritórios políticos de Bruxelas, a
notíciacaiucomouma unçãopolítica em um momento de grave
crise econômica. “Nós estamos
muitoorgulhosos quenossosesforços em favor da paz na Europa sejam recompensados”, afirmou Herman Van Rompuy, presidenteda UE, entusiasmado. “A
Europa atravessou duas guerras
mundiais no curso do século 20
e nós instauramos a paz. A União
Europeia é a maior força de paz
da história.”
Ao longo do dia, políticos do
passado e do presente vieram a
públicoressaltarosméritosdaintegração–muitoatacadapormo-

vo garantir o acesso pacífico às
matérias-primas essenciais para
a indústria siderúrgica, de forma
areduziratensãopolíticaquepesava sobre a indústria bélica do
continente. A reunião se traduziu em 60 anos sem guerras na
Europa Ocidental.
No imaginário popular, essas
conquistas perderam espaço para as queixas, como a de que o
euro aumentou o custo de vida,
ou de que estrangeiros tomaram
o mercado de trabalho de países
maisdesenvolvidos.Asinsatisfa-

ções vêm sendo canalizadas por
partidos de extrema esquerda e
direita, que apontam Bruxelas e
sua burocracia como responsável pela crise.
Para Jean-Dominique Giuliani,
presidentedoConselhodeAdministração da Fundação Robert
Schuman,oNobeléantesdemais
nada o reconhecimento de um
mérito. “A UE trouxe de estabilidade política à Europa”, disse ao
Estado. “É uma mensagem muito clara de que não devemos voltar atrás em seus sucessos.” / A.N.

Crise do dia. Estudantes usam cenouras em protesto em Turim contra cortes na educação
democracia e os direitos humanos na Europa”, dizia o texto.
Aseguir,ocoordenadordoComitê Nobel Norueguês, Thorbjorn Jagland, ex-primeiro-ministrodopaís–reputadoporsuaposição pró-integração –, justificou
a escolha. “A UE enfrenta atual-

Prêmio dá sinal de apoio
em meio à turbulência
PARIS

SUÉCIA

PAÍSES DE FORA DA UE QUE
ADERIRAM AO PACTO

naram em emissoras de TV e jornais explicando: com o Nobel, a
academia envia uma mensagem
de apoio à integração em meio à
turbulência.
O estímulo pretende enfrentar a sucessão de crises que se
abateu sobre a UE. Desde 2005,
com o fracasso da Constituição

mentegravesdificuldadeseconômicas e distúrbios sociais consideráveis”, ponderou, lembrando
que a integração transformou
“umcontinentedeguerra emum
depaz”.“OComitêNobelNorueguês deseja se concentrar no que
ele considera o resultado mais

Europeia, a integração vive uma
fasededesgraçaaosolhosdaopinião pública. Todos os pilares da
unificação vêm sendo contestados, da moeda única, o euro, à
área de livre circulação de pessoas,Schengen.Háaindaosdesequilíbrios macroeconômicos.
Até os anos 1990, a integração
dos países da Europa era muito
associada à conquista da paz e do
desenvolvimento econômico no
continente. Seu embrião, a Comunidade Europeia do Carvão e
doAço,de1951,tevecomoobjeti-

importante: a luta bem-sucedida
pelapaz,areconciliação,ademocracia e os direitos do homem.”
Surpresa. Mesmo que a histó-

vimentos extremistas. Para HelmutKohl,ex-chancelerdaAlemanha e um dos artífices do euro, a
moedaúnica,classificou adistinção como um “encorajamento”
para que “a Europa siga na via da
união”. “O Nobel de 2012 é antes
de mais nada uma consagração
do projeto pela paz.”
Valéry Giscard d'Estaing, expresidente da França e um dos
autores da fracassada Constituição Europeia – rechaçada por
franceses e holandeses em 2005
–, celebrou o reconhecimento.
“É justo que o esforço extraordinário feito pelos europeus e seus
dirigentes para estabelecer a paz
definitiva no continente seja reconhecido e honrado.”
Na Alemanha, Angela Merkel
definiu a decisão como um estímulo para que a UE avance na
direção das reformas políticas e
econômicas. Lembrando a crise
do euro, a chanceler afirmou: “O
euro é mais do que uma moeda e
nós não deveríamos esquecer
disso nas semanas e meses em
que trabalhamos para reforçálo”. “O euro é uma ideia de Europa como comunidade de paz e de
valores”, completou.

estadão.com.br
Portal. Todos os vencedores
do Nobel da Paz
topicos.estadao.com.br/nobel-da-paz

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A11.
ENTREVISTA
Erik Berglund, diretor de construção de capacidade do Eurosur

Contra violência, continente aperta controle fronteiriço
ESPECIAL PARA O ESTADO / BRUXELAS

● O conflito na Síria exige algum
controle especial na Europa?

