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US$ 350 mil
foi aproximadamente o tamanho
do prejuízo anual da barbearia
do Senado dos Estados Unidos
ao longo dos últimos 15 anos.
Para tentar reverter a situação,
o negócio deve ser privatizado.

AMERICANA

Websfera O melhor da internet

REUTERS

●✽
FLOYD ABRAMS
YOCHAI BENKLER
THE NEW YORK TIMES

O velho hábito
de matar
o mensageiro

“Vocês deveriam ter vergonha,
seus pobres, tolos estúpidos”,
gritou o ex-primeiro-ministro
Berlusconi a manifestantes en-
quanto entrava no Senado para
votar na eleição de porta-voz da
casa. Os manifestantes vaiavam
e assoviavam. Ele é julgado por

fraude fiscal e escândalos se-
xuais. Espera-se que seu julga-
mento chegue ao fim no dia 25.

FRANCE24.COM

Não podemos permitir que as preocupações com o terrorismo nos converta
em um país no qual falar com a imprensa seja considerado crime capital

Roberto Simon

O ex-guerrilheiro do Ira Mar-
tin McGuinness e o leal súdito
da coroa britânica Peter Ro-
binson poderiam ter trocado
tiros décadas atrás, em uma
ruela qualquer de Belfast. Ho-
je, um termina as frases do ou-
tro ao explicarem, orgulho-
sos, como ajudaram seu país a
alcançar o que na juventude
deles era inimaginável – a paz.

Oprotestante pró-Londres Ro-
binson é o atual primeiro-minis-
tro norte-irlandês e seu ex-inimi-
go McGuinness, católico republi-
cano, primeiro-ministro-adjun-
to. Os dois estão em campanha
para fazer da experiência na Ir-
landa do Norte uma espécie de
“processo de paz tipo exporta-

ção”,capaz oferecer lições a guer-
ras e guerrilhas que se espalham
da Síria à Colômbia, do Sri Lanka
ao Mali. A empreitada trouxe-os
ao Brasil, onde se reuniram com
autoridades e deram uma aula
magna na Faap, em São Paulo.

“Nossa história de superação
da violência mostra que outras
crises ao redor do mundo po-
dem ser resolvidas”, disse ao Es-
tado McGuinness, condenado
em 1973 por um tribunal militar
britânico após ser preso ao lado
de automóvel com mais de 110
quilos de explosivos. “Quere-
mos ajudar zonas de conflito,
mostrando que há sempre uma
alternativa política à violência.”

Para ilustrar a dimensão do
trauma da guerra em seu peque-
no país, o primeiro-ministro Ro-
binson – herdeiro político de Ian
Paisley, o histórico líder protes-
tante – coloca as cifras de víti-
mas em “proporções brasilei-
ras”. “Nos últimos anos do con-
flito na Irlanda do Norte, 3.500
pessoas foram assassinadas e 30
mil, feridas ou mutiladas. O Bra-

sil é 100 vezes mais populoso
que meu país. Multiplique esses
números por 100 e imagine o im-
pacto que isso teria sobre a reali-
dade brasileira.”

Este ano, o governo norte-ir-
landês decidiu converter a infa-
me Prisão Maze, um dos símbo-
los dos anos de violência, em um
museu da paz. O projeto é do ar-
quiteto-celebridade Daniel Li-
beskind, que desenhou o Museu

Judaico de Berlim e o novo
World Trade Center.

As marcas da guerra ainda es-
tão presentes. Ambos sofrem ro-
tineiramente ameaças de morte.
Há uma semana, o ex-integrante
do Ira foi alertado pela política
que havia em andamento mais
um complô para matá-lo. “Eu
continuo a viver minha vida.
Acordo de manhã, me visto, vou
trabalhar e pronto.”

Modelo. Os ex-inimigos que ho-
je coabitam no poder enumeram
quatro lições que a paz por eles
negociada pode oferecer. A prin-
cipal: líderes em guerra civil de-
vem “genuinamente reconhe-
cer” que não haverá vencedores
na luta armada. “Nós entende-
mos que tínhamos uma oportu-
nidade histórica para impedir
que as futuras gerações herdas-
sem aquela rotina dos velórios e
o drama das famílias destruí-
das”, afirma Robinson.

