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» RODRIGO CRAVEIRO

D
urante 12 anos, eles fo-
ram inimigos mortais
e travaram uma espé-
cie de guerra de guer-

rilha em várias cidades do Afe-
ganistão. Em um gesto sur-
preendente, o governo dos Es-
tados Unidos confirmou on-
tem a abertura de diálogo di-
reto com o Talibã. No mesmo
dia, o movimento fundamen-
talista islâmico que governou
os afegãos com mão de ferro
entre 1996 e 2001 inaugurou
um escritório de representa-
ção em Doha (Catar) para se-
diar os encontros com repre-
sentantes da Casa Branca – a
primeira reunião deve aconte-
cer na próxima semana. Os
anúncios vieram no mesmo
dia em que a Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan) transferiu o controle da
estabilidade no país aos 352
mil militares das Forças de Se-
gurança Nacionais Afegãs
(ANSF), durante cerimônia
numa academia militar, nos
arredores de Cabul. 

"A partir de agora nossas
corajosas tropas terão a res-
ponsabilidade da segurança e
realizarão as operações", afir-
mou o presidente afegão, Ha-
mid Karzai. Por sua vez, An-
ders Fogh Rasmussen, secretá-
rio-geral da aliança ocidental,
declarou que as ANSF "assu-

mem a responsabilidade com
determinação e merecem o
apoio de todo o povo afegão".
Karzai revelou que enviará
uma comitiva a Doha para ne-
gociar com os extremistas, de-
pois que os americanos fize-
rem o contato inédito. "Nosso
Alto Conselho para a Paz irá ao
Catar para falar com os talibãs.
Esperamos que a abertura des-
te gabinete, imediato ou futu-
ro, permita iniciar o quanto
antes as discussões." 

"Hoje (ontem) foi um dia
especial para o meu povo",
disse o afegão Neamat Noju-
mi, professor da Faculdade
para Análise e Resolução de
Conflitos da Universidade
George Mason (em Washing-
ton). Em visita a Cabul, ele ex-
plicou que os passos imple-
mentados pelo governo Karzai
e pela Otan abrem caminho
para a inserção do Talibã na
política. "Tudo conduz a esse
rumo. A comunidade interna-
cional permanece comprome-
tida com o Afeganistão pós-
2014. Karzai assinou uma de-
zena de acordos bilaterais es-
tratégicos com muitas nações
que jamais reconhecerão a
imposição do Estado Islâmico
do Afeganistão", comentou.
Nojumi lembrou que a mu-
dança da Constituição e os di-
reitos das mulheres são consi-
derados inegociáveis pela po-
pulação afegã. 

A intenção de deixar de ser
visto como fomentador do ter-
rorismo ficou implícita em um
comunicado do Talibã. "Nós
apoiamos o princípio de uma
solução política e pacífica que
possa acabar com a ocupação
no Afeganistão e garantir ao
país um regime islâmico", afir-
maram no texto, ao explicarem
que o gabinete em Doha ajuda-
rá a estabelecer relações com o

resto do mundo e com os ou-
tros grupos afegãos, e a contac-
tar a Organização das Nações
Unidas (ONU). Existe a expec-
tativa de que os 100 mil solda-
dos da Otan abandonem o ter-
ritório afegão dentro de 18 me-
ses. Para Najibullah Lafraie, ex-
chanceler do Afeganistão (1992-
1996), o Talibã provavelmente
aprendeu com os erros do pas-
sado. "Eles parecem não insistir

no monopólio do poder ou na
imposição das cruéis condições
da década de 1990. Acho que
estão prontos para comparti-
lhar o poder. Encontrar um
meio-termo não será fácil, mas
também não impossível", ga-
rantiu à reportagem, por e-mail. 

O também afegão Barmak
Pazhwak, especialista do think
tank United Institute of Peace,
aposta que a transição da Otan

para as ANSF não criará vácuos
de segurança no Afeganistão.
Ele considera a abertura do es-
critório do Talibã o resultado
de um processo liderado por
vários atores, incluindo os EUA.
"O processo de paz não será fá-
cil, mas a medida é um bom
primeiro passo na direção cor-
reta", concorda. "O fato de os
EUA e de o governo Karzai esta-
rem dialogando com os talibãs
mostra que haverá algum acor-
do. Não significa que a milícia
retornará ao poder ou estará
em posição de impor o seu re-
gime ao povo." De acordo com
Pazhwak, não há alternativa à
negociação política. "O com-
bate ao extremismo transcen-
de o Afeganistão e o Talibã.
Além de ter dimensões regio-
nais e internacionais, não foi
bem-sucedido", ponderou. 

