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NOVOS DESLOCAMENTOS: 7,6 milhões em 2012

45,2 milhões ao final de 2012 – o maior número em 18 anos

Sendo que 1,1 milhão de pessoas
tiveram de deixar seus países

Afeganistão

Somália

Iraque

Síria

Sudão

* 55% dos refugiados no mundo vêm desses cinco países
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POR CONTINENTE

Países em
desenvolvimento
acolheram 80%
dos refugiados
no mundo ao
final de 2012

48% são
mulheres

46% são menores
de 18 anos

América
806 mil

Europa
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Oriente
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728 mil

569 mil

565 mil

1,6 milhão
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Desses, 28,8 milhões são deslocados internos

Refugiados atingem o maior
número em quase 20 anos

O número de pessoas que foram obriga-
das a deixar seus lares atingiu o nível
mais alto emquase 20 anos, impulsiona-
do por conflitos no Oriente Médio e na
África, com destaque para a Síria. Ao fi-
nal de2012, havia 45,2milhõesde refugi-
adosnomundo,mostrou relatório divul-
gado ontem pelo Alto Comissário das
Nações Unidas para os Refugiados (Ac-
nur). É amaior cifra desde 1994, quando
centenas de milhares de pessoas fugi-
ram do genocídio em Ruanda e da lim-
peza étnica na antiga Iugoslávia. Amaio-
ria das vítimas, porém, não está no front:
46% dos deslocados forçados sãomeno-
res de 18 anos, emuitos deles, órfãos. No
ano passado, 21 mil crianças desacom-
panhadas pediram asilo em 72 países, o
maior número desde o início da coleta
de dados pela agência da ONU em 2006.
— A cada quatro segundos, uma pes-

soa se torna refugiada no mundo. Isso
significa que, cada vez que se pisca,
uma pessoa é forçada a fugir — desta-
cou o alto comissário das Nações Uni-
das para os Refugiados, António Guter-
res, para quem os números são alar-
mantes e refletem a dificuldade da co-
munidade internacional em prevenir e
solucionar conflitos.
O relatório Tendências Globais 2012,

divulgado por ocasião do Dia Mundial
dos Refugiados, celebrado hoje, mostra
que a Síria registrou omaior êxodo num
só país desde 1999 e pode se tornar a na-
ção com mais deslocados. Se a previsão
for confirmada, a Síria vai passar à frente
do Afeganistão, que lidera a lista há 32
anos, com 2,5 milhões de refugiados.
Atualmente, são quase 720 mil desloca-
dos sírios, sendo 647 mil somente em

2012. A acentuação do conflito entre re-
beldes e as tropas do presidente Bashar
al-Assad levou a uma fuga ainda maior
neste ano. Segundo o Acnur, o número
de refugiados subiupara1,6milhão, des-
de o fechamento do relatório até agora, e
pode dar um salto para 3,5 milhões em
dezembro. A Síria é a quarta nação com
mais deslocados — seguida de Iraque,
Somália e Afeganistão.
— O conflito sírio é hoje o maior do

mundo e teve um impacto significativo
nonúmero de refugiados.Não temos ti-
do vontade políticamundial para resol-
vê-lo. A notícia que temos é de que os
países querem armar os dois lados do
conflito. Enquanto a guerra não acaba,
as pessoas continuam sendo forçadas a
se retirar — afirmou Andrés Ramirez,
representante do Acnur no Brasil.
Para ele, os números mostram uma

nova dinâmica humanitária da guerra.
— Os conflitos têm atingido famílias

inteiras. Crianças, mulheres e idosos es-
tãodeixandoos países emguerra, nãoos
criminosos. Muitas crianças fogem sem
assistência, perdem a vida no trajeto ou
chegam doentes, com fome e afetadas
psicologicamente— ressaltou.
A chegada de refugiados no Brasil

acompanhou o movimento mundial,
apesar de o país estar distante dos prin-
cipais focos de conflito. Os pedidos de
asilo dobraram de 2010 para 2012, pas-
sando de 516 para 1.200. O número de
refugiados sírios disparou: antes do iní-
cio do conflito, em 2011, eram 13; no
ano seguinte, subiu para 202, segundo
o Departamento de Estrangeiros do
Ministério da Justiça.
O documento ressalta que os conflitos

no Mali, no Congo e na fronteira do Su-
dão do Sul como Sudão também contri-
buírampara o aumento de refugiados. l

