
55º lugar
ocupa a Argentina em um ran-
king de desenvolvimento finan-
ceiro divulgado pelo Fórum de
Davos. A lista de 62 países é
encabeçada por Hong Kong,
EUA e Grã-Bretanha.

Medo das diferenças culturais faz a Europa erguer muros em suas fronteiras
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Um instituto do governo da Chi-
na está pedindo aos líderes do
país que comecem a eliminar gra-
dualmente a impopular política
de filho único vigente no territó-
rio chinês. A intenção é que, até
2015, todos os casais possam ter
dois filhos. O órgão estatal esti-

ma que a versão final de sua pro-
posta esteja pronta em até duas
semanas.
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Novasacusações de pedofilia sur-
giram ontem contra o ex-apre-
sentador da BBC Jimmy Savile,
afetando ainda mais a reputação
da TV britânica e aumentando a
pressão sobre sua diretoria. Savi-
le, que morreu em 2011, teria as
chaves dos quartos de um hospi-
tal de Leeds, segundo Terry
Pratt, ex-porteiro do prédio.

Savile, que arrecadava fundos
para a Enfermaria-Geral de
Leeds, chegava sempre tarde da
noite com duas mulheres, ia aos

flats das enfermeiras e saía antes
do amanhecer.

“Ele subia e via o rapaz na me-
sa, pegava a chave e as mulheres o
seguiam até a casa das enfermei-
ras”, disse Pratt à BBC. Em comu-
nicado, o hospital disse estar
“chocado” com a acusação: “É im-
portante que ela s eja investigada
de forma apropriada”.

O relato foi feito um dia de-
pois de Dickie Arbiter, ex-asses-
sor da realeza, ter dito que o com-
portamento de Savile durante as
visitas à residência do príncipe
Charles, o Palácio St. James, le-
vantava “suspeitas”. Arbiter dis-
se ao jornal The Guardian que Sa-
vile cumprimentava as jovens
que trabalhavam no palácio “ro-

çando seus lábios pelos bra-
ços das garotas”.

Os questionamentos sobre
a forma como a BBC lidou
com as suspeitas a respeito de
Savile têm afetado a reputa-
ção do atual diretor-geral da
emissora, George Entwistle, e
de seu antecessor, Mark
Thompson, novo CEO do
New York Times. Dois inquéri-
tos independentes e uma in-
vestigação da polícia estão em
andamento.

O tabloide The Sun publi-
cou a história de uma ex-pa-
ciente do hospital psiquiátri-
co Broadmoor, em Crowthor-
ne, que revelou como era difí-
cil para as pessoas voltarem-
se contra Savile no auge de
sua fama. A mulher teria sido
colocada em uma solitária
por seis meses depois de dizer
a uma enfermeira que Savile a
havia agredido sexualmente. /

REUTERS

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Astro da BBC tinha chaves de
quartos para abusos em hospitais

Despejos elevam gastos
com saúde mental
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Vaticano deve limitar
visitas à Capela Sistina
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Revista transforma
Lamborghini em táxi
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O presidente da França, Fran-
çois Hollande, descartou ontem,
em Paris, a possibilidade de o
Ocidente aliar-se a Israel em
uma intervenção militar contra
o Irã para destruir o programa
nuclear iraniano. A advertência
foi feita durante encontro em Pa-
ris com o primeiro-ministro de
Israel, Binyamin Netanyahu, no
primeiro dia de sua visita oficial.

Enquanto o governo francês
pressiona por mais sanções in-
ternacionais contra Teerã, Ne-
tanyahu reiterou que só a repres-
são econômica “não resolverá” o
impasse.

Após um almoço no Palácio
do Eliseu, os dois líderes políti-
cos concederam entrevista cole-
tiva. Sobre o Irã, Hollande reafir-
mou que a França não aceitará
que o país persista no desenvolvi-
mento de um programa nuclear
militar, que classificou como
“uma ameaça que não pode ser
aceita”. “Já votamos várias san-
ções e estamos prontos a votar
outras, se for necessário”, reite-
rou. “Queremos atos concretos
que comprovem o abandono da
pesquisa.”

