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OConselho Europeu reune-
se hoje e amanhã em Bruxe-
las para tratar da “proteção

da vida privada diante dos gigantes
da internet”.

Mas há alguns dias foram divulga-
dos novos detalhes sobre a gigan-
tesca espionagem dos aliados euro-
peus realizada pela Agência de Se-
gurança Nacional dos EUA (NSA,
na sigla em inglês). Por isso, alguns

comissários de Bruxelas gostariam
que os métodos da NSA, sua curiosi-
dade histérica, fossem denunciados.
No entanto, é preciso reconhecer que
muitos europeus, os alemães à fren-
te, não atribuem um sentido tão trági-
co às indiscrições dos “xeretas” ame-
ricanos.

É a França que, mais uma vez, defen-
de sua posição. François Hollande
conversou com Barack Obama por te-

lefone para dizer-lhe que não estava
nem um pouco satisfeito. Aparente-
mente, Obama não perdeu o sono por
isso. A imprensa americana, que reser-
vou amplo espaço à questão, o fez
num tom zombeteiro e condescen-
dente.

O Los Angeles Times foi o primeiro:
“Bom! Os franceses estão arruinados
porque estão sendo espionados pela
NSA! E vocês sabem o que isso signifi-

ca? Isso significa que... bem, não signi-
fica nada”, escreveu.

O jornal imagina a visita do embai-
xador americano ao gabinete do mi-
nistro de Relações Exteriores francês,
Laurent Fabius. “Podemos supor”,
afirmou o LA Times, “que o embaixa-
dor degustou uma xícara de café com
leite e algumas deliciosas ‘pâtisseries’
enquanto explicava a Fabius que não
tinha a menor ideia do que ele estava
falando.”

O diário americano lembra que a
França está longe de ser o melhor
“cliente” da NSA. A agência america-
na investigou muito mais a Alemanha
ou o México que a França. Será que foi
isso que irritou os franceses? Eles esta-
riam tristes, sugere o jornal, não por-
que não foram exageradamente espio-
nados, mas porque não o foram sufi-
cientemente. “No mundo maravilho-
so da informação, é preciso realmente
ser uma nulidade, um ‘zero à esquer-

da’, para não ser espionado tanto
quanto os outros.”

É esse o tom da maioria das publi-
cações americanas. Todo mundo
espiona todo mundo. É a lei da mo-
dernidade. A França também espio-
na seus aliados. “Não há absoluta-
mente motivo para se preocupar!”

Em todo caso, alguns jornais fa-
zem à França a gentileza de levá-la
(um pouco) a sério. É o caso do New
York Times, que se preocupa com a
queda da popularidade dos EUA no
exterior, até entre seus aliados. “A
escala na qual os EUA realizam ope-
rações eletrônicas clandestinas pa-
rece reduzir o ‘soft power’ america-
no, sua capacidade de influir nos
assuntos mundiais com sua posi-
ção exemplar e sua liderança mo-
ral.” / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

✽

É CORRESPONDENTE EM PARIS

Paris quer parceria em
espionagem com EUA
Governo do presidente francês, François Hollande, muda de discurso
e pede que cooperação com o serviço secreto americano se aprofunde
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Duraram três dias as reclama-
ções do presidente da Fran-
ça, François Hollande, sobre
a Agência de Segurança Na-
cional dos EUA (NSA, na sigla
em inglês). Depois de o gover-
no se dizer chocado e indigna-
do com as denúncias de que
órgãos oficiais, empresas e ci-
dadãos franceses são monito-
rados pelos americanos, o lí-
der propôs que os serviços se-
cretos dos dois países apro-
fundem a cooperação.

O objetivo do Palácio do Eli-
seu é “enquadrar” os pontos de
divergência entre Washington
e Paris. A mudança de estraté-

gia ficou clara ontem, dois dias
depois de o jornal Le Monde co-
meçar a publicar uma série de
reportagens sobre como a NSA
invade a privacidade dos france-
ses e descobre segredos indus-
triais e de Estado.

Escritas em colaboração com
o jornalista americano Glenn
Greenwald e com base em docu-
mentos obtidos pelo ex-técni-
co de inteligência Edward
Snowden, hoje asilado na Rús-
sia, as reportagens revelaram
que, apenas entre 10 de dezem-
bro e 8 de janeiro, 70,3 milhões
de telefonemas feitos na Fran-
ça foram gravados de forma
clandestina pelos americanos.

De início, a prática foi consi-
derada “chocante” pelo primei-

ro-ministro francês, Jean-Marc
Ayrault, o que levou o chanceler
Laurent Fabius a convocar o em-
baixador americano em Paris,
Charles Rivkin.

Ainda na segunda-feira, o pre-
sidente Barack Obama garantiu
a Hollande, por telefone, que
“questões legítimas de amigos
e aliados” sobre privacidade e
limites da espionagem estão
sendo levadas em consideração
na revisão das competências da
NSA – a mesma resposta dada à
presidente brasileira, Dilma
Rousseff, em agosto e setem-
bro. Na terça-feira, foi a vez o
secretário de Estado america-
no, John Kerry, encontrar-se
com Fabius para discutir o caso.

Depois da ofensiva diplomáti-

ca americana, Hollande ameni-
zou o discurso. Segundo a porta-
voz do governo francês, Najat
Vallaud-Belkacem, Hollande
propôs ao americano “uma coo-
peração bilateral”, oferta que te-
ria sido aceita. “Eles concorda-
ram no fato de que as operações
de coleta de informações de-
vem ser disciplinadas e o enqua-
dramento deve ocorrer de ma-
neira bilateral.”

A porta-voz disse que Paris
considera os instrumentos da
espionagem americana úteis e
manifestou mais preocupação
em “enquadrar” a prática do
que impedi-la. “As intercep-
ções e a cooperação entre nos-
sos dois países sobre o assunto
podem ser úteis na luta contra o
terrorismo”, afirmou Najat, ao
ser questionada sobre se o go-
verno impediria as intercepta-

ções. A posição francesa é dife-
rente da de Dilma, que propôs
na Assembleia-Geral da ONU,
em setembro, um projeto de re-
gulamentação da internet – na
prática, tornando a discussão
multilateral.

O tema da espionagem deve
ser um dos pontos de discussão
entre os chefes de Estado e de
governo da União Europeia na
cúpula que ocorre hoje e ama-
nhã em Bruxelas. Uma das pro-
postas em discussão deve ser a
que obriga empresas como Goo-
gle, Yahoo, Facebook, Apple e
Microsoft a não acessar certos
dados de vida privada ou não
transmiti-los a serviços de es-
pionagem.

Nesta semana, o Parlamento
Europeu aprovou um projeto
de multas que podem chegar a €
100 milhões ou a até 5% do fatu-
ramento das empresas caso
elas transmitam, sem autoriza-
ção, dados sigilosos de gover-
nos, empresas e cidadãos euro-
peus.
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Eliseu. Premiê (E) criticou EUA; Hollande (D) mudou posição
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




