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O impasse na Comissão Intera-
mericana de Direitos Huma-
nos (CIDH) começou após
uma medida cautelar determi-
nar a suspensão da obra da
Usina de Belo Monte.

Em represália, o Brasil reti-
rou seu embaixador na OEA e
forçou a criação de um grupo
de trabalho para examinar os
procedimentos da comissão,
iniciativa logo apoiada por

Equador, Venezuela e Colôm-
bia, que tinham pendências
com o órgão. No ano passa-
do, a Venezuela decidiu aban-
donar a comissão em meio
aos trabalhos para sua refor-
ma. Este ano, o Equador ten-
tou impulsionar uma propos-
ta de mudanças, que, para
grupos de direitos humanos,
tenta, na prática, enfraquecer
a CIDH.

O DEBATE “A IMPORTÂNCIA DA

LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO

DESENVOLVIMENTO DE UMA NAÇÃO”,

ORGANIZADO PELO INSTITUTO PALAVRA

ABERTA SE REALIZARÁ NESTA

QUARTA-FEIRA NO AUDITÓRIO DA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE

JANEIRO (RUA DA CANDELÁRIA, 9 - 1.˚

SUBSOLO - RIO DE JANEIRO). O

CREDENCIAMENTO TERÁ INÍCIO ÀS

9H30 E AS INSCRIÇÕES PODEM SER

FEITAS PELO TELEFONE (011) 3034-5295

(COM ALINE) OU PELO ENDEREÇO DE

E-MAIL

EVENTOS@PALAVRAABERTA.ORG.BR.

AS VAGAS SÃO LIMITADAS.

Luciana Nunes Leal / RIO

A importância da liberdade de ex-
pressão para o desenvolvimento
será o tema de um debate promo-
vido pelo Instituto Palavra Aber-
ta, na quarta-feira, no Rio, com a
presença de especialistas – entre
eles os da Universidade Colum-
bia, de Nova York – e jornalistas.

O seminário “A importância
da liberdade de expressão no
desenvolvimento de uma na-
ção” terá a presença do reitor
de Columbia, Lee C. Bollinger,
pesquisador especialista na Pri-
meira Emenda, o texto que ga-

rante a liberdade de discurso e
de imprensa na Constituição
dos EUA. Bollinger estará no
Brasil para participar também
de uma série de seminários que
marcará o início das atividades
do Columbia Global Center, re-
de de pesquisa e outras iniciati-
vas acadêmicas da universidade
nova-iorquina, no País.

Defensor de uma norma legal
que garanta a liberdade de ex-
pressão além das fronteiras e de
uma discussão sobre a censura
em escala mundial, Bollinger cos-
tuma citar a América Latina co-
mo “a área mais promissora do
mundo para ter jurisprudência
do tipo da Primeira Emenda”.

Na manhã de quarta-feira, par-
ticiparão do painel Liberdade de
Expressão Global, além de Bol-
linger, o ex-ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Car-
los Ayres Britto; o diretor de Con-

teúdo do Grupo Estado, Ricardo
Gandour; o diretor de redação
do jornal O Globo, Ascânio Sele-
me; o reitor da Escola de Pós-
Graduação em Jornalismo da Co-
lumbia, Nicholas Lemann; o dire-
tor do Columbia Global Center
no Rio de Janeiro, Thomas Tre-

bat; e a presidente executiva do
Instituto Palavra Aberta, Patrí-
cia Blanco. A mediação será da
jornalista Mônica Waldvogel.

“O Brasil é uma sociedade de
enorme importância global e sua
visibilidade não é proporcional
aos talentos do País. Acho que,

entre os oito centros, o Brasil vai
assumir uma posição de lideran-
ça”, afirma o brasilianista Tho-
mas Trebat.

No debate a respeito de liber-
dade de expressão, segundo o
brasilianista, serão discutidas a
experiência brasileira em rela-
ção à Lei de Acesso à Informação
e a proposta de controle externo
da mídia, entre outros temas.

Outros temas. Além do debate
sobre liberdade de expressão,
professores da Columbia e espe-
cialistas brasileiros também par-
ticipam amanhã e terça-feira de
seminários sobre educação, sus-
tentabilidade e inovação.

O prefeito do Rio, Eduardo
Paes, participará, no primeiro
dia de debates, do painel sobre
sustentabilidade das cidades.
Escolhido como sede no Brasil,
o Rio de Janeiro é a oitava cida-

de a receber o Columbia Global
Center.

Ele já foi instalado em Paris e
em seis cidades de países emer-
gentes: Pequim (China), Mum-
bai (Índia), Istambul (Turquia),
Nairobi (Quênia), Amã (Jordâ-
nia) e Santiago (Chile).

Correa mira
órgão que
defende livre
expressão
Equatoriano lidera tentativa de limitar
poder de comissão de direitos humanos

ServiçoColumbia vem ao Brasil debater riscos da censura

Marcelo Beraba / RIO

O principal alvo da ira do presi-
dente Rafael Correa, do Equa-
dor, que lidera a campanha pa-
ra reformar a Comissão Inte-
ramericana de Direitos Huma-
nos, é a Relatoria Especial de
Liberdade de Expressão.