Mais de 45milhões viviam deslocados em 2012; Síria tem êxodo recorde
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Beleza solidária. A atriz e embaixadora da ONU Angelina Jolie conversa com refugiados no campo de Zaatari, fronteira da Jordânia com Síria, onde estão mais de 150 mil sírios
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Afeganistão suspende negociação com EUA
Karzai se irrita com conversas

entreWashington e Talibã e retira
governo de acordo para a paz

-CABUL-O presidente do Afeganistão, Hamid Kar-
zai, decidiu ontem suspender tanto as conver-
sas sobre um pacto de segurança com os EUA
como a participação de seu governo nas negoci-
ações entre americanos e o Talibã, numa pres-
são para que estas sejam lideradas por afegãos.
A decisão gera uma reviravolta nas discussões
de paz, um dia depois de o governo dos EUA
anunciar que se reuniria com o grupo funda-
mentalista em Doha, no Qatar, e diminui as ex-
pectativas de um acordo próximo após 12 anos
de guerra. Após a declaração de Karzai, o De-
partamento de Estado americano decidiu adiar
o encontro comoTalibã e negouque ele aconte-
ceria hoje, como estava previsto.
Segundo analistas, o presidente afegão teria fi-

cado irritado como fato de as reuniões não inclu-
írem pré-condições como cessar-fogo e o reco-
nhecimento da Constituição do país pelo Talibã.
“Enquanto o processo de paz não for liderado

pelos afegãos, o Alto Conselho de Paz não partici-
pará das negociações no Qatar”, disse Karzai num
comunicado, emreferência ao grupoque ele orga-
nizou em 2010 para negociar a paz com o Talibã.
O presidente afegão conversou ontem duas ve-

zes por telefone com o secretário de Estado dos
EUA, John Kerry, ocasião em que teria expressa-
do seu desagrado. Um dos pontos de maior críti-
ca do governo afegão seria o status oficial dadoao
Talibã, comaabertura deumescritório emDoha.
—Ogoverno americano nos disse que o escri-

tório seria usado para avançar nas conversas de
paz, mas não para dar-lhes uma identidade —
criticou um porta-voz do governo afegão.— Ver
ali a bandeira doTalibã e o estandarte doEmira-
do Islâmico era algo que não esperávamos.

ACORDO SOBRE TROPAS TAMBÉM É CONGELADO
A ação, segundo Karzai, mostraria uma quebra
nas garantias dadas pelos EUA ao país. Já o gru-
po fundamentalista não informou como o boi-
cote afegão afetaria as conversas com os EUA.
—Oprocesso de paz é nossa prioridade, e não

permitiremos que ninguém abuse dele como
uma forma indireta de alcançar objetivos que
não conseguiram no campo de batalha — afir-
mou um integrante do governo afegão.

Além das negociações de paz, o governo afe-
gão congelará as conversas sobre o Acordo Bila-
teral de Segurança, iniciadas este ano para esti-
pular a quantidade de soldados americanos que
permanecerão no Afeganistão após a retirada
da maioria das tropas, no final de 2014.
— A suspensão das negociações continuará

até que haja clareza por parte dos EUA—amea-
çou um porta-voz afegão.
Apesar do mal-estar diplomático, o presidente

dos EUA, Barack Obama, afirmou que as tensões
com o governo afegão após o anúncio de negoci-
ações com o Talibã já eram esperadas— e ressal-
tou que somente o governo e o grupo fundamen-
talista podem decidir quando iniciar o processo
de reconciliação e dar um fim à guerra.
— Finalmente vamos precisar ver afegãos con-

versando com afegãos sobre como podem avan-
çar e terminar o ciclo de violência para que pos-
sam começar a construir seu país — comentou
um esperançoso Obama, em entrevista coletiva.
Os combatesnão cessaramnoAfeganistão. Pou-

cas horas depois do anúncio do diálogo entre os
EUA e o Talibã, quatro soldados americanos mor-
reramnumataquedogrupo fundamentalista con-
tra a base militar de Bagram, a maior das tropas
dos EUA em território afegão. l

| Opinião |

ESTRATÉGICO
O ASSUNTO em negociação — a
troca direta de correspondências e
encomendas — parece pueril, mas,
como se trata de uma rara conversa
formal entre Estados Unidos e Cu-
ba, tem importância.

