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Um órgão de direitos hu-
manos da Organização das
Nações Unidas (ONU) acu-
sou as forças israelenses de
maltratar crianças palestinas,
inclusive de torturar aquelas
sob custódia e usar outras co-
mo escudos humanos.

Crianças palestinas na Fai-
xa de Gaza e na Cisjordânia,
capturadas por Israel na
guerra de 1967, são rotineira-
mente negadas de obter o re-
gistro de seus nascimentos e
acesso aos serviços de saúde,
escolas decentes e água po-
tável, disse o Comitê da ONU
sobre os Direitos da Criança.

"Crianças palestinas deti-
das por militares e policiais
(israelenses) são sistematica-
mente sujeitas a tratamento
degradante e muitas vezes a
atos de tortura; são interro-
gadas em hebraico, uma lín-
gua que não entendem, e as-
sinam confissões em hebreu
para serem libertadas," disse
em relatório.

O Ministério das Relações
Exteriores de Israel disse ter
respondido a um relatório do
Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef ) em
março sobre os maus-tratos
de menores palestinos e
questionado se a investiga-
ção da comissão da ONU traz
fatos novos.

"Se alguém simplesmente
quer ampliar seu viés políti-
co e bater na política de Is-
rael sem se basear em um no-
vo relatório, em trabalho de
campo, mas simplesmente
reciclando material antigo,
não há nenhuma importân-
cia nisso", disse o porta-voz
Yigal Palmor.

Kirsten Sandberg, uma es-
pecialista norueguesa que
preside o Comitê da ONU so-
bre os Direitos da Criança,
disse que o relatório é basea-
do em fatos, e não na opinião
política dos seus membros.

"Nós olhamos para as vio-
lações dos direitos das crian-
ças que estão em curso na ju-
risdição israelense", disse.
Ela afirmou que Israel não
reconheceu que tinha juris-
dição nos territórios ocupa-
dos, mas o comitê acredita

que sim, o que significa que
tem a responsabilidade de
respeitar a Convenção das
Nações Unidas sobre os Di-
reitos da Criança.

O relatório realizado por
18 peritos independentes re-
conheceu as preocupações
de segurança nacional de Is-
rael e que as crianças de am-
bos os lados do conflito con-
tinuam a ser mortas e feri-
das, mas com mais vítimas
no lado palestino.

A maioria das crianças pa-
lestinas presas é acusada de
atirar pedras, o que pode le-
var a uma pena de até 20 anos
de prisão, disse o comitê.

"Centenas de crianças pa-
lestinas foram mortas e mi-
lhares feridas durante o pe-
ríodo do relatório, como re-
sultado de operações milita-
res israelenses, especialmen-
te em Gaza", disse o relatório.

Levante

Israel enfrentou um levan-
te palestino durante parte do
período de 10 anos analisado
pela comissão.

Durante o período de 10
anos, cerca de 7 mil crianças
palestinas com idades entre
12 e 17 anos, mas algumas
com apenas nove anos foram
presas, interrogadas e detida,
segundo o relatório da ONU.

Muitas foram levadas
acorrentadas nos tornozelos
e algemadas perante tribu-
nais militares, enquanto os
jovens são mantidos em con-
finamento solitário, às vezes
por meses, disse o relatório.

O documento expressou
profunda preocupação com
o "uso contínuo de crianças
palestinas como escudos hu-
manos e informantes", di-
zendo que 14 casos foram
notificados somente entre
janeiro de 2010 e março 2013.

Soldados israelenses usa-
ram crianças palestinas em
frente deles para entrar em
edifícios potencialmente pe-
rigosos e ficar na frente de
veículos militares para deter
lançamento de pedras, disse.

Quase todos permanece-
ram impunes ou receberam
sentenças leves, de acordo
com o relatório.

