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Se as grandes potências che-
garem a um acordo em Nova
York, será a primeira vez que
o Conselho de Segurança das
Nações Unidas aprovará uma
resolução sobre a crise na Sí-
ria, após mais de dois anos e
meio de guerra civil, 120 mil
mortos e milhões de desloca-
dos e refugiados.

Em três ocasiões, a Rússia
usou seu poder de veto para
silenciar o Conselho. O máxi-
mo que os cinco “grandes” da
ONU conseguiram foi chegar

a uma “declaração presiden-
cial”, mecanismo que tem pe-
so político e jurídico menor
do que uma resolução.

O ponto de inflexão na di-
plomacia foi o uso de armas
químicas em larga escala na
Síria, em agosto – os EUA ha-
viam indicado que esse tipo
de agressão era uma “linha
vermelha” que, caso violada,
provocaria uma dura respos-
ta. A morte de cerca de mil
civis por gás sarin perto de
Damasco levou americanos e
russos a um acordo em Gene-
bra, algo que o massacre de
119 mil sírios não havia sido
capaz de realizar.

NOVA YORK

Em um poético discurso na As-
sembleia-Geral das Nações Uni-
das, José Mujica, o ex-guerri-
lheiro de esquerda que sobrevi-
veu quase 14 anos preso pela di-
tadura do Uruguai e chegou à
presidência do país, criticou on-
tem o capitalismo selvagem e
descreveu um mundo em deca-
dência. Com eloquência e sim-
plicidade, ele pintou um retrato
obscuro da realidade para os lí-
deres mundiais reunidos em
Nova York.

“Sim, é possível um mundo
com uma humanidade melhor.
No entanto, hoje a primeira ta-
refa talvez seja cuidar da vida”,
afirmou Mujica, após divagar a
respeito de seu país. “Eu diria
que a social-democracia foi in-
ventada no Uruguai.”

Segundo Mujica, durante
“quase 50 anos”, o mundo viu a
nação sul-americana “como
uma espécie de Suíça”. “Na rea-
lidade, na economia, fomos bas-
tardos do império britânico e,
quando ele sucumbiu, vivemos
a amargura de intercâmbios fu-
nestos – e ficamos estancados,
com saudades do passado.”

Sob os olhares cúmplices das
delegações latino-americanas,
quejáoconhecem,e deestupefa-
ção dos representantes de paí-
ses africanos, asiáticos e do
Oriente Médio, Mujica criticou
a atual ordem econômica mun-
dial com metáforas.

“Sacrificamos velhos deuses
imateriais e ocupamos o templo
com o deus mercado. Ele nos or-
ganiza a economia, a política, os
hábitos, a vida e até nos financia
–emprestaçõese cartões–a apa-

rênciade felicidade. O homenzi-
nho médio das nossas grandes
cidades perambula entre as fi-
nanceiras e o tédio rotineiro
dos escritórios. Sempre sonha
com as férias e a liberdade, sem-
pre sonha em acabar de pagar
suas dívidas. Até que, um dia,
seu coração para – e adeus”, de-
clarou o uruguaio.

“Carrego comigo os milhões
de cidadãos pobres da América
Latina, pátria comum que está
se formando. Carrego comigo
as culturas originais esmaga-
das”, afirmou Mujica. Depois
de discursar na ONU, ele se reu-
niu com David Rockefeller,
com quem discutiu a regula-
mentação do comércio de maco-
nha aplicada atualmente no
Uruguai. / AFP e EFE

Entre as recentes reviravoltas na
Síria, uma das mais inesperadas
foi o retorno repentino da rele-

vância da ONU e de seu invisível secretá-
rio geral, Ban Ki-moon. Desde que assu-
miu, há seis anos e meio, o sul-coreano
permaneceu quase anônimo, embora
estivesse num dos postos de mais evi-
dência no mundo. Sua obscuridade é
particularmente notável quando o com-
paramos com seus antecessores. Dura-
mente criticado, Ban é considerado um
dos piores secretários-gerais da história
da ONU: um “observador impotente”. A
revista Foreign Policy chegou a pedir
sua renúncia em 2010.

A ONU de Ban conseguiu algo de cor-
reto: ajuda eficaz para refugiados e um
trabalho decente em manutenção da
paz, além de evitar os escândalos de cor-
rupção e de má gestão que mancharam
o mandato de Kofi Annan. Mas no caso
da Síria, os esforços de Ban têm sido
pouco consistentes. Embora uma vez
ou outra ele tenha denunciado atrocida-
des, chegando a acusar Bashar Assad de
crimes contra a humanidade, Ban e a
ONU foram ineficazes no sentido de
pôr fim à carnificina, como ele próprio
admitiu. O secretário-geral também es-
perou um ano, desde que os combates
começaram, para nomear um represen-
tante especial para a Síria.