Nojumi pensa do mesmo
modo. Ele vê uma vitória mili-
tar como uma possibilidade
sombria e aponta que vários
fatores positivos estão sobre a
mesa. "As forças da Otan dei-
xarão o país em 2014, uma das
condições exigidas pelo Tali-
bã. Pesquisas mostram que a
maioria da população se opõe
a um retorno do regime islâ-
mico", disse. Desde 2001, o
confronto no Afeganistão cus-
tou a vida de 3.336 soldados
ocidentais e de mais de 20 mil
civis. O banho de sangue pode
estar com os dias contados. 

Diálogo com o inimigo
AFEGANISTÃO
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Soldados da Otan posam com a bandeira dos EUA depois de cerimônia nos arredores da capital afegã

Talibã inaugura escritório em Doha, e governo dos Estados Unidos decidem enviar representante, a fim de negociar 
a paz. Forças da Otan transferem a segurança a Cabul. Especialistas internacionais veem saída política para o conflito 

SÍRIA

» GABRIELA WALKER

Os países integrantes do
Grupo dos Oito, o G8, encer-
raram ontem a cúpula reali-
zada na Irlanda do Norte sem
fazer menção sobre o futuro
do presidente sírio Bashar
Al-Assad no documento final
do encontro.  Enquanto a
maioria dos líderes pede a
saída de Al-Assad do poder e
o estabelecimento de um no-
vo governo, o líder russo, Vla-
dimir Putin, mantém-se irre-
dutível e afirma que não con-
cordará com qualquer reso-
lução contrária ao aliado. Os
líderes do G8 — grupo que
reúne Estados Unidos, Fran-
ça, Reino Unido, Alemanha,
Japão, Itália, Canadá e Rússia
— concordaram em organi-
zar, com urgência, uma con-
ferência internacional para
discutir o fim do conflito que
já dura 27 meses.

Putin assinalou que pode
continuar a fornecer arma-
mento ao regime de Al-As-
sad e  não respaldará  uma
ação de ajuda aos rebeldes.

"Forneceremos armas ao go-
verno legítimo, conforme os
acordos legais", defendeu.
Desde que Estados Unidos,
França e Inglaterra afirma-

ram ter evidências do uso de
armas químicas pelo regime
sírio, cresceu a pressão por
uma ação mais  ef ic iente
contra Assad.

O professor de relações in-
ternacionais da Escola Supe-
rior de Prode Propaganda e
Marketing (Espm), Heni Cuki-
er, ressalta que uma interven-
ção militar seria muito arrisca-
da e que a aliança síria com a
Rússia e o Irã dificulta uma re-
solução política. "Hoje no
mundo nem todos os países
estão dispostos a agir coletiva-
mente, baseados nos mesmos
interesses e mesmos princí-
pios, sempre vai ter alguém
burlando, e basta um burlar
para que o país pária continue
vivo", explica.

Em entrevista à publicação
alemã Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Al-Assad voltou a afir-
mar que não abandonará a Sí-
ria. "Deixar o poder na cir-
cunstância atual seria uma
traição nacional", afirmou. Ele
culpou a ação estrangeira pela
longa duração da guerra civil e
alertou a Europa sobre a ajuda
aos rebeldes. "Se os europeus
fornecerem armas, o quintal
da Europa será (terreno fértil)
para o terrorismo e a eles pa-
garão muito caro."

Destruição em Aleppo: Rússia vai fornecer mais armas para sírios

UNIÃO EUROPEIA

DA AGÊNCIA BRASIL

Os Estados-membros da
União Europeia (UE) aceita-
ram 102.705 pedidos de asilo
em 2012, tendo apenas Portu-
gal aceitado a 100 das 295 soli-
citações que recebeu, segundo
dados divulgados pelo gabine-
te de estatísticas Eurostat.

De acordo com os dados, o
número de pedidos aceitos no

ano passado na UE representa
um aumento em relação aos
84.300 de 2011.

A Alemanha foi, em 2012, o
país com o maior número de
decisões positivas aos pedidos
de asilo apresentados (22.165),
seguindo-se a Suécia (15.290),
o Reino Unido (14.570) e a
França (14.325).