Outro aprendizado é que nego-
ciações de paz costumam ser ini-
cialmente impopulares e o reco-
nhecimento dos benefícios de-
mora a vir. O premiê norte-irlan-
dês lembra que seu partido per-
deu 40% dos eleitores ao aceitar
dividir o poder com o Sinn Fein,
o braço político do Ira. Na elei-
ção seguinte, porém, tiveram a
maior vitória de sua história.

O terceiro ponto diz respeito à
coragem de abrir negociações
com grupos qualificados de “ter-
roristas”, como era o caso do Ira
nos anos 70 e 80. McGuinness, o

ex-guerrilheiro republicano, diz
ser da “escola de pensamento
que acredita ser possível apontar
soluçõespacíficas a grupos arma-
dos”. A chave, diz o vice-premiê,
é demonstrar que uma alternati-
va política é viável e, sobretudo,
que a facção armada terá respon-
sabilidade pela continuidade da
violência. “Mas esses grupos de-
vem realmente querer o diálogo
e não apenas usá-lo como mais
um instrumento na luta contra o
inimigo”, completa Robinson.

A quarta e última lição é que o
desenvolvimento econômico
ajuda a cicatrizar as feridas da
guerra. McGuinness afirma
que, hoje, a agenda de políticos
norte-irlandeses é tomada por
temas como desemprego, crise
na Europa e como melhorar a
vida dos cidadãos. EUA e União
Europeia injetaram amplos re-
cursos na Irlanda do Norte e a
busca por investimentos é o
principal motivo que trouxe os
premiês ao Brasil. Além, claro,
da tradicional festa irlandesa do
dia de São Patrício, celebrada
ontem. Em homenagem aos con-
vidados de Belfast e à data, um
jogo de luzes tingiu de verde o
Cristo Redentor.

Irlanda do Norte quer exportar sua experiência de paz

Sobrinha de líder da
cientologia lança livro

EUD.COM THE TELEGRAPH
Maduro entra na onda
das redes sociais

Ex de Diana pode
ter sido grampeado

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

Nicolas Maduro, presidente da
Venezuela, aderiu ontem ao
Twitter (@NicolasMaduro). Se-
gundo Andrés Izarra, coordena-
dor de propaganda do Comando
Hugo Chávez, as próximas medi-
das serão criar um blog e perfis
no Facebook e no YouTube.

VISÃO
GLOBAL

Protestos irritam
Silvio Berlusconi

“Beyond Belief” (Além da Cren-
ça, sem título em português), de
Jenna Miscavige-Hill, sobrinha
de David Miscavige, líder da cien-
tologia, reconta a infância da au-
tora, que diz que sofreu lavagem
cerebral, foi arrancada de sua fa-
mília e forçada a trabalhar.

Hasnat Khan, cirurgião paquista-
nês que namorou a princesa Dia-
na por dois anos diz crer que
mensagens de voz em seu telefo-
ne foram grampeadas desde
1996. O médico foi procurado pe-
la Scotland Yard, que avisou so-
bre o possível grampo em 2007.

estadão.com.br

No mês passado, o solda-
do americano Bradley
Manning confessou-
se culpado de vários
crimes relacionados
ao vazamento de cen-

tenas de milhares de documentos pa-
ra o WikiLeaks, em 2010, admissão
que poderá levá-lo à prisão por 20
anos.

Mas Manning ainda será processa-
do por delitos mais graves, como o
crime capital potencial de “favore-
cer o inimigo” – embora a promoto-
ria não queira a pena de morte neste
caso, “somente” prisão perpétua.

Se a promotoria ganhar a ação, es-
tabelecerá um precedente assusta-
dor: vazamentos em assuntos de se-
gurança nacional podem levar os in-
formantes à pena de morte ou, pelo
menos, à prisão perpétua.

Todos os que prezam a liberdade
de imprensa deveriam sentir cala-
frios diante da ameaça que a tese da
promotoria representa para os jorna-
listas, suas fontes e para o público
que confia neles.

Não se deve pensar que o Wiki-
Leaks seja o futuro da mídia, ou que
Manning possa ser considerado um
informante heroico para compreen-
der a ameaça. Na realidade, cada um
de nós discorda profundamente do
outro na avaliação da conduta de
Manning e do comportamento do
WikiLeaks.

