
A França não está disposta a
reduzir seu arsenal nuclear por
enquanto, declarou o ministro
da Defesa, Jean-Yves Le Drian,
um dia após o presidente
dos EUA, Barack Obama,
ter sugerido um esforço
global para reduzir os estoques
de armas atômicas.

Falando em Berlim, Obama
pediu ajuda da Rússia para
avançar a partir do tratado
“Novo START”, que exige que
ambos os países reduzam os
estoques de armas nucleares
implantadas para 1.550 cada
um até 2018.

“Barack Obama está
propondo à Rússia que, juntos,
eles reduzam. Isso é bom, mas
não é assim que vemos as
coisas”, disse Le Drian à rádio
France Info, esclarecendo que
a França já tinha diminuído
seu arsenal para pouco menos
de 300 ogivas. “A verdadeira
questão é a proliferação
nuclear é o risco futuro de o
Irã obter uma arma nuclear”.

A Rússia teve uma reação
fria ao pedido de Obama
pelaredução de um terço nos
arsenais implantados, dizendo
que não poderia levar tais
propostas a sério enquanto
Washington estiver reforçando
suas próprias defesas
antimísseis. A visão de um
"mundo sem armas nucleares"
estabelecida por Obama,
três meses após assumir a
Presidência, rendeu a ele o
Prêmio Nobel da Paz. Reuters

A Turquia advertiu ontem a chan-
celer alemã, Angela Merkel, a
não fazer política com suas ambi-
ções para entrar na União Euro-
peia e disse que o fracasso em
abrir um novo capítulo nas con-
versas de adesão na próxima se-
mana seria um grande revés pa-
ra as relações de Ancara com o
bloco.

Várias capitais da UE querem
dar o esperado passo que levaria
a Turquia rumo à UE na próxima
semana, argumentando que a Eu-
ropa deveria capitalizar sobre a
crescente influência de Ancara
no Oriente Médio.

Mas a Alemanha criticou a res-
posta dura dada pelo primeiro-
ministro turco, Tayyip Erdogan,
às últimas semanas de protestos
antigoverno enfrentadas na Tur-
quia e, aparentemente, se recusa
a abrir uma nova área de negocia-
ção, potencialmente a primeira
medida do tipo em três anos.

Os conservadores de Merkel
rejeitaram a adesão da Turquia
na UE em seu programa eleitoral
alemão, dizendo que o país iria
“sobrecarregar” o bloco por cau-
sa do seu tamanho e economia, o
que provocou fúria em Ancara.

“Se a Sra. Merkel está atrás
de material político interno para
suas eleições, esse material não
deveria ser a Turquia”, disse o
ministro da Turquia na União Eu-
ropeia, Egemen Bagis, a repórte-
res ontem.

“Se a Sra. Merkel investigar,
verá que os que se metem com a
Turquia não têm um final auspi-
cioso”, disse.

Governos europeus
adiaram decisão

Governos europeus adiaram
uma decisão ontem para retomar
as negociações em relação à ade-
são turca ao bloco por causa da re-
lutância de Berlim, preparando o
palco para discussões de última
hora na segunda-feira.

“Nada foi decidido. Os ale-
mães têm que se reportar interna-
mente, mas parece que eles ten-
dem a não abrir o capítulo”, dis-
se um diplomata do bloco, que fa-
lou sob condição de anonimato.

A oposição na Alemanha à
adesão da Turquia na UE cresceu
nos últimos anos, com dois ter-
ços se opondo, segundo uma no-
va pesquisa da Forsa para a edi-
ção de quinta-feira da revista se-
manal Stern.

Merkel disse na segunda-feira
que ficou “chocada” com a repres-
são sobre os manifestantes em Is-
tambul. Os protestos começaram
por causa de um projeto de renova-
ção em um parque, mas espirala-
ram em um show inédito de desa-
fio contra o que críticos de Erdo-
gan chamam de seu autoritarismo.

A polícia disparou gás lacrimo-
gêneo e canhões de água para dis-
persar manifestantes que respon-
diam com pedras, noite após noi-
te, em cidades que incluíram Is-
tambul e Ancara.

Nas últimas semanas, os tumul-
tos fizeram quatro mortos e cerca
de 7.500 feridos, com ferimentos
variando de cortes a dificuldades
respiratórias, segundo informa-
ções divulgadas pela Associação
Médica Turca.

Erdogan e seu governo se enfu-
receram com as críticas recebidas
do exterior em relação ao modo
como o premiê tratou os protes-
tos, dizendo que a resposta não
foi diferente da ação policial no
passado em países como Alema-
nha e Estados Unidos.

Na quinta-feira, o jornal turco
Hurriyet citou um diplomata do
país dizendo que Ancara poderia
suspenderasnegociaçõescomBru-
xelas se o novo capítulo - que lida
comquestõesdefinanciamentosre-
gionais - não for aberto na próxima
semana, embora outras autorida-
des tenham sido mais cautelosas.

“Uma decisão de não abrir es-
se capítulo iria definitivamente
enviar o sinal errado e iria atrair
uma forte reação da Turquia”, de-
clarou ontem uma autoridade sê-
nior turca. Reuters
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França diz que
vai manter
arsenal nuclear
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Turquia alerta Alemanha sobre
retaliação à sua entrada na UE

Merkeldisseterficado“chocada”comarespostadogovernoturcoàsmanifestaçõesemIstambul

Recado dado à chanceler Angela Merkel foi para que ela não faça “política” com o tema às vésperas da decisão

A oposição na
Alemanha à adesão
da Turquia na UE
cresceu nos últimos
anos, com dois
terços dos alemães
se opondo à entrada
do país no bloco
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2013, Mundo, p. 28.