Netanyahu elogiou a posição
da França, mas se mostrou con-
trariado com a insistência em
sanções por parte do Ocidente.

Hollande aproveitou a oportu-
nidade para cobrar a reabertura
de negociações de paz entre Is-
rael e a Autoridade Palestina. Ne-
tanyahu disse estar pronto para
uma eventual reunião com o pre-
sidente palestino, Mahmoud Ab-
bas, no Palácio do Eliseu.

Pequim discutirá fim da
política de filho único

A revista australiana Everything
for the man transformou um
Lamborghini Gallardo – veículo
avaliado em cerca de US$ 250
mil – em um táxi para promover
o lançamento de um jogo eletrô-
nico. O vencedor será premiado
com uma corrida grátis.

Desde 2007, 400 mil execuções
de hipotecas foram iniciadas na
Espanha. Proprietários viram o
preço de seus imóveis reduzidos
à metade, mas as prestações con-
tinuaram as mesmas. Entre as
principais causas de depressão
no país, agora estão os despejos.

Os afrescos de Michelangelo no
teto da Capela Sistina completa-
ram 500 anos ontem e o Vatica-
no alertou: deve limitar o núme-
ro de visitantes, cerca de 5 mi-
lhões por ano, 20 mil por dia no
verão. A respiração, o suor e o ca-
lor corporal danificam a pintura.

estadão.com.br

Savile. Apresentador
britânico morreu em 2011

P assei minha vida inteira
nas fronteiras da Europa
continental. Da janela de
minha casa ou de meu es-
critório, olhava para o
Bósforo para ver aÁsia do

outro lado. Assim, pensando em Euro-
pa e em modernidade, eu sempre me
sentia, como o restante do mundo, um
pouquinho provinciano.

Como os muitos milhões que vi-
vem fora do Ocidente, tive de enten-
derminhaprópriaidentidade enquan-
to observava a Europa de longe e, as-
sim, no processo de elaborar minha
identidade, com frequência me per-
guntei o que a Europa poderia repre-
sentar para mim e para todos nós.

Essaéumaexperiência quecompar-
tilho com a maioria da população
mundial, mas como Istambul, minha
cidade, está situada justo onde a Euro-
pacomeça – ou, talvez, onde elatermi-
ne – meus pensamentos e ressenti-
mentos têm sido um pouco mais ur-
gentes e constantes.

Venho de uma das muitas famílias
de classe média alta de Istambul que
abraçaram de todo coração as refor-
mas ocidentalizantes e secularizan-
tes introduzidas nos anos 20 e 30 por
Kemal Ataturk, fundador da Repúbli-
ca da Turquia. Para nós, a Europa era
mais do que um lugar para encontra-
mos um emprego, fazer negócios ou
cujos investidores nós procuraría-
mos atrair. Era, principalmente, um
farol de civilização.

Nesse ponto, devo salientar um fato
importante:historicamente,aTurquia
nunca foi colonizada por uma potên-
cia ocidental, nunca foi oprimida pelo
imperialismoeuropeu.Issonospermi-
tiu nutrir mais livremente nossos so-
nhosde ocidentalizaçãoaoestiloeuro-
peu, sem suscitar muitas lembranças
ruins ou sentimentos de culpa.

Seteanos atrás,eu costumava tentar
persuadir plateias de como seria mara-
vilhosoparanósseaTurquiaingressas-
se na União Europeia (UE). Em outu-
bro de 2005, as relações entre a Tur-
quia e a UE haviam atingido seu auge.

A opinião pública e a maior parte da
imprensa turca pareciam felizes com o
começo das conversações oficiais en-
treUE eTurquia.Alguns jornais turcos
especularam otimisticamente que as
coisaspoderiaavançarcommuitapres-

teza, de fato, e a Turquia poderia gozar da
condição de membro pleno da UE até
2014.

