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Por Valter Pomar

vez que esse desenlace está sendo construído aqui e agora,
nos conflitos deflagrados entre os grupos políticos e
sociais, dentro de cada Estado, e pela luta entre os Estados
e blocos em escala planetária.
Para sair da crise, o chamado eixo anglo--saxão,
liderado pelos EUA, precisa impor uma derrota aos Brics e
reafirmar a hegemonia imperialista e neoliberal na África,
Oriente Médio e América Latina. Em particular os Estados
Unidos insistem em recuperar a hegemonia global, porque
sem ela a atual conformação da economia estadunidense
não se sustenta.
Com esse propósito, o de recuperar a hegemonia dos
EUA, o presidente estadunidense, Barack Obama, vem
atuando desde o início de seu primeiro mandato
presidencial em diversas frentes: salvamento prioritário da
plutocracia financeira, desvalorização do dólar, acordos
regionais de livre comércio, busca de autonomia
energética, ajustes na política de segurança,
desestabilização de governos adversários.
Essas e outras iniciativas, inclusive a "Parceria
Trans-Pacífica", a "Parceria Transatlântica

de

A

ut

iliz
aç

ão

Vivemos uma situação internacional caracterizada por
uma profunda crise do capitalismo, pela deterioração da
hegemonia dos Estados Unidos e por um deslocamento
geopolítico do poder em escala mundial. É uma situação
internacional de instabilidade sistêmica, marcada por
crescentes conflitos sociais, agudas crises políticas e
conflitos militares cada vez mais perigosos.
A atual crise não afeta da mesma maneira as
diferentes regiões, países, ramos produtivos e setores
sociais. Mas é uma crise global, urbi et orbi, com
expressões financeiras, comerciais, produtivas,
energéticas, alimentares, ambientais, sociais, políticas,
ideológicas e militares. Não se trata apenas de uma crise
do pensamento neoliberal, das políticas neoliberais ou da
especulação financeira. Trata-se de tudo isso, porém
dentro dos contornos de uma crise de acumulação, similar
às crises de 1930 e 1970.
Não se vislumbra uma saída no curto prazo e menos
ainda uma solução estável, de longa duração. Também
não está claro qual será o desenlace da crise no
médio/longo prazo, uma

EUA-União Europeia sobre comércio e investimentos" e
o apoio ao chamado "Arco do Pacífico", devem ser
compreendidas tendo como pano de fundo as conclusões
de um recente Relatório do Conselho Nacional de
Inteligência sobre Tendências Globais, que assinala que,
em 2030, a economia da Ásia será maior do que as dos
EUA e da Europa combinadas. Para a classe dominante
dos EUA, é melhor agir agora, enquanto eles ainda
possuem poder para definir padrões globais. Seu objetivo
estratégico: desarticular os projetos nacionais e os blocos
regionais independentes, assim como confrontar o bloco
dos Brics.
Considerando a história dos Estados Unidos, não
surpreende a importância dos expedientes
predominantemente militares nessa estratégia. E,
considerando a trajetória do capitalismo mundial,
tampouco surpreende que grandes crises como a atual
sejam "resolvidas" de forma caótica e destrutiva,
inclusive por intermédio de conflitos militares. No
governo Obama ocorreu uma revisão da estratégia militar
dos EUA, que passou a ter na região da Ásia-Pacífico o
seu
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e "pacificador" no Mali, esquecendo o que as potências
europeias fizeram na África durante os séculos 19 e 20,
esquecendo o que a França fez na Argélia e no Vietnã etc.
Da mesma forma, é comum achar gente que justifique a
intervenção estrangeira, para pacificar e/ou democratizar
e/ou desenvolver determinado País. Quando os exemplos
do Afeganistão e do Iraque estão aí para demonstrar a
quem tiver dúvida que não é assim que funciona.
De maneira geral, o oligopólio dos meios de
comunicação nos Estados Unidos, na Europa e no Japão
desenvolve uma campanha cotidiana contra o "eixo do
mal", seja para criar medo e insegurança, seja para
desviar a atenção das verdadeiras culpas e
responsabilidades dos Estados Unidos e seus sócios. E a
verdade é que a crise global tem seu epicentro e deriva,
em parte pelo menos, de políticas implementadas pelo
eixo Estados Unidos-Europa-Japão. Assim como é
verdade que os remédios propostos pelas classes
dominantes dessa região do mundo tiveram como efeito
agravar a crise, dentro de seus próprios países, no exterior
ou em ambos. Igualmente é vero que, na luta por
recuperar sua hegemonia, todos encaram com
naturalidade o recurso a ações militares. E, aliás, vêm
recorrendo a expedientes militares faz muito tempo. Por
tudo isto, se existe algum "eixo do mal" no mundo, tem
sua capital em Washington e sua sucursal em Bruxelas. C
Valter Pomar
do PT.
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geralmente ocultado pela grande mídia, que gosta de falar
da "loucura" dos governantes iranianos e norte-coreanos,
enquanto evita fazer referência às sabotagens ao programa
nuclear, ao assassinato de cientistas, às incursões
militares, ao programa nuclear israelense ou às manobras
conjuntas entre tropas dos EUA e da Coreia do Sul etc.
Do ponto de vista político, o discurso acerca do "eixo
do mal" tampouco deve ser levado a sério. Não existe a
menor possibilidade de seus integrantes, a começar pela
Coreia do Norte ou Irã, constituírem um polo aglutinador
de contra-hegemonia global aos Estados Unidos.
Aliás, é por isso mesmo que eles são os "escolhidos":
constituem o inimigo ideal, que pode mais facilmente ser
demonizado, ridicularizado, espezinhado e isolado. E isso
ocorre, em parte, porque amplos setores da população dos
Estados Unidos, da Europa e de outras regiões enxerga o
mundo através de "lentes" ideológicas fornecidas
exatamente pelas potências imperialistas.
No Brasil, por exemplo, é comum encontrar jornalistas
e jornais que acreditam que os Estados Unidos são uma
referência em termos de democracia eleitoral. Um país em
que parte importante da população se abstém regularmente,
com um sistema de votação caótico, em que recentemente
um presidente foi eleito de forma fraudulenta, se acha (e é
visto) como tendo autoridade moral para criticar a
democracia na Venezuela.
É comum, também, achar quem acredite que a França
pode cumprir um papel "civilizatório"
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foco central de atenção. Mas, apesar disso, África e o
Meio Oriente seguem constituindo cenário de
importantes confrontos.
É por isso que os EUA e a Europa reagiram
rapidamente à crise política ocorrida no mundo árabe, por
exemplo, intervindo na Líbia, no Mali, na Síria, e seguem
preparando um ataque contra o Irã, contando com a ajuda
do governo de Israel. Estados Unidos e seus aliados europeus, assim como Israel, falam abertamente em destruir
o "eixo" integrado pelo Irã, Síria e Hezbollah, seja por
enxergar neles uma oposição intransigente, seja por ser
mais fácil demonizar, isolar e derrotar determinado tipo
de inimigo.
0 mesmo raciocínio pode ser estendido ao que se
passa na península coreana: um povo dividido em dois
países que algum dia terão que se reunificar, um alvo
geográfica e historicamente vinculado a países (Rússia e
China) que compõem um dos principais blocos
adversários dos EUA, um inimigo mais fácil de
demonizar.
Do ponto de vista militar, o discurso acerca do "eixo
do mal" não deve ser levado a sério. Irã e Coreia do
Norte, entre outros, não constituem uma ameaça aos
Estados Unidos. 0 contrário, sim, é verdadeiro. 0 único
País a fazer uso de bombas nucleares, na história, foram
os Estados Unidos. E o fez contra populações civis, num
País que já estava derrotado, tendo como um dos
propósitos aterrorizar o inimigo do dia seguinte, a União
Soviética.
Quem constitui uma ameaça são os Estados Unidos,
que mantêm o Irã e a Coreia do Norte sob intensa pressão
militar, fato que é
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Frei Betto

