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ganhará esta campanha apresentando um me-
lhor futuro para nosso país — sentenciou.
A assinatura do acordo foi recebida com frieza

nas ruas de Edimburgo, que já ganhoumais au-
tonomia de Londres em 1998, após a chegada
do Trabalhismo ao poder no Parlamento britâ-
nico, concedendo aos escoceses liberdade para
decidir temas comodefesa e relações exteriores.
— Eu me considero britânico e prefiro conti-

nuar britânico. Servi ao Exército britânico lu-
tando ao lado de ingleses, galeses e norte-irlan-
deses — disse Murray Poole, de 24 anos.
Caso o “sim” vença o referendo de 2014, o Par-

lamento escocês deverá, então, promover o diá-
logo como governo britânico para definir o pro-
cesso de uma eventual separação.

PETRÓLEO E GÁS COM DESTINO INCERTO
Ogoverno conservador de Londres é contrário à
ideia, apesar de decidir deixar “que o povo da
Escócia decida”. Ontem, o premier David Came-
ron deixou clara sua posição:
— Acho que o resto do Reino Unido estará

melhor com a Escócia. Meu argumento tam-
bém vale para os povos inglês, galês e norte-ir-
landês, assim como para os escoceses.
A independência traria considerações econô-

micas. Alémdedúvidas sobre a permanência da
Escócia na União Europeia, o uso da libra como
moeda, e a ausência de ajuda do governo britâ-
nico, haveria, ainda, em jogo, a posse de aome-
nos 20 bilhões de barris de petróleo e gás no
Mar do Norte — pertencente ao Reino Unido. l

Referendo em 2014 vai decidir sobre emancipação total do governo central
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Contraste. O premier escocês, Alex Salmond, e o britânico, David Cameron (à direita) assinam o documento para o referendo histórico: um entusiasmado; o outro, nem tanto

Reino Unido abre caminho
para Escócia independente
-EDIMBURGO- A campanha separatista ainda não
cativou o povo e sequer foi às ruas — como na
Catalunha, por exemplo. Mas as promessas de
independência do Partido Nacional Escocês
(SNP, na sigla em inglês), reeleito com maioria
absoluta em 2011, ganharamontemumprimei-
ro esboço de realidade.Opremier britânico,Da-
vid Cameron, e o primeiro-ministro da Escócia,
Alex Salmond, assinaram um acordo permitin-
do a realização de um referendo histórico em
2014, para saber se os 5,2 milhões de escoceses
desejam ou não a independência do Reino Uni-
do após 305 anos de união.
O documento foi assinado na Casa de Saint

Andrews, sede do governo semiautônomo esco-
cês, apósmeses de negociações entre Edimbur-
go e o governo central de Londres. Pelas bases
do acordo, o plebiscito terá uma única questão:
“sim” ou “não” a respeito da independência. O
documento acertou, ainda, a redução da idade
mínima de participação no pleito de 18 para 16
anos — numa tentativa de arrebatar novos e jo-
vens eleitores.

PESQUISA MOSTRA 34% A FAVOR DA SEPARAÇÃO
A data escolhida— 2014— não é por acaso: co-
incide com os 700 anos do aniversário da Bata-
lha de Bannockburn, quando os escoceses der-
rotaram os invasores ingleses.
—O governo escocês temuma visão ambicio-

sa para a Escócia: um país europeu próspero e
bem-sucedido, que reflita os valores escoceses
de justiça, oportunidade, igualdade e coesão

social — comemorou Salmand, referindo-se a
um “dia histórico”.
Pesquisas recentes de opinião, porém, mos-

tram um claro contraste ao entusiasmo do pre-
mier nacionalista. Somente 30% a 40% dos es-
coceses estariam interessados na independên-
cia. Uma enquete feita ontem pela rede de TV
ITVNewsmostrou que apenas 34% votariam no
“sim”, e outros 55%dos escoceses disseramacre-
ditar que a economia sofreria reveses em caso
de independência — uma vez que US$ 48 bi-
lhões do Orçamento vêm de Londres. Mas, Sal-
mand insiste na habilidade — e em rivalidades
históricas com a Inglaterra — para reverter a
tendência negativa.
— Se eu acho que posso ganhar essa campa-

