
ÉPOCA - As eleições parlamentares na Alemanha, em 22 de 
setembro, serão um referendo sobre as políticas econômicas 
da Alemanha e da chanceler Angela Merkel? 
Guido Westerwelle - A Alemanha nunca esteve em tão 
boa forma desde a reunificação. Mais pessoas estão em
pregadas do que em qualquer período anterior, e o nível 
de receitas fiscais não tem precedentes. Isso nos permitiu 
superar a crise do euro, entre 2008 e 2009, e ainda ser 
solidários com parceiros europeus em sérias dificuldades, 
ajudando-os com bilhões de euros. Ao mesmo tempo, a 
reputação da Alemanha ao redor do mundo, como um 
parceiro sólido e confiável em política internacional, con
tinuou a crescer. 

ÉPOCA - Há menos de um ano, o senhor apresentou uma inicia
tiva para reformar e dar mais poderes à União Europeia? Qual 
o objetivo desse projeto? 
Westerwelle - A Alemanha não se sairá bem se nossos 
parceiros europeus se saírem mal. Como uma economia 
forte, a Alemanha está firmemente incrustada na União 
Europeia. Acreditamos que a UE seja a resposta certa para 
a história do continente e para os desafios que a globali
zação criou. Estamos determinados a fazer do euro uma 
história de sucesso. 

ÉPOCA - Como fazer isso? 
Westerwelle - Estamos perseguindo uma estratégia de três 
pilares: solidariedade, crescimento por meio de competiti
vidade e disciplina fiscal. Apesar das enormes dificuldades, 
essa estratégia claramente começa a dar frutos: não estamos 
mais no "meio de uma crise". Mas também temos de apre
sentar uma perspectiva de longo prazo convincente para 
o projeto europeu. Essa foi a motivação para criarmos o 
projeto "Futuro da Europa", um grupo de ministros das 
Relações Exteriores europeus. Queremos desenvolver ideias 
para a integração europeia e usá-las para alimentar um 
debate mais amplo sobre a Europa. 

ÉPOCA - Quase três anos depois do começo das manifestações 
que derrubaram ditadores no Oriente Médio, conflitos se intensi
ficam, a democracia não é uma certeza e o extremismo religioso 
é uma ameaça. A Primavera Árabe tornou-se um Outono Árabe? 
Westerwelle - Em vez de "Primavera Árabe", prefiro dizer 
"Estações Árabes". Em alguns países, como a Síria, certa
mente testemunhamos um inverno rigoroso. Em outros, 
não podemos ignorar os desenvolvimentos positivos, como 
o surgimento de uma sociedade civil jovem e autoconfiante. 
Há um tema abrangente: populações têm mostrado seu de
sejo por liberdade, dignidade, democracia e oportunidades • 
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econômicas. No fim, as próprias pessoas da região precisam 
negociar seu caminho para esses fins, e inevitavelmente ha
verá retrocessos. Precisamos de paciência estratégica. De 
qualquer forma, a inclusão do processo de transformação 
respeitando os diferentes grupos sociais e políticos e, acima 
de tudo, a não violência são indispensáveis. Essa foi também 
uma parte crucial de minha mensagem para o Cairo, que 
visitei recentemente. A Alemanha está decidida a ajudar o 
povo no mundo árabe em sua busca por mais prosperidade, 
participação democrática e igualdade legal. 

É P O C A - A Primavera Árabe causou uma redistribuição de 

poder e alianças no Oriente Médio. Qatar e Arábia Saudita tor

naram-se países centrais. Há uma ascensão do sunismo e um 

relativo declínio do poder xiita. O senhor acredita que há uma 

"guerra religiosa" entre os sunitas e os xiitas? 

Westerwelle - É muito raro que conflitos sejam puramente 
alimentados por sectarismo religioso. De qualquer for
ma, tais divisões podem claramente agravar situações de 
confrontos políticos e socioeconômicos. Como as diferen
ças religiosas são muito difíceis de superar, é importante 
não explorá-las deliberadamente na política. Os países 
da região têm a responsabilidade especial 
de prevenir todas as formas de radicali
zação. Um passo é moderar a retórica, 
porque palavras preparam ações. Outro 
é concretizar medidas de construção de 
confiança. Para isso, é importante refor
çar organizações regionais como a Liga 
Árabe e encorajar iniciativas regionais 
para solucionar conflitos. 

ÉPOCA - Como o senhor avalia a emergência 

de novas potências políticas e econômicas, 

como Índia, Turquia, Brasil e África do Sul? 

