




Protesto anti-Kissinger 
Senhor presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso, preocupa-nos sobremaneira 
uma notícia divulgada dia 22 de janeiro pela im
prensa brasileira, e confirmada pelo rabino Hen
ry Sobe!, presidente do rabinado da Congrega
ção Israelita Paulista, segundo a qual é sua inten
ção condecorar o ex-secretário de Estado dos Es
tados Unidos, Henry Kissinger, com a Ordem do 
Cruzeiro do Sul, durante uma visita marcada por 
este senhor ao Brasil, nos dias 12 e 13 de março. 

Pelos motivos expostos em seguida, nós, 
abaixo-assinados, consideramos que a idéia de 
condecorar Henry Kissinger é obscena e inacei
tável, para dizer o mínimo. Solicitamos, energi
camente, que tal proposta, se de fato existe, seja 
arquivada, em nome da democracia, dos direitos 
humanos, da dignidade humana e da decência. 

Henry Kissinger é acusado pela família 
do general chileno René Schneider como o 
principal responsável por seu brutal seqüestro 
e assassinato, em outubro de 1970, levado a ca
bo pela Central de Inteligência dos Estados 
Unidos (CIA). Com base em abundantes evi
dências que constam de documentos governa
mentais liberados ao público, a família Schnei
der move processos contra Kissinger, no Chile . 
e nos Estados Unidos. 

Em julho de 2001, um juiz chileno inti
mou o Sr. Kissinger a comparecer a um proces
so, movido por Joyce Horman, viúva de Char
les Horman, jovem jornalista assassinado du
rante o golpe de Augusto Pinochet, seu grande 
aliado. A história de Horman foi contada no 
filme Missing. 

Kissinger é ainda acusado como respon
sável político por inumeráveis atrocidades, do 
Timor, Vietnã e Camboja ao Chile de Augusto 
Pinochet, cometidas pelas Forças Armadas e 
agentes secretos dos Estados Unidos quando 
ele era o secretário de Estado daquele país. 
Promotores e juízes de vários países já envia
ram intimações ao Sr. Kissinger, para que ele 
seja julgado por seus crimes. 

Em maio do ano passado, Kissinger teve 
que sair às pressas de Paris, quando soube que 
oficiais de polícia estavam à sua procura, como 
resultado de uma ação judicial movida por ati
vistas da Rede de Ação do Timor Oriental. Em 
setembro, um juiz argentino convocou o Sr. 
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Kissinger para depor em um julgamento para 
esclarecer suas relações com o Plano Condor 
de colaboração entre as polícias políticas das 
ditaduras militares da Argentina, do Chile, do 
Brasil, do Paraguai e do Uruguai nos anos 70. 

Segue abaixo um breve relato das respon
sabilidades do Sr. Kissinger. Vietnã - Kissinger 
"explodiu" as conversações de paz desenvolvi
das ao longo de 1968, como parte da campanha 
pela eleição de Richard Nixon à Presidência do 
país. Metade dos milhões de mortes ocorridos no 
Vietnã e na Indochina aconteceram entre l 968 e 
l 972, quando ele era o todo-poderoso secretário 
de Estado. Camboja: Kissinger convenceu Ni
xon a ampliar o cenário da Guerra do Vietnã, 
com o lançamento de milhares de toneladas de 
bombas sobre o Camboja (600 mil civis mortos) 
e o Laos (350 mil). Bangladesh: usando armas 
fornecidas pelos Estados Unidos, o general Yah
ya Khan desferiu um golpe de Estado que resul
tou na morte de 500 mil civis, em 197 l. O Con

. selho de Segurança Nacional dos Estados Uni
dos quis condenar o golpe, mas foi impedido por 
Kissinger, que, publicamente, agradeceu ao ge
neral, por sua "delicadeza" e "tato". 

Chile: Kissinger participou ativamente do 
planejamento do golpe de 1973, que depôs o 
presidente Salvador Allende e levou o general 
Augusto Pinochet ao poder. Assassinados ar
mados pela CIA incluíram o general legalista 
René Schneider e o ministro das Relações Ex
teriores de Allende, Orlando Letelier. Timor · 
Oriental: Em 1975, o presidente Gerald Ford e 
Kissinger mantiveram encontros com o ditador 
corrupto Suharto. Kissinger declarou que os 
Estados Unidos não reconheceriam a indepen
dência do Timor Oriental, antiga colônia portu
guesa. Foi o sinal para que Suharto invadisse o 
país, assassinando milhares de civis. 

consultapopular@uol.com.br 
V árias assinaturas 

Saúde indígena 
A notícia foi anunciada com sutileza nos 

meios de comunicação nacionais em 19 de fe
vereiro. A Fundação Nacional de Saúde (Funa
sa), a quem cabe a execução da política nacio
nal de saúde indígena, foi oficialmente extinta. 
Em seu lugar foi criado o Sistema de Saúde ln-

dígena e a Agência Federal de Prevenção e 
Controle de Doenças (Apec). De acordo com a 
Medida Provisória nº 33, o Sistema de Saúde 
Indígena será ligado diretamente ao Ministério 
da Saúde e fiscalizado pela Apec. 

A extinção da Funasa faz parte da orienta
ção neoliberal do governo Fernando Henrique 
Cardoso, que substitui a estrutura governamental 
por agências de controle. A forma como se con
cretiwu, no entanto, causou estranheza pela pre
cariedade de discussão nos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI). Os profissionais de 
saúde não têm idéia do que ocorrerá com os dis
tritos, com os programas de formação de Agen
tes Indígenas de Saúde, as Casas do Índio ( que 
fazem atendimento médico de emergência) e os 
hospitais de atendimento exclusivo aos índios. 

É a segunda vez que a assistência à saúde 
indígena é esfacelada. No governo do ex-presi
dente Fernando Collor de MeUo (1990-1992) o 
atendimento aos povos indígenas foi descentra
lizado. As políticas públicas referentes à saúde e 
à educação, antes centralizadas na Funai, foram 
entregues aos ministérios da Saúde e o da Edu
cação. O Ministério da Saúde delegou o atendi
mento à Funasa, autarquia da estrutura rrüniste
rial. A Funai continuou com um setor de saúde e 
a partir daí iniciaram-se os conflitos de compe
tência. Nas regiões os técnicos e os povos indí
genas se reportam aos dois órgãos em busca de 
atendimento, causando muita confusão. 

Já há algum tempo, o Cimi alerta para o pe
rigo da terceirização dos serviços de saúde indí
gena. O governo, atendendo uma exigência dos 
índios, criou os DSEI. mas a execução da assis
tência à saúde indígena foi aberta à participação 
de outros segmentos, a exemplo de ONGs e pre
feituras. Ficou estabelecida a política de convê
nios entre os órgãos e o Ministério da Saúde. 

As reclamações e os problemas se avolu
maram. Os povos indígenas passaram a denun
ciar c01tupção, desvios de equipamentos, des
caso, incompetência profissional e tratamento 
preconceituoso. A última denúncia chegou ao 
Cimi na semana passada. O Conselho Indígena 
de Roraima (CIR) revelou a redução dos orça
mentos dos convênios, a padronização salarial 
- que poderá levar à demissão de funcionários. 

Conselho Indigenista Missionário-Cimi 
Brasília - DF 



Uma edição histórica 

Nas mais de 60 páginas que dedicamos à cobertura do Fórum Social 
Mundial (FSM), realizado no início de fevereiro em Porto Alegre, 

estamos oferecendo informação exclusiva e de primeira mão sobre um 
evento que acreditamos será lembrado no futuro como um marco no 
processo de gestação de uma nova forma de organização social da 
humanidade. 

Nunca antes houve uma iniciativa semelhante, de construção de 
uma grande teia de organizações surgidas do seio da sociedade civil, 
diferentes entre si, mas coincidentes no anseio de abrir caminhos para 
um mundo que retome o compromisso com o ser humano como 
bússola de toda a ação política. Daí o enorme esforço que a nossa 
equipe realizou para tornar possível esta edição especial. 

Não só os jornalistas que estiveram em Porto Alegre - Beatriz 
Bissio, Memélia Moreira, A/varo Neiva, Ivan Trindade e Enilton Gri/1-, 
mas também a equipe editorial do Rio de Janeiro, pesquisadores do 
nosso Centro de Documentação, diagramadores, revisor e demais 
colegas trabalharam arduamente para tornar possível a chegada desta 
edição histórica às mãos dos leitores. Era tanta a riqueza de informação 
que até mesmo o número de páginas foi aumentado, contrariando o 
bom senso, em uma época de dificuldades financeiras. 

Mas cadernos do terceiro mundo foi fundada em 1974 e tem 
resistido até hoje a isso, para fazer da informação uma ferramenta da 
construção de um outro mundo. Sempre acreditamos, como o FSM 
sinalizou, que, com boa informação, vontade política, coragem e amor 
no coração, isso é possível! 
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Sucesso de público, amadurecida nas suas 
reflexões, avançando para a produção 
de propostas a partir de uma agenda própria, 
menos preocupada que em 200 1 com o que 
estava acontecendo no Fórum de Davos, 
a segunda edição do FSM, realizada em Porto 
Alegre, mostra que a sociedade civil mundial 
começa a ser protagonista de seu próprio destino 
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Porto Alegre mostrou qu 
conforme a conhecemos 
de forças em nível mundi 
a uma sociedade global, 

ouco dia apó os atentados de 11 de se
tembro, o comitê organizador do Fórum 
Social Mundial (FSM) teve uma reunião, 
na qual foi decidido que seria mantida a re
alização do evento, na data prevista. "O e
norme sucesso obtido por esta segunda e
dição do encontro mostra que foi correta a 
avaliação de que, diante do terrorismo, 
mais do que nunca se fazia necessária uma 
reflexão sobre as alternativas possíveis à 

globalização que aí está." Assim explicou Cândido Grzybowski, di
retor do Instituto Brasileiro de Análise Socioeconômica (Ibase), uma 
das O Gs que integra o comitê organizador do FSM, pois os fatos 
daquele dia histórico - mesmo tendo abalado o mundo e desencadea
do uma enorme ofensiva militar- não mudaram a decisão de realizar 
a segunda versão do centro mundial de discussões. O recado mais 
profundo do rico debate vivido em Porto Alegre é a vontade de uma 
enorme parcela dos povos do mundo, representados pelos milhares 
de delgados, de oferecer alternativas políticas ao terrorismo, seja ele 
propiciado por organizações de fanáticos ou pelos próprios Estados. 

A armadilha colocada pelo governo Bush e os seus aliados, de 
que quem não está a favor da reação militarista é a favor do terroris
mo, foi denunciada por muitos participantes. O primeiro a fazê-lo foi 
o lingüista Noam Chomsky, um dos principais críticos do neolibera
lismo nos Estados Unidos. Para ele, a administração Bush e a Orga-
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e, como toda, construção social, a globalização 
é reversível. E necessário alterar a correlação 
ai para impulsionar a mudança em direção 
justa e solidária 

nização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão fazendo uma 
"utilização cínica da crise em favor da sua própria guerra ideológica 
para continuar a impor ao mundo um tipo de globalização que favo
rece as multinacionais". Esse intelectual maldito pelo establishment 
norte-americano afumou também que "o Fórum Social Mundial é 
uma concretização de um outro tipo de globalização, daquela que 
está pensada em função dos interesses dos povos, cujas prioridades 
estão definidas pelos eixos temáticos dos debates em Porto Alegre, 
que tocam questões fundamentais para o futuro da espécie humana". 
Aliás, Chomsky foi peremptório na sua conclusão sobre as conse
qüências do militarismo: "Ou somos capazes de construir um mun
do sem guerras ou não teremos mais mundo", afirmou (ver matéria 
na página 28). 

"É uma hipocrisia de parte do governo Bush falar de coalizão 
global contra o terrorismo e ao mesmo tempo se recusar a assinar o 
documento da conferência da ONU contra o racismo em Durban1 

(África do Sul) e rejeitar as determinações da Convenção de Mudan
ças Climáticas, assinada em Quioto", denunciou o professor de Pla
nejamento Urbano da Universidade de Columbia, Peter Marcuse, 
que acaba de lançar o livro Globalizing cities. Consultor de vários 
governos nacionais e municipais, Marcuse afirma que, "em nome do 
combate ao ten-orismo, estão restringindo a possibilidade de comba
te à globalização". 

"Há hoje uma clara consciência de que a luta contra o neolibe
ralismo é inseparável da luta contra a agressão militar dos Estados 

' 
Beatriz Bissio 
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Unidos - ou melhor. da Tríade, fom1ada 
pelo E tado Unido , o· paí e europeu 
e o Japão - contra a naçõe do Sul", afir
mou o ociólogo egípcio Sarnir Amin, um 
do teóricos do não alinhamento2 no ano 
60 e mai recentemente pioneiro no e for
ço da con trução de alternativa ao neoli
berali mo. Amin vê um nom1e avanço 
entre o primeiro Fórum Social Mundial e 
o de 2002: "A con ciência de que o mili
tari mo é a outra fa e do neoliberali mo 
não e tava pre ente em _QOl. ape ar de o 
problema já exi tir. Ma e tá nitidamente 
pre ente agora.'' 

O intelectual e ativi ta lembrou que 
"a agre ão em cur o no Afegani tão não 
foi a primeira: hou e ante a Guerra do 
Golfo e a Guerra na Iugo lávia. e agora o 
próprio Bu h no a i a de que ha erá ou
tra . O neoliberali mo, que é uma nova fa
se do imperiali mo. para e impor, exige 
uma guerra permanente contra o povo 
do Sul. I to é. o hegemoni mo norte-ame
ricano. a sim como o europeu e o japonê . 
se utilizam de pretexto (hoje é o combate 
ao terrorismo, antes foram outras invoca
ções) para levarem adiante o projeto de 
controle estratégico do mundo. Isso, que já 
é uma realidade em certas regiões da Áfri
ca e da Ásia, ameaça a América Latina, 
com o Plano Colômbia, que atinge direta
mente o Brasil, pelas suas implicações na 
Amazônia, e sempre afetou o desenvolvi
mento de Cuba. Por isso é impossível con
siderar a luta contra o neoliberalismo só 
como uma luta econômico-social. Ela está 
indissoluvelmente aliada à luta pela paz, 
não à luta pela paz ingênua, naif, a paz em 
geral. A paz que se opõe aos planos de 
guerra imperialista dos Estados Unidos e 
os seus aliados", disse o sociólogo. 

Os avanços entre o primeiro e o se
gundo fórum, de fato, foram evidentes. A 
palavra de ordem "Um outro mundo é 
possível" evoluiu de uma consigna 
simpática em 2001 para uma constatação 
em 2002. Uma constatação alicerçada em 

Princípios e valores 

e om a participação de Frei Beto, do Brasil, e Michael Lowi, da França, reali
zou-se um debate coordenado pelo representante da Comissão de Justiça 
e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Chico Whitaker, no 

qual foram confrontados princípios e valores que predominam na sociedade ca
pitalista globalizada e os princípios e valores necessários a uma nova sociedade. 

Michael Lowi destacou que existem três grandes valores no coração da civi
lização dominante: o dólar, o euro e o iene. Eles formam o deus moeda da reli
gião fundamentalista econômica. Há outros dois deuses da globalização: o mer
cado e o capital. E como outros deuses, estes exigem grandes sacrifícios huma
nos nos altares do mercado mundial e da dívida externa. Para contrapor essa so
ciedade, Lowi e Frei Beto defenderam uma nova sociedade baseada nos valores 
que no século XIX já inspiraram a Revolução Francesa: liberdade, Igualdade e fra
ternidade. Lowi destacou que a liberdade não é aquela apenas dos que pensam 
como nós, mas, como defendeu Rosa Luxemburgo, principalmente a daqueles 
que pensam diferente. 

Ao falar sobre a igualdade, Frei Beto destacou a necessidade de eliminação 
do patriarcado, que é responsável pela opressão e violência contra as mulheres, 
deixando-as à margem da esfera pública. "A grande maioria dos pobres são mu
lheres", lembrou. E apontou, ainda, a profunda desigualdade entre o Norte e o Sul 
do planeta. "Apenas quatro norte-americanos concentram em suas fortunas o PIB 
dos 42 países mais pobres do mundo que somam uma população de 600 milhões", 
comparou. E relacionou outros valores importantes na nova sociedade a ser cons
truída: o respeito ao meio ambiente e a expansão da democracia para os terrenos 
econômico e social. 

O hegemonismo norte-americano se utiliza de pretextos par 
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análises, propostas, e sobretudo em uma 
progressiva acumulação de forças de parte 
da sociedade civil mundial , a única gran
de protagonista possível da mudança que 
o fórum apregoa. Uma sociedade civil que 
este ano mostrou em Porto Alegre duas 
coisas fundamentais, que por si só já 
constituem um avanço: de um lado, a 
consciência de que é mesmo viável a alte
ração das regras de jogo vigentes no cená
rio mundial ; de que a globalização tal co
mo a estamos vivenciando é fruto de uma 
determinada correlação de forças no mun
do e que, se alterada essa correlação de 
forças, é rever ível, como toda construção 
político-social. De outro lado, a sociedade 
civil mostrou estar preparada para agir, ou 
melhor dizendo, já está passando à ofensi
va, elaborando alternativas teóricas e se 
estruturando no plano da ação. 

"O Fórum de Porto Alegre 2002 de
monstra nitidamente que existe uma es
querda em nível mundial , uma esquerda 
cuja definição é antiimperialista e anti
neoliberal", afirma Sarnir Amin. Mas faz 
a seguinte advertência: "Não será possível 
mudar a atual correlação de forças no 
mundo sem a reconstrução de um forte 

A representação da África e da Ásia aumentou em relação a 2001, mas a 
Am~r!ca Latina e a Europa cQntinuaram majoritárias: O~ organizadores procuram 
corrigir essa defasagem prevendo para 2004 a real1zaçao do FSM na lndia 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
movimento de solidariedade dos povos do 
Terceiro Mundo, em particular dos povos 
afro-asiáticos. A Conferência de Durban 
contra o Racismo mostrou o ressurgimen
to da solidariedade afro-asiática, e essa 
tendência esteve presente em Porto Ale
gre, mesmo tendo estado essas regiões do 
mundo sub-representadas." 

Foi justamente para evitar a primazia 
latino-americana e européia nas reuniões 
que o comitê organizador prevê uma mu
dança de continente para o evento que de
verá ser realizado em 2004 (em 2003, 
considerou-se necessário voltar a realizá
lo em Porto Alegre, para dar mais tempo 
aos futuros organizadores de preparar as 
acomodações para a gigantesca reunião). 

"Se, como tudo indica, a versão do 
fórum em 2004 se realizar mesmo na Ín
dia, a representação asiática e africana no 
evento vai aumentar de forma significati
va. E o protagonismo crescente dos povos 
da Ásia e da África é um fator decisivo e 
fundamental na transformação da correla
ção de forças internacional," insistiu Sa
rnir Amin (ver entrevista exclusiva na pá
gina 24). 

A lembrança do papel desempenhado 
no cenário mundial dos anos 60, 70 e até 
80 pelo Movimento dos Não Alinhados 
não é aleatória. Essa terceira força que 
surgiu no cenário bipolar de pós-guerra -
uma força que se autodefinia pela exclu
são de qualquer alinhamento com as su
perpotências da época (a União Soviética, 
de um lado, e os Estados Unidos, de ou
tro) e pela procura de caminhos próprios, 
daí o seu nome - foi protagonista das 
principais I utas desse período histórico, 
não só em prol da total descolonização da 
Ásia e da África, mas também e funda-

mentalmente em favor de uma mais justa 
ordem econômica internacional e também 
de uma nova ordem informativa interna
cional. O questionamento da primazia das 
leis do mercado nas relações entre países 
pobres e ricos e a rejeição à imposição do 
preço das matérias-primas do Terceiro 
Mundo pelos que delas iriam usufruir era, 
já naqueles anos, uma das principais ban
deiras dos não-alinhados, que também ti
nham compreendido ser impossível a 
construção de uma sociedade mundial 
mais justa e democrática, sem se colocar 
um contrapeso ao monopólio da informa
ção por parte de um pequeno grupo de 
conglomerados multinacionais. 

Com o enfraquecimento do movi
mento, fundado em Bandung, na Indoné
sia, em 1955, os países do Sul ficaram 
sem nenhuma instância formal de concer
tação de estratégias e debate de alternati
vas. Sarnir Amin detecta nos movimentos 
telúricos que os povos da África e da Ásia 
começam a protagonizar a partir do fim da 
década de 90 urna espécie de ressurgi
mento das premissas de Bandung, porém 
adaptadas aos novos tempos. A principal 
mudança é que, enquanto o Movimento 
dos Não Alinhados era constituído por go
vernos, o processo que está em gestação é 
protagonizado por movimentos sociais 
surge de baixo para cima. Aí está a sua 
enorme riqueza e também a sua própria li
mitação, porque deverá vir depois urna 
instância de trabalho político, que exigirá 
novas alianças. 