ONU: Israel usa crianças
palestinas como escudo
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Um dia após o presiden-
te americano, Barack
Obama, ter proposto
uma redução de um

terço nos arsenais nucleares, o
governo francês declarou que
não está disposto a se desfazer
das suas armas atômicas. O
ministro da Defesa, Jean-Yves
Le Drian, alegou que seu país
já fez diminuições e detém
menos de 300 ogivas – número
muito inferior ao total de 8,5
mil e 7,7 mil que Rússia e Esta-
dos Unidos detêm, respectiva-
mente, segundo a Federação
Americana de Cientistas.

“ Podemos garantir a segu-
rança dos EUA e dos aliados e
manter uma dissuasão estraté-
gica crível ao mesmo tempo em
que reduzimos as armas nu-
cleares em até um terço”, afir-
mou Obama. No sentido oposto
ao da ideia defendida por Oba-
ma, Le Drian apontou como "a
verdadeira questão" a prolifera-
ção das armas nucleares para
outros países. "O problema é o
risco futuro de o Irã obter uma
arma nuclear", advertiu.

"Obama está propondo à
Rússia que, juntos, eles redu-
zam. Isso é bom, mas não é as-
sim que vemos as coisas", dis-
se Le Drian. Na avaliação de
Heni Ozi Cukier, professor de
relações internacionais da Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), o tamanho
do arsenal francês torna a dis-
cussão sobre sua diminuição
algo secundário: "Para que ha-

ja uma redução mundial, a ini-
ciativa tem que partir de EUA e
Rússia". No entanto, o analista
a afirma que declaração do go-
verno de Paris pode enfraque-
cer os argumentos contra paí-
ses que desejem se armar – a
exemplo da suspeita nutrida
pelas potências ocidentais
quanto Irã. Cukier explica que
parte da estratégia de Obama
é mostrar que mesmo quem
já possui armas atômicas de-
seja se desfazer delas, e que
outros países não necessitam
desse tipo de armamento. "O
Irã pode dizer: A França tem",
pondera. 

O pedido do presidente
americano foi endereçado es-
pecialmente aos russos, mas o
colega Vladimir Putin respon-
deu prontamente que não po-
deria "permitir uma alteração
no equilíbrio do sistema de
dissuasão estratégica". Na
quinta-feira, o vice-ministro
das Relações Exteriores da
Rússia, Sergei Rybakov, infor-
mou que o país vai demorar
para analisar a proposta de
Obama. Para Cukier, além do
jogo de dissuasão mútua, Mos-
cou se preocupa com a defesa
do vasto território russo con-
tra ataques e invasões: "A rea-

lidade geopolítica os deixa
muito vulneráveis e eles nun-
ca vão abolir as armas nuclea-
res por completo, pois são ga-
rantia do status de superpo-
tência, da defesa".

Nos EUA, o secretário de
Defesa, Chuck Hagel, endos-
sou o pedido do presidente e
defendeu a redução do arsenal
norte-americano, sem descar-
tar a manutenção de um pe-
queno número de ogivas. "A
dissuasão nuclear segura e efi-
caz continua a ser essencial
para a nossa segurança nacio-
nal, e vamos manter essa ca-
pacidade", disse Hagel.

França rejeita proposta de
desarme nuclear de Obama 

DESARME NUCLEAR

Talibã propõe troca aos EUA
» RODRIGO CRAVEIRO

Como passo inicial para a
abertura de negociações em
Doha, no Catar, o movimento
fundamentalista islâmico Tali-
bã propôs aos Estados Unidos
e troca de um militar norte-
americano feito refém no Afe-
ganistão por cinco dirigentes
seus presos na base naval ame-
ricana de Guantánamo, em Cu-
ba. Entre os líderes que os tali-
bãs pretendem libertar estão
Khairullah Khairkhwa, ex-go-
vernador de Herat, e o mulá
Mohammed Fazil, ex-coman-
dante militar. Um porta-voz da
milícia, Shaheen Suhail, prati-
camente condicionou o pro-

cesso de paz a isso que apre-
sentou como um "gesto de con-
ciliação". "Primeiro precisa
ocorrer a libertação dos deti-
dos. Sim, será uma troca. De-
pois, passo a passo, queremos
construir pontes de confiança
para avançar", comentou. 