Westerwelle - Testemunhamos hoje o nascer de uma 
nova era. Superamos o antagonismo Ocidente-Oriente. 
Ao mesmo tempo, a distinção política tradicional entre 
Norte e Sul está cada vez mais embaçada. O crescimento 
econômico sem precedentes de novos centros de poder é 
uma história de oportunidades. Centenas de milhões de 
pessoas têm a chance de uma vida melhor. Essa é uma 
conquista colossal, que tem toda a minha admiração e 
respeito. Sempre que há o crescimento dinâmico de novos 
atores internacionais, há novas demandas desses atores 
em participar do cenário global. Isso se aplica tanto a 
sociedades quanto ao sistema internacional. Portanto, 
estamos num momento de prudência e diálogo, espe
cialmente quando as questões globais requerem respostas 
complexas. Politicamente, um mundo multipolar exige 
respostas multilaterais responsáveis. Se seguirmos esse 
caminho de cooperação, por vezes cansativo e sinuoso, 
vejo uma chance real de união no século XXI . 

ÉPOCA - Nesse contexto, a América Latina ganhou relevância 

nos últimos anos. A economia de alguns países do continente 

se fortaleceu, o Brasil recepcionará importantes eventos es

portivos, o papa é argentino. Como o senhor vê essa ascensão 

latino-americana? 

Westerwelle - Há muitos indicadores de que a América 
Latina está num novo estágio de visibilidade em assun
tos internacionais. O Brasil emergiu como uma das dez 
maiores economias do mundo e tem sido um importante 
ator em moldar a globalização. A Alemanha saúda esse 
engajamento ativo e construtivo do Brasil. Comparti
lhamos com o Brasil o objetivo de moldar as estruturas 
da governança global. Ambos os países trabalham em 
conjunto no Conselho de Direitos Humanos da ONU e 
há uma cooperação entre Brasil e Alemanha para pro
mover medidas multilaterais efetivas contra as mudanças 
climáticas. Pretendemos, num futuro próximo, trabalhar 
diretamente com o novo diretor-geral da Organização 
Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. Nossa parceria 
com o Brasil é baseada em valores comuns, em particular 
o respeito pelos direitos humanos, pelo estado de direito 
e princípios democráticos básicos. Esses valores comuns 
são uma base sólida para uma cooperação futura ainda 
mais forte e próxima. 

É P O C A - O Ano da Alemanha no Brasil, que 

começou em maio, é uma tentativa de reforçar 

essa cooperação? 

Westerwelle - Os laços comerciais entre 
Alemanha e Brasil sempre foram fortes. 
Queremos usar esse enorme potencial de 
mútuo investimento e negócios. Um passo 
importante nessa estrada é o livre-comércio 
e a abertura das fronteiras. Nós, alemães, 
acreditamos firmemente que permitir a 
troca de bens e ideias é um jogo favorável 
para ambas as partes. Mas não queremos 
confinar nossa ideia de abertura à atividade 

econômica. Inspiração humana e curiosidade também de
vem ser capazes de se desenvolver livremente. Um exemplo 
importante para mim é o programa de bolsas de estudo do 
governo brasileiro, o Ciências sem Fronteiras, que dará a 10 
mil estudantes brasileiros a oportunidade de estudar na Ale
manha. As sociedades civis devem dar apoio a pontes dura
douras entre países. Fico feliz em ver que uma sociedade civil 
ativa é um trunfo do Brasil. Observamos o surgimento de 
uma classe média urbana e uma população jovem de espírito. 
Eles clamam por suas expectativas políticas, culturais e so
ciais, algumas vezes de forma veemente. Por isso, o âmbito de 
projetos do Ano da Alemanha no Brasil compreende ciência, 
cultura, educação, esportes, estilo de vida e sustentabilidade. 
Alemães muitas vezes são vistos apenas como trabalhado
res, bons em construir carros e máquinas. Gostaríamos de 
complementar esse retrato. Ao mesmo tempo, desejamos 
descobrir um Brasil além dos estereótipos, observar um país 
complexo enfrentando desafios modernos, muito além do 
samba, da praia e do futebol. Em outubro, quando o Brasil 
for o convidado de honra na Feira de Livros de Frankfurt, a 
maior do mundo, o Brasil terá uma oportunidade única de 
apresentar sua diversidade e cultura vibrantes. • 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 799,  p. 52-54, 16 set. 2013.