As propostas que encami-
nhou, apoiadas pela Venezuela e
países que formam a Aliança Bo-
livariana para as Américas (Al-
ba), retiram a autonomia finan-
ceira da relatoria e bloqueiam
sua capacidade de monitorar e
cobrar medidas dos países-mem-
bros da OEA onde ocorrem
ameaças e violações.

Criada pela Organização dos
Estados Americanos em 1997 no
âmbitodaCIDH,aRelatoriaEspe-
cial assessora a comissão em te-
mas relativos à liberdade de pen-
samento e de expressão, faz um
acompanhamentodoestadode li-
berdade de expressão de todos os
países das Américas, emite pro-
nunciamentos especiais quando
identifica problemas sérios e pro-
duz um Informe Anual com co-
mentários sobre cada país.

Estes pronunciamentos, que
muitas vezes são advertências ou
cobranças, e o Informe Anual in-
comodam vários governos e fo-
ram os pretextos para a campa-
nha de Correa contra a Relatoria.

O governo equatoriano foi ad-

vertido algumas vezes por não
respeitar princípios da liberda-
de de expressão. Quito reagiu
fortemente quando, em 2011, a
Relatoria e a CIDH questiona-
ram a ação judicial impetrada pe-
lo presidente e a sentença que
condenou os diretores do jornal
El Universo e o colunista Emilio
Palacio a 3 anos de prisão e uma
multa de US$ 40 milhões. Pala-
cio, colunista político, havia cha-
mado Correa de ditador.

No seu informe do ano passa-
do, a Relatoria questionou o go-
verno do Equador por este proce-
dimento e pelo uso frequente
dos meios de comunicação públi-
cos e privados para atacar empre-
sas jornalísticas e jornalistas.
Em mais de uma ocasião, Correa
se referiu publicamente aos
meios que lhe fazem críticas co-
mo “sicários de tinta”.

Em relação às críticas e cobran-
ças da CIDH e da Relatoria Espe-
cial, Correa considera que vio-
lam a soberania do país e que es-
tão a serviço dos EUA e de ONGs
que defendem os direitos huma-
nos. Ele considera que a CIDH e
a Relatoria não têm competên-
cia para fiscalizar ou questionar
os países da OEA e que a priorida-
de destas instituições deveria
ser a promoção e difusão dos con-
ceitos de direitos humanos.

O esforço do Equador para li-
mitar a capacidade de ações da

CIDH e da Relatoria pode ser ava-
liado pelos violentos ataques de
Correa e pela intensa ação diplo-
mática ao longo dos dois anos
em que se discute a reforma.

Na semana passada, Correa re-
cebeu em Guayaquil represen-
tantes de 18 países, incluindo o
Brasil, para buscar apoio às suas
propostas na Assembleia Ex-
traordinária da OEA, marcada
para o dia 22, que decidirá os ru-
mos da reforma da CIDH.

No discurso de abertura, ele
voltou a desqualificar o trabalho

da CIDH de defesa dos direitos
humanos: “A CIDH está absolu-
tamente dominada por países he-
gemônicos e pelos interesses do
grande capital, particularmente
o capital por trás dos negócios
dedicados à comunicação. De fa-
to, é análogo ao neoliberalismo
no âmbito dos direitos”.

Financiamento. Uma das prin-
cipais medidas propostas pelo
Equador atinge diretamente o or-
çamento da CIDH e o da Relato-
ria Especial de Liberdade de Ex-

pressão. Hoje, elas não recebem
recursos suficientes dos países
membros da OEA e complemen-
tam seus orçamentos com dota-
ções de países europeus, ONGs
e fundações que apoiam proje-
tos específicos de controle dos
direitos humanos.

No caso da Relatoria Especial
de Liberdade de Expressão, a
mais ativa, mais da metade do
seu orçamento vem de doações.

O Equador quer acabar com es-
tas fontes complementares de re-
cursos. Para evitar o que conside-
ra influência dos EUA dos países
europeus e de ONGs, defende
que as instituições deveriam ser
bancadas exclusivamente pelos
países-membros do Sistema In-
teramericano de Direitos Huma-
nos. O problema é que estes paí-
ses praticamente não contri-
buem e os repasses regulares da
OEA são insuficientes.

Assim, criou-se uma situação
de fato esdrúxula. A maior parte
dos recursos destinados a pro-
mover os direitos humanos e mo-
nitorar as violações nos 34 países
do continente provém de países
como Azerbaijão, Dinamarca,
Finlândia e Holanda, de países

que não se submetem ao Siste-
ma Interamericano de Direitos
Humanos, como os EUA, e de
ONGs, como a Fundação Sueca
para os Direitos Humanos.

A proposta do Equador, se
aprovada, asfixiará a CIDH e a
Relatoria. Países como Brasil de-
fendem uma proposta interme-
diária, que acabou prevalecendo
no encontro de Guayaquil: os paí-
ses que aderiram ao Sistema In-
teramericano de Direitos Huma-
nos têm de aumentar seus repas-
ses para que sejam suficientes na
sustentação das instituições.