Abrams, que representava o jornal
The New York Times no caso dos Do-
cumentos do Pentágono, afirmou
que tanto Daniel Ellsberg, que forne-
ceu os documentos ao jornal, quanto

o NYT agiram com uma discrição e uma
responsabilidade muito maior do que
Manning e o WikiLeaks, e esses dois últi-
mos se comportaram reiteradamente
com uma falta de consciência total em
relação aos autênticos interesses da se-
gurança nacional.

Benkler, professor de direito, afir-
mou que Manning e Ellsberg (que
apoia Manning) tiveram um papel pú-
blico semelhante, que o WikiLeaks se
comportou razoavelmente naquelas
circunstâncias, e as revelações, incluin-
do a cumplicidade das forças america-
nas com os abusos praticados por alia-
dos iraquianos, a relação incompleta
das vítimas civis e os abusos das emprei-
teiras merecem ser reconhecidos, e
não criticados.

Escrevemos juntos porque acredita-
mos que as nossas divergências são ca-
racterísticas de muitas pessoas que re-
fletem sobre o caso Manning/Wiki-
Leaks, com sentimentos que costu-
mam ir do respeito a um profundo des-
conforto.

Quando decidiu o caso dos Documen-
tos do Pentágono, em 1971, a Suprema
Corte estava plenamente consciente de
que, como disse o juiz Potter Stewart:
“É fato elementar que a condução bem-
sucedida da diplomacia internacional e
a preservação de uma defesa nacional
efetiva exige tanto a confidencialidade
quanto o sigilo”.

Apesar deste claro entendimento dos
riscos envolvidos nos vazamentos e nas
revelações, a decisão do tribunal está
condensada na simples declaração do
juiz Hugo L. Black: “O fato de se protege-
rem segredos militares e diplomáticos
em detrimento de um governo repre-

sentativo que deveria ser informado,
não proporciona uma segurança
real para a nossa república”.

E o que poderia ser mais
destrutivo para os cidadãos
que devem ser informados
do que a ameaça de pena de
morte ou de prisão perpétua
sem liberdade condicional pa-
ra os informantes?

Segundo a teoria da promoto-
ria, como Manning sabia que o
material seria publicado e a Al-
Qaeda poderia lê-lo assim que fos-
se divulgado, ele indiretamente se
comunicou com o inimigo. Mas, se-
gundo esta teoria, não importa se a
divulgação foi feita pelo WikiLeaks ou
por The New York Times. Os réus são
culpados de “favorecer o inimi-
go” por vazarem informa-
ções a um veículo de comu-
nicação pela simples razão
de que estas informações pode-
rão ser lidas por qualquer um que tenha
uma conexão de internet.

Numa audiência realizada em janei-
ro, a juíza, coronel Denise Lind, inda-
gou diretamente aos promotores se
eles teriam feito as mesmas acusações
se Manning tivesse dado o material a
The New York Times e não ao Wiki-
Leaks. A resposta foi um “sim” inequí-
voco.

Aquele sim não foi uma bravata, mas
uma concessão necessária no que diz
respeito ao significado de sua tese. E
nada nessa tese limitará sua aplicação
para a divulgação de centenas de milha-
res de documentos.

Poderia ser aplicada de maneira
igualmente eficiente a um único docu-

mento que contivesse a revelação de
um abuso.

Portanto, nós continuamos discor-
dando a respeito de como agir com rela-
ção a Manning e ao WikiLeaks. Mas
concordamos que o WikiLeaks faz par-
te do que o “quarto poder” está se tor-
nando, que os vazamentos incluíram
importantes revelações e sua publica-
ção é protegida pela Primeira Emenda
assim como a publicação dos Docu-
mentos do Pentágono.

A admissão da culpa por parte de Man-
ning dá à promotoria uma oportunida-
de de refletir sobre sua estratégia. As
acusações extremas que restam neste
caso criam uma grave ameaça a futuros
informantes, mesmo que suas revela-

ções sejam exemplos absolutamente
claros de denúncias. Não podemos
permitir que as nossas preocupações
a respeito do terrorismo nos tornem
um país em que comunicar com a im-
prensa possa ser considerado crime
capital. /TRADUÇÃODEANNACAPOVILLA
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Juntos. Premiê pró-britânico Robinson e o ex-Ira McGuinness
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Ex-inimigos, líderes de
Belfast desejam levar seu
know-how na resolução
de conflitos a países
como Síria e Colômbia

FONTE: SENADO DOS ESTADOS UNIDOS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