nha? Sim, acho. Acredito que a independência

Filipinas assinam pré-acordo de paz com guerrilha
Governo e separatistas

muçulmanos esperam criar
região autônoma até 2016

-MANILA- Após cerca de 40 anos de luta armada—
e dezenas de negociações fracassadas — um
pré-acordo firmado ontem entre o governo fili-
pino e o grupo separatista Frente Moro da Li-
bertação Islâmica (FMLI) abriu caminho para
um acordo de paz definitivo no Sul das Filipinas
em 2016. Os termos do documento preveem a
criação de uma região autônoma muçulmana,
chamada Bangsamoro, na região Sul da ilha de
Mindanao, onde se concentram cerca de 9 mi-
lhões de muçulmanos moros.
Os moros lutam pela independência ou por

autonomia desde a década de 1970 na região de
Mindanao, que consideram sua pátria ancestral
bem antes da chegada, ocupação e colonização
cristã pelos espanhóis, em meados de 1500.
Grupos armados foram formados e, desde en-
tão,mais de 150mil pessoasmorreramnumdos
conflitos mais longos do continente asiático.

CONVERSAS PROSSEGUIRÃO NA MALÁSIA
O acordo de paz preliminar foi mediado pelo
governo daMalásia e assinado na capital,Mani-
la, pelo presidente Benigno Aquino e pelo líder
da FMLI,Murad Ebrahim, no palácio presiden-
cial de Malacanang. Aquino afirmou que o pac-
to é uma oportunidade para “alcançar a paz ge-
nuína e duradoura”.
— Nós somos homens e líderes que querem

fazer algo positivo, e decidimos que agora é a
hora de optar por uma posição de superiorida-
de moral — afirmou o premier filipino, Najib
Razak, testemunha da assinatura do documen-
to de 13 páginas.
Razak destacou que o acordo vai proteger os

direitos do povo bangsamoro e preservar a so-

berania e a integridade territorial das Filipinas.
Para a FMLI, tratava-se de um momento his-

tórico: a primeira vez que um líder da oposição
armada era recebido formal e oficialmente pelo
governo de Manila.
—Venho aqui comoespírito empaz, para for-

jar uma cooperação de paz, com base em um
acordo entre a FMLI e o governo filipino. Ofere-
cemos a mão da amizade e da cooperação ao
presidente e aopovo filipinos—declarou o líder
guerrilheiro.
A FMLI, composta de 11mil guerrilheiros, não

é o único grupo separatista do Sul das Filipinas.
Há, ainda, a milícia islamista Abu Sayyaf, uma
dissidência da FMLI criada no início da década
de 1990— responsável por diversos atentados a

bomba— e a Jemaah Islamiyah, cujo objetivo é
criar umEstado pan-Islâmico no Sudeste asiáti-
co. Esse último grupo é o responsável por um
dos maiores atentados terroristas já registrados
na Ásia: os ataques de Bali, na Indonésia, que
matarammais de 200 pessoas em 2002.
Governo e oposição voltarão à mesa de nego-

ciações, na Malásia, no próximo mês. Na pauta,
pontos nevrálgicos, como o desarmamento da
guerrilha. Aquino deve, ainda, formar uma co-
missão de transição formada por 15 membros
para supervisionar a criação de um governo lo-
cal para a nova região autônoma. O cronograma
da paz também prevê um plebiscito, a ser reali-
zado em 2015, para determinar o tamanho exa-
to da área Bangsamoro. l
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Trégua.Muçulmanos da região de Mindanao demonstram apoio ao pré-acordo fechado ontem: conclusão em 2016
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CATALUNHA
O governo catalão promete organizar um plebiscito
sobre a independência, apesar do veto espanhol.

FLANDRES
A rica região Norte da Bélgica assistiu à vitória de
independentistas na eleição municipal da Antuérpia.

QUEBEC
A província canadense elegeu há dois meses uma
primeira-ministra separatista, Pauline Marois.