UM BARULHO 

"Porto Alegre não é o mínimo deno
minador comum entre os movimentos e 

a levar adiante o projeto de controle estratégico do mundo 
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Os números 
./ Cerca de 80 mil participantes 
de 150 países 
./ 15.230 delegados (57% homens 
43% mulheres) e 170 representantes 
dos povos indígenas 
./ 4.909 organizações de 131 países 

./ 700 oficinas e 100 seminários 

./ 135 conferencistas e debatedores 

./ 28 grandes conferências 

./ 6.500 delegados do Brasil 

./ 979 delegados da Itália, de 406 
organizações 

./ 924 delegados da Argentina, 
de 274 organizações 
./ 682 delegados da França, 
de 224 organizações 
./ 465 delegados do Uruguai 

./ 166 delegados dos EUA 

./ 11.600 participantes 
do Acampamento da Juventude, 
vindos de 52 países 
./ Mais de mil voluntários 

./ 2.500 crianças participantes 
do F0RUMzinho; 800 oficineiros 
e educadores nesta atividade 
./ 35 mil ouvintes cadastrados 

./ 2.400 jornalistas ligados a veícu
los e 780 freelancers, de 48 países 
./ 467 jornais, 193 revistas, 188 
rádios, 116 canais de tevê 
./ 550 mii acessos diários em média 
no site do FSM 

Durante as décadas de 50 a 70, o Movimento de Países Não Alinhados 
foi protagonista de intensas lutas que conduziram grande parte da Asia 
e da Africa à independência e enfrentaram os interesses neocoloniais 
no terreno econômico em lutas pela valorização do preço das matérias-primas 
em particular o petróleo. Os movimentos e forças políticas representados 
no FSM seriam a versão moderna e atualizada dessa experiência histórica 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-

"A principal mudança é que enquanto o Movimento dos Não 
era constituído por governos, o processo em gestação surge 
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ONGs aqui representadas. É uma espécie 
de barulho, de burburinho. Mas na verda
de é mais do que isso, porque há uma ten
dência, há um movimento, mesmo que 
não seja uma locomotiva com todos os va
gões arrumadinhos atrás . Muitas vozes fa
lando ao mesmo tempo fazem ruído, mas 
também emitem mensagens, mesmo que a 
gente não esteja de acordo com todas es
sas mensagens. Há uma expressão de uma 
vontade de mudança, de uma vontade de 
solidariedade, de democracia, de centrar a 
organização da economia nas pessoas e 
de, claramente, questionar a condução do 
mundo por um pequeno grupo de corpora
ções e de instituições internacionais que 
não são democráticas nem transparentes e 
representam um grupo muito pequeno de 
países." Essa reflexão de Roberto Bissio 
permite entender o sentido de um evento 
como o Fórum Social Mundial. Ele é o 
coordenador do Observatório da Cidada
nia (Social Watch), uma rede de ONGs 
que faz um acompanhamento crítico da 
atuação dos governos na área social, pu
blicando as conclusões em um relatório 
(ver entrevista na pág. 22). Na opinião de 
Bissio, a fa lta de um documento final e de 
um "comitê central" não seria expressão 
de debilidade do Fórum Social Mundial , 
mas de uma percepção nova e livre dopa
pel da sociedade civil no mundo globali
zado. 

Por ter essas características, o FSM 
não se esgota em si mesmo. É como um 
útero que gera novos atores, novas matri
zes; permite o intercâmbio de idéias e ex
periências; propicia a coordenação de ati
vidades entre entidades afins; suscita o es
tabelecimento de alianças circunstanciais 
e de médio e longo prazo; permite avaliar 
a força que vai tomando o movimento so
cial nas diferentes regiões do mundo, e é 
hoje um dos foros mais ricos para o esta-

"É necessário que construamos 
as bases de um novo mundo" 

Susan George 

belecimento de um diálogo efetivo (não de 
surdos) entre o Norte e o Sul. 

"No FSM estamos criando uma nova 
ordem internacional", assinalou Susan 
George, a conhecida escritora norte-ameri
cana radicada na Europa, cujo último li
vro, Relatório Lugano, recém-publicado 
no Brasil , se converteu em um best-seller 
da luta contra a globalização protagoniza
da pelo poder financeiro mundial. "Aqui 
em Porto Alegre está a sociedade da socie
dade, uma sociedade mundial constituída 
de sociedades diversas. Ninguém antes 
conseguiu juntar todas essas forças. A nos
sa meta é descobrir os buracos, as rachadu
ras do sistema, para fazer com que ele se 
quebre. Temos que formar alianças fortes, 
primeiro em nível nacional, com os traba
lhadores, as mulheres, os ambientalistas, e 
depois em nível internacional, pois dessa 
forma estaremos em condições de cons
truir as bases de um novo mundo," disse 
Susan George. E acrescentou uma reflexão 
sobre as responsabilidades em relação à 
atual situação mundial: "A hegemonia 
atual dos Estados Unidos foi possível pelo 
vazio deixado pelas outras potências. Os 
países da ex-União Soviética e a Europa 
têm culpa, e o Sul também. Se o Movi
mento dos Países Não Alinhados não esti
vesse praticamente morto, teria hoje um 
papel importantíssimo a desempenhar. O 
Sul, unido como na década dos anos 70, 
seria hoje um contrapeso no cenário mun
dial. Podemos ter idéias muito boas, mas 
só o poder modifica o estado de coisas." 

Por sua vez, Warden Bello, pesquisa
dor da Universidade das Filipinas, e autor de 
numerosos livros sobre a economia mundial 

e as alternativas à 
globalização, con
siderado um dos 
mais brilhantes 
schollars da Ásia, 
afirmou que "os 
atentados de 11 de 
setembro comprometeram a percepção que 
ia amadurecendo na opinião pública mun
dial a respeito da ilegitimidade do sistema 
internacional de poder. Mas isso já está sen
do revertido, corno demonstra esta reunião". 

"Porto Alegre" - acrescentou - "é um 
processo que está fortalecendo a sociedade 
civil mundial e junto com outros processos 
vai gerar um poder organizado capaz de 
mudar a correlação de forças no mundo. 
Precisamos pensar estratégias para a tran
sição. Talvez haja possibilidades que pos
sam parecer reformistas, mas são revolu
cionárias nas suas conseqüências. Temos 
que criar o poder do povo em nível global 
que vai confrontar o poder dos Estados 
Unidos". 

O professor Peter Marcuse afirmou 
que o FSM deve expor o que está errado na 
globalização, clarificar o que se quer fazer 
para superar esses erros e como será feito, 
além de organizar a sociedade mundial para 
eliminar aquilo que não se deseja mais. "Já 
sabemos que outro mundo é possível. Ne
cessitamos aprimorar a definição de que 
mundo é esse. Temos que deixar mais claro 
que papel queremos para as instituições in
ternacionais: desejamos fazer delas institui
ções democráticas ou queremos acabar com 
elas e criar outras novas?". E foi mais lon
ge: "Também devemos clarificar que rela
ção almejamos estabelecer entre a socieda-

Alinhados, em certa medida precursor da atual mobilização, 
e baixo para cima, protagonizado por movimentos sociàis" . 
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"Temos que criar o poder do povo 
em nível global que vai confrontar 
o poder dos Estados Unidos" 

de ivil e o Estado 
e entre o Estado e 
o mercado. E quai 
a relações a qu 
a piramo entre o 

partido político e o movimento popula
res. Para mim tanto a e truturas políticas 
quanto o movimento ociai ão neces á
rios para con truir uma ociedade melhor:' 

Outra contribuição importante para as 
reflexões obre o caminho alternativo 
que o fórum e propõe ajudar a con truir foi 
feita pelo profes or norte-americano Imma
nuel Wallerstein, atualmente professor con
vidado do Instituto Holandê para Estudo 
Avançado em Humanidades e Ciências 
Sociais (Nias), em uma concorridís ima e 
muito aplaudida pale tra. 

Disse ele: 'De de o éculo XIX e du
rante quase cem ano , as forças populares 

Warde11 Bello 

tran fomm o mundo. I o porqu até o 
mai radicai têm qu fazer conce õe pa
ra e manterem no poder. E e fato levou 
à ma a a e entirem traída . enhum 
dele tinha feito o que prometera. I o ge
rou o mo imento de 196 na Europa oci
dental, a rebelião contra o regime ocia
li tas do L te europeu e ao de contenta
mento cre cente no Terceiro Mundo. Ma 
em nenhum paí es es movimento de re
beldia vindo de baixo contou com apoio 
claro do partido de esquerda. E esse fato 
levou a uma transformação profunda na 
própria con tituição dos movimentos so
ciais. Foi a partir daí que surgiram os movi
mento de mulheres, os ecologistas, os que 
repre entam as minorias sexuais- aliás, to
dos presentes aqui em Porto Alegre. Eles 
di seram para a velha esquerda: " ossos 
interesses ão tão importantes quanto os de 

No século XX as massas se sentiram 
traídas porque os movimentos 
revolucionários que tomaram o poder 
não conseguiram mudar o mundo 

Immanuel Wallerstein 

A alternativa à guerra contra os 
povos do Sul impulsionada pelos 
neoliberais é a crescente mobilização 
dos mais amplos segmentos sociais, 
que a cada dia tomam maior 
consciência do seu potencial para 
mudar a situação atual e construir 
uma nova forma de globalização 
centrada no ser humano 

~ ................ ~_,___,_ __ ...., usaram a palavra 
de ordem ''Tomar o 

poder para depois mudar a sociedade". Ao 
longo do século XX esses movimentos, 
fossem eles socialistas, social-democratas 
ou movimentos de libertação nacional, to
maram, de fato, o poder. Mas houve um pe
queno problema: não foram capazes de 

vocês. Não vamos mais aceitar essa histó-

12 

ria de primeiro tomar o poder e depois mu-
dar. Toda transformação deve ser levada 
adiante ao mesmo tempo. E se a velha es
querda está aqui em Porto Alegre é porque 
entendeu que tem que dialogar com esses o.. 

u. 
novos atores. Todos, velha e nova esquer- < 

da, estamos procurando caminhos. Porque i 

O FSM não se esgota em si mesmo; é como um útero que 
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Convergência crescente entre 
sindicalistas e ambientalistas 

O Seminário sobre Trabalho e Meio Ambiente, promovido pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), discutiu como traçar ações conjuntas entre movimentos sin
dicais e ambientais. "No ano passado, tivemos cerca de 100 entidades sindicais 

presentes no Fórum Social Mundial. Como neste ano o número aumentou para 600, resol
vemos organizar este seminário", informou Paulo Roberto Martins, representante da CUT 
nacional. Sua expectativa é que, para 2003, sejam apresentados avanços em torno do 
tema proposto. 

A maior preocupação dos representantes de movimentos sindicais de todas as partes 
da Europa e da América Latina foi como tratar as demandas ambientais dentro dos sindi
catos de trabalhadores. Para o membro da Confederação Internacional da Galícia (Espa
nha), Xesus Ramón Gonzalez, a dúvida é como tornar necessária e organizar a luta am
biental no mundo sindical, e em que ponto o sindicato entra em concorrência com outros 
movimentos sociais. Gonzalez acha necessário criar estruturas específicas para trabalhar 
com a conscientização dos trabalhadores, fazendo com que passem a intervir ativamente 
na luta ambiental. 

O sindicalista dinamarquês Allan Baumann disse que pretende levar aos 50 mil mem
bros do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Infantis da Dinamarca, que ele represen
tou em Porto Alegre, as discussões travadas. Baumann relatou que, apesar de seu país ser 
comandado pela direita, e de o Partido Socialista Democrata não mais defender os inte
resses da esquerda, o sindicato em que atua se interessa pelas relações humanas, pela in
fância e pelas questões ambientais. "Na Dinamarca lutamos para criar instituições com
prometidas com o desenvolvimento sustentável, a alimentação saudável e a conscientiza
ção das crianças na preservação do meio ambiente. " 

"No sindicalismo do Cone Sul não foi fácil entender o papel das ONGs. Perguntáva
mos a elas que tipo de representatividade possuíam. Não tínhamos compreendido ainda 
que, com a crise do sistema capitalista, nós, sindicalistas, também tínhamos perdido re
presentatividade, por causa do desemprego." Esse honesto depoimento foi dado, numa 
das mesas-redondas do Fórum Social Mundial, por Eduardo Fernández, coordenador das 
Centrais Sindicais do Cone Sul, representando o Uruguai, onde milita no sindicato dos ban
cários. 

"Também não tínhamos muita confiança na aliança com os sindicatos do Norte ", ex
plica Fernández, "mas comprovamos que a crise do capitalismo também os afeta. Foi as
sim que, superando esses preconceitos, foram criadas as condições para a criação da 
Aliança Social Continental" contra a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), um movi
mento muito importante de ONGs que reúne desde aqueles que lutam contra a pobreza até 
ambientalistas, passando pelo movimento sindical. Já conseguimos organizar algumas 
ações conjuntas importantes, como a de abril passado, em Buenos Aires, durante a reu
nião dos ministros de Economia da região da Alca. Temos constatado que, apesar da di
versidade, é possível definir alternativas que sejam interessantes para todos. E para não fi
carmos limitados ao ativismo, temos que dar a este movimento uma organização básica". 

gera novos atores é' propicia a coordenação de atividades 
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Fóruns regionais a partir de outubro 

O 
Conselho Internacional do Fórum Social Mundial (FSM) se reuniu nos dias 
28 e 29 de janeiro de 2002 para definir perspectivas futuras. Ficou fortaleci
da a idéia de que o encontro é um movimento aberto, que deve criar raízes 

em todos os continentes. Mas a realização de um fórum anual e centralizado foi 
considerada fundamental para a articulação das forças que se opõem ao mode
lo neoliberal. No segundo semestre, serão realizadas edições regionais do FSM. 
A terceira versão do evento será novamente em Porto Alegre, nas mesmas datas 
do Fórum Econômico Mundial. 

O Conselho Internacional, cuja próxima reunião será de 28 a 30 de abril, terá 
papel decisivo na implementação dos fóruns regionais, que começarão em outu
bro: um da região afro-asiática, possivelmente no Nepal; outro latino-americano, 
em Quito (Equador); outro da região do Mediterrâneo; outro da Europa, e um ou
tro da América do Norte, possivelmente a ser realizado na Califórnia. 

Os fóruns regionais vão ter padrões gerais de metodologia e de princípios. 
No entanto, por terem a possibilidade de aprofundar o debate sobre a temática 
própria de cada região, devem enriquecer a agenda do futuro Fórum Social Mun
dial, versão 2003. 

a direita oube aproveitar a enorme confu
são que e instalou depois de 1968 no eio 
da esquerda, e passou à ofensiva. Os en
contros do Fórum Econômico de Davos fo
ram iniciados em 1972. Foi nos anos 70 
que o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) começou a impor com mais força as 
suas políticas de contenção do desenvolvi
mento independente. Foi a partir dessa 
época que começa com força a ofensiva em 
favor da globalização que aí está." 

Immanuel Wallerstein continua a sua 
explicação de como se chegou ao momen
to atual: "Passado o primeiro impacto na 
opinião pública do discurso pró-globaliza
ção, nos anos 90, as pessoas começam a 
desconfiar dos benefícios do mercado. 
Nos países da ex-União Soviética, por 
exemplo, todos queriam o mercado quan
do o comunismo caiu. Mas hoje essas mas
sas votam nos antigos comunistas e os re
conduzem ao poder. É claro que esses par
tidos estão mais moderados. Hoje, são 

qua e social-democratas, porém as pes
soas votam neles porque os identificam 
com políticas que defendiam seus inte
resses muito mais do que o mercado. E 
no mundo capitalista, veio Seattle, veio a 
luta contra a Organização Mundial do 
Comércio, veio o Fórum Social Mundial, 
e o mundo que Davos representa está ho
je com medo. Porque antes, quando os 
representantes da esquerda se reuniam, 
não faziam mais do que denunciarem uns 
aos outros. E o que acontece agora? Esta
mos nos ouvindo uns aos outros! Podere
mos continuar com a nossa estrutura des
centralizada? Não sei. Antes não funcio
nou, mas pode funcionar agora. E o que 
estamos descobrindo aqui, em Porto Ale
gre, é que quase todos chegamos à con
clusão de que o Estado nacional é um 
instrumento importante. Que os blocos 
econômicos como a União Européia e o 
Mercosul são instrumentos importantes. 
Que a existência de um país como a Chi-

na imp rtant . Porqu um mundo com 
muito nt:ro de poder é melhor que um 
mundo om um único poder.' 

Waller tein concluiu : 'Creio que en
tramo em um período de tran ição que 
indi a o iní io do olapso do capitali mo 
d poi de 500 ano . Eu não estarei aqui 
para viver i o, mas ei que daqui a 50 
ano o mundo não erá mais capitalista. 
Ent ramo em uma etapa desconfortável e 
in egura. É desconfortável hoje viver na 
Argentina. Vai er a im em outras par
te . E i o abre as porta para a mudança. 
Para onde caminha o mundo? Eu não sei. 
Digamo que caminha para uma revolu
ção, para intensas lutas políticas. Temos 
que forçar o aparecimento das debilida
des do sistema capitalista. Temos que ir 
criando estruturas alternativas. Temos 
que exigir a volta do que nos assegurava 
o welfare state: mais educação para o po
vo, mais saúde, maior qualidade de vida. 
Os empresários vão ter que diminuir os 
lucro , sim. Vão ter que pagar pela infra
estrutura que recebem do Estado, pelos 
recursos naturais que utili zam em seus 
processos industriais. As universidades e 
os hospitais públicos na Europa funcio
nam. E não são empresas capitalistas, 
nem estão guiados pelo lucro. Por que 
não podemos pensar em empresas que 
estejam estruturadas da mesma forma, 
sem ter que ser nem capitalistas, nem es
tatais? Mas, cuidado! As esquerdas de 
100 anos atrás eram triunfalistas. Procla
mavam que a história estava de seu lado 
e que iam ganhar. Isso é muito bom para 
motivar as massas, porém não é verdade. 
A história não está do lado de ninguém. 
E a desilusão leva à desmobilização. Não 
devemos mais mobilizar as pessoas di
zendo que vamos ganhar. Temos que di
zer às pessoas que devemos lutar para 
construir um mundo novo, porque, se 
não, não vale a pena viver. Se isso serve 
para avançarmos, já é uma vitória!" 

"Creio que entramos em um período de transição que indica 
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Há coincidências 
entre Norte e Sul? 
Um dos aspectos mais promissores 

do Fórum Social Mundial é se constituir 
em um espaço de diálogo e concertação 
de estratégias entre organizações dos paí
ses ricos e dos países subdesenvolvidos. 
Mas isso é realmente possível? O profes
sor Warden Bello explica que "há muitos 
movimentos no Primeiro Mundo que es
tão lutando pelos mesmos objetivos que o 
Terceiro Mundo. São democráticos, aber
tos, flexívei . Outros, não. Podem ques
tionar até certos aspectos do neoliberalis
mo, mas são fundamentalistas nas suas 
atitudes". O professor da Unjversidade 
das Filipinas acredita que o importante é 
que exjsta aproxjmação entre o Norte e o 
Sul e seja estabelecido o diálogo. E expli
ca onde residem algumas das dificulda
des: "Há organjzações no Norte que não 
entendem, por exemplo, a nossa preocu
pação com a defesa da soberanja nacio
nal. Mas, para nós, sem o Estado nacional 
respeitado, não há avanço político possí
vel. A nossa luta é em favor da ampliação 
da democracia, tanto nos Estados nacio
nais, quanto em nível internacional. Mui
tas organjzações do Norte só vêem o pro
blema do respeito aos direitos humanos, 
que é essencial, e njsso coincidjmos. Mas 
não entendem como há grupos progres
sistas que apóiam as posições nacionalis
tas de um governante, como o primeiro
rrurustro Mahathir bin Mohamad, na Ma
lásia, porque não é um regime democráti
co. Custam a entender que, por mais re
trógrada que seja a sua adrrurustração em 
matéria de direitos humanos, ele está cer
to ao enfrentar as políticas imperialistas 
no terreno econôrruco." 

O professor aponta um dos temas em 
que a soberania nacional deve ser apro
fundada. "O controle da saída de capitais 
para o exterior é um instrumento vital pa-

ra os Estados nacionais. Vejamos o que 
aconteceu com tantos governos, que fica
ram à mercê dos capitais voláteis e da es
peculação. Vejamos o que está acontecen
do agora mesmo na Venezuela, COf!l o pre
sidente Hugo Chávez, eleito pelo povo, 
que está ameaçado pela saída de rrulhões 
de dólares do país sem que ele possa rea
gir. No Sul há muito dinheiro nas mãos 
das elites e necessitamos de governos for
tes que imponham pesadas taxações a es
ses capitais e os impeçam de abandonar o 
país, apoiados em novos mecanismos de 
controle dos fluxos financeiros . Isso já se
ria um passo decisivo na direção de uma 
mudança social." 

