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75 mil
fotos de mulheres na rua, tira-
das sem autorização, foram en-
contradas pela polícia na casa
de um escocês de Aberdeen.
Ele foi condenado a 3 anos de
prisão em regime semiaberto.

ESCOCESA
INSPIRE

Em visita à Rússia, o presidente
francês, François Hollande, não
perdeu a oportunidade de cutu-
car o ator Gérard Depardieu, que
adquiriu cidadania russa para fu-
gir dos impostos na França. Hol-
lande convidou empresários e
“mesmo artistas, celebridades

russas” a visitarem e investirem
na França, arrancando risadas
da plateia.

LE MONDE

●✽
SHAHIDUL
ALAM
LOS ANGELES TIMES

Israelenses e palestinos devem
se apoiar em princípios comuns
Em sua visita a Jerusalém e à Cisjordânia, o presidente Barack Obama deveria pressionar os líderes de ambos os
lados a se aterem às declarações positivas, e não às negativas, para que o processo de paz possa ser levado adiante

Bangladesh ainda
espera punição
para traidores
Manifestações na Praça Shahbagh têm o espírito de 1971

●✽
DAVID MAKOVSKY
GHAITH AL-OMARI
THE WASHINGTON POST

Um americano foi engolido on-
tem por uma cratera que abriu
sob seu quarto enquanto ele dor-
mia e, mesmo após intensas bus-
cas, socorristas dizem não ter en-
contrado no buraco “nenhum si-
nal de vida”. Seu irmão, que esta-
va na casa, sobreviveu.

Homem é engolido por
buraco enquanto dormia

THE GUARDIAN
Al-Qaeda incita incêndio
de automóveis nos EUA

VISÃO
GLOBAL

Rodman exalta ‘grandes
líderes norte-coreanos’

O anúncio da Casa
Brancade que o presi-
dente americano, Ba-
rackObama, não leva-
rá consigo uma inicia-
tiva de paz em sua

iminente visita a Israel e à Cisjordâ-
nia reforça o sentimento de que ele
vê a visita como uma oportunidade
para restabelecer laços como os po-
vos israelense e palestino no início
de seu segundo mandato.

É certamente válido fortalecer o
respaldo público em relações interna-
cionais. É difícil conceber qualquer
tipo de ruptura do impasse entre líde-
res israelenses e palestinos enquan-
to o público de ambos os lados esti-
ver tão desconfiado como está da pos-
sibilidade de um progresso.

Mas se a Casa Branca concentrar-
se nos povos, e não só nos governos, e
apontar para declarações significati-
vas que líderes de ambos lados fize-
ram, o resultado poderá ser um verda-
deiro progresso.

Ainda há maiorias – cada vez meno-
res – por uma solução com dois Esta-
dos. Algumas sondagens mostram,
contudo, que cada lado está conven-
cido de que o outro não aceita uma
solução de dois Estados.

Como o premiê israelense, Binya-
min Netanyahu, e o presidente pales-
tino, Mahmoud Abbas, são ambos
avessos ao risco, somente o apoio de
seus respectivos eleitorados alterará
o cálculo risco-benefício na hora de
fazer concessões. Ironicamente, es-
sas atitudes públicas que constran-
gem os líderes são geralmente cria-
das ou reforçadas pelas mensagens
negativas desses líderes.

Em que pesem as diferenças, Ne-

tanyahu e Abbas fizeram algumas decla-
rações públicas significativas sobre
questões-chave nos últimos anos.

Em seu discurso para uma sessão con-
junta do Congresso em 2011, por exem-
plo, Netanyahu anunciou: “Buscamos
uma paz... em que (os palestinos) não
serão nem súditos de Israel nem seus
cidadãos. Eles devem desfrutar de uma
vida de dignidade nacional como povo
livre, viável e independente em seu pró-
prio Estado”.

Abbas disse publicamente em junho
de 2010: “Ninguém nega a história judai-
ca no Oriente Médio. Um terço do Alco-
rão sagrado fala sobre os judeus no
Oriente Médio, nesta área. Ninguém do
nosso lado, ao menos, nega que os ju-
deus estavam na Palestina, estavam no
Oriente Médio”.

No ano passado, Abbas disse: “Pode-
mos pôr um fim ao conflito e às deman-
das históricas. ... Quando tivermos um
acordo e assinarmos esse acordo, nin-
guém de ambos os lados estará autoriza-
do a falar de demandas históricas”.

Declarações. Infelizmente, muitas
dessas declarações positivas são com
frequência ignoradas ou esquecidas, já
que são esporádicas e não são coordena-
das para causar o maior impacto. As pes-
soas lembram-se, então, das declara-
ções danosas de um lado, esquecendo as
positivas. E um lado apenas não fará de-
clarações generosas, temendo ser ridicu-
larizado pelos linhas-duras de dentro,
que acreditam que medidas desse tipo
não serão recíprocas. Para essas mensa-
gens serem eficazes, elas não deveriam
ser fragmentadas nem episódicas, mas
repetidas para intensificar seu impacto.

