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O conflito entre
interesse e ética
Escândalo britânico reabre a polêmica sobre os
parâmetros morais das relações entre países

Fernando Duarte

Correspondente • LONDRES

C onflitos de interesse na políti-
ca externa de nações causam
comoção, mas, no caso do go-
verno trabalhista no Reino

Unido, as reverberações têm sido ain-
da mais fortes por culpa da própria
máquina de campanha posta em fun-
cionamento com a histórica vitória de
Tony Blair nas eleições gerais de 1997.
Naquele ano, em meio a uma série de
propostas de mudança de rumos no
país e de rupturas com as práticas do
passado, estava a promessa do então
chanceler Robin Cook de que a polí-
tica externa britânica seria guiada pri-
mordialmente por questões éticas.

Desde então, houve uma onda de
denúncias, que vão desde a descober-
ta de que o governo não tinha inter-
rompido a venda de armas para a In-
donésia (criticada internacionalmente
pelas atrocidades cometidas no Timor
Leste), até a legalidade para lá de
questionável da invasão do Iraque. E
se o atual premier, Gordon Brown, po-
de alegar que estava longe do poder
até 2007, as evidências de que seu pa-
pel na polêmica libertação do terroris-
ta líbio Abdelbaset al-Megrahi, há cer-
ca de um mês, não foi um exemplo de
lisura, serviram como um tiro de mi-
sericórdia no ideal trabalhista.

— O problema todo não é sim-
plesmente a diferença entre inten-
ções e vida real, mas o fato de os tra-
balhistas terem criado um mito de
que é possível ter uma política ex-
terna que não vá provocar conflitos
éticos e em que dois pesos e duas
medidas terão de ser usados. Insis-
tir numa espécie de pureza moral
está custando caro ao governo e a
Brown, que nos olhos do público pa-
receu atrapalhado no caso de al-Me-
grahi — afirma o analista David
Chandler, do Centro de Estudos em
Democracia, em Londres.

Analistas de relações internacio-
nais não hesitam em criticar o furor
com que a mídia britânica reagiu
diante da possibilidade de que inte-
resses comerciais com a Líbia (in-
cluindo a exploração de petróleo)
possam ter influenciado a decisão
das autoridades escocesas de con-
ceder indulto humanitário ao ho-
mem condenado pela morte de 270
pessoas no atentado ao um avião da

PanAm em 1988. Porém, os
especialistas tampouco en-
dossam ouvidos moucos
em relação à opinião públi-
ca internacional.

— O pragmatismo na po-
lítica externa de um governo
não necessariamente precisa
ser antiético. Mas o governo
britânico deveria ter assumi-
do mais abertamente a exis-
tência de interesses estraté-
gicos no caso de al-Megrahi.
Pelo menos a questão de es-
tabilidade regional — opina
Tim Dunne, professor de re-
lações internacionais da Uni-
versidade de Exeter.

Desilusão
com Brown
● Por sinal, o argumento de
que a soltura do terrorista
pode ter sido usada em
prol de um relacionamento amigá-
vel com o país — que há até bem
pouco tempo ainda era visto por
Washington e Londres como parte
do “eixo do mal” — também encon-
tra respaldo entre especialistas e
mesmo gente nos dois governos, pa-
ra quem a Líbia, mesmo sob a dita-
dura de Muamar Kadafi, é mais in-
teressante para o Ocidente como
uma nação disposta a cooperar.

— Para os países do Ocidente, é
muito mais útil ter Kadafi ao lado do
que contra. E ele, a bem da verdade,
tem feito sua parte para se mostrar
confiável — opina Richard Dalton,
ex-embaixador britânico na Líbia e
hoje comentarista do centro de es-
tudos de relações internacionais
Chatham House.

A importância da Líbia na luta con-
tra o terrorismo foi diversas vezes
mencionada pelo governo Brown ao
mesmo tempo em que ele e seus mi-
nistros negaram veementemente o
peso das relações comerciais. Um
ponto que Chandler afirma ser ainda
mais prejudicial para políticos:

— O público se vê cada vez mais
desiludido com Brown e com políti-
cos que querem perpetuar uma ilusão
de pureza. Vivemos num mundo cíni-
co e os governos não podem simples-
mente querer mascarar isso.

Gilberto Scofield Jr.

Correspondente

● WASHINGTON. William H. Becker, pro-
fessor e presidente do Departamento
de História da Universidade George
Washington, não tem dúvida. Para ele,
a popularização do que chama de
pragmatismo diplomático — embuti-
do em estratégias internacionais de
países democráticos nas suas rela-

ções com regimes autoritá-
rios — é uma consequência
do fim da Guerra Fria e do
antagonismo que colocou o
mundo em lados opostos
após a Segunda Guerra.

A diluição desta imagem
clássica do inimigo político
(a então União Soviética, no
caso dos EUA), a emergência
de países que abraçam mo-
delos políticos e econômicos
próprios (como China e Ín-
dia) e a globalização servem
de pano de fundo para uma
diplomacia pragmática que
ganhou ainda mais espaço
no governo do presidente
Barack Obama e sua política
de “mãos estendidas contra
punhos cerrados”.