"O Estado nacional está sendo des
truído e, como cidadãos, ficamos sem ins
trumento para fazer as mudanças", adver
tiu, por sua vez, Maude Barlow, do Cana
dá. A ativista coincide com Bello na im
portância do tema, ressaltando que esse 
problema não afeta só os países do Sul. 
"Controlar as instituições multilaterais, 
que não são transparentes, mas são inte
gradas por governos, é muito mais ilifícil 
para nós do que controlar os nossos gover
nos. Não podemos permitir o enfraqueci
mento do Estado, pois a democratização 
em nível global deve começar pelo Estado 
nacional." 

Emílio Tadei, sociólogo argentino 
que representou o Conselho Latino-Ame
ricano de Ciências Sociais (Clacso ), refe
rindo-se a este tema, fez a segwnte refle
xão, a partir da experiência de seu país: 
"Os fatos indicam que a América Latina 
entrou em um estágio em que as democra
cias liberais pós-ilitaduras estão evoluindo 
para democracias participativas, pela ação 
e pressão dos cidadãos." 

O papel dos partidos 
Outro avanço do Fórum Social Mun

ilial de 2002 foi a interessante constatação 

de uma certa disputa de espaços entre os 
partidos políticos e as organizações não-

. governamentai, que podia ser percebida no 
passado, mas hoje está superada. Tanto as 
ONGs quanto os movimentos sociais estão 
preocupados com um certo esvaziamento e 
a crescente falta de credibilidade junto à 
opinião pública das legendas políticas, se
jam eles de esquerda ou de direita, um fato 
perigoso para a democracia e para a luta 
contra o neoliberalismo. 

As ONGs mostraram ter compreendi
do que a elas cabe sinalizar rumos, e aos 
partidos incorporar essas reflexões e essas 
demandas e transformá-las em plataformas 
de ação política. "Em Porto Alegre temos a 
presença de muitos partidos, mas o fórum 
não é um partido. Aqui viemos a nos escu
tar mutuamente. A construção das alterna
tivas vem depois, e cabe, fundamentalmen
te, aos partidos fazê-lo", disse o sociólogo 
Sarrur Arrun. 

"Temos que fortalecer o movimento 
que surgiu com o fórum para que não fique 
só no ativismo; temos que fortalecer os 
partidos políticos para que possam levar 
ailiante as alternativas ao neoliberalismo", 
afirmou Eduardo Femández, da Coordena
dora das Centrais Sindicais do Mercosul. 
Eduardo Ballón, presidente do Centro de 
Estudos e Promoção do Desenvolvimento 
(Desco), com sede no Peru, por sua vez, 
acredita que "estamos vivendo uma crise 
de referências nos processos de mudança e 
é necessário revalorizar os partidos políti
cos, atribuindo-lhes novos significados, 
para que estejam à altura dos desafios que 
estão por vir. Os anos de autoritarismo co
locaram mwta gente que se forjou na polí
tica para fora do cenário político. Mwtos 
desses quadros rrugraram para as ONGs e 
esse esvaziamento não foi compensado 
após a redemocratização. Hoje somos de
safiados a dar à ação política novos con
teúdos, que, em lugar de denegrir, realcem 
a importância dos partidos políticos." 

o início do colapso do capitalismo depois de 500 anos" 
(ID!IIJIIS 1J9 15 



'Os governos podem mudar as regras 
do jogo impostas por essa globalização' 

e oordenador do Social Watch, 
uma rede de ONGs que acom
panha a atuação dos governos 

na área social, Roberto Bissio conver
sou com cadernos do terceiro mundo 
sobre o tema que abordou na sua in
tervenção. 

Para Bissio, o maior mérito do fó
rum é fazer com que as pessoas que 
se deslocaram até Porto Alegre voltem 
com outro entusiasmo, sentindo-se 
menos isoladas, enxergando os víncu
los entre as pequenas ou grandes lu
tas locais que protagonizam todo um 
movimento que tenta transformar o 
mundo. Mas a enorme novidade, na 
sua opinião, "é que não se está tratan
do de construir uma organização pira
midal, clássica, uma nova Internacio
nal, com comitê central de todos os 
movimentos". 

A forma organizativa do fórum, 
para Bissio, mostra a dinâmica que es
tá tendo a sociedade civil mundial. "A 
opção de não emitir nenhuma resolu
ção e de que todo mundo possa falar, 
ouvir, fazer alianças, mas que nin
guém, nem os próprios organizadores, 
esteja autorizado a exercer o papel de 
porta-voz do conjunto, e menos ainda 
se constituir como autoridade, é onde 
reside a força do FSM. O fórum, enfati
za ele, "não é, nem se propõe a ser um 
partido político; nem é um projeto de 
poder alternativo. O tema do poder faz 
parte do papel dos partidos políticos, 
que naturalmente devem tratar de en
tender o que está sendo colocado no 
fórum, que não são os sentimentos e 
as aspirações de pequenas minorias 
alternativas. É o sentimento de muitas 
maiorias em grande parte do mundo". 

O conferencista lembra que os 
impulsionadores do Fórum Econômico 
de Davos mandaram fazer uma pes-

quisa sobre a globalização e viram 
que 60% das pessoas ou estão contra 
ou não acreditam que essa globaliza
ção vai beneficiá-las. Isso é muito sig
nificativo. 

O importante, para Bissio, é perce
ber que Porto Alegre não procura defi
nir nem mesmo o mínimo denominador 
comum das lutas representadas no 
FSM. "De 18 a 22 de março vai se reali
zar a conferência de cúpula da ONU so
bre Desenvolvimento, em Monterrei, no 
México, com a presença de grande nú
mero de presidentes, inclusive Bush, a 
respeito da situação da economia mun
dial. Ela, sim, se propõe a encontrar um 
mínimo denominador comum - que por 
isso mesmo dirá muito pouco de novo. 
Mas mesmo assim será de extraordiná
ria importância, pela agenda a ser trata
da, pela presença dos presidentes e 
dos ministros de Economia e pelo fato 
de que eles não vão se reunir no âmbi
to em que geralmente o fazem, nas es
truturas do Fundo Monetário Interna
cional e do Banco Mundial, mas no 
marco das Nações Unidas, que, mes
mo com todas suas limitações, é uma 
instituição com outra transparência. A 
reunião vai ter um documento de con
senso. E qual é o consenso possível, a 
esse nível? Muito escasso. O interes
sante no formato da conferência de 
Monterrei é que vai se estabelecer um 
certo diálogo entre esses presidentes e 
a sociedade mundial, inclusive com os 
empresários, e que a pergunta coloca
da é como se faz para que a economia 
esteja à serviço do povo e da erradica
ção da pobreza e não ao contrário. Pe
lo menos esse é o debate que deverá 
acontecer na discussão de temas im
portantes como a dívida, a ajuda ao de
senvolvimento, as finanças internacio
nais, as falhas do sistema, etc. • 

E o papel do Social Watch? Bissio 
explica que, "desde 1995, o Social 
Watch toma as propostas com as quais 
os próprios governos têm se compro
metido e, ano a ano, faz um relatório do 
que foi feito nos países onde existe a re
de. (Neste momento, são 60 países.) No 
ano 2000, e retomando as iniciativas de 
todas as conferências que tinham sido 
realizadas no âmbito das Nações Uni
das, na década de 90, todos os presi
dentes assinaram um documento com 
metas muito concretas, no qual se afir
ma que até 2015 tem que ser reduzida a 
pobreza, a fome, a brecha entre a edu
cação que é ministrada a meninos e 
meninas, a incidência da epidemia de 
HIV/Aids, devem ser erradicadas as do
enças contagiosas, etc. É uma agenda 
ambiciosa e com datas concretas. Não 
é uma proposta louca da sociedade ci
vil mas um documento de compromis
sos assumidos pelos presidentes". 

Se a meta para 2015 é erradicar a 
fome, a cada ano tem que ser feita al
guma coisa. O Social Watch acompa
nha as estatísticas oficiais, avalizadas 
pela ONU para ver se as políticas apli
cadas estão conduzindo ao cumpri
mento dessas metas. "E o que muitos 
relatórios mostram, senão a maioria, é 
que as políticas de ajuste estrutural, as 
privatizações, a mobilidade dos capi
tais, a opção por dar todos os direitos 
aos investidores e nenhum aos traba
lhadores ou aos cidadãos em geral es
tão nos afastando dessas metas. A 
idéia, então, é sentar com os governos 
e cobrar deles o cumprimento dessas 
promessas." 

O coordenador do Social Watch 
explica que um documento assinado 
no marco das Nações Unidas não tem 
valor legal em nível nacional. Mas, as
sim como as promessas de campanha 
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Roberto Bissio: 'não se trata de 
construir uma organização clássica ' 

sem valor legal, possibilitam ao povo 
julgar os seus governantes, o mesmo 
acontece com as resoluções da ONU. 
Mais ainda: os direitos humanos, que 
são políticos mas também são cultu
rais e econômicos, e outras resolu
ções das Nações Unidas têm valor de 
lei em muitos países. ''Acontece que 
esses tratados internacionais e as leis 
que deles foram derivadas, como leis 
nacionais, freqüentemente não têm 
mecanismos de sanção. E costumam 
entrar em conflito com outras leis, co
mo os resultados da Ronda Uruguai, 
que têm sanções para quem não os 
aplicar. " 

O que acontece quando entram 
em contradição duas leis, por exem
plo, quando entra em contradição o 
direito à vida dos pacientes com HIV 
diante do direito da indústria farma
cêutica de cobrar royalties pelos me
dicamentos que têm patenteado? 
"Paradoxalmente", explica Bissio, 
"entre o direito à vida e os direitos de 
patentes das corporações, vencem 
as transnacionais, porque as leis que 
as respaldam estabelecem fortes san
ções. E isso é uma flagrante injustiça. 
Daí o debate no Brasil em relação ao 
tema das patentes ser de relevante 
importância, não só para os brasilei
ros, como para todos os povos". 

Referindo-se ao papel do Estado 
nacional diante da globalização, Bis
sio afirmou na sua intervenção no ei
xo temático IV, que tratou do "Poder 

político e ética na nova sociedade", 
que "na América Latina, com a expe
riência da ditadura, a sociedade civil 
surgiu quase que em oposição à so
ciedade militar. Não era o terceiro ele
mento na trilogia governo-mercado
sociedade civil, mas o único elemen
to possível para se contrapor ao mili
tarismo. E assim criou-se uma certa 
cultura, de ambas as partes, de con
frontação entre sociedade civil e go
verno. Como se o governo tivesse que 
ser sempre, necessariamente, con
frontado." 

Para o painelista, "em muitas re
giões do Terceiro Mundo, no Afega
nistão e na Somália, mas também na 
Colômbia e nas favelas do Rio de Ja
neiro e outras cidades brasileiras, a 
desaparição do Estado priva a socie
dade de um instrumento de mediação 
e submete a população a caudilhos, 
narcotraficantes e todo tipo de violên
cia extremamente grave. Toda situa
ção de conflito sem mediação conduz 
à violência". 

Bissio acredita que o enfraqueci
mento do Estado não se deve só a de
terminadas circunstâncias políticas, 
mas é também conseqüência das po
líticas de ajuste estrutural, das privati
zações, da política de outorgar todos 
os direitos às corporações multina
cionais sem capacidade de submetê
/as ao poder do Estado. "Isso não so
mente gera caos na economia como 
está socavando as bases da própria 
democracia, já que as pessoas se 
perguntam para que serve o Parla
mento, para que servem as eleições, 
se os governos que escolhemos de
pois têm tão pouca margem de mano
bra. Porém, uma das alternativas que 
os governos têm é a de mudar as re
gras de jogo impostas por essa glo
balização, que não é um fenômeno 
natural mas sim um sistema que deri
va de opções políticas, econômicas e 
sociais, que foram adotadas em de
terminadas circunstâncias e que po
dem ser mudadas em outras." 

O legado 
Um debate tão rico e diverso como o 

que aconteceu em Porto Alegre é impossí
vel de resumir. Seria uma presunção aspi
rar a reproduzi-lo. O que está colocado nes
te artigo e nas páginas a seguir é um refle
xo de algumas das muitas questões que fo. 
ram abordadas no fórum. Peças de um que
bra-cabeça que representa todas as refle
xões que estão sendo feitas, pelo mundo 
afora, entre militantes sindicais, grupos in
dígenas, movimentos sociais, movimentos 
de mulheres, minorias raciais e sexuais, po
líticos, ambientalistas, intelectuais e cida
dãos do nosso planeta que não se resignam 
a cruzar os braços diante das injustiças. 

O mais importante de tudo isso é a 
certeza de que está em curso uma mudan
ça, cujo rumo, como diz o professor Im
manuel Wallerstein, não está pré-definido, 
mas está sendo construído a cada momen
to, como a somatória das inúmeras forças 
em ação. A incerteza quanto aos resulta
dos, ao contrário de ser um empecilho, tal
vez seja a maior incentivadora da ação. 
Cada um de nós pode ter a convicção de 
que a sua presença nesse rico processo faz 
a diferença. • 

'De 31 de agosto a 7 de sete11Jbro de 2000, 
realizou-se, em Durba11, 11a Africa do Sul, 

a Co11ferência lllternacional da ONU co11tra 
o Racismo, Xenofobia e Formas Correlatas 

de Intolerâ11cia, que, e11tre outras metas, 
propu11ha-se a definir formas de reparação 

aos desce11dentes das vítimas do tráfico 
de escravos (ver cadernos 11º 235) 

'A primeira reu11ião de líderes dos países 
da Ásia e da África se realizou de 18 a 24 

de abril de 1955, em Ba11du11g, 11a llldo~ésia, 
patrocinada pela própria Indo11ésia, India, 

Bir111â11ia, Celião (atual Sri Lanka) 
e Paquistão. Outros 24 países participaram 
da re1111ião, co11siderada a i11stância-chave 

para o surgime11to dos co11ceitos 
de terceiro-mu11dis1110 e 11ão-ali11hamento. 

Nehru, primeiro-mi11istro da Í11dia, 
qualificava esses países como 'uma força 

moral', cujo objetivo era afastar-se 
dos propósitos belicistas, dos blocos militares 
e 'que procura fazer valer a sua i11fluê(tcia em 

favor da paz 1111111dial' 
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'Construir a convergência 
significa estabelecer pontes' 

OM A AlITORIDADE QUE LHE 

DÁ A SUA LONGA TRAJETÓRIA 

de lutas e o eu trabalho 
teórico obre a relações 
entre o orte e o Sul. além 

das perspectivas de uma nova correlação de 
forças em nível internacional. o ociólogo 
egípcio Sarnir Amin, em entrevi ta exclusi
va a cadernos do terceiro mundo. fez uma 
avaliação da atual conjuntura mundial e das 
perspectivas das lutas sociais. 

A luta pela paz foi enfatizada, pois, ~ 
"' se parte da premissa de que um outro m 

.t:! 
mundo é possível, ele deve ser de paz.. j 
Como o senhor vê esse problema? ~ 

SAMIR AMIN - O fórum tem uma níti- ~------------
da posição contra o neoliberalismo. O que 
ficou claro nos debates deste ano é que é 
impossível considerar a luta contra o neoli
beralismo somente como uma luta no pla
no econômico e social. Ela está aliada à lu
ta pela paz. Essa consciência não estava 
presente no primeiro fórum, mas está niti
damente presente agora. Hoje sabemos que 
o neoliberalismo é uma nova fase do impe
rialismo. E exige para se impor uma guerra 
permanente contra os povos do Sul. Ou se
ja, o poder hegemônico dos norte-america
nos, assim como dos europeus ou japone
ses, criam as condições, utilizando-se de 
pretextos ( como agora, com o combate ao 
terrorismo) para levar adiante o seu projeto 
de controle estratégico do mundo. 

Sarnir Amim: 'a luta pela paz não 
pode ser ingênua' 

Como definiria o FSM? 
SA - Porto Alegre é um grande fó

rum. Não é um lugar onde se pode apro
fundar a elaboração de alternativas. É um 
lugar onde as pessoas se escutam mutua
mente, o que já é uma grande coisa. É pos
sível aprender muito ouvindo a experiên
cia de outras pessoas. No entanto, a elabo
ração de alternativas é um trabalho que 
trascende isso. Aqui temos muita informa
ção. Mas há problemas muito sérios a en
frentar que não se podem superar só com 
mesas-redondas em Porto Alegre, mesmo 

contando com conferencistas bastante re
pre entativos. Isso é um trabalho mais vas
to. Porém, cuidado: isso não tira a impor
tância de Porto Alegre, que é um milagre. 

Poderia assinalar o que considera 
avanços no fórum de 2002 em relação ao 
de 2001? 

SA - O primeiro Porto Alegre tinha a 
ênfase no fato de nós todos sermos contra 
o neoliberalismo. E eu diria contra o im
perialismo. Hoje sabemos que também 
temos que ser a favor de algumas idéias. 
Já está claro que somos a favor da justiça 
social, e da justiça internacional. Aliás, 
aqueles que já me conhecem sabem que 
eu não gosto muito do termo justiça, por
que é ambíguo, flexível, precisa ser me
lhor definido. Mas ele permite unir for
ças. Isso significa construir a convergên
cia dentro da diversidade. 

E quais seriam as fraquezas? 
SA - Entre as fraquezas, tanto Porto 

Alegre II, como Porto Alegre I foram es
sencialmente reuniões européias e latino
americanas. A Ásia e a África estão ainda 
sub-representadas. Isso se deve funda
mentalmente a razões geográficas e finan
ceiras, e poderá ser corrigido se, como tu
do indica, em 2004, o fórum se realizar na 
Índia. Assim, o evento teria por eixo a so
lidariedade afro-asiática. Não podemos 
mudar a atual correlação de forças no 
mundo sem a reconstituição de um forte 

"Devemos estar muito cientes de que não podemos construir 
18 CAO!INOS 139 



movimento de solidariedade dos povos da 
África e da Ásia, um fato que de certa for
ma se viu em Durban, durante a conferên
cia contra o racismo do ano passado. É 
bom lembrar que em Bandung, na Indoné
sia, em 1955, foi fundado o Movimento 
dos Não Alinhados, onde surgiu o conceito 
de luta antiimperialista afro-asiática. Hoje 
está em gestação um processo de ressurgi
mento das premissas de Bandung, adapta
das aos novos tempos. Por isso a Confe
rência de Durban deve ser vista como um 
momento chave, mesmo que ainda fraco. 
Ela é o anúncio de algo novo. 

Se a única fraqueza a ser apontada é 
essa, o sucesso é evidente ... 

SA - Claro, o sucesso é inquestioná
vel. O fato de que tenha havido gente que 
se autoconvidasse - particularmente repre
sentantes de partidos políticos que estão 
no governo na Europa, socialistas e social
democratas, que estão aplicando políticas 
idênticas aos neoliberais de direita - mos
tra que se sentiram obrigados a estar em 
Porto Alegre porque aqui está a esquerda. 
O FSM deixa claro que existe uma esquer
da em nível mundial. Esses europeus con
tinuam alinhados à estratégia hegemônica 
dos Estados Unidos, são neoliberais e im
perialistas, fazem parte da direita mundial, 
mesmo quando se autoproclamam socia
listas e social-democratas, mas aparecem, 
aqui, junto a uma esquerda cuja definição 
nítida é antiimperialista e antineoliberal. 
Vieram a Porto Alegre para tentar nos di
vidir. A estratégia deles é igual à daqueles 
que estão em Davos. Fazem concessões 
menores, sem importância, para minimizar 
o perigo da constituição de uma esquerda 
mundial. Mas em Porto Alegre estamos 
atentos ao perigo que isso representa. 

Basicamente, quem é que está pre
sente em Porto Alegre? 

SA - Há ONGs, talvez sejam majori
tárias; há representantes de movimentos 

sociais, como o MST e a CUT, do Brasil; 
há forças políticas, como o Attac, da Fran
ça; um forte movimento que, tanto a direi
ta quanto a esquerda, está levando em con
ta e que é político no mais amplo sentido 
do termo, porque desenvolve alternativas. 
Há partidos, como o Congresso Nacional 
Africano, da África do Sul, que está no po
der, e o PT do Brasil. Há centrais si ndicais, 
como a Cosatu, também da África do Sul, 
e a CUT, do Brasil. Há conglomerados de 
entidades diversas, como o Fórum Africa
no, do qual fazem parte ONGs, represen
tantes de forças sociais, representes do 
movimento camponês organizado e de 
igrejas. É o caso particular da Índia, que 
será a anfitriã do FSM em 2004, onde a 
maior parte dos representantes são de go
vernos locais, de partidos com definição 
marxista, e da federação das organizações 
camponesas, com 200 rnillhões de filiados. 
E, mesmo que só 1 % deles seja militante, 
estamos falando em dois milhões de mili
tantes camponeses! 