Preocupados com a segurança,
os europeus se preparam para
fortalecer a vigilância das fronteiras externas do bloco. O projeto Eurosur (sistema de vigilância da fronteira europeia)
está em fase experimental e seu
funcionamento pleno está previsto para 2013. Com ele, a
União Europeia, coroada ontem com o Nobel da Paz, quer
evitar o terrorismo, o crime organizado e a imigração ilegal,
detalha o diretor de construção
de capacidade do Eurosur, Erik
Berglund. Ele garante que a crise não vai atrapalhar o andamento do plano e, por outro
lado, pode abrir os vigiados portões para turistas das maiores
economias emergentes.

Estamos monitorando a situação na Síria como fazemos em
outras áreas de interesse, como foi a Líbia no ano passado.
Esta informação vai para os
nossos relatórios analíticos para alertar os Estados membros.
Também monitoramos a situação na fronteira em Rodes. Neste caso especifico, está afetando a Grécia, via Turquia. Nas
últimas semanas, as entradas
na fronteira terrestre diminuíram consideravelmente. Mas
há uma tendência crescente
nas fronteiras marítimas da
Turquia para a Grécia. Em todos os casos, tentamos respondê-los, e convidamos os Estados membros para integrar as
operações conjuntas para reforçar a fronteira identificada.

Viviane Vaz

Neste caso específico, pedimos
orçamento adicional e reforço
nas operações nas fronteiras
marítimas gregas.

dades para troca de conteúdo
com países do norte da África,
mas ainda não há nada em concreto nas operações agora.

● Em que sentido esta crise afetou o projeto Eurosur, sobretudo
nos países do sul da Europa?

● E a América Latina, é uma região que apresenta algum desafio para vocês?

A crise econômica não afetou.
Há um fundo da Comissão Europeia para ajudar esses países
que sofrem mais pressão no
que concerne às migrações. E
agora com o (Acordo) Schengen, não temos fronteiras internas na Europa, o que significa
que as fronteiras externas são
um interesse comum.

Estamos lidando mais com a
Síria, com a Líbia, também
com Mali, áreas que estão em
crise na nossa vizinhança. Não
há nada parecido ocorrendo na
América Latina.

● O projeto Eurosur prevê cooperação com terceiros países limítrofes com a UE. Algum tipo de
cooperação foi iniciada?

Estamos estudando as possibili-

● Há pressão para que o bloco
facilite a entrada de empresários
e turistas dos Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) na UE. Como
encontrar o equilíbrio entre trazer negócios e impedir crimes?

É outra área em que a UE tem
lançado iniciativas e está relacionada com o trabalho da Co-

missão Europeia, chamada
Smart Borders (fronteiras inteligentes). É para ter fronteiras
melhores e mais eficientes para os viajantes, empregando
tecnologia biométrica, que permite aos cidadãos europeus
passar livremente por portões
automáticos. Outra ideia é o
programa de registro de viajantes, que pode facilitar a vida
dos empresários ou viajantes
frequentes, como chineses e
latino-americanos. Também
trabalhamos no sistema de informações de vistos. Quando
você pedir um visto, ficará no
programa eletrônico e terá
suas digitais registradas. E depois quando cruzar a fronteira,
será fácil verificar que você é
você mesmo.
● A Associação Europeia para

Defesa dos Direitos Humanos
criticou o projeto Eurosur, sugerindo que daria as boas-vindas a
empresários, mas dificultaria a
entrada de pessoas que provêm
de zonas em conflito ou crise.
Como você responderia a esta
crítica?

A ideia do projeto do Eurosur
é melhorar o controle do que
está ocorrendo nas nossas
áreas de fronteiras, detectar
as pessoas que as cruzam e
registrá-las de acordo. Se são
criminosos ou traficantes de
drogas, devem passar por procedimentos criminais. Se são
refugiados, com direito à proteção internacional e asilo, devem ser processados por esse
canal. Se não são aceitos, por
outras variáveis, precisam voltar ao país de origem. O Eurosur realmente não quer prevenir migrações ou os refugiados de entrarem na Europa,
quer melhorar a informação
sobre quem entra e encaminhar as pessoas aos canais que
elas devem seguir.

