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Luz e sombra em Roma

P

ara Argentina, foi a glória.
Eleitopapa,anotíciadaescolha 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 número 70, a linha municipal que o religioso sempre tomava, virou programa turístico. “Deus é argentino”, escreveu o autor argentino Martín Caparrós, nas páginas do New York Times, entre brincalhão e triunfante.
Convenhamos, tanto o país sulamericano quanto a Igreja de São Pedro 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
oreferendo nasMalvinas(Yes,sãobritânicos) segue na defensiva.
Ineditismo. A Igreja também agradece
o frescor do novo pontifício, com sua
evidentesimpatia,humildadeeineditismo. Como um colegiado, com seu núcleo duro de europeus, escolheram um
cardeal “quase do fim do mundo”, como definiu o próprio Bergoglio. É história para os vaticanistas contarem. Mas o
fato de que o novo pastor de Roma – o
primeiro jesuíta, primeiro latino e o primeiroFrancisco–costumaandardeôni-

bus, usa iPhone e conta piadas, caiu como 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
longeda SantaSé. A históriaé antigae se
refere à atuação ambígua do bispado argentino durante a ditadura militar, há
mais de quatro décadas. Mas a julgar
pela celeuma que já provocou na imprensa, 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. Emboraconservador,ocatolicismoargenti-
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Equador. Correa deixa funeral de Chávez, em Caracas: presidente equatoriana articula ação contra comissão da OEA
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O impasse na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) começou após
uma medida cautelar determinar a suspensão da obra da
Usina de Belo Monte.
Em represália, o Brasil retirou seu embaixador na OEA e
forçou a criação de um grupo
de trabalho para examinar os
procedimentos da comissão,
iniciativa logo apoiada por

CIDHedaRelatoriapodeseravaliado pelos violentos ataques de
Correa e pela intensa ação diplomática ao longo dos dois anos
em que se discute a reforma.
Nasemanapassada, Correarecebeu em Guayaquil representantes de 18 países, incluindo o
Brasil, para buscar apoio às suas
propostas na Assembleia Extraordinária da OEA, marcada
para o dia 22, que decidirá os rumos da reforma da CIDH.
No discurso de abertura, ele
voltou a desqualificar o trabalho

Equador, Venezuela e Colômbia, que tinham pendências
com o órgão. No ano passado, a Venezuela decidiu abandonar a comissão em meio
aos trabalhos para sua reforma. Este ano, o Equador tentou impulsionar uma proposta de mudanças, que, para
grupos de direitos humanos,
tenta, na prática, enfraquecer
a CIDH.
da CIDH de defesa dos direitos
humanos: “A CIDH está absolutamentedominadaporpaíseshegemônicos e pelos interesses do
grande capital, particularmente
o capital por trás dos negócios
dedicados à comunicação. De fato, é análogo ao neoliberalismo
no âmbito dos direitos”.
Financiamento. Uma das prin-

cipais medidas propostas pelo
Equadoratingediretamenteoorçamento da CIDH e o da Relatoria Especial de Liberdade de Ex-
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vertido algumas vezes por não
respeitar princípios da liberdade de expressão. Quito reagiu
fortemente quando, em 2011, a
Relatoria e a CIDH questionaramaação judicialimpetradapelo 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. Palacio,colunistapolítico, haviachamado Correa de ditador.
No seu informe do ano passado, a Relatoria questionou o governodoEquadorporesteprocedimento e pelo uso frequente
dosmeiosdecomunicaçãopúblicoseprivadosparaatacarempresas jornalísticas e jornalistas.
Em mais de uma ocasião, Correa
se referiu publicamente aos
meios que lhe fazem críticas como “sicários de tinta”.
Emrelaçãoàscríticasecobranças da CIDH e da Relatoria Especial, Correa considera que violam a soberania do país e que estão a serviço dos EUA e de ONGs
que defendem os direitos humanos. Ele considera que a CIDH e
a Relatoria não têm competência para fiscalizar ou questionar
ospaísesdaOEAequeaprioridade destas instituições deveria
serapromoçãoedifusãodosconceitos de direitos humanos.
O esforço do Equador para limitar a capacidade de ações da
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Equatoriano lidera tentativa de limitar
poder de comissão de direitos humanos

O principal alvo da ira do presidente Rafael Correa, do Equador, que lidera a campanha para reformar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é a Relatoria Especial de
Liberdade de Expressão.
As propostas que encaminhou, apoiadas pela Venezuela e
países que formam a Aliança Bolivariana para as Américas (Alba), retiram a autonomia financeira da relatoria e bloqueiam
sua capacidade de monitorar e
cobrarmedidasdospaíses-membros da OEA onde ocorrem
ameaças e violações.
Criada pela Organização dos
Estados Americanos em 1997 no
âmbitodaCIDH,aRelatoriaEspecial assessora a comissão em temas relativos à liberdade de pensamento e de expressão, faz um
acompanhamentodoestadodeliberdadede expressão de todos os
países das Américas, emite pronunciamentos especiais quando
identificaproblemassérioseproduz um Informe Anual com comentários sobre cada país.
Estes pronunciamentos, que
muitas vezes são advertências ou
cobranças, e o Informe Anual incomodam vários governos e foram os pretextos para a campanha de Correa contra a Relatoria.
O governo equatoriano foi ad-

dido coletivo de desculpas à nação,
primeiro por ter “discriminado muitos irmãos” como também por “não
nos ter comprometido o suficiente
em defender seus direitos”.
O Vaticano apressou-se em defendê-lo, denunciando as críticas “caluniosas e difamatórias” promovidas
por grupos “anticlericais de esquerda”,comaintençãodedifamar aIgreja.
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 ordem jesuíta na Alemanha, onde vive,
que “está reconciliado com o que
ocorreu” e acrescentou: “não posso
julgaropapelde padreBergoglionesses acontecimentos”.
A conciliação de Jalics pode abafar
a polêmica argentina. Mas, como dúvidas dificilmente prescrevem, o novo líder da Igreja Católica já começa
seu pastoral na penumbra.
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Correa mira
órgão que
defende livre
expressão
Marcelo Beraba / RIO