E como vê a incorporação de parti
dos políticos? 

SA - Eu defendo a politização do fó
rum, mas não a partidização. Isso não sig
nifica que não devemos acolher partidos 
políticos. Muitos já participam, outros vi
rão. Mas a construção de alianças não po
de ser ingênua. Não podemos incluir todo 
mundo. Se quisermos ter todo mundo, va
mos anular a nossa força. 

O senhor afirma que é necessário re
construir uma ampla frente de povos pa
ra mudar a correlação de forças no mun
do. É possível construir essa aliança den
tro da diversidade? 

SA - No Fórum Mundial de Alternati
vas, uma organização não-governamental 
da qual faço parte, colocamos a ênfase na 
convergência na diversidade. Para entender 
como é possível ampliar a base social dos 
que lutam contra o neoliberalismo é neces-

sário primeiro entender quais são as forças 
políticas que poderiam ser incorporadas a 
essa luta. E para isso eu tenho tentado colo
car todas as forças políticas em um gráfico, 
utilizando-me de duas dimensões do pro
blema: o grau de radicalização dessas for
ças em relação ao controle do capital e adi
mensão antiimperialista. 

Grau zero em relação ao controle do 
capital é o presidente Bush. Ele diz que 
não podemos regulamentar o capital. No 
outro extremo estão os que querem uma 
sociedade anarquista ou comunista, ou 
sem capital. 

No eixo da dimensão antiimperialis
ta, o nível zero é representado pelas for
ças que desenvolvem lutas locais, pelo di
reito de greve, etc. São reivindicações 
justas, mas não se preocupam com as lu
tas gerais, em nível mundial. No outro ex
tremo estão aqueles que têm clara cons
ciência de que todas as lutas estão vincu
ladas, porque vivemos na era da globali
zação hierarquizada, que quer impor um 
apartheid mundial. 

Todas as forças políticas do mundo 
atual podem ser situadas nesse gráfico. Se 
traço duas dimensões, temos quatro qua
drantes. Com certeza em todos eles há 
aliados potenciais. Poucos deles estão em 
Porto Alegre. Temos que incorporá-los. 
Construir a convergência significa estabe
lecer as pontes, para que possamos cooptar 
aliados em todos os quadrantes. 

Há os que têm o mercado e o capital 
por religião; não são monoteístas, são 
monetaristas. Para eles a receita é sempre 
a mesma, seja para os Estados Unidos ou 
para a Argentina. Nós não somos assim. 
Analisamos a conjuntura social em toda a 
sua complexidade. Não temos "a" plata
forma mas uma proposta para cada caso. 
Sabemos que a justiça social na Índia não 
se constrói da mesma formá que no Bra
sil. E, ao longo de anos, não de dias ou de 
semanas, vamos tentar alargar essa frente 
de luta. (Beatriz Bissio) • 

uma alternativa sem sermos antiimperialistas e antineoliberais" 



André Deak, Em Crise 

E TREVISTA COLETIVA DO 

PROFESSOR DE LINGÜÍSTICA 

do Instituto de Tecnologia 
de Massachus ets (MIT) 
Noarn Chomsky não ren

deu revelações urpreendentes, mas serviu 
para demonstrar uma das teorias do pró
prio professor. Chomsky já escreveu que 
"um sistema habilidoso de propaganda( ... ) 
procura fomentar o debate animado, sem 
restringir as premissas que permanecem 
implícitas, na expectativa de que as pes
soas vão acreditar que as questões em 
pauta estão realmente sendo debatidas a 
sério. Esse é o método geralmente adotado 

por aquele que bu carn arregimentar as 
mentes dos homens em sociedades mais 
livre ., . e ta coletiva pudemos presen
ciar um bom exemplo disso. 

A sala do Palácio Piratini, sede do go
verno do estado do Rio Grande do Sul, es
tava completamente lotada. Jornalistas do 
mundo todo espremiam-se tentando en
contrar um ângulo para uma boa imagem 
ou simplesmente uma posição para escutá
lo. Quando ninguém mais podia sequer 
mover-se, sob o risco de atrapalhar alguma 
lente fotográfica posicionada milimetrica
mente entre várias cabeças, Chomsky ini
ciou, mas passando a responsabilidade aos 
jornalistas: "Estes microfones não deve
riam estar voltados para mim, mas para o 
outro lado. Passo a palavra a vocês." lnfe-

A tese do lingüista foi comprovada: nem é preciso haver 
censura, os jornalistas já pensam como os donos do poder 
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lizm nt , a p rgunta feita pela 
Globo/RBS Fi11a11cial Times, Valor e ou
tro tanto não renderam re po ta novas 
d Chomsky nem levaram adiante qual
quer debate levantado pelo lingüi ta. 

Uma da caracterí tica reconhecida 
d Chom ky é a de er um grande crítico da 
mídia, principalmente da chamada grande 
impr n a que, egundo ele, serve e é con
trolada p lo grande grupo de poder - em 
outra palavra , o dinheiro. Chomsky já 
su tentou, no ite Z Maganize, onde é cola
borador, que ninguém precisa dizer aos jor
nalista o que perguntar ou o que não per
guntar (ao que chamaríamos censura); 
"existe todo tipo de dispositivo de filtração 
para desfazer-se de gente que pensa de for
ma independente e possa criar problemas" . 
Então, teoricamente, os repórteres que es
tavam na coletiva já internalizararn os con
ceitos e preconceitos dos veículos para o 
qual trabalham e, pior, de todo o sistema de 
informação dos grandes grupos de poder. O 
grande confronto, mídia versus crítico da 
mídia, não ocorreu afinal. 

As perguntas ficaram em torno de as
suntos esperados: 11 de setembro, globaliza
ção, Il Fórum Social Mundial e Área de Li
vre Comércio das Américas (Alca). "Nin
guém está contra a globalização. Os traba
lhadores começaram a globalização com a 
primeira Internacional, há muito tempo. Os 
maiores sindicatos são internacionais. Isto é 
que é a globalização, no interesse do povo. 
Este é o verdadeiro fórum da globalização; a 
antiglobalização está acontecendo em outra 
parte do mundo." 

O lingüista argumentou que "parte das 
lutas ideológicas é roubar terminologias". 
Segundo ele, o que hoje é conhecido como 
"globalização" é apenas um tipo específico 
dela, boa apenas para um grupo, e não para 
os povos. 
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~ definição de terrorismo 
e a política dos EUA são idênticas' 

A 
conferência do lingüista No
am Chomsky, "Um mundo 
sem guerras é possível", 

atraiu um público extraordinário, na 
abertura, às 1 Bh, no Centro de 
Eventos da PUC-RS. Duas horas 
antes da fala do mais importante 
intelectual norte-americano a se 
posicionar na trincheira da antiglo
balização, o salão com capacidade 
para 2.500 pessoas, já estava lota
do. Finalmente, mais de sete mil 
pessoas se aglomeraram nos vários 
espaços do prédio principal da PUC 
para ouvir a lúcida intervenção. 

Chomsky, com base em levan
tamentos da Inteligência norte
americana, documentos e muita 
pesquisas, chegou a uma constata
ção simples. Os ricos e os podero
sos, desde sempre, esforçam-se 
para dominar a "grande besta", co
mo os próprios pais da nação nor
te-americana se referiam às massas 
desobedientes, que eles ainda hoje 
temem e não compreendem. Mas o 
sistema de dominação é extrema
mente frágil e depende fortemente 
da repressão. Os repressores, se
gundo Chomsky, usam todas as 
oportunidades, especialmente as 
crises, como os atentados de 11 de 
setembro de 2001, para espalhar o 
medo. "Não devemos teme; as me
didas ridículas dos poderosos para 
impor disciplina e controlar o po
der, nem obedecer a elas." 

O Fórum Social Mundial, na 
opinião do palestrante, é o aconte
cimento mais importante dos últi
mos tempos. Quando a administra
ção do presidente Ronald Reagan 
escolheu o terrorismo para esma
gar a América Central, pela ação 
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dos "contra", apenas utilizou um 
pretexto. E quando um pretexto 
acaba, é necessário que se criem 
novos pretextos para controlar a 
besta. Por isso, 20 anos atrás, Rea
gan declarou que a guerra contra o 
terrorismo seria o eixo da política 
externa americana para a América 
Central e o Oriente Médio. Agora, 
com a mesma retórica, a guerra ao 
terrorismo é redeclarada, e as pes
soas que a dirigem são as mesmas 
que exerceram o terror na América 
Central. Esta segunda guerra ao 
terrorismo, na opinião do lingüista, 
certamente servirá de pretexto para 
novas e maiores atrocidades. ''A se
gurança interna (do discurso de 
Bush) não passa de um eufemismo 
para o terrorismo interno contra as 
populações desamparadas." 

Depois de afirmar que a defini
ção de terrorismo e a política norte
americana chamada de contrater
rorismo são idênticas, Chomsky 
deu uma aula de economia, e mos
trou como a rápida prosperidade na 
globalização acompanha o cresci
mento da desigualdade, e como os 
"mestres do universo sonegam as 
informações para evitar a reação do 
povo". Mostrou ainda que os planos 
de militarização do espaço são uma 
continuação do armamentismo do 
Exército e da Marinha dos Estados 
Unidos. "O fracasso evidente da 
globalização explica as ações de 
rápida destruição em massa" a que 
assistimos. 

A conferência de Chomsky 
continuou nos dias seguintes 
com propostas de paz para a Pa
lestina, Chiapas, a Colômbia e o 
País Basco. · 

Sobre o fórum, Chomsky recordou que uma 
grande realização do ano passado foi a tomada de de
cisão contra a criação da Alca, mesmo com os gran
des grupos de poder tentando escondê-la. "Essa dis
cussão não foi levada à rrúdia, nem esteve presente 
na campanha presidencial de nenhum candidato nor
te-americano, simplesmente porque era claramente o 
embate entre duas políticas: a do povo e a do poder." 
Este ano, contudo, o fórum tem a tarefa de frear a mi
litarização mundial : "Ou temos um mundo sem 
guerras, ou simplesmente não teremos um mundo. A 
tecnologia para destruir a vida humana já existe, mas 
o uso espacial dessa tecnologia é uma novidade." 

O atentado de 11 de setembro também foi as
sunto de perguntas. "Eles já estão familiarizados 
com esse tipo de ataque. A Europa não conquistou 
o que tem boje, pedindo educadamente. Mas só a
gora os ricos experimentaram um pouco do que es
tão acostumados a fazer com os outros." O proble
ma é que antes do ataque não havia tanta liberdade 
para a repressão: "Saindo daqui, irei a um julga
mento na Turquia, de um editor que foi preso por
que ousou publicar algumas frases minhas. Aposto 
que antes de 11 de setembro isso não aconteceria." 

Ao perguntarem se existe algum exemplo con
creto de algum lugar onde exista uma democracia 
econômica, Chomsky respondeu: "Perguntar se 
existe algum exemplo de qualquer coisa é perigoso, 
porque, se voltássemos dois séculos, alguém pode
ria perguntar: mas existe algum exemplo de uma 
sociedade sem escravos? Mas há 150 anos já havia 
escravos dizendo que os meios de produção deve
riam pertencer a eles, os trabalhadores, sem nunca 
terem visto um exemplo ou lido Marx". 

Apenas uma jornalista (Beatriz Bissio, diretora 
de cadernos do terceiro mundo), a quem coube fa
zer a última pergunta, levantou o tema rrúdia inde
pendente. Mas era tarde demais. Chomsky, cansado, 
limitou-se a dizer que, "se é que existe hoje alguma 
imprensa livre, deveria ter mostrado o que Ehud Ba
rak (o ex-primeiro-ministro israelense) e Clinton 
queriam para a Palestina, que é o mesmo que fizeram 
com a África do Sul há 40 anos (a bantustanizacão)". 

Imprensa alternativa? "É preciso apen~s es
forço e energia para fazer o que é necessário. 
Quanto mais se desenvolver uma mídia que apóie o 
povo, mais a grande rrúdia será obrigada a ceder e 
mais as ditaduras, ou os tiranos que vivem em so
ciedades ditas livres, terão que ceder. E não há di
ferença entre vender-se para um tirano ou alugar-se 
para um. " • 
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ÉREZ EsQUIVEL ABRIU OS DE

POIMENTOS COM O TEMA 'ASO

LUÇÃO DOS CONFLITOS E OS OR

GANISMOS INTERNACIO AIS . 

Ele de creveu a paz não como 
a au ência de conflito, ma como ''uma 
dinâmica permanente da vida do povo e 
da vida pe soal. ão podemo dar a paz 
nós não temo paz' . afinnou. E lembrou 
que no dia 11 de etembro de 2001 , quan
do aconteceram o atentado terrori ta . 
uma outra notícia pa ou de percebida 
para o meio de comunicação interna io
nal: o Fundo da açõe Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (F O) divul
gou um relatório afirmando que a cada dia 
morrem de fome no planeta 35.600 crian
ças. "A guerra tem muito plano de bata
lha, um dele ão o povo . Ele tratam de 
nos destruir de muita forma : pela fome, 
pelo desemprego, falta de saúde. de educa
ção exclu ão ocial. ' 

Pérez Esquivei (foto) lembrou que 
depois do atentado contra a torre gê
meas viajou junto com Rigoberta Men
chú (foto) ao E tados Unidos, para uma 
entrevista com o secretário-geral da ONU, 
Kofi Annan, com o presidente da Assem
bléia Geral e com o presidente do Conse
lho de Segurança. "Mas, o que aconteceu 
com as Nações Unidas?", perguntou. "Fo
ram deixadas de lado pelo poder begemô
nico dos Estados Unidos, que impuseram 
suas condições. Eles querem desconhecer 
o Tribunal Penal Internacional das Nações 
Unidas para fazer com que um tribunal mi
litar julgue aqueles que eles consideram 
terroristas.' 

''Temos que nos perguntar se um 
mundo em paz é possível", disse Esquivei. 
E continuou: "É possível sim, se estiver
mos dispostos a torná-lo possível." E lem-

Oanhado 
amd 
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ragem de juntar- e e de dizer: "Chega! ' · 
·'Se dizermo chega, não temos mais 

do que no preocupar. A partir daí, quem 
tem que e preocupar são os banco inter
nacionai . A partir de então poderíamos 
concentrar o nossos esforço em dar solu
ção aos problemas de educação, saúde, is-
o é o que o povo necessitam." 

Finalmente, o obel se referiu ao seu 
paí , Argentina, que definiu como "uma na
ção surrealista". As condições dos Estados 
Unido para liberarem empréstimos do 
FMI, denunciou Pérez Esquivei, "é que a 
Argentina vote contra Cuba na Comis ão de 
Direitos Humanos de Genebra. Uma imora
lidade inaceitável na vida dos povos. E a ou
tra condição, porque eles são muito exigen
tes, é que a Argentina entre na Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca). Mas se a 
Alca entra na América Latina, o que resta do 
aparelho produtivo dos nossos países vai ser 
destruído. Vai causar um dano profundo aos 
acordos regionais, como o Mercosul, o Pac
to Andino e o pacto caribenbo. E vai enfren
tar a rebeldia dos povos da América. Por is
so, os Estados Unidos necessitam da remili
tarização do continente. Tropas norte-ameri-

canas e latino-americanas têm entrado na 
Argentina no marco do Plano Colômbia. 
Quer dizer que poderá haver outro Vietnã na 
América Latina. Mas os Estados Unidos não 
vão usar os seus soldados. Vão colocar sol
dados latino-americanos, para matarmos 
uns aos outros. A isso temos que dizer não! 
Os povos querem a paz, não a guerra. Não 
querem armas, querem arados, para cons
truir uma vida mais justa e mais humana pa
ra todos. E isso depende de nós." 

'Os mortos 
têm categorias' 

Por sua vez, Rigoberta Menchú, Prê
mio Nobel da Paz de 1992, começou a sua 
intervenção lembrando os sofrimentos do 
povo da Guatemala, a sua pátria, durante a 
recente ditadura. "Meu país viveu um con
flito armado de 36 anos. Em lO anos de 
conflito, 646 chacinas extinguiram 440 al
deias indígenas e deixaram 200 mil vítimas, 
entre mortos e torturados, queimados vivos 
em fogueiras, etc. Só os desaparecidos são 

Prêmio Nobel 
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50 mil. Este horror afetou 83% da popula
ção maia. Mas quando foram publicados os 
relatórios da ONU com testemunhos dos 
massacres, a Bolsa de Valores de Nova Ior
que não caiu. Nós esperávamos que caísse. 
Tínhamos essa ilusão, não só pelo horror do 
que começava a vir à tona, mas fundamen
talmente pelo fato da maioria dos responsá
veis pelo genocídio ter sido educada na Es
cola das Américas", disse Rigoberta, fazen
do um paralelo com o impacto dos atenta
dos de 11 de setembro passado. "Confiáva
mos que os norte-americanos não poderiam 
se safar da responsabilidade do acontecido, 
porque havia farto testemunhos. Daí a nos
sa ilusão de que pelo menos um pontinho 
iria desabar a Bolsa de Valores. Mas não foi 
assim. E por isso eu cheguei à conclusão de 
que os mortos também têm categorias", 
afmnou a Líder indígena. "Os meus mortos 
tinham o defeito de serem maias. Nem fala
vam a língua dos seus algozes. E entre eles 
estavam o meu pai, que foi queimado vivo; 
um irmão, que foi fuzilado; outro irmão, 
torturado e depois queimado vivo, e a mi
nha mãe, estuprada, torturada e jogada aos 

animais para ser comida. Mas eram índios! 
E é algo similar o que está hoje acontecen
do na Colômbia, onde estive recentemente. 
Há tanta atrocidade que nem é possível des
crever aqui os sofrimentos dos irmãos co
lombianos. A intervenção mais direta na 
Colômbia não está descartada, se os interes
ses assim o exigirem. Daí a importância da 
nossa proposta de que sejam os próprios co
lombianos a decidirem qual deve ser a solu
ção do conllito." 

"Queremos colocar os responsáveis 
por esses genocídios no banco dos acusa
dos, ou seja, Tribunal Penal Internacional. 
Há muitos países que se opõem a sua cria
ção. Nós lutamos pela legalidade interna
cional, mas o que estamos vendo é que não 
existe essa legalidade internacional. Quan
do poucos dias depois do 11 de setembro 
fomos com Pérez Esquivei a Nova Iorque 
nos deu calafrio. A imensa maioria dos es
critórios da ONU estava fechada. O secre
tário-geral da ONU, o presidente do Con
selho de Segurança e da Assembléia Geral 
lá estavam, mas parecia como se na verda
de aguardassem as orientações de como 
proceder que estariam por vir de outras 
instâncias que não a própria ONU. Mas as 
Nações Unidas eram o único instrumento 
que tinha a comunidade internacional para 
mediar os problemas, para evitar que os 
atores dos conflitos agissem como juízes e 
parte interessada. De uma coisa eu fiquei 
convicta depois dessa visita: a futura guer
ra do Afeganistão não tinha nada a ver 
com a agressão às torres gêmeas!" 

E continuou: "Os conflitos armados 
têm sempre uma causa, e costuma sempre 
haver interesses poderosos pelo meio. Mas 
não os chamamos pelo nome. Um deles é o 
petróleo, que nos deu a mãe terra e que 
tem se transformado em objeto de cobiça 
das grandes corporações multinacionais." 

"Outra dificuldade é a desigualdade de 
condições", denunciou Rigoberta. "Eu senti 
isso no caso da Guatemala. Enquanto nós 
estávamos dedicados à construção de uma 
nova polícia nacional civil, de uma nova 
instância de vigilância dos juízes, preparan
do tradutores em idioma maia para que fos
sem traduzir os julgamentos de nossa gente 
nos tribunais, enfim, enquanto nós estáva
mos ocupados na construção das bases de 
uma democracia real, havia uma conspira
ção em marcha nas nossas costas. E os ge
nocidas voltaram ao poder. Nem por isso 
caiu a Bolsa de Nova Iorque. Hoje, Rios 
Montt, o ditador que impôs todo esse sofri
mento à Guatemala, é o presidente do Con
gresso. O mesmo Rios Montt, que, junto 
com Pinochet e outros, foi responsável por 
milhares de mortes de latino-americanos!" 