desse dinossauro que sustentamos, no mesmo ano de
2011, a Saúde mereceu 4,07% do orçamento e a Educação,
2,99%.
Se os dados acima impressionam, veja os atualizados:
de janeiro a fevereiro deste ano a dívida pública subiu mais
R$ 26 bilhões, atingindo R$ 1,95 trilhão! E a previsão é de
que alcançará a cifra de R$ 2,24 trilhões até o fim do ano!
Isso significa mais R$ 232 bilhões em relação ao montante
da dívida em 2012. Os dados são do Plano Anual de
Financiamento do Tesouro Nacional, divulgados em
março.
Você, eu, todos nós pagamos a dívida pública ao
receber salário e consumir. E pagamos ou padecemos ao
NÃO RECEBER melhores serviços públicos: Saúde,
Educação, Segurança, Transporte, Cultura etc.
0 governo não divulga o montante dos juros nominais
da dívida pública efetivamente pagos. Nem a CPI da
Dívida, encerrada em 2010 na Câmara dos Deputados,
quebrou o lacre desse segredo. Daí a importância de uma
Auditoria Cidadã da dívida pú-
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Desde 2008, quando estourou a crise do capitalismo,
os governos afetados fazem das tripas coração para
salvar, não a população ameaçada de desemprego (já são
25 milhões de desempregados na Europa), e sim o
sistema financeiro.
Democracia é, hoje, mera expressão retórica. O que
temos, de fato, é uma moneycracia.
Segundo o FED (Banco Central estadunidense), o
governo do Tio Sam repassou aos bancos privados, como
boia de salvação, US$ 16 trilhões. Como a lista é longa,
assinalo aqui a gordura do Papai Noel dos três principais
beneficiados nos EUA: Citigroup, US$ 2,5 trilhões;
Morgan Stanley, US$ 2,04 trilhões; Merrill Lynch, US$
1,949 trilhão.
No Brasil, a crise começa a bater à porta. Onde a
porca torce o rabo é na dívida pública. Em 2011, juros e
amortizações da dívida consumiram 45,05% do
orçamento da União, ou seja, R$ 708 bilhões. Você
imagina o quanto se poderia fazer com tamanho recurso?
Daria para promover 28 Copas do Mundo! A Copa de
2014 está orçada em R$ 25 bilhões. Para se ter ideia
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A CRISE E A DÍVIDA PÚBLICA
blica. Meta que deveria constar da pauta de partidos
progressistas, sindicatos, movimentos sociais e ONGs
voltadas à cidadania.
Os sinais de que a marolinha brasileira pode terminar
em tsunami estão à vista: privatização das jazidas do
pré-sal, de portos, aeroportos e hospitais universitários;
menos recursos aos programas sociais; leilões de
rodovias; inflação em alta etc.
0 modelo desenvolvimentista está esgotado. 0
resultado dele é nefasto: 1% de habitantes do planeta
concentra, em mãos, riqueza equivalente à renda de 57%
da população mundial!
Mas quem de fato articula alternativas viáveis? Cadê
a esquerda com os pés na base popular e a cabeça na
formulação de estratégias a longo prazo? "Naquele tempo
nós fizemos História; agora vocês fazem política", diz o
personagem Rubashov no romance O zero e o infinito, de
Arthur Koestler.
Frei Betto é escritor, autor de O que a vida me
ensinou (Saraiva), entre outros livros.

Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 17, n. 195, p. 16-17, jun. 2013.