O que torna a passividade de Ban par-
ticularmente prejudicial é que ela se in-
sere num quadro de resultados medío-
cres. Embora tido como modesto, esfor-
çado e agradável, é um comunicador tí-
mido. Não se expressa bem em inglês,
depende de notas quando discursa e se
esforça para transmitir peso intelectual
ou moral. Nunca conseguiu conquistar
a imaginação do público.

Ban tentou passar a aparência de ser
um homem de ação, mas fracassou. No
início do mandato, estabeleceu a mu-
dança climática como bandeira, mas de-
pois do espetacular fracasso da sua cú-
pula global de 2009, em Copenhague,
avançou pouco nesse campo. Também
foi acusado de nada fazer quanto ao con-
flito no Sri Lanka em 2009. Mas embora
Ban tenha sido uma decepção em mui-
tas frentes, vale a pena se perguntar se
um outro secretário-geral da ONU teria
sido melhor – pelo menos no caso da Sí-
ria. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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O novo presidente iraniano,
Hassan Rohani, disse ontem es-
perar que um acordo com o Oci-
dente sobre o programa nu-
clear de seu país seja alcançado
dentro de três a seis meses. O
comentário foi feito em uma en-
trevista ao jornal americano
The Washington Post.

Rohani defendeu que as nego-
ciações nucleares sejam condu-
zidas dentro de um cronogra-
ma rígido. “Quanto mais breves
forem, melhor para todos. Se

for em três meses, essa será a
escolha iraniana. Se for em seis
meses, também será bom. É
uma questão de meses, não de
anos”, defendeu.

Pouco antes, o novo líder ira-
niano havia marcado diferença
com seu antecessor, Mahmoud
Ahmadinejad, ao ter reconheci-
do que o Holocausto de seis mi-
lhões de judeus na 2.ª Guerra foi
um “crime repreensível e con-
denável”. Rohani fez a declara-
ção ao ser questionado, em en-
trevista à rede de TV CNN.

“Eu não sou um historiador.
Quando se trata de falar das di-
mensões do Holocausto, são os
historiadores que devem refle-
tir”, disse. “Posso dizer que
qualquer crime contra a huma-
nidade, incluindo os crimes dos
nazistas contra os judeus, é re-
preensível e condenável”, afir-

mou Rohani. “Seja qual for o cri-
me que eles cometeram contra
os judeus, nós condenamos. Ti-
rar a vida humana é desprezível.
Não faz diferença se tal vida é
de um cristão, um judeu ou um
muçulmano. Para nós, é a mes-
ma coisa.”

Um dia antes, o primeiro-mi-
nistro de Israel, Binyamin Ne-
tanyahu, disse que, mesmo com
a “nova ofensiva sorridente” de
Teerã, as posições da república
islâmica seguiam as mesmas, re-
ferindo-se ao fato de o presiden-
te iraniano, clérigo moderado
que tempromovido uma abertu-
ra diplomática com o Ocidente,
não ter renunciado ainda à retó-
rica de seu antecessor.

Depois de condenar o Holo-
causto, Rohani criticou Israel.
“O Holocausto não significa
que você pode dizer que nazis-
tas cometeram crimes contra
um grupo e, por isso, eles de-
vem usurpar as terras de outro
grupo e ocupá-las. Esse tam-
bém é um ato que deve ser con-
denado.” / REUTERS
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Potências se aproximam de acordo na
ONU sobre arsenal químico de Assad
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E por onde
anda o senhor
Ban Ki-moon?

Dois anos e
meio de silêncio

Diplomacia. Ban Ki-moon (4º da esquerda para a direita) cercado pelo chanceleres Hague (E), Fabius, Lavrov, Kerry e Wang Yi (D)

Diplomacia. Em paralelo à sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, diplomatas dos 5 membros permanentes do Conselho de
Segurança avançam rumo a uma resolução para eliminar armas proibidas de Damasco; Moscou diz que acordo deve vir em até 2 dias

● Vitória
Após intensos
combates, for-
ças curdas ex-
pulsaram on-
tem militantes
vinculados à
Al-Qaeda da
vila síria de
Hmaid, perto
da fronteira
com o Iraque.