Finalmente, a Líder guatemalteca assi
nalou que "a globalização dos grandes, que 
é a que aí está, faz com que já nem saibamos 
quem são os nossos inimigos. Antes, no 
meu país, podíamos brigar com os ricos da 
esquina. Sabíamos quem eles eram. Mas 
agora já nem temos com quem brigar; não 
podemos brigar com um computador, ou 
com um satélite! É a total desumanização 
dos nossos adversários. Porque, se fossem 
humanos, poderíamos procurar falar com 
eles! Mas com uma máquina não podemos 
dialogar!" E fechou assim as sua interven
ção: "Costumamos esquecer a visão integral 
do mundo. Mas, como indígena, eu posso 
lhes dizer que é necessário reconstruir a vi
são integral de nossas lutas. Temos que re
construir as nossas forças a partir do local 
onde estamos. Tratemos de estender laços 
entre nós. Esse é o grande aporte do Fórum 
Social Mundial: contribuir com o futuro da 
humanidade, nos aproximando uns dos ou
tros, mostrando caminhos e elaborando pro
postas." • 

Rigoberta Menchú ( 1992), Adolfo Perez Esquivei ( 1980) e Morten Rostrup 
( 1999) foram os palestrantes do painel de encerramento da conferência 
"Um mundo sem guerras é possível", que levou duas mil pessoas 
ao Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre 
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'' CO FLITO NA PA

LESTINA é o mai 
grave de quanto 
há ne te momen
to no mundo. ' A 

afirmação é do diretor do Health. 
Development, Information and Police 
ln titute, Mu tafá Barghouthi. Em entre
vi ta coletiva, ele denunciou que o po o 
pale tino e tá endo ubmetido à mai 
longa da ocupaçõe do tempo moder
nos. E e tá ubmetido à agre ão militar 
promovida pelo quarto maior e ·ér ito 
do mundo. ·'Há uma guerra com um 
exército de um lado e a população ci il 
do outro, denunciou Barghouthi. E 
mo trou que qua e mil pale tino morre
ram, no último me e quando 26 mil 
ficaram ferido e doi mil mutilados. 
"Quando relacionamo e e número à 
população Pale tina, de 3.3 milhões de 
pessoas verificamo que ão a u tado
re " di e. 

Mu tafá Barghouthi informou que 
todas as cidades pale tina e tão cerca
das. "Por exemplo. para ir de uma cidade 

0 

à outra, numa di tância de Porto Alegre a j 
Canoas, que tem uma duração de menos j 
de uma hora, na Palestina, levamos cerca ~ 

de sete horas. Nesse trajeto, somos para- ! 
dos 11 vezes e, em cada parada, precisa- .__ __ 
mos mudar de táxi. Muitos palestinos Manifestações em defesa da Palestina durante o Fórum Social Mundial 

Palestrantes criticam 
a ocupação militar 
de Israel, que oprime 
o povo palestino 

doentes morreram por não chegarem a 
tempo ao hospital, por causa dessas para
das, e muitas mulheres dão à luz seus fi
lhos nestes postos", disse. Ao todo exis
tem 320 cercos. "Queremos a liberdade, 
a independência e a legitimidade interna
cional. E precisamos da solidariedade da 
comunidade mundial e de observadores 

Palestinos denun 1 
ocupaçã · s tempo 
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internacionais na Palestina, para verifica
rem a real situação na região", conti
nuou. Por três vezes, segundo ele, a 
questão da presença de observadores in
ternacionais foi solicitada ao Conselho 
de Segurança da ONU e, nas três vezes, 
sofreu veto dos Estados Unidos. "Não é 
do interesse de Israel a presença de ob-

maior 
roos 
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FSM pretende realizar . "" reun1ao em 
Jerusalém 

O coordenador da Associação de Empre
sários pela Cidadania (Cives), Oded 
Grajew (foto ao lado), um dos idealiza

dores do Fórum Social Mundial (FSM), foi o 
autor da proposta de promover um encontro de 
participantes do evento em Jerusalém, no se
gundo semestre deste ano, aprovada pelo 
Comitê Internacional. 

Nascido em 1944 em Telavive (na antiga 
Palestina, na época sob o protetorado inglês), 
numa família judia de origem russa, Grajev che
gou ao Brasil em 1956. Em conversa com cader
nos do terceiro mundo, ele explicou o sentido 
da sua iniciativa. 

''A idéia é levar o espectro político aqui re
presentado - ONGs, parlamentares, sindicatos, movimentos sociais - para se en
contrar nesse território e dar um empurrão na sociedade civil para o debate so
bre as causas da guerra e da violência. E permitir, também, que se ache uma so
lução que a das armas. O mundo representado em Porto Alegre mostrou que 
existe um interesse na sociedade internacional em uma solução negociada. A 
paz interessa a todos nós. Vamos tentar realizar a reunião ainda este ano, mesmo 
sabendo que existem vários obstáculos, que haverá ciladas políticas, que os vis
tos podem ser dificultados, etc. Para o debate, que seria organizado localmente 
e com representantes de ambos os lados, haveria o respaldo do fórum. Essa e 
outras iniciativas que estão saindo de Porto Alegre demonstram o amadureci
mento da sociedade mundial, qualitativa e quantitativamente. Com a presença 
política, intelectual, científica de peso, o FSM se tornou uma referência para um 
outro mundo, em vez do mundo das corporações e do mercado. Hoje as pessoas 
já têm escolhas a fazer e sabem que há várias formas de fazer a globalização. 

servadores na região por não querer que 
seus crimes sejam vistos e conhecidos 
pelos demais países". 

O deputado no Parlamento de Is
rael, Mohamad Baraka, assinalou que a 
ocupação de Israel nos territórios pales
tinos não teria durado tanto tempo se 
não tivesse o apoio dos Estados Unidos. 
"A paz é tanto do interesse do povo pa
lestino como do povo israelense", afir
mou. Em relação aos atentados terroris-

tas e suicidas que envolvem civis, Bara
ka disse que a grande maioria do povo 
palestino é contra, pois eles permitem 
que o agressor, Israel , passe ao papel de 
vítima. "Mas a questão não são esses 
atentados. O fato é que nós devemos 
pensar por que uma pessoa chega ao ato 
extremo do suicídio. Para chegar a essa 
situação a pessoa tem que sentir que o ti
po de vida que leva não lhe deixa nenhu
ma esperança." (Beatriz Bissio)• 
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Zapatistas defendem 
a cultura e os direitos 
indígenas e enfrentam 
o neoliberalismo 

A luta do povo de Chlapas 
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LEMA "UM MUNDO SEM 

GUERRAS É POSSÍVEL' le ou 
ao Fórum Social Mundial 
uma érie de debate obre 
conflito regionai como 

o de Chiapa , no México; I rael e 
Palestina; o País Basco na Espanha, e a 
guerra civil na Colômbia com a ameaça 
de intervenção norte-americana. Cada 
conflito foi abordado a partir de uma 
mesma lógica: o mergulho nas suas ori
gens e razões, a análise do contexto geo
político e os prognósticos de resolução, 
levando-se em conta a justiça das reivindi
cações das populaçõe afetadas. 

A análise do caso de Chiapas teve co
mo mediador o argentino Adolfo Pérez Es
quivei, um dos ganhadores do Prêmio Nobel 
da Paz (1980) presentes em Porto Alegre. E 
os painelistas foram o jornalista e ex-asses
sor do Exército Zapatista de Libertação Na
cional (EZLN), Luis Hemández Navarro; o 
parlamentar mexicano Gilberto López Ri
vas; o professor da Universidade Nacional 
Autônoma do México (Unam), Pablo Gon
zález Casanova, e a também professora da 
Unam e estudiosa do conflito, Ana Ester Ce
ceiia. O seminário sobre o conflito de Chia
pa~ foi organizado pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), pelo governo do esta
do do Rio Grande do Sul e o Conselho Lati
no-Americano de Ciências Sociais (Clacso). 

Luis Hemadez Navarro classificou a 
guerra como o enfrentamento entre a memó-

ria do povo indígenas e o grande capital. O 
estado de Chiapas, na fronteira com a Guate
mala. é o mai pobre do México, apesar de 
concentrar grande parte dos recursos naturais 
do paí . O jornalista afirmou que a eleição do 
presidente Vicente Fox criou a ilu ão na co
munidade internacional de que o conflito de 
Chiapas estava resolvido. O próprio Fox 
afirmou na campanha que daria um fim à 
guerra "em 15 minutos". Hoje, quase dois 
anos depois de eleito, o presidente mantém 
silêncio sobre o conflito. A face mais negra 
da guerra em Chiapas, segundo Navarro, é a 
ação de grupos paramilitares, que não são re
primidas pelo Exército. Estupros de mulhe
res, assassinatos e massacres de jovens indí
genas são comuns nas comunidades rurais e 
urbanas do Estado. No início de 2001, um 
grupo de lideres do EZLN foi à capital tentar 
um diálogo com o governo. Não houve a
vanços e a resposta do governo foi a aprova
ção de uma lei de direitos indígenas que não 
atende às reivindicações dos zapatistas. 

O parlamentar Gilberto Lopez contou 
que o efetivo oficial foi reforçado em 40 mil 
homens da reserva e que, treinados pelos 
norte-americanos, os soldados mexicanos 
aprenderam técnicas contra-insurgentes. Pa
ra o legislador, há quatro possibilidades para 
o fim do conflito em Chiapas: a eliminação 
dos lideres do EZLN, a destruição total do 
grupo, a revisão da política do governo cen
tral em relação aos indígenas e uma ampla 
discussão nacional sobre o conilito. 

Ma por que urgiu o conflito em 
Chiapas? A professora Ana Ester Cecefia, 
da Univer idade Nacional Autônoma do 
México, acha que os Estados Unidos são o 
grande fomentador do conflito. Chiapas é 
parte importante do projeto norte-america
no de controle hegemônico mundial. De
tentor de recursos naturais ímpares na 
América Latina, o Estado virou alvo dos 
interesses econômicos das grandes corpo
rações norte-americanas. Chiapas é rico em 
petróleo, biodiversidade, água, além de 
mão-de-obra barata. Além disso, há o valor 
estratégico do istmo de Tehuantepec, onde 
o governo mexicano, com o apoio dos nor
te-americanos, planeja construir um canal 
ligando os oceanos Atlântico e Pacífico, 
uma vez que o canal do Panamá já não 
atende a todas as necessidades regionais. 

O governo acenou para os indígenas 
com um plano econômico para Chiapas 
que supostamente significaria o início de 
uma nova etapa no desenvolvimento co
mercial e industrial do Estado. O único se
não é o fato de os indígenas não serem le
vados em conta. Não há plano de preserva
ção das áreas em que eles vivem. 

Pablo González Casanova fechou o 
debate afirmando que os zapatistas foram 
os pioneiros na luta contra o neoliberalis
mo e que os índios não devem ser tratados 
com uma visão paternalista. Devem ser 
tratados como parte atuante da sociedade. 
O professor fechou a sessão defendendo a 
criação de uma democracia para o povo, 
pelo povo e com o povo, em Chiapas e na 
América Latina, e pedindo a aprovação de 
uma moção à luta de Chiapas. A moção foi 
aprovada pela platéia. (Ivan Trindade) • 
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M 5 DE FEVEREIRO, DATA DO 

ENCERRAMENTO, os partici
pantes do II Fórum Social 
Mundial (FSM) ouviram mú
sica e confraternizaram numa 

ciranda em que todos se dão as mãos, can
tada pela maior cirandeira do Brasil, Lia 
de itamaracá. Até o governador do Rio 
Grande do Sul , Olívio Outra, e o prefeito 
de Porto Alegre, Tarso Genro, ambos do 
PT e que durante todo o fórum levaram 
seus desentendimentos a público, se deram 
as mãos para dançar. 

Com lenços brancos recebidos no últi
mo dia, os participantes, com bandeiras de 

Uma nova ONU para o novo século 

U
m dos desafios que se apresentam para a Organização das Nações Unidas 
neste novo século, conforme o secretário-executivo do Comitê Econômico 
para a América Latina, José Antônio Ocampo, é exigir o cumprimento de 

todos os acordos assumidos pelos países com as Nações Unidas, fazendo com 
que eles passem a ser uma realidade na vida das pessoas. Ocampo falou no 
Fórum Social Mundial depois de ter lido uma mensagem do secretário-geral da 
ONU, Kofl Annan. O cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
- sejam direitos civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais - também é uma 
das metas da organização. José Ocampo reforçou a necessidade de uma refor
mulação da ONU, adequando-se à nova realidade mundial e ampliando a partici
pação da sociedade civil e dos parlamentos nas suas decisões. 

suas organizações e de seus países, ouviram 
a leitura da carta enviada pelo escritor por
tuguês José Saramago, Prêmio Nobel de Li
teratura de 1998 (ver matéria na página 69). 

O encerramento do fórum foi também 
o momento de anunciar as próximas mobili
zações internacionais, entre elas a que será 
feita durante a Conferência da ONU sobre 
Financiamento para o Desenvolvimento, em 
março, na cidade de Monterrei, no México; 
na reunião de Cúpula do G-8, além da reali
zação, pela primeira vez, de fóruns regio
nais, que acontecerão no segundo semestre 
de 2002, no Nepal, para a região asiática; 
Equador, na América Latina; nos Estados 
Unidos, provavelmente pa Califórnia; na re
gião do Mediterrâneo e na Europa ocidental. 

Participantes anunciam a próxima mobilização internacional: a Conferência da 
ONU sobre Financiamento para o Desenvolvimento, em março, no México 

Acabado o encontro, Francisco Whi
taker, da Comissão de Justiça e Paz e inte
grante da organização do FSM, se disse 
"satisfeito porque, desde a instalação do 
primeiro fórum, dezenas de organizações 
estão surgindo no mundo mostrando o 
grau de conscientização de pessoas que 
descobriram que têm direito a uma vida 
digna". (Memélia Moreira) • -·-·-·-·-·- ·-·- ·-·-·-·-·-·-·-

nçae 
nto 
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A diplomacia e a política perdem terreno diante 
do avanço da guerra e a ampliação do espaço 
dos militares em diferentes partes do mundo, 
um processo que também afeta o Brasil 

Memélia Moreira 

MILITARISMO ENCONTRA- E 

em pleno proce o de 
expan ão no mundo em de
trimento da bu ca de alu
ções políticas para o con

flitos. Até paí e como a Co ta Rica, de 
tradição não militar começam a eguir esta 
tendência. O fenômeno que cre ceu depois 
dos atentado de l l de etembro nos 
Estado Unido foi objeto de um debate no 
marco do Fórum Social Mundial do qual 
participaram especialistas que vêm acom
panhando o tema: os professores Claude 
Sefarti, da Universidade de Saint-Quentin, 
na França; Micbel Hardt, da Universidade 
de Duke, nos Estados Unidos, co-autor do 
livro Império (o outro autor é o filósofo ita
liano Toni Negri), e o antropólogo brasilei
ro Alfredo Wagner Almeida, que acompa
nha de perto o problema da zona militari
zada do Centro de Lançamentos de Al
cântara (CLA), no Maranhão. Em Alcân
tara, 3.600 indígenas e descendentes de 
quilombolas estão ameaçados de perda de 
território étnico depois da instalação da 
Base de Foguetes pelo Ministério da 
Aeronáutica. A questão mereceu um semi
nário no II Fórum Social Mundial, que 
contou com a presença de Lily Traubman, 
da organização Mulheres de Negro, e Israel 
e Héctor Mondragon, da Colômbia. 

a opinião do profe or Sefarti o 11 
de etembro tem ervido de argumento pa
ra a orrida militari ta do paí e rico , e 
de iou a atenção do drama vivido na 
África por cau a do cre cimento do con
flito . Ele citou em particular a guerra errt 
Ruanda e no Zimbábue, que, na sua opi
nião, poderia ter ido evitada pelo países 
rico , 'ma terminaram sendo estimulados 
por este me mos países". 

O caso de Ruanda, segundo Sefarti, 
contou com a cumplicidade da França, 
"que sempre atende apelos para colaborar 
em atos de guerra, a exemplo do que 
aconteceu recentemente na caçada ao lí
der do Al-Qaeda, no Afeganistão, que ter
minou matando um enorme número de ci
vis". O professor francês é favorável à 
criação de forças de paz com um novo 
perfil, distinto das tropas internacionais 
das Nações Unidas. A tese é compartilha
da pelo professor Hardt, que chamou aten
ção para o fato de os militares estarem as
sumindo maior protagonismo no cenário 
político norte-americano. 

Para exemplificar a expansão do 
militarismo, o antropólogo Alfredo 
Wagner citou o problema enfrentado pe
las 276 comunidades negras de Alcânta
ra, no Maranhão, remanescentes dos qui
lombolas, que vêm resistindo às investi
das do Ministério da Aeronáutica, da 
Agência Espacial Brasileira e do Infrae
ro, responsáveis pela manutenção do 

m 

CLA, construído sem Licenciamento 
Ambiental. 

Instalada no i111cio dos anos 80 na
quele município maranhense, em frente à 
ilha de São Luís, capital do estado, a ba
se de lançamento de foguetes já retirou 
312 famílias de seus territórios originais. 
Inicialmente, o CLA ocupava uma área 
de 52 mil hectares, desapropriados pelo 
governo do Maranhão, em 1980. Em 
1991, um decreto do então presidente da 
República, Fernando Collor, ampliou a 
área em mais dez mil hectares e os rema
nescentes dos escravos passaram a não 
mais poderem exercer suas atividades 
tradicionais de subsistência, entrando em 
um processo de degradação marcado pela 
miséria e a fome. 

Originalmente dedicadas à agricul tu
ra e à pesca, as comunidades negras foram 
transferidas de seus territórios tradicionais 
e reassentadas longe do mar, em terreno 
arenoso, e proibidas de abrir novas roças. 

sao 
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Barbárie global 

N
o seminário internacional "Guerra, 
Terrorismo e Ameaça à Demo
cracia", o professor James Petras, 

da Binghamton University (EUA) relacio
nou a hegemonia neoliberal e a barbárie, 
afirmando que "a barbárie costuma ocor
rer em tempos de normalidade relativa e 
já faz parte de nossa vida política". Para 
Petras, da Argentina vêm as melhores 
esperanças de exaustão do modelo neoli
beral, e não de atentados terroristas, "que 
servem apenas para legitimar invasões 
genocidas". 

Com efeito, ele contabiliza 500 mil 
mortes de crianças após a Guerra do 
Golfo, quatro milhões de mortos nas re
públicas da antiga União Soviética e o 
massacre de 20 mil afegãos, contra ape
nas um soldado americano morto. "É 
uma barbárie gratuita, fruto de uma civili
zação híbrida: civilizada na forma, bárba
ra no conteúdo, uma espécie de fascis
mo risonho", classificou. 

''A barbárie é fruto de um neomer
cantilismo baseado na ação de multina
cionais e bancos com apoio e subsídio do 
Estado. O Estado hegemônico (EUA) está 
abrindo com bombas o espaço para seus 
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capitais. O Estado é central para a hege
monia", disse ao condenar a criação da 
Área de Livre Comércio das Américas (At
ea). ''A Atea é uma imposição de mercado 
dos Estados Unidos sobre a União Euro
péia e o Japão e quem paga são os latino
americanos: barreiras e protecionismo 
para os produtos não competitivos ameri
canos e liberalismo para nós", resumiu. 

James Petras afirmou que somente 
com os 140 bilhões de dólares em depó
sitos de argentinos no exterior seria possí
vel ao país vizinho pagar sua dívida exter
na. "Nos Estados Unidos está a grande la
vanderia de dinheiro do mundo. Apenas 
três clientes do City Bank possuem 400 
milhões de dólares em depósitos. En
quanto o povo passa fome, europeus sa
boreiam os melhores bifes argentinos", 
criticou o modelo, minimizando o propa
lado desenvolvimento da ciência e tecno
logia. "Foram investidos 40 bilhões de dó
lares em biotecnologia e até agora ape
nas 65 produtos têm mercado. Mesmo 
com a informática, a produtividade hoje é 
menor e a principal utilização deste recur
so é para a pornografia", finalizou.(Rogé
rio Lessa) 

Os militares proibiram também os negros 
de freqüentar as praias e "a pesca só é per
mitida quando o pescador recebe seu sal
vo-conduto". Nos dias de lançamento de 
foguetes, a pesca é interditada e os pesca
dores perdem uma jornada de trabalho. 
Alfredo Wagner denunciou ainda que os 
novos casais quando constituem famfüa 
não podem construir uma nova casa, "res
tando apenas duas opções: ou viver com 
seus pais ou migrarem para a periferia de 
São Luís". Na opinião do antropólogo, es
sa exigência se constitui numa "verdadei
ra limpeza étnica promovida pelos res
ponsáveis da base". 

Apesar de estarem protegidos pelo Ato 
das Disposições Transitórias da Constitui
ção Federal, os remanescentes dos quilom
bos até hoje não receberam a indenização 
prevista quando foram transferidos e não 
podem cultuar seus mortos porque os cemi
térios ficaram dentro da área ocupada pela 
Base de Alcântara. 

Excluídos do noticiário dos grandes 
jornais, as comunidades afetadas estão 
agora em campanha para serem recebidas 
pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo 
Supremo Tribunal Federal para que seja 
feito o Estudo de Impacto Ambiental pro
vocado pela base. A reivindicação conta 
com o apoio do Ministério Público Fede
ral, que determinou a investigação sobre 
as irregularidades do relatório tle impacto 
ambiental anterior. 