Outros jornais escreviam relatos de
contos de fadas sobre os privilégios que
os cidadãos turcos finalmente consegui-
riam quando essa participação plena fos-
seassegurada.Maisimportante,os inves-
timentos seriam feitos e tesouros incon-
táveis chegariam de vários fundos da UE
para a Turquia de modo que, como os
gregos, nós também subiríamos mais
um degrau na escala social e poderíamos
viver com tanto conforto quanto os de-
mais europeus.

Significado. Ao mesmo tempo, o coro
europeu de protestos conservadores e
nacionalistas contra a possível entrada
da Turquia no bloco estava se tornando
cada vez mais audível, em especial na
Alemanha e na França. Eu me vi apanha-
do nesse debate e comecei a me pergun-
tar o que a Europa realmente significa.

Se é a religião que demarca suas fron-
teiras, eu pensei, então a Europa é uma
civilização cristã – nesse caso, a Tur-
quia, cuja população é 99% muçulmana,
pode ser geograficamente europeia,
mas não tem lugar na UE.

No entanto, será que os europeus se
satisfariam com uma definição tão es-
treita de seu continente? Afinal, não
foi o cristianismo que transformou a
Europa em um exemplo para pessoas
que vivem no mundo não ocidental,
mas uma série de mudanças sociais e
econômicas e as ideias que elas cria-
ram ao longo dos anos.

Essa força intangível que fez da Euro-
pa um ímã para o restante do mundo,
ao longo dos dois últimos séculos, é,
em poucas palavras, a modernidade.
Como nossos confiáveis livros de histó-
ria nos ensinaram, a modernidade é o
produto desses desdobramentos quin-
tessencialmente europeus, como a Re-
nascença, o Iluminismo, a Revolução
Francesa e a Revolução Industrial. Cru-
cialmente, as forças por trás dessas mu-
danças de paradigma não foram religio-
sas, mas seculares.

Alguns anos atrás, sempre que o tópi-
co da UE surgia numa discussão, eu cos-
tumava dizer que a Turquia ingressaria
na UE desde que ela pudesse respeitar
os princípios de liberdade, igualdade e
fraternidade. “Mas será que a Turquia
respeita esses princípios?”, as pessoas

me perguntavam, com toda razão – e o
debate recomeçava.

Quando olho para aqueles dias, ago-
ra, sinto uma certa nostalgia da pai-
xão com que discutíamos – tanto na
Turquia como na Europa – os valo-
res que a Europa deveria defen-
der.

Hoje, no momento em que a
Europa se debate com a crise
do euro e a expansão da UE se
desacelera, pouquíssimos
de nós aindanos damos o tra-
balho de pensar e falar sobre
essas questões. E, infeliz-
mente, o interesse positivo
que cerca uma futura possí-
vel participação da Tur-
quia também enfraqueceu.

Liberdade. Isso ocorreu,
em parte, porque a liber-
dade de pensamento con-
tinua lamentavelmente
subdesenvolvida na Tur-
quia. No entanto, a prin-
cipal razão é, se dúvida,
o grande afluxo de mi-
grantes muçulmanos
do norte da África e da
Ásia para a Europa que,
aos olhos de muitos eu-
ropeus, lançou uma
sombra escura de dúvi-
da e de medo sobre a
ideia de um país predo-
minantemente muçul-
mano ingressar no blo-
co.

Está claro que esse
medoestá levando aEu-
ropa a erguer muros em
suasfronteiras eafastar-
se gradualmente do
mundo. Com o progres-
sivo esquecimento do
slogan da liberdade,
igualdade e fraternida-
de, a Europa se tornará,
infelizmente, um lugar
cada vez mais conserva-
dor e dominado por
identidades étnicas e re-
ligiosas. / TRADUÇÃO DE
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Novas informações sobre
casos de pedofilia de
Jimmy Savile pioram
ainda mais reputação da
direção da emissora
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




