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EleiçõesnosEUA

‘Obama não investiu politicamente na Europa’

lTodos os líderes europeus que se
confrontaram com a crise caíram
do poder, da direita à esquerda.
Mas Obama se reelegeu mesmo
com o aumento do desemprego.
Por quê?
A razão fundamental foi o fato de

que Obama teve Mitt Romney como
rival republicano. Romney foi um
candidato fraco, do início ao final. O
fato de as pessoas terem votado em
Obama, mesmo enfraquecido e com
maus resultados, é sinal de que não
achavam que Romney faria um tra-
balhomelhor. A segunda razão é que
não havia umamudança total do hu-
mor dos americanos. Eles estavam
decepcionados com Obama, mas
não o bastante para eleger alguém
novo com trajetória instável.

lAUniãoEuropeia se sentiu alivia-
da com a reeleição de Obama. O
queobloco temia emRomney, fora
o fato de que ele não gosta do mo-
delo social do continente?
Os europeus não sabem por que

temem Romney, porque não sabem
quem ele é. Simplesmente achavam
Romneymenos interessante, atraen-
te ou agradável. Obama é altamente
popular na Europa, embora não te-
nha tratado tão bem os europeus.
Eles acham que Obama representa
um modelo social mais próximo do
europeu. Não entendem as políticas
sociais dos republicanos e temem o

conservadorismo e a herança de Geor-
ge W. Bush. É uma reação puramente
emocional. Se olhassemmais de perto,
não glorificariam Obama como fazem,
nem condenariam tanto Romney.

lRomney estava, então, parcialmen-
te certo quando acusouObama de es-
tar se aproximando domodelo social
europeu?
Não estava certo. O sistema america-

no está muito longe do europeu. O que
Obama fez foi um sistema de saúde
universal, algo que muitos americanos
querem e que sequer é uma especiali-
dade europeia.

l O que decepcionou europeus no
primeiro mandato de Obama?
Nãoque as pessoas estejam super de-

cepcionadas. Mas há algumas ques-
tões, como o fato de que ele não fechou
a prisão de Guantánamo. Obama tam-
bém se distanciou da Europa. Não in-
vestiu nela política ou emocionalmen-
te. Não cultivou nenhum líder europeu
no campo pessoal.

l Não seria também o fato de que
Obama voltou suas atenções estraté-
gias para a Ásia, particularmente
China e Japão, deixando o velho alia-
do europeu na sala de espera?
É verdade. Mas isso não está sendo

feito em prejuízo da Europa. Os ameri-
canos já estavam se desengajando da
Europa antes. Qualquer presidente dos
EUA teria tomado adecisão de refocar a
atenção para a Ásia, que virou uma es-
pécie de laboratório para a estabilidade
mundial no futuro. Não estou certo de
que europeus o condenam por isso.

lObama está sob pressão para ajudar
a acabar com a guerra na Síria. E Da-
vid Cameron, o premier britânico,
anunciou que vai conversar com os
rebeldes sírios. Como os americanos
veem este envolvimento na Síria?
Os americanos estão relutantes. Está

difícil saber com quem se pode traba-
lhar. É politicamente difícil por causa
do bloqueio do Conselho de Segurança
da ONU, com visões divergentes dos
russos e chineses. E o caso da Síria se
mistura com a questão do Irã: a violên-
cia sectária no país pode contagiar cur-

dos na Turquia, se espalhar para o Lí-
bano, a Jordânia, envolver Israel, Ará-
bia Saudita. Tem o potencial de explo-
dir toda a região. Por boas razões, eles
estão relutantes em intervir.

lO primeiro ministro de Israel, Ben-
jamin Netanyahu, torceu para a der-
rota de Obama. O presidente ameri-
cano se distanciará de Israel?
Israel vai ter eleições em breve. Não

haverá relações próximas entre Ne-
tanyahu e Obama, mas no momento é
mais um problema para Netanyahu. Os
americanos trabalharam duro para im-
pedir um ataque de Israel no Irã.

lNetanyahu se deu um prazo de até
meados de 2013para atacar o Irã. E se
decidir isso, complica muito para
Obama, não?
Seria extremamente complicado e

perigoso e mudaria toda a dinâmica da

região, com certeza. Mas meu senti-
mento é de que, quando Netanyahu
estabeleceu este prazo, teve mais a
ver com sua campanha política em
Israel. Já fez isso antes e precisa de
retórica forte para ganhar a eleição.