As comunidades negras têm acom
panhado com preocupação a assinatura 
do acordo entre o governo brasileiro e a 
Ucrânia, alugando as instalações da base 
e, principalmente, o processo de negocia
ção do acordo das salvaguardas tecnoló
gicas, assinado entre o Brasil e os Estados 
Unidos (ver cadernos do terceiro mun
do nº 235). 

Alfredo Wagner, que acompanha o mo
vimento de resistência dos negros, reunidos 
na Associação das Comunidades Quilombo
las do Maranhão (Aconeruq), afirma que o 
quadro vivido hoje por essas famílias "é 
muito próximo ao genocídio, porque o espa
ço desse povo foi reduzido, pondo em risco 
sua sobrevivência cultural e física". • 
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No FSM, na sua versão 
2002, a participação 
africana e afro-brasileira 
teve um espetacular 
aumento, que refletiu 
a maturidade que 
ganharam as questões 
específicas, sobretudo 
após a Conferência 
de Durban, de setembro 
passado 
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Jacques d'Adesky1 

O MARCO DAS ATIVIDADES DO 

FóRUM SOCIAL MUNDIAL 

(FSM) 2002, foi realizada 
no dia 1 º de fevereiro de 
2002 a Conferência Bra-

sil/ África, que teve como conferencistas 
Taoufik Bem Abdallah, Aminata Traore, 
Benedita da Silva, e como animador 
Jacques d' Adesky. Não pôde comparecer 
Pauline Muchina, cujo visto foi negado 
pelas autoridades consulares brasileiras, 
segundo informação recebida por Nilza 
Iraci, membro do Comitê Afro-Nacional e 
do Comitê Internacional do FSM. 

Em relação ao diálogo África/ Brasil, 
a primeira constatação dos palestrantes foi 
o espetacular aumento da participação 
africana e afro-brasileira no fórum deste 
ano, assim como a ampliação dos espaços 
para debate das questões específicas. Este 

Delegações brasileiras 
e africanas reuniram-se 
no fórum para discutir 

o combate à discriminação. 
Uma das idéias propostas 
é a reserva de cotas para 

negros no trabalho 
e na educação 

cre cimento ublinha também a importân
cia tomada pelo FSM-2002 no sentido de 
dar continuidade à parceria entre o Fórum 
Social Africano (FSA) e o Comitê Afro-

acional, de modo que ela se torne uma 
aliança sólida e significativa para o futuro. 

Os conferencistas lembraram a confe
rência África/Brasil, motivada primeira
mente pelo FSM-2001 e que ganhou força 
na Conferência Mundial contra o Racis
mo, Xenofobia e Intolerância, em Durban, 
na África do Sul, em setembro passado. 

A partir de um relato do que aconte
ceu no Fórum Social Africano, que se reu
niu em Bamako (Mali), em janeiro deste 
ano, da análise de questões socioeconômi
cas, políticas e culturais que afetam tanto 
os povos africanos quanto as populações 
afro-brasileiras, os conferencistas aponta
ram propostas para que um outro mundo 
seja possível. As sugestões podem ser di
vididas em dois eixos complementares: 
uma vertente utópica e uma pragmática. 

e 

A vertente utópica destaca a necessi
dade de se entender que a sociedade não 
pode mais se fundamentar no lucro e na 
competição, mas sim nos valores da igual
dade, eqüidade e justiça social. A globali
zação desejada é aquela humanizada; que 
não mais coloque o lucro como prioridade, 
acima das necessidades humanas. 

Contudo, a construção de um novo 
mundo que integre esses valores depende de 
ações conjuntas da sociedade civil, que pres
sionem em particular os Estados e as institui
ções internacionais. Ao compreender-se a 
importância desses valores, será possível im
plementar ações concretas e diferenciadas no 
campo econômico, social e cultural. 

No que diz respeito às ações concre
tas, chegou-se ao consenso de ir além da 
retórica da solidariedade, que sempre per
meia o discurso diplomático. Diante das 
desigualdades sociais e econômicas que 
atingem os povos africanos e a população 
afrodescendente do Brasi l, é necessário 

África 
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aprofundar a noção de reparação e am
pliar medidas de ação afirmativa. 

As reparações e a ação afirmativa 
fu ndamentam-se acima de tudo na com
preensão da neces idade de compensar os 
povos e membros de grupos dos danos 
materiais e morais causados pelo colonia
lismo e pela escravidão. Nesse sentido, re
força-se a idéia de que as reparações e as 
afirmativas devem ser consideradas como 
um princípio ético e não apenas uma com
pensação financeira . Será possível então 
que ambas sejam caracterizadas como um 
direito econômico dos povos africanos e 
das populações afrodescendentes, com ba
se também no argumento de que as dívidas 
da colonização e da escravidão não podem 
ser medidas em termos monetários. 

Outras ações concretas para reparar 
os danos do legado do racismo, colonialis
mo e discriminação racial apontam para a 
construção de um mundo sem violência, 
no qual a cultura da paz possa florescer. 

e rasll 
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MALI: A dívida e a vida cotidiana 
''P articipa'!'os no Tribuna_! ,da ~ívida c,o~ uma série d~ testem~nhos sobre 

a questao das consequenc,as da divida na educaçao, na saude, na vida 
da população rural e das mulheres na África", afirma Barry Aminata 

Touré, presidenta da Campanha Jubileu 2000, no Mali, e da Coligação Africana de 
Alternativas. "No Mali temos uma coligação de centenas de ONGs, sindicatos, dife
rentes tipos de movimentos, que formamos um coletivo, trabalhando na conscienti
zação das pessoas. Há muita gente que não compreende que a sua situação de 
pobreza está ligada às políticas neoliberais. Temos que esclarecer isso, e nos vale
mos de grupos de teatro, debates, etc. Sempre abordamos uma questão concreta 
e apresentamos alternativas para lidar com ela. " 

No Mali, como aliás em toda a África, a Campanha Jubileu 2000 começou em 
1998, procurando estabelecer um diálogo com o governo, para que aceitasse a cola- , 
boração da sociedade na solução dos problemas. "No marco da Campanha Interna
cional Ju~ileu 2000, os africanos se reuniram em Accra, Gana, em 1988, e começaram 
a trabalhar, de forma coordenada, porém cada um no seu próprio país, para constituir 
um fórum com os movimentos sociais, cujo objetivo é mostrar as implicações da dívida 
na vida cotidiana e na economia dos nossos países. Convidamos o governo, o Con
gresso, organizações internacionais, jornalistas e outras instituições, da capital e do in
terior. Desde então, continuamos a fazer o mesmo. Todas as organizações que lidam 
com questões vinculadas ao desenvolvimento estão neste momento na África engaja
das na campanha pelo cancelamento da dívida. Temos que mostrar que o movimento 
social está se organizando e tem que ser levado em conta", afirma Barry Aminata Tou
ré. Ela é militante de uma organização de mulheres que trabalha com questões de edu
cação e saúde e, além de ser a presidenta da coligação da dívida no Mali, no momen
to exerce a presidência da Comissão Regional que trata da dívida na África Ocidental, 
que é rotativa e tinha antes sido ocupada pelo Senegal. (Beatriz Bissio) 

Entre as propostas, destaca-se o acesso 
equitativo a uma educação de qualidade e 
a garantia de uma justa inserção da história 
da África e dos descendentes africanos nos 
manuais escolares. 

Foi também ressaltada a importância 
de se assegurar uma imagem positiva dos 
africanos e afrodescendentes no cinema, 
na televisão, no teatro e nas propagandas. 
Todas essas ações são consideradas funda
mentais para que essas populações se tor
nem verdadeiramente donas do seu desti
no. Essas propostas de caráter urgente vi
sam também a consolidar a aliança entre o 
FSA e o Comitê Afro-Nacional nas suas 
respectivas lutas contra o racismo e o me
nosprezo cultural, que afligem tanto os po
vos africanos quanto a população afrodes
cendente do Brasil. 

Por motivo de doença, o senador Ab
dias do Nascimento, convidado para fazer 
parte do evento como conferencista, não pô
de estar presente. Entretanto, encaminhou 
uma mensagem de saudação, na qual fez 
considerações sobre o movimento s_ocial 
africano e o dos afrodescendentes nas suas 
lutas contra o racismo e o colonialismo. Na 
mensagem, colocou questões amplamente 
coincidentes com o espírito dos debates, en
fatizando a necessidade de estabelecer urna 
aliança estratégica entre os povos africanos 
e os afrodescendentes, no sentido de fortale
cer a tese das reparações. Os conferencistas 
presentes concordaram com a proposta de 
Abdias do Nascimento. • 

'Jacques d'AdesktJ é pesquisador do Ce11tro 
de Esh1dos das Américas, da U11iversidade 

Câ1tdido Meudes, do Rio de Ja11eiro 
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QUESTÃO ECONÔMICA, PRINCI

PAIMENTE A PAITTIR DA CRISE 

ARGENTINA e eu reflexos 
no continente latino-ameri
cano também recebeu bas

tante atenção do participant . Além de 
manifestar olidariedade ao povo daquele 
país, o prefeito lembraram que a quebra d 
empresas é uma das con eqüências do pro
jeto neoliberal e do programas de aju te ti -
cal impo to pelo Fundo Monetário Interna
cional (FMI) aos paí es pobres. 

Com uma profi ão de fé no ociali -
mo. o prefeito de Pari , Bertrand Delano 
fez ua conferência anali ando o proces o 
de urbanização acelerada pela qual as ci
dades estão pa ando. Este fenômeno ·'é 
uma das con eqüências da globalização ', 
dis e ele, a inalando que a pas agem da 
vida rural para a vida urbana é feita com 
total desordem porque o interesses eco
nômicos comandam as relações na cida
des' . Delanoy informou que a Pari do sé
culo XXI é uma cidade "com crianças que 
sofrem de doença típicas de países po
bres, jovens drogado e a exclusão social 
na periferia' . Para o prefeito, um de seus 
maiores desafios na administração da ci
dade é construir uma política social que 
absorva os estrangeiros - principalmente 
oriundos dos países africanos - que encon-

trarn grande difi uldad para e adapta
rem a uma grande idade. "É verdade que 
a democracia e tá em ri afirmou D la
noy. a globalização onômica não há 
lugar para a democra ia e para e trangei
ro de paí e pobre . Ma le devem er 
incorporado à di u ão a r peito da uti
lização do orçam nto, a ocupação do e -
paço e a forn1a de inteo-ra ão ultural. ' 

TERRORISMO 

Com crítica à atual política belici -
ta do go erno norte-americano, o prefei
to de Bueno A.ire , Aníbal Ibarra di e 
que o pre idente do Estado Unidos, 
George W. Bu h, ' com o argumento de 
combate ao terrori mo, abandonou trata
do internacionais de respeito à sobera
nia do povos". Depois das críticas, Ibar
ra analisou a crise da Argentina dizendo, 
em primeiro lugar, que "seria um erro 
acreditar que o pr9blema da Argentina é 
um problema local. O país cumpriu com 
todas as receitas impostas pelos organis
mos internacionais, vendendo empresas 
estatais e o primeiro efeito foi a destrui
ção da economia nacional". 

Aníbal Ibarra, que foi aplaudido de 
pé, disse ainda que a Argentina está só 
porque "foi abandonada por aqueles que 

Os principais temas dos dois fóruns 
das autoridades (prefeitos e parlamentares) 
realizados no marco do Fórum Social Mundial 

foram a violência que atinge grandes e pequenas 
cidades e propostas para a criação de empregos 

·-

provocaram essa situação de caos e sofre 
uma verdadeira segregação dos organis
mos internacionais e, internamente, con
vive com a maior onda de desemprego da 
sua história". Na sua opinião, a única saí
da possível para a crise "seria a redistri
buição de renda e o estabelecimento de 
novas relações internas unindo o governo 
nacional com os governos das provín
cias. "Sem isso" - enfatizou - "vamos 
conviver por muito tempo com essa crise 
e a conseqüente instabilidade social que 
vem transformando Buenos Aires numa 
praça de guerra". 

Assim como Ibarra e Delanoy, o pre
feito de Roma, Walter Peltroni e a prefeita 
de São Paulo, Marta Suplicy, também fi
zeram críticas à receita do FMI. A prefei
ta paulista acentuou que esta receita "pro
voca crises mais agudas nos países perifé
ricos", enquanto o prefeito de Roma pro
pôs um "boicote às reuniões dos organis-
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Ao lado, o juiz espanhol Baltazar Garzón, que pediu a extradisão do ditador chileno 
Pinochet, em 1998. Acima, os prefeitos de Roma, Walter Veltroni (esquerda) 
e de Paris, Bertrand Delanoe. O prefeito de Roma defendeu um boicote às reuniões 
dos organismos internacionais que estrangulam as administrações socialistas 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
C o:n.s6rcio 

O prefeito de São Luis (MA), Jackson Lago, recebeu 
elogios pelo seu programa de consórcio agrícola, 
premiado duas vezes pela Organização das Nações 

Unidas. O programa, destinado à geração de empregos e à 
produção de alimentos, "pode ser um instrumento para 
reduzir a violência nos centros urbanos, porque é uma forma 
de fixar o trabalhador na área rural", afirmou Lago. 

Que lições se pode tirar do FSM? 
JL- Aqui há uma riqueza de troca de informações e po

de-se perceber que, embora haja consenso de que a globa
lização fortalece os norte-americanos, os europeus também 
ganham com esse processo. Mas, de repente, a Europa per
cebe que, apesar de ser rica, tem no continente 17 milhões 
de crianças nas ruas com os mesmos problemas dos países 
subdesenvolvidos. 

A Prefeitura de São Luís já recebeu prêmios pelo con
sórcio de alimentos. Em que consiste esse programa? 

C1mNOs2J! 

.l"I'1-u.:n.ici pai 
JL- Quando o governo federal ameaçou extinguir a Em

presa Brasileira de Pesquisa, a Embrapa, nós decidimos criar 
o consórcio que reúne algumas prefeituras. O poder munici
pal contrata técnicos para ensinar ao camponês novas tec
nologias. E já estamos instalando o sexto consórcio. 

Quais os benefícios do programa? 
JL- O primeiro é a fixação do agricultor no meio rural, re

duzindo a pressão urbana e, em conseqüência, diminuindo a 
violência nas cidades. Investir em produtos primários ainda é 
uma forma de investir contra a violência. Além disso, o con
sórcio leva ao pequeno agricultor as novas tecnologias, antes 
acessíveis só aos grandes produtores rurais. Por isso já ga
nhou dois prêmios da ONU, que está interessada em ver o 
programa de perto para servir de modelo em outros países. É 
o primeiro consórcio de produção de alimentos, num país on
de há consórcio para tudo, inclusive saúde e limpeza urbana, 
mas nenhum foi criado para alimentar a população. 
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O prefeito de Buenos Aires, Anibal lbarra (esq.), e de Montevidéu, Mariano Arana. Segundo lbarra, 'enquanto não 
houver distribuição de renda, vamos conviver com a instabilidade social que faz de Buenos Aires uma praça de guerra' 

mos internacionais que estrangulam as ad
ministrações socialistas". 

PARLAMENTARES 

Uma das principais decisões do 
Fórum Parlamentar Mundial foi a idéia 
de buscar aumentar seu poder de inter
venção nas esferas de decisão da eco
nomia internacional. Os parlamentares 
presentes - aproximadamente mil -
concordaram que as dimensões sociais, 
policias e ambientais devem ser incor
poradas ao âmbito econômico, atual
mente dominado pelas grandes potên
cias - especialmente os Estados Unidos 
- e por organismos internacionais co
mo o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e a Organização Mundial do Co
mércio (OMC). 

Deputados e senadores ressaltaram 
a importância da instância, como en
contro de parlamentares da América 

Uma das principais 
decisões do Fórum 

Parlamentar Mundial 
foi a idéia de buscar 
aumentar seu poder 

de intervenção 
nas esferas de 

decisão da economia 
internacional 

Latina, Europa, Ásia e África. Nesse 
sentido, foram formalizadas as bases 
para a criação de uma rede permanente 
para dar prosseguimento a este inter
câmbio. Foi decidida a realização de 

uma reunião de representantes de parla
mentos de todo o mundo, no Senado do 
México, nos dias 12 e 13 de março. 
Conforme o objetivo declarado de ga
nhar maior poder de intervenção nos te
mas econômicos, esta reunião vai ante
ceder a Conferência das Nações Unidas 
sobre Financiamento para o Desenvol
vimento, a ser realizada em Monterrei, 
no México. Esta conferência foi tema 
de uma das principais resoluções do en
contro. A resolução defende a Taxa To
bin, uma taxação sobre a circulação in
ternacional de capitais, e pediu o fim 
dos paraísos fiscais. 

Representantes políticos de 125 paí
ses participaram dos dois encontros. Tan
to no Fórum das Autoridades Locais 
quanto no Fórum Parlamentar, os partici
pantes homenagearam o prefeito de Santo 
André, Celso Daniel, assassinado dez dias 
antes da abertura do II Fórum Social 
Mundial. (Memélia Moreira) • 
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Impunidade nunca mais 
O texto "No Brasil, o crime compensa - impunidade 
nunca mais" circulou no li Fórum Social Mundial 
como abaixo-assinado 

ECONHECENDO A IMPORTÂN

CIA DESTA INICIATIVA, e 
demonstrando sua imediata 
adesão a este movimento 
nacional, a cadernos do 

terceiro mundo divulga o texto do abai
xo-assinado redigido por responsáveis da 
Associação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais (Abong) e da Co
missão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP), 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB): 

"Assistimos todos, estarrecidos, à es
calada da violência em nosso país. Sabe
mos que uma das primeiras e mais diretas 
causas desse drama é a escandalosa dis
tância que existe no Brasil entre a condi
ção de vida de uma minoria rica de nossa 
população e a da grande maioria de po
bres e miseráveis. 

Por uma questão de respeito à digni
dade humana, é fundamental erradicar, de 
nosso cotidiano, essa in_aceitável desigual
dade, com uma mobilização permanente 
da sociedade por mudanças radicais nas 
políticas públicas. 

Mas a escalada da violência, que leva 
o medo e a intranqüilidade a todos os la
res, de ricos a pobres, na cidade e no cam
po, pode ser interrompida. 

Para isso é preciso enfrentar outra de 
suas principais causas: a impunidade, que 
protege todos os tipos de crime. No Brasil 
o crime compensa, porque os criminosos 
não são punidos. Eles podem usufruir li
vremente do que roubaram e extorquiram, 
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"A escalada da violência, 
que leva o medo 

e a intranqüilidade 
a todos os lares, 

de ricos a pobres, 
na cidade e no campo, 
pode ser interrompida" 

assim como o fazem os que desviam re
cursos públicos. 

A sociedade civil brasileira precisa 
agir com firmeza e imediatamente para 
enfrentar a impunidade que estimula e 
fortalece o crime organizado ou não, vin
culado ao narcotráfico ou a grandes inte
resses econômicos ou políticos, planejado 
ou como ato de desespero. 

Para que se inicie essa ação, os abai
xo-assinados: 

1. Convocam as grandes entidades 
civis e religiosas da sociedade brasileira 
para que "constituam uma Comissão Na
cional consagrada diretamente a uma luta 
sem tréguas contra a impunidade no Bra
sil; contra a impunidade dos envolvidos 
em atos de corrupção e autores de crimes 
contra o patrimônio público, crimes que 
se apropriam do meu, do seu dinheiro, pa
go na forma de impostos; contra a impuni-

dade dos crimes de corrupção na polícia, 
no sistema prisional e na Justiça, que aco
bertam os criminosos, facilitam fugas, re
tardam processos de julgamento, estimu
lam a reprodução e ampliação da violên
cia, igualando os criminosos com aqueles 
que deveriam combatê-los e mantê-los 
presos. 

2. Requerem ao presidente da Repú
blica, aos presidentes do Senado e da Câ
mara Federal, aos presidentes do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça que determinem sejam impera
tivamente fornecidas à Comissão Nacio
nal todas as informações que ela requisite 
aos órgãos dos Poderes Executivo, Legis
lativo e Judiciário, bem como sejam ime
diatamente atendidas todas as convoca
ções de servidores que ela faça, para de
poimentos e informações. 

3. Convidam todas as entidades civis 
e religiosas da sociedade brasileira, bem 
como os partidos políticos, a se associa
rem a essa comissão, para assessorá-la e 
respaldar seu trabalho. 

4. Propõem que as entidades interna
cionais preocupadas com a justiça e a paz 
no mundo constituam uma Comissão In
ternacional de apoio a essa Comissão Na
cional. 

