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16
pessoas foram mortas ontem
com a explosão de dois carros-
bomba em frente a um tribunal
da capital da Somália e uma tro-
ca de tiros entre homens arma-
dos e seguranças do local

SOMALI
FOREIGN POLICY

A imprensa iraniana publicou
que um cientista local criou uma
máquina capaz de prever o futu-
ro. Segundo a agência oficial
Fars, o aparelho instalado num
computador pessoal poderia de-
talhar até oito anos do futuro
usuário, com base na suas digi-

tais. Depois de virar alvo de cha-
cota em meios internacionais, a
Fars retirou do ar a notícia.

GLOBAL POST

O presidente executivo do Goo-
gle, Eric Schmidt, fez um apelo
para a regulamentação do uso ci-
vil dos “mini-drones”. Ele teme
a possibilidade de que grupos ter-
roristas utilizem os aviõezinhos
de controle remoto para promo-
ver ataques.

Executivo alerta para
risco dos ‘mini-drones’

THE GUARDIAN
Finlândia põe Putin
em lista de procurados

Deputadas turcas obtêm
direito de usar calças

EL PAÍS

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global
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NIALL
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THE NEW YORK TIMES

Irã recua após anunciar
máquina que lê o futuro

Margaret Thatcher, a salvadora punk
Como os integrantes do movimento que cresceu com críticas à ela, a Dama de Ferro adorava uma briga; no fim das contas, seu perfil direto fará falta

Numafamosanotade ro-
dapé, o menos Tory
(Conservador)doshis-
toriadores, Alan John
P. Taylor, famosamen-
te chamou Winston

Churchill de “o salvador de seu país”.
Poucos de minha geração de historia-
dores concordariam comigo quando
reproduzo as palavras de Taylor ao
chamar Margaret Thatcher de salva-
dora de seu país. Mas ela foi – e sua
legião de críticos acadêmicos de es-
querdafoi apenas partedo que elaten-
tou livrar a Grã-Bretanha.

É fácil esquecer como a Grã-Breta-
nha estava quando Margareth That-
cher tornou-se primeira-ministra, em
maio de 1979. Eu tinha 15 anos e a me-
lhor maneira para me descrever na-
quela época é como um Tory punk.

Era punk no sentido de que minha
alma adolescente havia sido espicaça-
da pelo single incendiário Anarchy in
the UK, do Sex Pistols, lançado pou-
co depois de Thatcher ficar líder do
PartidoConservador,epor seuglorio-
samente desrespeitoso God Save the
Queen” que veio logo em seguida:
“Deus salve a rainha / o regime fascis-
ta / Eles fizeram de você um idiota /
Bomba H potencial / Deus salve a
rainha / Ela não é um ser humano /
Não há nenhum futuro no sonho da
Inglaterra.”

O que fazia eu e meus amigos pular-
mos feito loucos com essas palavras
rosnadas pelo degenerado e pálido
Johnny Rotten, era uma intensa frus-
tração. Não pensamos, em momento
algum, na rainha como fascista ou de-
sumana. Estávamos apenas total e ab-
solutamente fartos da Grã-Bretanha
pós-guerra, pós-Império, pós-Bea-
tles. No fim dos anos 1970 realmente
não parecia haver “nenhum futuro no
sonho da Inglaterra”.

Nada funcionava. Os trens estavam
sempre atrasados. Os telefones públi-
cos estavam sempre quebrados (onde
eu morava, eles eram usados mais co-
mo urinóis). A primeira carta que es-
crevi a um jornal foi para reclamar dos
preçosexorbitantes dossapatos esco-
lares. E, pior de tudo, eram as intermi-
náveis greves. Greves de mineiros de
carvão. Greves de estivadores. Greves
de gráficos. Greves de coletores de li-

xo. Greves até de coveiros.
Considerem o seguinte. Só no mês de

setembro de 1979, quando os sindicatos
tentavamenfraquecer o governo conser-
vador recém-eleito, o número de dias
perdidos para a atividade industrial fi-
cou perto de 12 milhões (em setembro
do ano passado, foram 8 mil). A taxa de
inflaçãoemsetembro de1979estavapou-
co abaixo de 17% – abaixo de seu pico,
quatro anos antes, de mais de 25%.

Portanto, eu era punk por frustração.
Mas era Tory por esperança. Com Time
for Truth, outra banda punk da época,
The Jam, tivera a franqueza de culpar
abertamente o Partido Trabalhista:
“Acho que chegou a hora da verdade / E a
verdade é que você perdeu, Tio Jimmy” –
umareferência aoprimeiro-ministrotra-
balhista James Callaghan, que Thatcher
derrubou na eleição de 1979. Callaghan –
cujo apelido “Sunny Jim” (Jim Ensolara-
doou Radiante) tornou-se uma mápiada
no “inverno de descontentamento” de
1978 e 79 – nos deprimia.