A questão que se coloca, então, é se
esses líderes estão dispostos a fazer um

esforço concertado para repetir essas
declarações como parte de um círculo
virtuoso no qual uma declaração refor-
çaria a outra em vez de solapá-la.

As atitudes públicas são particular-
mente cruciais para a paz agora que a
era de líderes “maiores do que a vida”
que iluminaram o caminho para a paz
morreram. Já não há um Anwar Sadat
ou um Yitzhak Rabin para mobilizar a
maioria moderada de cada público. No

passado, essas maiorias seguiram seus
líderes ousados. Hoje, o cinismo e o ceti-
cismo públicos impedem os líderes de
liderar. Uma mudança nas atitudes pú-
blicas não será fácil, mas é um pré-requi-
sito para uma ação política decisiva.

O principal temor palestino é que Is-
rael estenda suas fronteiras até o Rio
Jordão, anexando de fato a Cisjordânia
e prolongando indefinidamente a ocu-
pação. Os palestinos apontam para a ex-

pansão atual dos assentamentos co-
mo evidência da falta de sinceridade
de Israel sobre alcançar a paz. Eles
temem que o processo de paz produ-
za apenas mais processos sem levar
jamais a uma soberania palestina.

O principal temor israelenses é
que a Autoridade Palestina não acei-
te a legitimidade moral de Israel co-
mo um Estado do povo judeu, com
direitos iguais para todos seus cida-
dãos. Eles apontam para declarações
de Abbas sobre Jerusalém questio-
nando uma conexão histórica judai-
ca com a cidade. Em março de 2010,
num discurso para uma cúpula da Li-
ga Árabe que foi transmitida pela Al-
Jazira, ele disse: “Jerusalém e seus
arredores são uma responsabilidade
que Alá nos atribuiu. Salvá-la do
monstro do assentamento e do peri-
go da judaização e do confisco (de
terras) é um mandamento (islâmi-
co) pessoal que nos obriga a todos”.
Os israelenses veem esse ponto co-
mo crítico, especialmente dadas as
descrições negativas de Israel na mí-
dia palestina e a rejeição de grupos
extremistas como o Hamas. Em últi-
ma instância, eles também temem
que os palestinos não queiram termi-
nar o conflito.

Missão. Em sua visita, Obama deve-
ria insistir para autoridades de alto
escalão de ambos os lados reitera-
rem, pública e consistentemente,
princípios fundamentais para afas-
tar os temores básicos que os cida-
dãos de ambos os lados nutrem pelo
outro. Ele deveria deixar claro que os
Estados Unidos estão ouvindo e se-
rão críticos de mensagens negativas.

O que ele espera dos líderes tam-
bém deveria ficar claro: se qualquer
um deles espera extrair uma declara-
ção similar do outro, ele precisa fazer
a sua. Para ser sustentável, uma men-
sagem positiva terá de ser inequívoca
e recíproca.

Embora seja fácil desesperar-se
com o atual impasse, reengajar os pú-
blicos desconfiados de ambos os la-
dos é uma missão factível e necessá-
ria para se alcançar algum progresso.
/ TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

✽

MAKOVSKY É DIRETOR DO PROJETO SO-

BRE O PROCESSO DE PAZ NO ORIENTE MÉ-

DIO NO WASHINGTON INSTITUTE FOR

NEAR EAST POLICY. OMARI É DIRETOR

EXECUTIVO DA AMERICAN TASK FORCE

ON PALESTINA

ASSOCIATED PRESS

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

Na Rússia, Hollande faz
piada sobre Depardieu

No mês passado, deze-
nas de milhares de ci-
dadãos de Bangladesh
lotaram a Praça Shah-
bagh para exigir justi-
ça diante dos crimes

cometidos em 1971 quando o país se
tornou independente do Paquistão.

Pessoas comuns formaram uma
multidão, manifestando sua ira, mas
também alegria. Crianças usavam
suas roupas favoritas, sentadas nos
ombros dos pais que gritavam slo-
gans que elas não compreendiam. As
mulheres puderam participar da ma-
nifestação de modo seguro, sem o as-
sédio que muitas vezes ocorre quan-
do há uma grande aglomeração de ho-

mens enfurecidos.
O ano de 1971 foi transcendental para

Bangladesh. Quando o subcontinente
indiano foi dividido em 1947, nos foi ne-
gado o direito de autogoverno. Em mar-
ço de 1971 o Exército paquistanês, apoia-
do pela China e pelos Estados Unidos,
iniciou uma repressão sangrenta de 75
milhões de bengalis. Milhões de pes-
soas se refugiaram na Índia.

Milícias afiliadas do partido islâmico
Jammat-e-Islami colaboraram com o
Exército paquistanês. Atuavam como in-
formantes, saíam à caça das pessoas e
participaram de estupros, assassinatos
e tortura de cidadãos. E mataram cente-
nas de intelectuais a sangue frio.

Quando Bangladesh conseguiu sua in-

dependência, com ajuda da Índia, o no-
vo governo prometeu punir os “raza-
kars”, ou colaboradores.