QUALQUER AVANÇO no relaciona-
mento entre os dois países é positi-
vo. Até o dia em que seja levantado o
embargo americano contra a ilha,
porque o cerco contra Cuba funcio-
na como grande ajuda à perpetua-
ção da ditadura castrista.

Entidades de imprensa de 6 países
sul-americanos advertem sobre

riscos para a liberdade de expressão

Associações de meios de comunicação
de seis países da América do Sul — en-
tre eles oBrasil—condenaramontema
lei que aumenta o controle sobre a im-
prensa no Equador e que foi aprovada
no dia 14 pela Assembleia Nacional.
Num comunicado, as entidades mani-
festam preocupação e advertem sobre
os efeitos que a chamada Lei Orgânica
de Comunicação pode ter sobre a liber-
dade de expressão, o trabalho dos jor-
nalistas e o controle das informações
divulgadas no Equador.
Chamada de “lei da mordaça” por

opositores e comemorada pelo gover-
no equatoriano, a legislação polêmica
cria órgãos de fiscalização e punição de
jornalistas e meios de comunicação.
Por um lado, o chamado Conselho de
Regulação eDesenvolvimentoda Infor-
mação e Comunicação, formado por
cinco integrantes do poder público,
controlará o conteúdo dosmeios de co-
municação relacionado à violência ou
considerado discriminatório. O órgão
temo poder de indicar sanções que vão
de desculpas públicas a altas multas
aos veículos que desrespeitarem a de-
terminação. As punições, por sua vez,
serão aplicadas pela Superintendência
de Informação.
“Opoder político instala ummarco jurí-

dico propício para a censura prévia, assim
como um precedente de responsabilida-
descujasconsequênciaspodemsernefas-
tas para o exercício livre e independente
do jornalismo”, criticam as seis organiza-
ções sul-americanas, em comunicado.
O documento foi assinado pela Asso-

ciação Nacional de Jornais do Brasil
(ANJ); Associação de Entidades Jorna-
lísticas da Argentina (Adepa); Associa-
ção Nacional de Imprensa (ANP) da
Bolívia; Associação de Diários Colom-
bianos (Andiarios); Associação Nacio-
nal de Imprensa do Chile (ANP) e pelo
Conselho da Imprensa Peruana.

O PERIGO DO ‘LINCHAMENTO MIDIÁTICO’
A Lei Orgânica de Comunicação foi en-
dossada por 108 votos dos 135 deputa-
dos presentes à sessão na Assembleia,
na última sexta-feira. O apoio dos alia-
dos do governista Aliança País foi cru-
cial para a aprovação da medida, que
contou ainda com o respaldo do presi-
dente Rafael Correa. Reeleito em feve-
reiro, Correa é conhecido por travar ba-
talhas constantes com a mídia.
O documento publicado ontem pelas

associações sul-americanas critica o
controle do governo equatoriano sobre
a informação e destaca a criação do
“linchamento midiático”, um dos pon-
tos mais delicados da nova lei. O con-
ceito proíbe a publicação de informa-
ções que desprestigiem uma pessoa ou
empresa ou afetem sua credibilidade.
Além dele, as associações condenam

aindaa regulaçãoda internet, a imposição
de conteúdos e cotas de programação,
“enquanto exime de controles a propa-
gandaoficial”.Por fim,odocumentomani-
festa apoio aos jornalistas equatorianos.
“Expressamos nosso respaldo às as-

sociações equatorianas de jornalistas e
meios de comunicação que auguraram
e hoje protestam por alcances antide-
mocráticos da Lei Orgânica de Comu-
nicação e nosso compromisso de per-
manecer alertas a toda ação que afete
direta ou indiretamente as liberdades
de expressão, de opinião e de informa-
ção no Equador e na região sul-ameri-
cana”, conclui o comunicado.
O documento se soma à publicação

inédita, na última sexta-feira, de um edi-
torial em 53 jornais colombianos que
também criticaram a aprovação da lei. l

Associações
condenam lei de
mídia no Equador
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  20 jun. 2013, Mundo, p. 31.