— A estratégia dos EUA
depende do que o governo define co-
mo interesse. Não é do interesse ame-
ricano que o programa nuclear do Irã
avance, assim como o da Coreia do
Norte. Então, os EUA punem estes paí-
ses com pressões na ONU e sanções
econômicas. São dois regimes autori-
tários. Mas a Casa Branca critica Hugo
Chávez por seu regime autoritário ao
mesmo tempo em que compra petró-
leo da Venezuela, porque não é do seu
interesse ser acusada de isolar um
país latino-americano quando Obama
busca estreitar relações com a região.
Isso é pragmatismo — diz.

Sanções e isolamento têm
efeito limitado

Em outras palavras, a grande potên-
cia é uma ativa usuária do pragmatis-
mo diplomático nas relações com mui-
tos países autoritários — como o co-
mércio com a China, a negociação de
bases no Quirguistão ou a compra de
petróleo de Venezuela e Arábia Saudi-
ta. Mas também é adepta do velho e
conhecido hard power, o uso da coer-
ção nas relações com outros países,
como Irã, Coreia do Norte e Cuba.

— O pragmatismo, assim como a
coerção, são movidos por tipos dife-
rentes de interesses que vão da garan-
tia de fontes de energia até a estabi-
lidade financeira — diz Bruce Dickson,
professor de assuntos internacionais
da Universidade George Washington.

Dickson acredita que a democrati-
zação ou subversão de regimes auto-
ritários só ganha força e legitimidade
quando é feita de dentro para fora,
mas uma diplomacia pragmática, ape-
sar de aparentemente ajudar a forta-
lecer regimes execráveis, pode am-
pliar o entendimento sobre as demo-
cracias e estimular mudanças. Para o
professor, mesmo relações que hoje
os EUA mantêm sob pressão, como
Cuba ou Irã, tendem a se tornar mais
pragmáticas, porque o isolamento ou
sanções não são ferramentas tão efi-
cazes. Fosse assim, Cuba já seria uma
democracia. Becker concorda:

— O desenvolvimento econômico e
a ampliação das trocas comerciais são
motores que ampliam o conhecimen-
to entre os países, e isso ajuda a in-
fluenciar povos. A mudança, que tem
que vir de dentro, pode não vir agora,
mas vai ocorrer a longo prazo. ■

NICOLAS SARKOZY em visita ao príncipe saudita Abdelaziz al Saud em Ryad

OBAMA RECEBE livro de Hugo Chávez durante a Cúpula das Américas em Trinidad

SAIF AL-ISLAM, filho de Muamar Kadafi (à direita), com o terrorista Megrahi

BUSH EM Hanoi com Putin (centro) e o chinês Hu Jintao: fim da Guerra Fria

TONY BLAIR , ex- premier britânico, em visita a Kadafi em Trípoli

Nos EUA, um
conveniente
pragmatismo
Estratégia permite à Casa
Branca negociar com
regimes autoritários
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Uma mancha para a França
Comércio de armas contradiz defesa de direitos humanos

Deborah Berlinck

Correspondente

● PARIS. O discurso é sempre ele-
gante. Políticos de sucessivos go-
vernos, da esquerda à direita, repe-
tem: a França é o berço da Decla-
ração Universal dos Direitos Hu-
manos. Mas a realidade do mundo
das armas e da geopolítica, a com-
petição por prestígio e a influência
no mundo pesam forte: o comércio
de armas fala mais alto do que con-
siderações humanistas.

A França — que oscila nos últi-
mos anos entre terceiro e quarto
país que mais exporta armas, depois
de EUA, Reino Unido e Rússia — tem
um histórico de contradições nesse
campo, sobretudo na África, onde
suas armas ajudaram a alimentar
conflitos. Além disso, o país mantém
boas relações com regimes fecha-
dos, como a Arábia Saudita. O jorna-
lista Laurent Léger, autor do livro
“Tráfico de armas: o escândalo”, es-
creveu num chat com internautas:

“Nunca a direita ou a esquerda se
exprimem sobre esse assunto. O
consenso se aplica, e é: vendamos
(armas) o máximo possível, que é
bom para a economia francesa.”

Não por acaso, Jean-Christophe
Mitterrand, filho do ex-presidente
François Mitterrand, e um ex-minis-

tro, Charles Pasqua, são acusados
de intermediar ilegalmente a venda
de armas do Leste da Europa para
Angola, num escândalo que movi-
mentou US$ 790 milhões. Jean-Chris-
tophe era assessor para questões
africanas do pai, de 1986 a 1992. A
guerra em Angola fez meio milhão
de vítimas entre 1975 e 2002.

A França é parte na discussão no
Tratado sobre o Comércio de Armas
(TCA), que está sendo negociado na
ONU para evitar que armas desa-
guem em locais de conflito. Ao mes-
mo tempo, o Ministério da Defesa,
ano passado, anunciou o objetivo de
aumentar as exportações de armas
de C 5,6 bilhões para C 7 bilhões.

Benoît Muracciole, da Anistia In-
ternacional, explicou que a venda
de armas da França na África é mo-
tivada mais por questões políticas:

— Veja as exportações para o
Chade. São somas pequenas, mas
com um impacto importante no pla-
no militar e de direitos humanos.

Constatação também feita por Lé-
ger no livro, onde conta como a ven-
da de armas serve a interesses geo-
políticos. Durante o apartheid, vá-
rios países, como a França, alimen-
taram com armas o regime racista
sul-africano para evitar que o regime
caísse e comunistas penetrassem,
como em Angola ou Moçambique.
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