Turquia intercepta e inspeciona
voo vindo da Armênia que levava
ajuda humanitária a Aleppo

-ANCARA, DAMASCO E LUXEMBURGO- Depois de
banir aviões de carga da Síria de seu es-
paço aéreo, a União Europeia (UE) au-
mentou ontem a pressão sobre o regi-
me do presidente Bashar al-Assad ao
impedir, ainda, que aeronaves civis uti-
lizemos aeroportos do bloco. Amedida
é parte de um pacote extra de sanções
imposto ontem ao país. Além de refor-
çar o embargo de venda de armas ao
governo de Damasco, outros 28 cida-
dãos sírios, ligados ao regime, entraram
na lista negra da UE— tendo bens e re-
cursos passíveis de interdição em todo
o território europeu.
A cruzada aérea contra a Síria teve

um outro episódio na Turquia, onde
umavião cargueiro armênio que seguia
para Aleppo foi interceptado e inspeci-
onado. A aeronave levava ajuda huma-
nitária e foi forçada a pousar na cidade
turca da Erzurum, no Leste do país. A
operação, porém, ocorreu sem inciden-
tes diplomáticos: o governo da Armê-
nia sabia da inspeção, efetuada após
coordenação com o governo turco.
— O pouso do avião na Turquia era

planejado e foi realizado conforme
acordo fechadopreviamente. A aerona-
ve estava entregando ajuda humanitá-
ria à Síria — minimizou o porta-voz do
Ministério de Relações Exteriores da
Armênia, Tigran Balayan.

JIHADISTAS RECEBEM ARMAS
Enquanto isso, na Síria, as Forças Ar-
madas reagiram a uma denúncia da
ONG Human Rights Watch e negaram
que estejam usando bombas de frag-
mentação contra os opositores.
“O Exército Árabe Sírio não possui es-

se tipo de armas e afirma que essas in-
formações (sobre o uso delas) são com-
pletamente falsas”, informou o comuni-
cado do Exército.
Ontem, o enviado especial da ONU e

da Liga Árabe à Síria, Lakhdar Brahimi,
pediu que os dois lados aceitem uma
trégua durante o feriado islâmico do
Eid al-Adha, celebrado no fim da sema-
na que vem.
Mas a guerra civil apenas se compli-

ca. Um relatório confidencial sobre o
país, elaborado nos Estados Unidos, in-
dicou que a maior parte das armas for-
necidas pela Arábia Saudita e pelo Qa-
tar aos rebeldes sírios está indo parar
nas mãos dos jihadistas — e não dos
combatentes secularistas da oposição
ao regime Assad. l

Europa proíbe
pouso de aviões
civis da Síria

Motivada porMalala, ONU
lança abaixo-assinado em

defesa da educação feminina

-BIRMINGHAM, REINO UNIDO- A paquistanesa
Malala Yousufzai, baleada na cabeça e
no pescoço em atentado cometido pelo
Talibã na semana passada, foi transferi-
da ontem para o hospital Queen Eliza-
beth, emBirmingham, ReinoUnido. Os
médicos que agora cuidam da jovem
de 14 anos, atacada por sua defesa pú-
blica da educação feminina em seu pa-
ís, disseram que ela tem boas chances
de recuperação total.
Ainda no Paquistão, cirurgiões con-

seguiram retirar uma bala que passou
perto da medula espinhal de Malala.
Agora, ela está emumhospital especia-
lizado em ferimentos por armas de fo-
go, onde soldados britânicos feridos no
Afeganistão são tratados. Malala foi le-
vada sozinha para o Reino Unido. O
Consulado do Paquistão no país disse
que providenciará o encontro de fami-
liares com a jovem em breve.
Enquanto protestos contra o ataque a

Malala continuam ocupando ruas de
várias cidades do Paquistão, a ONU cri-
ou um abaixo-assinado intitulado “Eu
Sou Malala”, com o intuito de defender
o acesso de crianças e jovens, princi-
palmente do sexo feminino, à educa-
ção. Segundo o enviado especial da
ONU para a Educação Global, o ex-pre-
mier britânico Gordon Brown, as assi-
naturas serão entregues ao presidente
paquistanês, Asif Ali Zardari, e ao se-
cretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.
Malala foi baleada quando voltava da

escola em Mingora, no interior do Pa-
quistão. Maulana Fazlullah, um dos lí-
deres do Talibã no Paquistão, é aponta-
do como o mandante do atentado. l

Jovem baleada pelo
Talibã é transferida
para o Reino Unido
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 out.  2012, Economia, p. 28.