no tinha sua dissidência, parte dela debaixo da regência do jesuíta.
Entre os inconformados, estavam
dois jovens padres, o húngaro Franz Jalics e o argentino Orlando Yorio, que
trabalhavam nas favelas de Buenos Aires. Para a junta militar, cutucar os pobresera missão do diabo e não perdoava
nem quem usasse batina.
As versões variam, mas, segundo seus
críticos, em vez de escorar os sacerdotes, Bergoglio teria feito jogo dúbio,
comprometendo-os no momento mais
delicado.
O chefe da Companhia de Jesus chegouaavisarseussubordinadosdaboataria que os classificava como subversivose simpatizantes da guerrilha. Emseguida, prometeu os defender das infâmias. 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 meses, repleto de torturas bárbaras.
De lá para cá, houve lágrimas, enterros, intenso debate e alguma penitência. De sua parte, Bergoglio nega qualquer conluio com a ditadura. No ano
passado, em nome da Igreja, fez um pe-

pressão. Hoje, elas não recebem
recursos suficientes dos países
membros da OEA e complementam seus orçamentos com dotações de países europeus, ONGs
e fundações que apoiam projetos 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.
OEquadorqueracabarcomestasfontescomplementaresderecursos.Paraevitaroqueconsidera influência dos EUA dos países
europeus e de ONGs, defende
que as instituições deveriam ser
bancadas exclusivamente pelos
países-membros do Sistema Interamericanode DireitosHumanos. O problema é que estes países praticamente não contribuem e os repasses regulares da
OEA são insuficientes.
Assim, criou-se uma situação
de fato esdrúxula. A maior parte
dos recursos destinados a promoverosdireitoshumanosemonitorarasviolações nos 34 países
do continente provém de países
como Azerbaijão, Dinamarca,
Finlândia e Holanda, de países

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.

Columbia vem ao Brasil debater riscos da censura
Instituto reúne
especialistas da
universidade americana
e jornalistas no Rio para
seminário sobre o tema
Luciana Nunes Leal / RIO

Aimportânciadaliberdadedeexpressão para o desenvolvimento
seráotemadeumdebatepromovidopelo InstitutoPalavra Aberta, na quarta-feira, no Rio, com a
presença de especialistas – entre
eles os da Universidade Columbia, de Nova York – e jornalistas.
O seminário “A importância
da liberdade de expressão no
desenvolvimento de uma nação” terá a presença do reitor
de Columbia, Lee C. Bollinger,
pesquisador especialista na Primeira 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, rede de pesquisa e outras iniciativas acadêmicas da universidade
nova-iorquina, no País.
Defensor de uma norma legal
que garanta a liberdade de expressão além das fronteiras e de
uma discussão sobre a censura
emescalamundial,Bollingercostuma citar a América Latina como “a área mais promissora do
mundo para ter jurisprudência
do tipo da Primeira Emenda”.
Namanhãdequarta-feira,participarão do painel Liberdade de
Expressão Global, além de Bollinger, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) CarlosAyresBritto;odiretordeCon-

que não se submetem ao Sistema 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 defendem uma proposta intermediária, que acabou prevalecendo
noencontrodeGuayaquil:ospaíses que aderiram ao Sistema Interamericanode DireitosHumanos têm deaumentarseus repassespara quesejam suficientes na
sustentação das instituições.
Como isso não vai acontecer
tão cedo, a resolução admite que
sejam aceitas as contribuições
voluntárias,mascomumaressalva: que elas não sejam direcionadas a projetos específicos, mas
distribuídas igualmente entre as
oito relatorias.
Essa ressalva afetará a Relatoria de liberdade de expressão.
Ela é hoje praticamente autossustentável porque consegue
apresentar projetos próprios e
captar recursos complementares.Porissoétãoativaesuaautonomia incomoda tanto alguns
países.
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O DEBATE “A IMPORTÂNCIA DA

entre os oito centros, o Brasil vai
assumir uma posição de liderança”, afirma o brasilianista Thomas Trebat.
No debate a respeito de liberdade de expressão, segundo o
brasilianista, serão discutidas a
experiência brasileira em relação à Lei de Acesso à Informação
e a proposta de controle externo
da mídia, entre outros temas.

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

Expressão global. Bollinger; ameaça em escala mundial
teúdo do Grupo Estado, Ricardo
Gandour; o diretor de redação
do jornal O Globo, Ascânio Seleme; o reitor da Escola de PósGraduaçãoemJornalismodaColumbia,NicholasLemann;odiretor do Columbia Global Center
no Rio de Janeiro, Thomas Tre-

bat; e a presidente executiva do
Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco. A mediação será da
jornalista Mônica Waldvogel.
“O Brasil é uma sociedade de
enormeimportância globale sua
visibilidade não é proporcional
aos talentos do País. Acho que,

Outros temas. Além do debate
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sobre liberdade de expressão,
professores da Columbia e especialistasbrasileiros tambémparticipam amanhã e terça-feira de
seminários sobre educação, sustentabilidade 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-

EVENTOS@PALAVRAABERTA.ORG.BR.
AS VAGAS SÃO LIMITADAS.

de a receber o Columbia Global
Center.
Ele já foi instalado em Paris e
em seis cidades de países emergentes: Pequim (China), Mumbai (Índia), Istambul (Turquia),
Nairobi (Quênia), Amã (Jordânia) e Santiago (Chile).