5. Convidam as cidadãs e os cidadãos 
brasileiros e as cidadãs e os cidadãos do 
mundo, preocupados com a justiça e a 
construção da paz, a se associarem a esta 
mobilização, para a efetiva constituição 
das Comissões Nacional e Internacional 
de Luta contra a Impunidade, para que se
jam feitas as determinações solicitadas e, 
uma vez iniciado o trabalho da Comissão, 
para que esse trabalho leve realmente ao 
fim da impunidade. • 

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2002 .. 
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EGUINDO O LEMA DO FÓRUM 

SOCIAL MUNDIAL, "um outro 
mundo é po ível' , o que e 
viu em Porto Alegre foi um 
mundo bem heterogêneo. com 

respeito e até me mo admiração pela 
diferença étnica , religio a . culturai e 
política . Um curio o de file de militante 
de diver a origen e intere e políti o 
tomou conta da capital gaúcha, com de ta
que para algun e paço , como a PUC-R . 
A delegações africana e tavam empre 
entre a que mai chamavan1 a aten ão. 
Por onde pa avam, fazian1- e notar. om 
eu repre entante trajando a ve timen

ta caracterí tica . longas e coloridas. e 
exuberante ornamento . 

Questionando o modelo político im
plementado no eu paí , o argentino , 
aparentemente, mai di ereto . também se 
tomavam o centro da atençõe por ua 
faixas e bandeira e o impro isado pe
queno "panelaço ', principal ferramenta 
do movimento popular que derrubou o en
tão presidente Fernando de la Rúa. 

Os protestos do ambientalistas fica
ram entre os mai originai . Entre eles, o 
que teve mais destaque foi organizado pe
lo Greenpeace contra as sementes transgê
nicas. Os manifestantes se fantasiaram de 
borboletas e, carregando alguns cartazes, 
fizeram uma pequena passeata pelo cam-

bem 
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Os diversos ambientes 
onde aconteceram 
atividades do fórum: 
as ruas de Porto Alegre, 
o 'campus' da PUC 
e o anfiteatro Pôr do Sol. 
A população da capital 
gaúcha e profissionais 
como policiais e taxistas 
tiveram boa integração 
com os milhares 
de visitantes 

Fórum Social Mundial é palco 
de muita discussão política, 
mas também da confraternização 
entre diversas culturas 

pus da PUC, até chegarem ao auditório onde se realizava o se
minário sobre o tema. 

O saguão do Centro de Eventos também era palco de mani
festações diárias. Entre as muitas realizadas ali, a que teve maior 
público, com representantes de diferentes países e organizações 
políticas, foi o ato de solidariedade aos palestinos. As bandeiras 
desse povo coloriram o saguão, e dezenas de manifestantes ouvi
ram os discursos e pediram a libertação da terra palestina. O 
campus da PUC também se transformou em uma espécie de 
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Acampamento 
para todas as tribos 

O 
2° Acampamento Intercontinental da Juventude - ou 
"Cidade da Juventude Cario Giufant, como foi batiza
da em homenagem ao ativista morto nos protestos 

contra o G-7 em Gênova, no ano passado -, localizado no 
Parque Harmonia, hospedou mais de 10 mil jovens do mundo 
inteiro, abrigando as mais diversas "tribos". 

Os jovens organizavam suas barracas de acordo com afini
dades políticas ou locais de origem. Apesar da enorme diversida
de, a convivência sempre era boa. Anarquistas, militantes de par
tidos políticos e de movimentos culturais, como o hip hop, parti
cipavam muitas vezes das mesmas atividades e compartilhavam 
da infra-estrutura do acampamento sem maiores problemas. 

Na verdade, a infra-estrutura era um problema, que demo
craticamente atingia a todos. As opções de alimento no acam
pamento eram escassas, e os jovens tinham que apelar para 
as dezenas de vendedores ambulantes instalados em suas 
proximidades. Pior do que isso, era a falta de banheiros. 

Como a maior parte dos jovens acampados não estava 
inscrita como delegado no fórum, e não tinha acesso a todas 
as atividades, o Comitê Organizador do Acampamento optou 
por investir em uma programação paralela, voltada especifica
mente para os participantes do acampamento. Diversas ofici
nas foram oferecidas, a maioria delas discutindo o papel da ju
ventude na construção de um mundo diferente. A cultura me
receu um papel de destaque, sendo tema de debates e ofici
nas. Além disso, a programação diária incluía mostras de foto
grafia, cinema e artes plásticas, apresentações teatrais, cir
censes, de dança, musicais, saraus de poesia e muito mais. 

A importância do acampamento dentro do Fórum Social 
Mundial pôde ser percebida pelas personalidades políticas 
que foram visitá-lo. O ativista francês José Bové demonstrou 

interesse nas alternativas de bioconstrução, como um banhei
ro de compostagem, instalado apenas para demonstração. Em 
sua visita, Lufa foi convidado a fazer um discurso no palco no 
qual aconteciam as apresentações culturais, sendo visto por 
uma enorme platéia. 

Uma das maiores atrações do acampamento, porém, foi 
levada por jovens de Campinas. A rádio livre Muda FM funcio
nou ininterruptamente durante todo o fórum. Além das músi
cas, informativos e entrevistas, a rádio abria espaço para todo 
o tipo de manifestação. Discursos políticos, protestos, convo
cações para atividades, pedidos de carona no retorno para 
suas cidades, tudo era permitido na rádio do acampamento. 

Uma das maiores atrações do 
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No Acampamento Intercontinental 
da Juventude, barracas de todos 
os tipos, tamanhos e cores, 
e mesmo uma barraca indígena 
(embaixo, à esquerda). Abaixo, 
uma das esquetes teatrais 
que aconteciam 
no meio do acampamento 

Manifestação em solidariedade ao povo palestino no Centro de Eventos da PUC 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
shopping de produtos alternativos. Sucos 
sem agrotóxicos, discos de artistas alterna
ti vos, assinaturas de jornais e revistas, e ca
misas com estampas de Che Guevara e Karl 
Marx eram apenas alguns dos produtos que 
podiam ser encontrados à venda. 

Um capítulo à parte era a tarefa difícil 
de comer. Não se pode dizer que houvesse 
poucos espaços dedicados à alimentação. 
Mas, quando se trata de alimentar dezenas 
de milhares de pessoas, todas as opções 
são sempre insuficientes. Desde a lancho
nete do centro de convenções, até o afasta
do bandejão, era impossível comer sem 
enfrentar uma longa fila. 

A PUC foi o principal centro do en
contro, mas não era o único. Muitas ati
vidades eram realizadas em outros pon
tos de Porto Alegre. Além disso; os ati
vistas podiam ser encontrados nos luga
res onde um turista comum costuma estar 
- nos saguões dos hotéis, restaurantes, 
museus e lojas. 

Os ônibus que iam para uma atividade 
do fórum eram facilmente identificáveis. 

Não apenas pelo ícone do fórum, mas prin
cipalmente porque estavam sempre cheios, 
com passageiros carregados de bolsas, pas
tas, e muitos com o crachá do evento. 

Em menos de uma semana, três gran
des atos públicos tomaram as ruas de Por
to Alegre. O maior deles foi a marcha de 
abertura, em direção ao anfiteatro Pôr do 
Sol. Nos dias seguintes, duas outras pas
seatas mobilizaram a cidade: a marcha em 
solidariedade ao povo argentino e, na vés
pera do encerramento, uma passeata con
tra a Área de Livre Comércio das Améri
cas (Alca). 

Os gaúchos podiam sentir-se confu
sos diante de tantos idiomas ouvidos pelas 
ruas (além de português, ouviu-se muito 
inglês, espanhol, italiano e francês) e de 
culturas tão diversas. Mas, sem dúvida, o 
clima em Porto Alegre era alegre e frater
no. A explicação é simples: todas aquelas 
dezenas de milhares de pessoas estavam 
em Porto Alegre pelo mesmo motivo, o 
sonho de construir um mundo melhor e 
mais justo. (Alvaro Neiva) • 

acampamento foi a rádio livre Muda FM, vinda de Campinas 
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Conferência possibilita diferentes 
interpretações sobre a conjuntura 
internacional e diferentes 
concepções sobre o papel 
do Estado. O consenso 
é de que este Estado vem sendo 
enfraquecido pelos efeitos 
do neoliberalismo 

Alvaro Neiva 

AUDITÓRJO DO HOTEL PLAzA SÃO RAFAEL rece
beu mai de 800 pe oas para a si tir à confe
rência Soberania, ação, E tado, dentro do eixo 
IV, ''Poder político e ética na nova ociedade". 
Coordenado pelo sociólogo Emir Sader, o deba

te - um dos mais esperado do fórum - teve momentos quen
tes, principalmente a partir das idéias levantadas pelo profes
sor norte-americano Michael Hardt, em tomo do badalado 
livro Império, escrito por ele e pelo italiano Antonio Negri. 

O professor venezuelano Edgardo Lander afirmou que a 
sociedade capitalista se sustenta sobre alguns mitos. O primei
ro mito seria o crescimento sem limites a partir do controle da 
natureza. A cultura do individualismo disfarça-se de defesa da 
individualidade para compor mais um elemento importante no 
imaginário neoliberal. Ele citou também o mito de uma linea
ridade dos avanços tecnológicos, que é inexistente, sem falar 
no fato de que poucas vezes estes avanços contribuem para o 
bem-estar social. Surge então o mito do "mercado total", se-
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gundo o qual a diminuição dos poderes estatais seria a receita 
para uma sociedade da multiplicidade. Porém, ele lembra que 
esta multiplicidade "só é tolerada e reproduzida quando não 
ameaça a hegemonia cultural daquela sociedade", e que Esta
dos mais leves também podem significar uma maior concen
tração de poder, diminuindo a participação da sociedade e tor
nando-se menos democráticos. 

O norte-americano Michael Hardt apresentou as idéias 
de seu livro, explicando por que, para ele, o conceito de im
perialismo não definiria bem a conjuntura internacional. Se
gundo o autor, a melhor definição é mesmo aquela criada por 
seu parceiro, Antonio Negri: o "império" seria um novo con
ceito de poder em forma de rede, com características seme
lhantes às do Império Romano, mesclando aspectos monár
quicos, aristocráticos e democráticos. Ele acredita que os Es
tados Unidos, como Estado-nação, não são os responsáveis 
pela atual ordem mundial, que estaria submetida aos organis
mos internacionais. Por isso, segundo ele, seria acertada a 
posição dos manifestantes antiglobalização de concentrarem 
seus protestos contra o G-8 (o grupo dos sete países mais ri
cos + a Rússia), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o 
Banco Mundial (Bird) e a Organização Mundial do Comér
cio (OMC), por exemplo. Hardt não acredita que haja um po
der imperialista central. Em sua opinião, os Estados são im
portantes, mas funcionam apenas como parte integrante de 
uma rede. 

Para enfrentar este poder e transformar este sistema, 
Hardt acredita que a solução é construir um contrapoder tam
bém em formato de rede. Esse contrapoder, representado, se
gundo ele, por manifestações como as de Seattle e Gênova, 
pode ser definido como "multitude". O professor norte-ameri
cano explica que esse conceito é um meio-termo entre a uni
dade e a pluralidade. Ele afuma que parte do conceito marxis
ta do proletariado é ampliado em função da grande pluralida
de de classes, raças, gêneros, etc. "As classes são definidas 
pela luta coletiva", reforçou Hardt. 

O professor Daniel Bensaid, da Universidade de Paris VIII, 
questionou as inovações propostas por Hardt na teoria marxista. 
"Se multitude é o mesmo nome para luta de classes, eu concor
do; se é para diluir a noção de conflito entre dominados e domi
nantes, eu discordo", afirmou o francês. Bensaid alega que a ca-

r ~.s~ 
soberania nacional 
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tegoria de luta de ela es jamai excluiu a 
pluralidade, que é um con eito baseado na 
disputa real no interior da ociedade. ''A de
finição des a categoria não é um debate 
meramente acadêmico, mas que tem con e
qüência na no a luta''. in i te ele. 

A cubana I abel Mona], diretora da 
revista Man Agora. foi ainda mai in i i
va nas crítica à análi e de Hardt para a 
conjuntura internacional. Segundo ela, o 
movimento antiglobalização erram quan
do culpam apena in tituiçõe orno o F 11 
e o Bird. O fundamental deveria era ríti
ca ao i tema imperiali ta neoliberal. I a
bel lembrou que o capitali mo já e for
mou como a inju ta relação entre paí e 
centrai forte e dominadore e paí e pe
riférico fraco e ubordinado , com a 
obrigação de preencher a nece idade 
do paí es centrai . 

Para a jomali ta cubana. o E tado 
Unidos ão um Estado forte. um centro 
que impõe eu domínio. em função da ma
nutenção do si tema muita veze u ando 
intervençõe militares. 

A globalização imperiali ta aumenta 
as diferenças entre o rico no centro e a 
pobreza na periferia. Para fazer isso, e ali
mentar as nece sidades do capitalismo, 
precisa de Estados nacionais fracos. "Por 
isso, os países centrais, principalmente os 
Estados Unidos, desenvolvem uma políti
ca de arrasamento total da nossa soberania 
e destruição de povos e países", afirma. 

Sobre a América Latina, a cubana dis
se que o modelo imposto criou uma sobe
rania limitada. Segundo ela, a independên
cia das colônias latino-americanas deu lu
gar a Estados-nações fracos, ainda subme
tidos a diversas formas de dominação polí
tica e econômica. É necessário, portanto, 
promover urna segunda independência. "A 
Área de Livre Comércio das Américas 
(Alca) é hoje nosso pior inimigo, pois re
presenta um ataque feroz à soberania dos 
países da América Latina", afirma Isabel. 

A Alca é hoje o nosso pior inimigo, pois representa um ato 
COOIIO! 1J9 



NAMO 
NCANDO PELA BASE 

Foto: Ivan Trindade 

O imperialismo 
norte-americano 
foi alvo de diversas 
manifestações 
durante o fórum. 
As maiores críticas 
eram direcionadas 
ao Plano Colômbia 
e à Alca, 
mecanismos 
de dominação 
política e econômica 
dos Estados Unidos 
sobre os países 
latino-americanos 

E lembra que, hoje, a luta contra as drogas, 
os problemas humanitários e o terrorismo 
são utilizados como forma de legitimar o 
novo intervencionismo dos centros impe
riais sobre o resto do mundo. "Não nos 
deixemos enganar: não existe guerra ética, 
pois tudo faz parte de um jogo geopolítico 
para aumentar a dominação", afirmou, ar
rancando aplausos do público presente. 

O padre guatemalteco Xavier Goros
tiaga, que teve uma influência teórica des
tacada nos movimentos centro-americanos 
- nos anos 70 e 80 enfrentaram as ditadu
ras -, fez uma apresentação didática, ilus
trando suas idéias com a projeção de gráfi
cos. Primeiro, demonstrou que a economia 
dos países do Terceiro Mundo vinha cres
cendo até o final da década de 80, período 
em que começou a ser implantado o neoli
beralismo. Ele mostrou também como tem 
aumentado nos últimos anos o número de 
países (sobretudo com a desintegração da 
União Soviética e o esfacelamento de vá
rios países do Leste europeu), mas a po
breza continua a crescer. "Aumentar o nú
mero de Estados, mantendo o mesmo tipo 
de Estado, não é suficiente para construir 
uma alternativa", afirmou. 

Segundo Gorostiaga, a diferença eco
nômica entre países ricos e pobres, que era 
de aproximadamente 2 para 1 durante o co
lonialismo, chegou a 30 para 1 na década de 
80, e hoje já é de 75 para l. Ele demonstra 
ainda preocupação com o controle dos co
nhecimentos por parte das grandes corpora
ções transnacionais. "Vivemos a era do co
nhecimento biotecnológico e, de acordo 
com os dados disponíveis, em 1987, o con
trole do conhecimento pelo Estado era de 
50%, enquanto cerca de 20% eram priva
dos. Hoje as grandes corporações já detêm 
70% deste conhecimento", denunciou. 

Porém, a colocação de Gorostiaga que 
despertou mais a atenção foi a afirmação 
de que, após os atentados do ano passado, o 
mundo volta a ter características semelhan-

tes às do período da Guerra Fria, entre 
1950 e 1980. A principal semelhança é a 
corrida armamentista, colocando a indús
tria bélica como motor da economia. O pe
ríodo seguinte, de 1980 a 2000, na sua opi
nião, teria sido a Era Geoeconômica, mar
cada pela hegemonia norte-americana e pe
las fusões de empresas transnacionais. 
Marcado pelas inovações tecnológicas e 
pelo Consenso de Washington, neste perío
do o pensamento único atingiu seu ápice. 
Gorostiaga explica que, no Fórum de 2001 , 
as perspectivas para o início do novo milê
nio eram otimistas. Acreditava-se que po
deria estar começando a era "geocultural", 
marcada pelo multiculturalismo e pela de
mocracia. Mas os atentados terroristas de 
11 de setembro e a ofensiva bélica dos Es
tados Unidos estariam mostrando o retorno 
ao período em que a segurança era a princi
pal preocupação do planeta. E questiona a 
retórica do governo Bush: "Como falar em 
luta do Bem contra o Mal se quatro mil 
crianças são mortas diariamente no Iraque 
devido aos bombardeios e às sanções im
postas pelos Estados Unidos?" 

"Como aceitar que 70 Estados sejam 
considerados delinqüentes, sem direito a de
fesa, onde uma intervenção militar seja con
siderada legítima?", indagou o professor 
Daniel Bensaid, concordando com as críti
cas do venezuelano. O francês não confia, 
tampouco, no Tribunal Penal Internacional, 
o Tribunal de Haia. "O tribunal é sustentado 
por potências ocidentais, basicamente os Es
tados Unidos, e por grandes investidores in
ternacionais, como George Soros. Quem 
banca, define as regras", critica Bensaid. 

Apesar de compartilhar a solidarieda
de ao Iraque, Daniel Bensaid ressaltou a 
importância de defender os curdos no Ira
que e na Turquia, da mesma forma que 
apóia a autonomia do povo palestino. "De 
um modo geral, é importante reconhecer os 
direitos culturais, sociais e lingüísticos no 
marco da educação pública", afirma. • 

ue feroz à soberania dos países da América latina 
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No eixo temático que estudou o problema da "produção de riquezas 
e a reprodução social", foi discutido o tema da dívida externa, definida 
como um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento dos países do Sul 

NO! 
ai pago de la 

DEUDA 
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DÍVIDA EXTERNA FOI UM DOS 

TEMAS MAIS PRESENTES no 
Fórum Social Mundial. A 
maioria dos debates coincidiu 
em que é inadmissível dedicar 

ao pagamento dos juros da dívida externa 
enormes montantes de dinheiro, que poderiam 
ser investidos na erradicação da pobreza. 

A conferência sobre o tema, dentro doei
xo "A produção de riquezas e a reprodução 
social", contou com um rico debate entre o 
belga Eric Toussaint, do Comitê para a Anula
ção da Dívida Externa do Terceiro Mundo 
(CADTM); Lidy Nacpil, da campanha Jubi
leu Sul nas Filipinas; Paul Samangassou, do 
Cáritas de Camarões; Luís Miguel Sirumbal, 
do Centro de Assessoria Trabalhista do Peru · 
(Ceda!); o ex-Prêmio Nobel da Paz, Adolfo 
Pérez Esquivei, e Pedro Morazan, da Sued
wind e campanha Jubileu Sul na Alemanha. 

Todos os conferencistas concordaram 
com a idéia de que a dívida constitui um dos 
maiores obstáculos para o desenvolvimento 
dos países do Sul. A transferência de recursos 
através do pagamento da dívida foi conside
rada um fator predominante do crescimento 
das desigualdades em nível mundial. A ONU 
calcula que seria necessário gastar 80 bilhões 
de dólares por ano, durante os próximos dez 

uloao 
ento 
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Tribunal 
condena 
a dívida 
''A dívida externa dos países do Sul, por 

ter sido constituída fora das leis nacio
nais e internacionais e sem consulta 

da sociedade, por ter favorecido quase exclusi
vamente as elites em detrimento da maioria da 
população e por ferir a soberania nacional, é ile
gítima, injusta e insustentável, ética, jurídica e 
politicamente." Assim começa o veredicto do 
Tribunal Internacional da Dívida Externa, realiza
do no marco do Fórum Social Mundial. Os acu
sados foram os bancos e as grandes corpora
ções multinacionais, governos dos países do 
Norte, organismos financeiros internacionais, 
como o FMI e o Banco Mundial, além de alguns 
colaboradores nos países do Sul. 

O tribunal teve três sessões, onde os jura
dos (um grupo de personalidades políticas in
ternacionais) ouviram testemunhos de cidadãos 
de diversas nacionalidades sobre a miséria em 
seus países. Segundo os depoimentos, o paga
mento de uma dívida que não foi utilizada para 
benefício daqueles povos é a principal causa 
dessa miséria. 