l Os americanos estão ansiosos
com a ascensão da China. Como o
senhor vê essa relação evoluindo?
É a relação mais crucial da próxi-

madécada. E vai depender da transi-
ção de liderança agora em Pequim.
O Partido Comunista escolheu seus
novos líderes para os próximos dez
anos, mas sabemos muito pouco de
sua política. Há uma luta dentro do
partido entre tradicionalistas e refor-
mistas. Não é um bloco coeso. Isso
tem que estar claro para quem lidar
com a China. Não importa em que
relação teremos comos chineses, es-
ta é a linha vermelha deles. l
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Disparidade. Pista de gelo do Rockefeller Center, em Nova York, mostra resultado da eleição, comemorado em todo o mundo

Diretor do instituto de
pesquisa Carnegie na Europa,
o alemão Jan Techau afirma
que o alívio do continente
com a reeleição de Obama é
“puramente emocional”, pois
o presidente voltou-se para a
Ásia e distanciou-se da União
Europeia

Para pesquisador alemão, maiores desafios de presidente reeleito serão relações com Irã e China

ENTREVISTA Jan Techau
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“Como acontece há
mais de dois séculos,
o progresso virá de
forma intermitente.”
Barack Obama
Presidente dos EUA

“Você se esforçou para
fazer jus à esperança que
o elegeu. Creio que
sua reeleição seja o
reconhecimento disso.”

Dalai Lama
Líder espiritual budista
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Sem mudanças bruscas, Irã pode ganhar espaço
Sanções e aviões não
tripulados na pauta
do OrienteMédio

-BEIRUTE- Mais sanções, diplo-
macia e aviões não tripulados.
É o que o Oriente Médio espe-
ra do próximo governo de Ba-
rack Obama.
— Não há motivo para espe-

rar uma mudança dramática
de rumo num segundo man-
dato Obama — afirmou Paul
Salem, diretor do centro de
pesquisa Carnegie em Beirute.
Segundo ele, o presidente

americano deverá manter a
mesma linha de política exter-
na dos últimos quatro anos,
optando pela diplomacia à al-
ternativa militar. Os dois prin-
cipais focos regionais serão Irã
e Síria:
— Sem a pressão pela reelei-

ção, Obama poderia intensifi-
car as negociações com o Irã
para conter o avanço do pro-
grama nuclear do país.
E apelar para mais sanções,

caso o impasse persista. Oba-
ma disse antes acreditar que o
aumento do bloqueio interna-
cional já estaria retardando os
planos nucleares de Teerã.
Para Salem, uma possível

mudançanohorizonte da polí-
tica externa dos EUA na região

seria uma aproximação com a
Rússia para o fim da crise síria,
que já se estende por 20 meses
e matou mais de 36 mil pesso-
as. Em viagem a Amã nesta se-
mana, o chanceler russo, Ser-
gei Lavrov, se reuniu com a
oposição síria e defendeu uma
solução negociada para
Bashar al-Assad liderar uma
transição no país. Na Jordânia,
o primeiro-ministro britânico,
David Cameron, pediu ontem
aos EUA apoio para criar uma
“área segura” na fronteira da
Turquia com a Síria.
“Obama vai sofrer pressão

para mudar sua abordagem
sobre a Síria, mas o presidente
defende que os EUA não de-

vem optar por uma ofensiva
militar, especialmente depois
das prolongadas guerras no
Iraque enoAfeganistão”, escre-
veu o jornalistaMarlin Dick no
jornal libanês “Daily Star”.
ParaDick, o fimda crise tam-

bémseria crucial para a estabi-
lidade do Líbano, visto pelos
EUA como apêndice da Síria.
Nas ruas de Beirute, a reelei-
ção foi recebida mais com alí-
vio do que com alegria.
— Melhor ele do que Rom-

ney — disse ao GLOBO o uni-
versitário libanês Abu Mo-
hammed Abdallah, de 23 anos.
Nadine Saab, professora de

árabe, concordou:
— Todo mundo estava com

medode umanova era (George
W.) Bush— contou ela.
Paul Salem, porém, lembra

outros desafios:
—Mais além do Oriente Mé-

dio, os EUAdevemmanter a al-
Qaeda na mira no Afeganistão
e ampliar os ataques com avi-
ões não tripulados em Iêmen,
Líbia e Mali.
No Egito e na Tunísia, pós-

Primavera Árabe, os EUA sina-
lizam que vão continuar apoi-
ando a transição democrática.
“Mas Obama ainda terá que

definir sua política sobre as re-
voltas árabes que estão trans-
formando a região”, observou
Dick em seu artigo.