O aceno dos EUA ao diálogo
direto com os extremistas le-
vou o presidente afegão, Ha-
mid Karzai, a retirar das nego-
ciações o Alto Conselho para a
Paz (HCP, em inglês). "O Talibã
não está sob tanta pressão co-
mo os EUA e aliados. Washing-
ton gostaria de costurar um
acordo político a curto prazo,
como parte de sua estratégia
de retirada, mas o movimento

islâmico e seus simpatizantes
creem que o tempo está a seu
lado", afirmou ao Correio, por
e-mail, o afegão Amin Saikal,
cientista político da Universi-
dade Nacional Australiana e
autor de Modern Afghanistan:
a history of struggle and survi-
val ("Afeganistão moderno:
uma história de batalha e so-
brevivência", em tradução li-
vre). De acordo com ele, o Tali-
bã busca legitimação entre o
mosaico que compõe a socie-
dade afegã e a comunidade in-
ternacional. "Os talibãs estão
comprometidos com a recria-
ção do Emirado Islâmico do
Afeganistão e com a geração
de uma ordem teocrática",

acrescentou. 
Para Michael Semple, espe-

cialista da Universidade de
Harvard que trabalha pela re-
conciliação no Afeganistão, o
Talibã busca se apresentar co-
mo organização respeitável e
se ressente da acusação de ser
uma facção terrorista. "Os tali-
bãs sabem que, para obterem
qualquer concessão dos EUA,
precisarão persuadir as pes-
soas de que não fazem parte
de uma aliança com o terroris-
mo internacional. Se estive-
rem preparados a se compro-
meter com outros afegãos,
descobrirão que farão mais
progresso por meio do diálo-
go", comentou à reportagem.

CONFLITO
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O Iraque alertou, nesta
quinta-feira, a vizinha Síria
de que sua guerra civil está
rasgando o Oriente Médio
ao meio e o presidente do
Líbano pediu ao movimen-
to local Hezbollah que reti-
re seus combatentes do
conflito.

Após dois anos de uma
guerra que já matou mais
de 93 mil pessoas, o tumul-
to sírio está arrastando seus
vizinhos para um confronto
mortal entre o Irã xiita, que
apoia o presidente sír io,
Bashar al-Assad, e países
árabes sunitas do golfo Pér-
sico, que apoiam os rebel-
des sírios.

Os insurgentes já sofre-
ram vários reveses no cam-
po de batalha e estão sitia-
dos nos arredores de Da-
masco,  enfrentando um
avanço lento, mas estável,
das forças de Assad, que vol-
taram a dominar a situação.

Devastação

Num sinal da devastação
causada pela guerra,  a
Unesco colocou seis patri-
mônios universais sírios na
sua lista de monumentos
em perigo, solicitando es-
forços internacionais por
sua proteção.

O Iraque e o Líbano já so-
frem com a violência em seu
território, à medida que o
conflito sírio ganha contor-
nos cada vez mais sectários.

"O Iraque está na posição
mais difícil nessa turbulên-
cia regional, e o conflito na
Síria se tornou um conflito
regional por todos os parâ-
metros", disse o chanceler
Hoshyar Zebari.

"Estamos fazendo o me-
lhor possível para manter
uma posição neutra, mas as
pressões são enormes, e por
quanto tempo podemos re-
sistir é realmente uma ques-
tão dos novos desenrolares
na Síria."

Enquanto a Rússia e o Irã
armam as forças governa-
mentais sírias, e os comba-
tentes do Hezbollah lutam
ao lado de Assad, potências
ocidentais decidiram na se-
mana passada intensificar a
ajuda aos rebeldes, majori-
tariamente sunitas.