Em 10 de janeiro de 1979, ao retornar
de uma cúpula econômica na ensolarada

ilha caribenha de Guadalupe, Callaghan
foi questionado por um jornalista, “Qual
é sua atitude geral em vista do caos cres-
cente no país nesse momento?”, Calla-
ghan deu o tipo de resposta hipócrita,
condescendente, que estávamos fartos
de ouvir de políticos: “Bem, esse é um
julgamento que você está fazendo. Eu
lhe prometo que se olhar para isso de
fora, e talvez você esteja tendo uma visão
muito paroquial do momento, não acre-
dito que outras pessoas no mundo com-
partilhariam a visão de que há um caos
em formação”.

Ao fim da coletiva, Callaghan brincou
que duvidava até de que “encontraria
uma xícara de café” se houvesse esse
caos em formação (claro, tínhamos café
em aeroportos em 1979 – aquela detestá-
vel coisa instantânea). Essa demonstra-
ção de indiferença não caiu bem junto à
imprensabritânica. A primeira página do
jornal Sun no dia seguinte estampou a
manchete: “Crise? Que crise?”

Por contraste, Thatcher – para nossa
surpresa, é preciso dizer – nos deu espe-
rança. E parte da razão foi sua recusa em

dar respostas como a de Callaghan:
“Meu trabalho é tirar a Grã-Bretanha do
vermelho”, ela havia declarado em no-
vembro de 1977. Essa franqueza refres-
cante foi parte grande do seu atrativo.

Sim, é claro, suas políticas foram um
enorme avanço ante a lúgubre mistura
decorporativismoeestagflaçãoquevigo-
rara antes. O crédito deve ir para Keith
Joseph e Alfred Sherman, cujo Centro de
Estudos Políticos havia estabelecido
grande parte das bases intelectuais do
thatcherismo como um programa reali-
zável, bem como aos ministros “secos”
(emoposição aos nãoconfiáveis “molha-
dos”) de seu gabinete que implementa-
ram as reformas.

A eliminação dos controles de preço,
salário e câmbio, a busca de metas mone-
tárias para enfrentar a inflação, a privati-
zação de empresas que haviam sido na-
cionalizadas pelos trabalhistas; a venda
de casas populares, os cortes nas alíquo-
tas do imposto de renda; sobretudo, o
enfrentamento com os sindicatos que
culminaram na greve dos mineiros de
1984 e 1985 – todas essas foram mudan-

ças ousadas que tiveram de ser imple-
mentadas ante uma oposição feroz,
por vezes violenta.

Mas o que tornou o thatcherismo
tão impressionante para um jovem
punk como eu foi a agressividade da
própria Thatcher. Sim, havia um viés
punk nela também – na maneira co-
mo glorificou o confronto até o últi-
mo minuto de seus 11 anos de poder.
Já em 1975, ela havia dito uma frase
maravilhosa sobre o Partido Traba-
lhista: “Eles contraíram a doença so-
cialista usual – consumiram o dinhei-
rodosoutros”.Isso elacontrastoume-
moravelmente com o que chamou de
“a herança britânica”: “O direito de
um homem de trabalhar como quiser,
gastar o que ganhar, possuir proprie-
dade, ter o Estado como um servidor e
não como um amo... Esta é a essência
de uma economia livre. E dessa liber-
dade dependem todas as nossas ou-
tras liberdades”. Era Hayek armado
com um bolsa de alça, e eu adorei.

No poder, o desafio foi o seu forte.
“Não há realmente nenhuma alterna-
tiva”, ela declarou em junho de 1980,
uma frase que foi logo abreviada para
a sigla TINA (de “There really is no
alternative”). “Paraos que estãoespe-
rando com a respiração presa por
aquelebordãofavoritoda mídia,avira-
dadeopinião, tenhosomente umacoi-
sa a dizer”, ela disse na Conferência
do Partido Conservador em outubro
de 1980: “Vocês virem se quiserem.
Esta senhora não é de viradas”.

Como uma verdadeira punk, That-
cher adorava uma briga. “Oh, mas vo-
cês sabem”, disse ela em 1984 numa
entrevistana TV, “não se alcança nada
sem problemas”. E ela podia engros-
sar as coisas com um efeito letal. “Seu
problema, John”, ela disse em seus úl-
timos desesperados dias no cargo a
um deputado hesitante, “é que sua es-
pinha não alcança seu cérebro”.