EGITO ESPERA ELOS FORTES
Mais cedo ontem, o presidente
egípcio, Mohamed Mursi, pa-
rabenizou Obama pela reelei-
ção. Em telegrama divulgado
pela agência estatal Mena, dis-
se que esperava “o fortaleci-
mento da amizade entre os
dois países”.
Foi no Cairo que Obama fez

seu primeiro discurso interna-
cional como presidente, em
2009. Otimista, anunciou a re-
dução de tropas no Afeganis-
tão e pediu um “novo começo”
para as relações entre EUA e a
região. Mas falhou em negoci-
ar a paz entre palestinos e Isra-
el e teve atuação hesitante di-
ante da Primavera Árabe.
— Obama ganhou uma se-

gunda chance — sentenciou a
professora Saab. l
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Pequenas fãs. Em Jacarta, capital indonésia, crianças celebram a reeleição
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Após apoio velado a Romney,
Netanyahu se vê em saia-justa
Premier israelense
parabeniza Obama
e tenta dissipar
omal-estar

-TEL AVIV- Líderes israelenses e
palestinos parabenizaram Ba-
rack Obama pela vitória nas
urnas, mas a reeleição do pre-
sidente americano não foi co-
memorada com entusiasmo
por nenhum dos lados. A per-
manência democrata na Casa
Branca é umamánotícia, prin-
cipalmente, para o primeiro-
ministro de Israel, Benjamin
Netanyahu. É público o fato de
que ele e Obama não nutrem
qualquer amizade umpelo ou-
tro, e o israelense esbarra, ain-
da, na resistência do america-
no a seus apelos por uma pos-
tura “mais enfática” contra o
programa nuclear iraniano.
Emnota, Netanyahu afirmou

que “a aliança estratégica entre
Israel e os Estados Unidos é
mais forte de que nunca”. Mas,
a portas fechadas, o desfecho
do pleito não foi celebrado
nem pelo primeiro-ministro
nem pelos membros de seu
partido, o conservador Likud.
— O presidente Obama não

foi bompara Israel,mas oEsta-

do de Israel não vai se curvar a
ele — disparou o deputado
Danny Danon, que é próximo
a Netanyahu.
O ranço de inimizade entre

os dois líderes foi destaque no
noticiário — principalmente
porque Netanyahu havia estre-
lado propagandas eleitorais
em prol do republicano Mitt
Romney, de quem é amigo há
40 anos.

OLMERT ENSAIA VOLTA
Aproveitando-se do mal-estar,
o ex-primeiro-ministro Ehud
Olmert arregaçou as mangas,
no que parece ser o primeiro
passo em sua intenção de con-
correr às eleições em Israel,
marcadas para 22 de janeiro.
Ele lembrou que os israelenses
devem pensar duas vezes an-
tes de reeleger o premier con-
servador, favorito:
— O que Netanayhu fez du-

rante a campanha levanta a
dúvida sobre se ele tem um
amigo na Casa Branca. Não es-
tou certo se tem.
Mas, para o professor Mena-

hem Blondheim, da Universi-
dade Hebraica de Jerusalém, a
questão da química pessoal
entre os dois é um exagero.
— Diplomacia internacional

é algo sério, não muda por ca-
prichos dos líderes—disse ele,
ressaltando que a questão pa-
lestino-israelense não é priori-
dade para Obama agora. l

DANIELAKRESCH

Especial paraOGLOBO
internacio@oglobo.com.br

Product: OGlobo PubDate: 08-11-2012 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_AR User: Asimon Time: 11-07-2012 21:40 Color: CMYK

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  8 nov. 2012, Mundo, p. 42.