Chanceleres do grupo de
países "Amigos da Síria",
que apoiam a oposição, se
reúnem no sábado no Catar
para discutir formas de au-
xiliar o Exército Sírio Livre,
um grupo da oposição, a de-
fender suas posições na ci-
dade de Aleppo. Esses paí-
ses incluem EUA, Grã-Bre-
tanha, França, Arábia Sau-
dita, Turquia, Egito e Catar.

Iraque e Líbano dizem
temer a guerra síria

VATICANO

DA AGÊNCIA REUTERS

O papa Francisco afirmou
que a especulação financeira
e a corrupção mantêm mi-
lhões de pessoas passando
fome, e a crise financeira não
pode ser utilizada como um
álibi para não ajudar os po-
bres. O discurso foi o mais re-
cente em uma série de críti-
cas do pontífice argentino, o
primeiro papa latino-ameri-
cano, ao que ele chamou de
"a ditadura da economia" e a
propagação de valores con-
sumistas.

"É um fato bem conhecido
que os níveis atuais de pro-
dução são suficientes, no en-
tanto,  milhões de pessoas
ainda estão sofrendo e mor-
rendo de fome. Isto é verda-

deiramente escandaloso",
disse ele em um discurso aos
participantes de uma confe-
rência da Organização das
Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura (FAO), em
Roma.

Apelos

Francisco fez repetidos
apelos pelo combate à pobre-
za e a atenção às necessida-
des dos pobres desde que su-
cedeu o papa Bento XVI em
março. Ele assumiu a missão
de rejuvenescer uma institui-
ção abalada por escândalos,
incluindo casos dissemina-
dos de abuso sexual por pa-
dres, e a perda de fiéis para
outras religiões.

"Uma forma deve ser en-

contrada para que todos pos-
sam se beneficiar dos frutos
da terra, e não simplesmente
que seja fechada a lacuna en-
tre os ricos e aqueles que de-
vem estar satisfeitos com as
migalhas que caem da mesa",
disse ele.

"Há uma necessidade de
se opor aos interesses econô-
micos míopes e à mentalida-
de do poder de alguns pou-
cos, que exclui a maioria dos
povos do mundo", disse.

Falando no início deste
mês antes da cúpula do G8 de
líderes mundiais, Francisco
denunciou o que chamou de
cultura do desperdício em
um mundo cada vez mais
consumista e disse que jogar
fora comida boa é como rou-
bar dos pobres.

Papa culpa especulação e
corrupção por crise alimentar

Curta

EM 40 ANOS, 39 MIL
SEQUESTRADOS

Estudo publicado pelo Centro
de Memória Histórica, de
Bogotá, destaca que
aproximadamente 40 mil
pessoas foram sequestradas 
na Colômbia nas últimas três
décadas. O relatório foi
elaborado com informações
fornecidas pela polícia e pelo
Ministério Público, além de
testemunhos de organizações
não-governamentais. Foram
sequestradas 39.058 pessoas
entre 1970 e 2010, de acordo
com o levantamento conduzido
pelo Instituto Cifras e Conceitos
e financiado pela União
Europeia. A pesquisa mostra
que 80% das vítimas são
homens com idades entre 18 e
65 anos, moradores das zonas
rurais e cujas capturas tiveram
motivação econômica. Embora
divulgados pela mídia, os casos
de estrangeiros representam
3% do total. O pagamento de
resgate é o principal motivo
dos sequestros (84%).

REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Podemos garantir a
segurança dos EUA e
dos aliados e manter
uma dissuasão
estratégica crível ao
mesmo tempo em
que reduzimos as
armas nucleares em
até um terço.”

Barack Obama
Presidente dos Estados Unidos

Pedido do presidente americano foi endereçado aos russos, mas Putin respondeu que 
não poderia 'permitir uma alteração no equilíbrio do sistema de dissuasão estratégica'
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21, 22 e 23 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A13. 