Como isso não vai acontecer
tão cedo, a resolução admite que
sejam aceitas as contribuições
voluntárias, mas com uma ressal-
va: que elas não sejam direciona-
das a projetos específicos, mas
distribuídas igualmente entre as
oito relatorias.

Essa ressalva afetará a Relato-
ria de liberdade de expressão.
Ela é hoje praticamente autos-
sustentável porque consegue
apresentar projetos próprios e
captar recursos complementa-
res. Por isso é tão ativa e sua auto-
nomia incomoda tanto alguns
países.

P ara Argentina, foi a glória.
Eleito papa, a notícia da esco-
lha do portenho Jorge Mario
Bergoglio varreu as ruas de

Buenos Aires. Jornalistas invadiram
Flores, o bairro de classe média onde
ele nasceu. Até andar no ônibus nú-
mero 70, a linha municipal que o reli-
gioso sempre tomava, virou progra-
ma turístico. “Deus é argentino”, es-
creveu o autor argentino Martín Ca-
parrós, nas páginas do New York Ti-
mes, entre brincalhão e triunfante.

Convenhamos, tanto o país sul-
americano quanto a Igreja de São Pe-
dro precisavam de bons ventos, ou
pelo menos de um bom biombo, em

meio a tamanha tormenta histórica. A
Argentina tem a inflação e a dissidência
em alta, enquanto sua diplomacia após
o referendo nas Malvinas (Yes, são britâ-
nicos) segue na defensiva.

Ineditismo. A Igreja também agradece
o frescor do novo pontifício, com sua
evidente simpatia, humildade e ineditis-
mo. Como um colegiado, com seu nú-
cleo duro de europeus, escolheram um
cardeal “quase do fim do mundo”, co-
mo definiu o próprio Bergoglio. É histó-
ria para os vaticanistas contarem. Mas o
fato de que o novo pastor de Roma – o
primeiro jesuíta, primeiro latino e o pri-
meiro Francisco – costuma andar de ôni-

bus, usa iPhone e conta piadas, caiu co-
mo um bálsamo numa casa contundida
por escândalos. “Deus os perdoem pelo
que fizeram”, brincou com os cardeais.

Mas mal dissipou a fumaça branca e já
surgiu outro tema indigesto, desta vez
longe da Santa Sé. A história é antiga e se
refere à atuação ambígua do bispado ar-
gentino durante a ditadura militar, há
mais de quatro décadas. Mas a julgar
pela celeuma que já provocou na im-
prensa, o assunto ameaça ensaiar uma
incômoda sobrevida.

Nos anos 70, Bergoglio era um padre
com carreira promissora que chegou a
principal da Companhia de Jesus. Em-
bora conservador, o catolicismo argenti-

no tinha sua dissidência, parte dela de-
baixo da regência do jesuíta.

Entre os inconformados, estavam
dois jovens padres, o húngaro Franz Ja-
lics e o argentino Orlando Yorio, que
trabalhavam nas favelas de Buenos Ai-
res. Para a junta militar, cutucar os po-
bres era missão do diabo e não perdoava
nem quem usasse batina.

As versões variam, mas, segundo seus
críticos, em vez de escorar os sacerdo-
tes, Bergoglio teria feito jogo dúbio,
comprometendo-os no momento mais
delicado.

O chefe da Companhia de Jesus che-
gou a avisar seus subordinados da boata-
ria que os classificava como subversi-
vos e simpatizantes da guerrilha. Em se-
guida, prometeu os defender das infâ-
mias. Finalmente, dizem, virou-lhes as
costas, desligando-os da Companhia e,
assim, abandonando-os à própria sorte.
O resultado: Jalics e Yorio foram presos
por cinco dias, que viraram cinco me-
ses, repleto de torturas bárbaras.

De lá para cá, houve lágrimas, enter-
ros, intenso debate e alguma penitên-
cia. De sua parte, Bergoglio nega qual-
quer conluio com a ditadura. No ano
passado, em nome da Igreja, fez um pe-

dido coletivo de desculpas à nação,
primeiro por ter “discriminado mui-
tos irmãos” como também por “não
nos ter comprometido o suficiente
em defender seus direitos”.

O Vaticano apressou-se em defen-
dê-lo, denunciando as críticas “calu-
niosas e difamatórias” promovidas
por grupos “anticlericais de esquer-
da”, com a intenção de difamar a Igre-
ja.

O padre Yorio morreu de causas
naturais em 2000. Jalics, com 85
anos, está em retiro espiritual, mas
disse, por meio do porta-voz da or-
dem jesuíta na Alemanha, onde vive,
que “está reconciliado com o que
ocorreu” e acrescentou: “não posso
julgar o papel de padre Bergoglio nes-
ses acontecimentos”.

A conciliação de Jalics pode abafar
a polêmica argentina. Mas, como dú-
vidas dificilmente prescrevem, o no-
vo líder da Igreja Católica já começa
seu pastoral na penumbra.
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Expressão global. Bollinger; ameaça em escala mundial
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