Todos nós sabíamos quem eram. Mas
a realpolitik numa jovem nação cercada
por vizinhos poderosos inevitavelmen-
te leva a compromissos. O líder funda-
dor de Bangladesh, xeque Mujibur Rah-
man, criou tribunais especiais para jul-
gar os colaboradores. Milhares de ações
foram impetradas, mas a cruzada pela
justiça foi arruinada no final 1973, quan-
do o xeque declarou uma anistia geral
para aqueles colaboradores cujo julga-
mento ainda não havia sido iniciado.
Dois anos depois, ele foi assassinado e
começou uma série de golpes militares.

A Constituição original de Bangla-
desh tinha quatro princípios básicos: na-
cionalismo, democracia, socialismo e
secularismo. Os ditadores militares
substituíram esses princípios pela “fé
absoluta no Todo Poderoso Alá como
base de todas as ações”, em 1977, e outra
mudança foi feita em 1988, o que levou
uma nação antes secular a ser redefini-
da como islâmica. Lei marcial, anistia e
acordos políticos permitiram àqueles
colaboradores ficarem livres e o Ja-
maat-e-Islami aos poucos se integrou
na política do país.

Somente em 2010 um tribunal deci-
diu enfim investigar os crimes de guerra
de 1971. E o seu primeiro veredito foi
proferido no mês passado, condenando
um ex-membro do Jamaat, Abdul Ka-
lam Azad, à morte. Numa segunda deci-

são, em cinco de fevereiro, condenou o
atual líder do Jamaat, Abdul Quader
Mollah à prisão perpétua - sentença que
os manifestantes consideram muito in-
dulgente. Eles suspeitam que sentença
de perpétua seja parte de um acordo se-
creto que a atual primeira ministra, xe-
que Hasina Wazed (irmã do fundador
do país assassinado) firmou com líde-
res islâmicos par se manter no poder.

O Jamaat pertence a uma coalizão de
oposição liderada pelo Partido Nacio-
nal de Bangladesh. Há temor generaliza-
do de que, se um novo governo assumir
o poder nas próximas eleições parla-
mentares, perdoará Mollah, Azad e ou-
tros membros do Jamaat ainda à espera
de julgamento, o que deixará colabora-
dores de 1971 novamente em liberdade.

O atual governo estabeleceu um pre-
cedente perigoso: desde 2009 a primei-
ra ministra perdoou cerca de 20 conde-
nados à morte, incluindo criminosos
responsáveis por assassinatos.

Muitos dos jovens manifestantes reu-
nidos na Shahbagh nunca viveram num
país sob ocupação nem vivenciaram o
terror dos ataques surpresa no meio da
noite ou o temor do estupro, da tortura,
do assassinato gratuito. Mas estão furio-
sos com a duplicidade do governo.

Anos de governo cleptocrático, nepo-
tismo, corrupção e abuso de poder cor-
roeram a confiança no governo. As pes-
soas sentem que o sistema está tão cor-
rompido que as mudanças possivelmen-
te não virão a partir de eleições. Por isso

centenas de milhares de bengalis se
reuniram no mês passado num movi-
mento espontâneo que rapidamente
se difundiu pelo país.

Em 15 de fevereiro Ahmed Rajib
Haider, blogueiro e um dos organiza-
dores dos protestos, foi assassinado.
Sua garganta foi cortada, seu corpo
mutilado - marca registrada da ala es-
tudantil do Jamaat. A manifestação
era de cólera e dor, mas a praça não
explodiu num frenesi de vingança.
Havia aqueles que achavam que está-
vamos sendo ingênuos, que olho por
olho era a resposta. Mas uma parte da
multidão era mais moderada.

Desde então a violência cresceu.
Na quinta-feira os manifestantes na
praça se alegraram quando o tribunal
anunciou a sentença de morte para
um outro líder do Jamaat, Delawar
Hossain Sayedee. O Jamaat revidou
violentamente, provocando cho-
ques sangrentos em todo o país.

Mas os protestos são mais do que
uma demanda por sentenças de mor-
te. Eles são também um clamor de-
mocrático e uma tentativa de um
país para tirar o poder de líderes que
colocaram os benefícios pessoais à
frente do interesse nacional. Os pro-
testos representam o espírito de
1971. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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É PROFESSOR, ATIVISTA E EX-PRISIONEI-
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A última edição da revista em in-
glês da Al-Qaeda, a Inspire, ensi-
na aprendizes de jihadistas a in-
cendiar e explodir pneus de auto-
móveis. A rede, que espalhou o
terror no 11 de Setembro, diz que
“o fogo nos carros será o pior pe-
sadelo dos EUA”.

De saída da Coreia do Norte
após três dias de viagem, o astro
do basquete americano Dennis
Rodman afirmou que o ditador
Kim Jong-un “é um cara muito
bacana”, descendente de “gran-
des líderes”, que comandaram o
regime mais fechado do mundo.

estadão.com.br

FONTE: THE EVENING EXPRESS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2013, Internacional, p. A35.