Os cidadãos oriundos da Sí-
ria (18.725), do Afeganistão

(13.485) e da Somália (8.105)
foram os maiores beneficiá-
rios dos pedidos de asilo con-
cedidos no ano passado.

Refugiados

No total, os Estados-mem-
bros concederam 51.375 esta-
tutos de refugiado e 37.105
proteções subsidiárias.

Em Portugal, foram apresen-

tados 295 pedidos de asilo, dos
quais 100 foram aceitos, sendo
o principal grupo o da Guiné-
Conacri (25), seguindo-se a Cos-
ta do Marfim (10) e o Irã (10).

O Estado português conce-
deu, em 2012, 15 estatutos de
refugiados e 85 proteções sub-
sidiárias. A Eurostat divulgou
estes dados no âmbito do Dia
Mundial dos Refugiados, que
se assinala amanhã.

Mais de 100 mil pedidos de asilo

ARGENTINA

» MONICA YANAKIEW
DA AGÊNCIA BRASIL

A Suprema Corte argentina
declarou inconstitucional a
reforma do Conselho da Ma-
gistratura – órgão com pode-
res para indicar e destituir juí-
zes. A proposta da presidente
Cristina Kirchner, transforma-
da em lei pelo Congresso (de
maioria governista), ampliava
de 13 para 19 o número de
membros do conselho e deter-
minava que a maioria deles
(12) seria escolhida por voto
direto este ano.

Ao propor a reforma, Cristi-
na Kirchner disse que queria
“democratizar a Justiça”, mas a
oposição criticou duramente
o projeto, alegando que o go-
verno iria “politizar o Judiciá-
rio” para garantir a escolha de
juízes “amigos” e garantir ve-
reditos a seu favor.

A votação para os membros
do Conselho da Magistratura
coincide com as prévias de
agosto para as eleições legisla-
tivas de outubro. Os candida-
tos ao órgão Judiciário – a
exemplo dos candidatos à Câ-
mara dos Deputados e ao Se-
nado – teriam que integrar
uma lista, decidida pelos par-
tidos políticos.

O atual Conselho da Magis-
tratura e integrado por seis le-
gisladores (do governo e da

oposição) indicados pelo Po-
der Legislativo, dois advoga-
dos, três juízes (eleitos por
seus pares), um acadêmico
(eleito por um conselho de
universidades nacionais) e um
representante do Executivo.

A reforma proposta por
Cristina acrescenta um advo-
gado e cinco acadêmicos e de-
termina que todos os mem-
bros sejam escolhidos por vo-
to popular – com exceção dos
representantes do Poder Le-
gislativo (que já passaram por
uma eleição direta) e o repre-
sentante do Poder Executivo.
A oposição argumenta que os
candidatos da presidenta se-
riam beneficiados pela má-
quina partidária do governo.

A reforma do governo tam-
bém pretendia modificar a
forma como o Conselho da
Magistratura tomaria deci-
sões: em vez dos atuais dois
terços, bastaria ter maioria
simples.

A Suprema Corte conside-
rou inconstitucional reforma:
seis dos sete membros vota-
ram contra. O chefe de gabi-
nete da Presidência argentina,
Juan Manuel Abal Medina, cri-
ticou a decisão alegando que
quem se opõe à reforma "tem
medo do voto popular", mas a
oposição aplaudiu os juízes
por terem preservado a inde-
pendência do Judiciário.

Suprema Corte não aceita
reforma no Judiciário

Presidente russo barra menção
a Al-Assad em reunião do G8
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Curta

AMERICANOS A FAVOR DE AÇÃO CONTRA SNOWDEN

Pesquisa divulgada ontem mostra que 54% dos americanos
considera que o ex-consultor de inteligência Edward Snowden,
que revelou um vasto programa de vigilância on-line dos
Estados Unidos, deve ser processado. Para 38% dos
entrevistados, ele não deve ser levado à Justiça. Realizada pelo
jornal USA Today e pelo Centro de Pesquisas Pew, a sondagem,
feita por telefone, ouviu 1.512 adultos. A margem de erro é de
2,9%. A maioria dos entrevistados concorda com o argumento
do governo de que os programas de vigilância – que implicam
no controle de correios eletrônicos, mensagens na web e
ligações telefônicas – ajudaram a prevenir ataques terroristas. 
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Text Box
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