Era uma definição que servia a mui-
tíssimos britânicos no fim dos anos
1970. Mas não Margaret Thatcher;
“Eunão consigosuportar aGrã-Breta-
nhaem declínio”, ela dissea umentre-
vistador da BBC em abril de 1979.
“Simplesmente não consigo.” E nós
tampouco. Ela foi realmente a salva-
dora de seu país. E este velho punk lhe
será eternamente grato. /TRADUÇÃO DE
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Americano pede
negociação com
Coreia do Norte
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Vladimir Putin apareceu em
uma lista de procurados pela po-
lícia finlandesa, em razão, apa-
rentemente, de sua participação
no grupo de motoqueiros Lobos
da Noite. A Finlândia desculpou-
se pelo “acidente” e apagou o no-
me do presidente russo da lista.

Uma mudança nas leis internas
do Parlamento da Turquia, pos-
ta em prática na semana passa-
da, permite que as mulheres pos-
sam usar calças e vestidos duran-
te as sessões. Anteriormente, o
traje feminino era restrito a saias
até os joelhos e camisas sociais.

FONTE: REUTERS

Kerry minimiza saída
de premiê palestino
Após renúncia de Salam Fayyad, secretário de Estado americano afirma
que ‘há mais de uma pessoa’ com quem negociar a paz no Oriente Médio

estadão.com.br

● Israel disse que não abrirá
uma investigação criminal so-
bre as mortes de 12 civis pa-
lestinos ocorridas em 18 no-
vembro durante um bombar-
deio que atingiu uma residên-
cia na Faixa de Gaza. O ataque
foi o mais mortífero dos oito
dias de combates entre Israel
e facções islâmicas comanda-
das pelo Hamas. Entre as víti-
mas estavam dez membros
de uma família, além de dois
vizinhos. / REUTERS

HANNIBAL HANSCHKE/EFE

TÓQUIO

O secretário de Estado america-
no, John Kerry, pediu ontem du-
rante sua visita ao Japão que os
líderes norte-coreanos “ve-
nham à mesa de negociação de
uma maneira responsável” para
acabar com a tensão na Penínsu-
la Coreana.

Kerry disse que os EUA estão
preparados para ouvir as deman-
das do regime de Kim Jong-un,
caso o governo do norte-corea-
no dê o primeiro passo para aban-
donar seu programa atômico mi-
litar. Os países vizinhos temiam
que Pyongyang testasse um mís-
sil hoje, quando os norte-corea-
nos lembram os 101 anos de nas-
cimento do fundador, Kim Il-
sung. / REUTERS e NYT

De saída. Salam Fayyad
ocupava cargo desde 2007

Israel defende
ação em Gaza
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O secretário de Estado dos EUA,
John Kerry afirmou ontem, na úl-
tima escala de sua viagem pela
Ásia, que a demissão no sábado
do premiê palestino, Salam Fay-
yad, não impede que os america-
nos tentem reestabelecer nego-
ciações de paz no Oriente Mé-
dio. “Há mais de uma pessoa
com a qual (os EUA) podem fa-
zer negócios”, disse.

Fayyad renunciou depois de
meses de tensão com o presiden-

te Mahmoud Abbas, deixando a
Autoridade Palestina, que exer-
ce limitada autonomia na Cisjor-
dânia, em uma situação confusa,
enquanto EUA tentam reaproxi-
mar palestinos e israelenses.

Sua saída aconteceu menos de
uma semana depois de Kerry ter
prometido, em visita à região,
um plano para remover “garga-
los e barreiras” para o desenvol-
vimento econômico na Cisjordâ-
nia. Educado nos EUA, Fayyad,
um ex-funcionário do Banco
Mundial, foi nomeado em 2007

e atraiu elogios no Ocidente por
seu esforço para desenvolver ins-
tituições e garantir transparên-
cia em um futuro Estado palesti-
no. Sua popularidade na Cisjor-
dânia caiu nos últimos meses em
razão de um desemprego de 25%
e da inflação crescente.

O governo do presidente Ba-
rack Obama pressionava o eco-
nomista para que ficasse no car-
go. Na sexta-feira, Kerry telefo-
nou a Abbas para pedir que traba-
lhasse com Fayyad em busca de
uma posição comum.

As divergências entre o presi-
dente e o primeiro-ministro au-
mentaram com a renúncia, no
dia 2 de março, do ministro das
Finanças, Nabil Qasis.

Hanan Ashrawi, integrante da
Organização para a Libertação

da Palestina, disse que a re-
núncia de Fayyad foi uma
questão política interna e
não deve ter influência sobre
os esforços ocidentais para
estimular a economia. /

REUTERS e AFP
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