NOVA YORK

Em encontro paralelo à As-
sembleia-Geral da ONU, po-
tências do Conselho de Segu-
rança aproximaram-se on-
tem de uma resolução que am-
pare o plano para eliminar o
arsenal químico sírio. O pon-
to mais sensível é uma refe-
rência ao uso da força caso o
regime de Bashar Assad não
se desarme voluntariamente.
Ocidentais falam em “avan-
ço”, enquanto russos admi-
tem que um acordo deverá
ser alcançado em breve.

Após uma reunião organiza-
da pelo secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon, três repre-
sentantes ocidentais disseram
sob condição de anonimato à
Reuters que as negociações “es-
tão avançando” e há consenso
“sobre os pontos centrais” de
uma resolução. Diplomatas rus-
sos afirmam que não há acordo
sobre a mesa e “ainda há traba-
lho a ser feito”. Mas o número 2
da chancelaria de Moscou, Gen-
nadi Gatilov, disse à Associated
Press que uma posição de con-
senso pode ser alcançada “nos
próximos dois dias”.

O plano para destruir o arse-
nal proibido de Assad foi nego-
ciado por americanos e russos
em Genebra, no início do mês,
evitando uma ofensiva militar
de Washington contra Damas-
co. O texto deve ser submetido
ao Conselho de Segurança, mas
não há consenso sobre seus ter-
mos. Americanos e europeus
querem que a resolução faça re-
ferência ao Capítulo 7 da Carta
da ONU, que prevê o uso de san-

ções e da força militar se a Síria
não respeitar o que foi acertado
na Suíça. Russos, com apoio de
chineses, acusam ocidentais de
tentarem se aproveitar da situa-
ção para abrir o caminho para
uma ação militar contra Assad.

O chanceler da França, Lau-
rent Fabius, declarou ontem
que seu país só apoiará um tex-
to que contemple a possibilida-
de de usar a força caso Damasco
não cumpra suas obrigações.
“Para que a França aceite a reso-
lução, é preciso que ela permita
o uso de medidas previstas no
Capítulo 7 se a Síria não honrar
o compromisso de Genebra.”

O ministro de Paris também
criticou a posição do Kremlin,
que promete barrar qualquer
texto que legitime eventuais pu-

nições a Assad. “Considerando
que foram os próprios russos
que propuseram o banimento
das armas químicas (da Síria),
seria difícil entender a falta de
acordo para aplicar isso.”

Um dia antes, da tribuna da
Assembleia-Geral da ONU, o
presidente Barack Obama ti-
nha feito um apelo para que as
grandes potências cheguem a
um acordo sobre o fim do arse-
nal químico sírio. “Se não conse-
guirmos nos entender nem em
relação a isso, então mostrare-
mos que as Nações Unidas são
incapazes de assegurar as mais
básicas leis internacionais”, dis-
se Obama.

Os russos evitam comentar
publicamente as negociações.
Mas, nos bastidores, diploma-

tas de Moscou asseguram que
não recuarão.

Nova missão. Enquanto as ne-
gociações se intensificavam em
Nova York, inspetores da ONU
chegaram ontem à Síria numa
segunda missão para apurar o
uso de armas químicas contra
civis. Da última vez, os especia-
listas internacionais concluí-
ram que gás sarin tinha sido usa-
do na periferia de Damasco em
21 de agosto, provocando cente-
nas ou milhares de mortes.

Os inspetores alegaram que
seu mandato não incluía a apu-
ração de quem teria sido respon-
sável pelo uso da arma química.
No entanto, o relatório final in-
dicou que projéteis com a subs-
tância proibida haviam sido dis-
parados de regiões dominadas
por forças leais a Assad, incluin-
do uma das principais bases mi-
litares do regime na capital.
Americanos, europeus e ONGs
internacionais afirmam que
não há dúvidas de que foi o regi-
me sírio o responsável pelo mas-
sacre químico. Assad e a Rússia
alegam que rebeldes sírios es-
tão por trás do ataque, feito pa-
ra “incriminar” Damasco.

O objetivo dessa segunda mis-
são dos inspetores da ONU é co-
letar mais informações sobre o
emprego de armas químicas na
Síria, incluindo possíveis pro-
vas de que esse tipo de arma-
mento foi usado também em
março na vila de Khan al-Assa,
perto de Alepo. Os funcioná-
rios internacionais chegaram
de avião a Beirute, de onde se-
guiram de carro até Damasco. /
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A17.