O tom predominante nos testemunhos é o 
de que os países ricos acumulam enormes dí
vidas para com os países do Sul, devido a sé
culo de exploração, desde o período colonial 
até os dias atuais. ':4 dívida externa dos países 
do Sul já foi paga diversas vezes. A única dívi
da que existe é social, econômica e ecológica 
dos países ricos para com os pobres", afirmou 
um dos acusadores, o argentino Alejandro Tei
telblaun. 

O processo determinou a realização de 
auditorias das dívidas externas, com análise 
contábil e jurídica, para estabelecer se ainda 
há uma dívida a ser paga. O veredicto aprovou 
também a convocação de uma união dos po
vos do Sul e cidadãos solidários do Norte para 
desenvolver campanhas pelo cancelamento 
da dívida externa. (AN) 

C1mios139 

anos, para acabar com a miséria no planeta. Em 2001, o total de juros da dí
vida pagos pelos países do Sul foi de mais de 200 bilhões de dólares. 

"Há urgências de campanhas efetivas e vitoriosas contra a dívida. O 
exemplo da Argentina tocou o planeta e temos que aproveitar este momento 
histórico", afinnou Eric Toussaint. O belga acredita que brevemente pode ha
ver uma crise de pagamentos, como a que aconteceu na América Latina no iní
cio dos anos 80. "Esta luta volta ao primeiro plano com o que aconteceu na Ar
gentina. Temos de apoiar a luta dos povos, para que não caiam no mesmo erro, 
de aceitar uma renegociação que privilegie os credores", defendeu Toussaint. 
Ele acredita que seu trabalho pode servir de subsídio para a ação dos movi
mentos sociais. "Este tema não é para oficinas ou negociações governamen
tais. É para uma ação massiva dos povos", explica. E cita como exemplos des
sa ação popular o Plebiscito da Dívida Externa (realizado no Brasil em 2000), 
o levante popular no Equador em janeiro de 2001 e os protestos na Argentina, 
a partir de dezembro passado. 

Os conferencistas foram unânimes em definir a dívida externa como 
ilegítima. Primeiro, porque muitos dos empréstimos foram pedidos por go
vernos autoritários e corruptos. Além disso, eram desviados, ao invés de se
rem utilizados em questões de interesse público. Não há consenso. porém. 
sobre a definição desta ilegitimidade. Alguns conferencistas mais ousados 
afirmaram que todas as dívidas são ilegítimas, moral e juridicamente. Al
guns, mais receosos, preferem defender a auditoria de todas as dívidas do 
Sul, antes de dar um veredicto genérico. 

Na opinião do militante hondurenho Pedro Morazán, que atua na 
Suedwind, na Alemanha, a questão jurídica foi pouco abordada no debate. 
Sua organização está trabalhando pelo julgamento da dívida externa no 
Tribunal Internacional de Haia, na Holanda. Mesmo que o resultado desse 
julgamento fosse questionável , a condenação poderia ser um elemento im
portante para a anulação da dívida de todos os países. Para isso. ele defen
deu também a importância dos tribunais populares. como o já realizado no 
Brasil. Durante o próprio fórum foi realizado um tribunal, que condenou a 
dívida (ver box). Estes tribunais, segundo Morazán, podem definir argu
mentos jurídicos para a interrupção ou anulação do pagamento. 

Um dos argumentos mais fortes entre os apresentados para a anulação da 
dívida são os juros exorbitantes. Segundo Toussaint. em 1999. os 187 países 
mais endividados pagaram 150 bilhões de dólares a mais do que receberam em 
empréstimo. O belga disse ainda que. entre 1980 e 2000. os países do Sul en
viaram mais de 40 Planos Marshall para o Norte. em referência ao plano desti
nado à reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Segundo o 
peruano Luis Miguel'Sirumbal. a matemática da dívida externa é bastante sin
gular: no início da década de 80. a dívida do. países latino-americanos era de 
250 bilhões de dólares. Desde então. foram pagos 500 bilhões, e hoje a dívida 
é de 750 bilhões de dólares. 

Os participantes apoiaram a proposta de Toussainr de criar um fundo 
nacional ou regional para armazenar o dinheiro econonúzado com a inter
rupção dos pagamentos. A idéia é de que este fundo fosse gerido com a par
ticipação popular, a partir de experiências como o orçamento participativo. 
implantado em Porto Alegre há mais de dez anos. O camaronense Paul Sa
mangassou defendeu esta idéia entusiasticamente. "Um verdadeiro proces
so· participativo de decisão deve levar à aparição de instituições fortes na 
sociedade", afirmou. (A/varo Neiva) • 
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ORGANIZAÇÃO DA PRODU

ÇÃO A PARTIR DE ASSOCIA

ÇÕES E COOPERATIVA , da 
co-g tão e da propriedade 
coletiva da empre a não 

repre enta mai uma par ela in ignificante 
da economia. o Rio Grande do ui, o 
etor já é respon ável por % a 10% do 

Produto Interno Bruto (PIB e tadual) e na 
França existe até um mini tério pecífi o 
para a chamada Economia Solidária. Tanto 
i o é verdade que o II Fórum ocial 
Mundial (FSM) manteve reunido por doi 
dia em Porto Alegre repre entant de L 
paí e e de 13 rede para di utir propo t 
arrojada , como a ne es idade de ria ão 
de um Banco Social Mundial (em contra
ponto ao Banco Mundial - Bird), de uma 
nova Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e de ··fundo de pen ão olidário ". 

ão ó o gaúcho mas também canaden
es. peruano , mexicano , africano e, 
obretudo, francese e italiano compare

ceram com delegações expre ivas. "Or
çamento participativo é uma forma de 
economia popular olidária ', comenta a 
economista Ruth Espinola, do Fórum de 
Cooperativi mo Popular do Rio de Janeiro, 
para ilustrar o quanto a matéria transcende 
da economia para a política e para o social. 

Para os conferencistas, a Economia 
Solidária exige a democratização do Esta
do e do çonjunto das relações na ociedade 
civil. "A construção de uma globalização 
centrada no ser humano e no trabalho é 
uma construção cotidiana", advogam. 

,f L.__:_::c;:_ __ '-'---'-""• 

Com efeito, se
gundo o dirigente do 
Instituto de Políticas 
Alternativa para o 
Cone Sul (Pacs), 
Marcos Arruda (fo
to), "estamos desen
volvendo outros va
lores, onde a mesma 
lógica de cooperação 
interna tem que vigo

rar para fora, em relação a outros empreen
dimentos semelhantes e à sociedade", disse 
o economista, destacando os sistemas de re
des, via internet, onde são trocadas infor-

pana Globa por la Ret 
baJ Campaign for Agra 
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mações sobre nichos de mercado, preços 
mínimo , entre outras, de forma a substituir 
a cultura da competição e da maximização 
dos lucros pela solidariedade e produção 
voltada para a geração de trabalho. 

"As rede vão do consumo à produ
ção até chegarem aos setores de comércio 
e finanças para auto-abastecimento pelos 
participantes, produzindo, vendendo e fi
nanciando. A idéia é o oposto da competi
ção deteriorando o preços. Há planeja
mento a partir das necessidades básicas, 
quanto a investimento, à tecnologia e a ca
deias produtivas cooperativadas, de forma 
que, desde a matéria-prima até o consumo, 
todos estejam operando com o objetivo da 
cooperação e complementação. Pesquisa
mos mercado e convidamos setores exau-

ridos para se reciclarem para outros seto
res", acrescenta. 

Em relação à formação dos preços, 
Arruda considera que hoje, no modelo tra
dicional, eles não são mais definidos pelo 
custo. "A lógica do capital é maximizar o 
ganho, o que significa que tentarão arran
car do consumidor o preço máximo, es
condendo o custo de produção, para que o 
consumidor não possa negociar as mar
gens de lucro. Nós trabalhamos com a 
transparência dos custos e o excedente (lu
cro) servirá para investimentos e apoio à 
cadeia produtiva", explica. 

Segundo os palestrantes, a Economia 
Solidária não se define por uma postura 
"antimercado" nem anti-Estado, mas por 
construir novas práticas econômicas e rela-

mia 
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ções de poder em que o mundo do trabalho 
seja o principal protagonista. O francês 
Jean Louis Laville lembrou as primeiras 
associações criadas no início do século 
XIX, reunindo trabalhadores do campo e 
da cidade, que tinham como objetivo de
fender e reivindicar direitos mutuamente. 
Desde então, para enfrentar problemas so
ciais criados pelo mercado, essas ações co
letivas mostraram que um outro princípio 
econômico podia ser mobilizado a serviço 
da sociedade. "Nesse momento se afirmou 
que a solidariedade vinha da ação recíproca 
entre cidadãos livres e podia ser um princí-

A reforma agrária possibilita novas 
formas de gestão da propriedade, 
como as cooperativas 

-·-·-·-·-·-·-
pio econômico em oposição ao princípio li
beral, que só reconhece o mercado", disse. 
Essas experiências foram reprimidas prin
cipalmente na segunda parte do século, 
mas contribuíram para construir "um Esta
do de direito, em que a solidariedade, cada 
vez mais, transformou-se em sinônimo de 
distribuição de renda", explicou Laville. 

Fruto disso, o projeto da Economia 
Solidária foi progressivamente esquecido, 
tendo retomado à agenda de setores so
ciais há duas ou três décadas. "Muitos 
apoios se mobilizaram contra este movi
mento de mercantilização, para mostrar 
que era possível criar e redinamizar servi
ços por meio da cooperação", disse. 

Risco 
O risco da instrumentalização das prá

ticas da Economia Solidária no cenário neo
liberal também foi destacado por Laville. 
Ele advertiu que "os neoliberais estão de 
acordo em ceder o espaço para a Economia 
Solidária, com a condição de que seja ape
nas uma economia de reparação, de carida
de, filantrópica, uma economia para os po
bres, que atenuaria os efeitos da pobreza, 
sem combater as suas causas". Assim, as 
iniciativas da Economia Solidária poderiam 
ocupar os espaços deixados pela retração do 
Estado de Bem-Estar Social, "um conceito 
que está presente em certas formulações an
glo-saxônicas do terceiro setor". 

Na opinião de Laville, "o que faz a 
originalidade da Economia Solidária é 
sua capacidade de articular constante
mente a dimensão política e a dimensão 
econômica e, assim, construir urna outra 
globalização, com um pensamento soli
dário nos âmbitos econômicos cotidianos, 
criar novos serviços e novos intercâm
bios". Para ele, a primeira condição para 
que a Economia Solidária seja o funda
mento de uma globalização humanizado
ra é desconstituir a idéia de que a econo
mia se reduz ao mercado. "O triunfo do 
neoliberalismo é nos fazer crer que só o 
mercado produz riqueza", garante. E con
testa: "A solidariedade é criadora de ri
queza material e também cultural. Por is
so, o pensamento único do mercado deve 
ser substituído pela percepção da realida
de da economia que é diversa, plural", 
concluiu. Por sua vez, a peruana Rosa 
Guillém, da Rede Latino-Americana Mu
lheres Transformando a Economia, falou 
sobre a situação das mulheres e sua con
tribuição para um novo mundo possível. 
Ela criticou a lógica capitalista, "que faz 
uma diferenciação entre o desenvolvi
mento, a manutenção e a expansão das 
capacidades humanas". 

Já o professor argentino José Luiz 
Coraggio considera que a Economia Soli
dária é uma proposta que quer ligar de for
ma dinâmica as comunidades locais ao es
paço amplo da solidariedade global, o que 
seria possível através das novas tecnolo
gias, se controladas de forma adequada pe
la sociedade". Coraggio concluiu: "Não 
pode haver democracia sem democratizar 
a economia; e não pode haver economia 
sem democracia." • 

Economia Solidária cresce como uma alternativa mundial ao mercantilismo 
e à idéia de que o comercial deve se sobrepor ao social 

olldãrla Rogério Lessa 

CADERIIJS 239 47 



RELAÇÃO ENTRE SUSTENTA

BILIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 

foi o tema predominante 
na onferên ia Su tenta
bilidade Ambiental. den

tro do eixo temático ··o a e o à riqueza 
e à u rentabilidade ... Foi on en o entre 
o participante da onferên ia a idéia de 
que a globalização capitali ta e a lógi a de 
mercado ão incompatívei om um mun
do su tentá el. a opinião da ambienta
li ta indiana andana Shiva. da Funda ão 
de Pe qui a para Ciên ia. Te nologia e 
Ecologia, in u rentabilidade e e · tu ão 
ocial caminham lado a lado. 

"A dívida ambiental e e onomi a tem 
ido paga pelo pobre e ex luido do or

le e do Sul·. afirmou o norte-ameri ano 
Robert Bullard. do Movimento por Ju tiça 
Econômica e Ambiental. Bullard. profe -
sor de Ju tiça Ambiental no Estado Uni
do , explica que sua organização urgiu 
como re po ta a um "raci mo ambiental' , 
que trata algumas comunidade como di -
pen áveis. Entre o exemplo por ele cita
do de opre ão econômica e ambiental e -
tão as empresas multinacionai . "A gran
des corporaçõe não aceitam limite, ela 
sempre têm licença para poluir. o que re
presenta uma licença para matar". afirmou 
Bullard. E lembrou que o ar, a água e o ali
mento de muitas comunidades são envene
nado . . e as pessoas não podem reagir a es
ta forma de terrorismo tóxico. 

A ditadura dos combustíveis fó seis 
também foi apontada como razão para a 

a sua opinião, essas regras são o 
principal entrave para a implantação da 
Agenda 21. "É preciso tirar o poder polí
tico da Organização Mundial do Comér
cio (OMC)", conclamou. Wolfgang Sachs 
concordou, afirmando que "não há sus
tentabilidade diante da expansão da 
OMC''. Ele vê a preten a estabilidade fi-

Globalização capitalista e lógica de mercado são 
consideradas incompatíveis com mundo sustentável 
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Ao lado, uma plataforma de petróleo. Os combustíveis 
fósseis são um dos fatores que tornam o modelo 
econômico vigente incompatível com a sustentabilidade 
ambiental. Acima, a ativista indiana Vandana Shiva: , 
'insustentabilidade e exclusão social caminham lado a lado 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Justiça 
c»C 

nanceira trazida pela globalização corno 
uma maneira de apropriação pelos países 
desenvolvidos dos recursos da biodiversi
dade dos países do Sul. 

Vandana Shiva divertiu-se ao recordar 
o episódio em que participava de uma reu
nião da Organização Mundial do Comércio 
e retirou-se para se unir às manifestações 
antiglobalização, realizadas em protesto ao 
encontro da OMC. Ela falou que, corno re
presentante da sociedade civil, não poderia 
deixar de estar do lado de seus aliados, na 
crítica a um sistema opressor. 

A ativista e pesquisadora indiana de
fendeu a mobilização social como uma ar
ma importante para combater as ameaças 
e os prejuízos trazidos pelo sistema. "Os 
direitos não são concedidos, eles são con
quistados pela sociedade e aceitos pelo 
Estado", afirmou. Ela lembrou o período 
inicial de sua militância na Índia, quando, 
com um grupo de ambientalistas, come
çou a mobilização em defesa da biodiver
sidade e contra a privatização da água. 

Em seguida, Vandana falou de urna 
de suas mais importantes lutas: a resistên
cia contra os organismos geneticamente 
modificados (OGMs) ou transgênicos. Se
gundo ela, ao contrário do que se diz, os 
OGMs não aumentam as colheitas, pelo 
contrário, até algumas vezes a produção 
cai. No entanto, o pior, na opinião da am
bientalista indiana, é que estão utilizando 
produtos químicos e poluentes como for
ma de monopolizar a produção. "Ao invés 
de o agente poluente pagar, ele recebe 
mais dinheiro, por causa da propriedade 
intelectual", protesta. Vandana garante 
que em seu país a mobilização contra os 
transgênicos é muito forte e que nenhum 
agricultor vai pagar royalties às grandes 
corporações multinacionais. 

"Hoje as pessoas têm medo do terro
rismo e da guerra, mas a nossa maior 
ameaça seria não superar o desafio da sus
tentabilidade", afirmou Bullard. E isso só 
será possível, de acordo com uma idéia 
unânime entre os participantes da confe
rência, com o fim da lógica da competiti
vidade imposta pelo neoliberalismo. (Al
varo Neiva) • 
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ORGANIZAÇÃO FóRUM lN
TERNACIO AL SOBRE A GLO
BALIZAÇÃO (IFG) promov u 
wn erninário de doi di . 
no marco do Fórum ocial 

Mundial, para di utir altemati as e fonn 
de resi tência. Em parti ular. wna grande 
preocupação fi ou em e,~dên ia com o 
efeitos negativo da globaliza ão obre o 
meio ambiente. 

O momento mai marcant do eminá
rio foi a apre enta ão do ambientali ta ni
geriano Oronto Dougla . Ele lembrou ua 
inf'ancia_ quando eu pai o levava para pes
car. garantindo a ub i tên ia de toda a fa
mília e contou a conversa que teve om ele, 
antes de viajar para Porto Alegre. a fim de 
participar do fórum. Ao explicar ao pai (que 
ao 76 anos não pesca mai ) que iria e en
contrar com dezenas de milhares de pes oas 
para di cutir alternativas para wn mundo 
melhor ouviu dele a eguinte frase: ·'Diga a 
eles que quero meu peixes de volta. ' 

Oronto contou e te epi ódio para 
ilustrar o dano que a globalização econô
mica tem cau ado ao mundo e mesmo para 
as pessoas que moram em pequenas comu
nidades. E assinalou que, assim como o 
seu pai - apesar de ser um pescador apo
sentado do interior da igéria, ele sabe 
apontar os culpados por esta destruição -, 
as pessoas simples, ainda que fora dos de
bates dos movimentos organizados, sabem 
identificar os responsáveis pela situação 

Nigeriano emociona 
platéia ao contar que 
o pai pediu pela volta 
dos peixes da sua região 

Ambientalistas 
fazem manifesta_ção 

em defesa 
da ratificação 
do Protocolo 

de Ouioto, 
protestando contra 

o presidente 
norte-americano 

George W. Bush. 
Abaixo, mais uma 

cena do desrespeito 
do homem com 

a natureza: milhares 
de peixes mortos 
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precária em que vivem. "São as grandes 
empresas internacionais que vão aos nos
sos países explorar nossos recursos, e não 
se preocupam em preservá-los." Oronto 
afirmou que a sociedade global é egoísta. 
"Na comunidade onde eu nasci, o rio e a 
floresta são de todos. Não matamos os cro
codilos, convivemos com eles. Extraímos 
apenas aquilo que é necessário para nossa 
sobrevivência, e ajudamos a preservar 
aquele ambiente para as gerações futuras." 

Randy Hayes também iniciou sua a
presentação com recordações. Ele lem
brou a sua única vinda ao Brasil, durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-
92), quando foi preso, por liderar uma sé
rie de protestos. Para ele, seu objetivo era 
mostrar ao mundo que o então presidente 
dos Estados Unidos, George Bush, pai do 
atual chefe de Estado, não tinha qualquer 
preocupação com o meio ambiente, já que 
representava outros interesses. 

Hayes propôs uma reflexão acerca de 
uma questão fundamental: "Quem faz as 
regras na sociedade atual?" Na sua opinião, 
o mundo hoje é dirigido pelas grandes cor
porações. As instituições internacionais 
que poderiam desempenhar um papel im
portante, aquelas ligadas às Nações Uni
das, estão esvaziadas. Além da própria 
ONU, ele citou o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a 
Organização das Nações Unidas para Edu
cação, Ciência e Cultura (Unesco) e a Or
ganização Mundial da Saúde (OMS) como 
instituições voltadas para o bem-estar da 
humanidade e que tiveram seu poder enfra
quecido diante de interesses econômicos. E 
apontou o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), o Banco Mundial (Bird) e a Organi
zação Mundial do Comércio (OMC) como 
aquelas que definem as regras. Criadas na 
Conferência de Bretton Woods, após a Se-

gunda Guerra Mundial (com exceção da 
OMC), com o objetivo de "gerenciar'' o 
sistema econômico internacional e promo
ver o desenvolvimento, hoje elas represen
tam os interesses dos países ricos, e fazem 
com que a questão econômica seja sempre 
priorizada em detrimento de outras, como a 
saúde e o meio ambiente. 

O diretor do IFG, Victor Menotti, fa
lou sobre a divergência entre os interesses 
ambientais e comerciais, que normalmente 
predominam. E citou diversos exemplos 
em que as regras da OMC vão contra apre
servação do meio ambiente e de acordos 
internacionais neste sentido, como a Con
venção da Diversidade Biológica e o Pro
tocolo de Quioto, ameaçados de não serem 
cumpridos de maneira efetiva por contra
riarem regras do comércio internacional. 
Outro exemplo lembrado por Menotti foi a 
pesca predatória realizada por espanhóis na 
costa chilena, defendida pela OMC. 

Em função de tudo isso, Hayes defen
deu que as instituições de Bretton Woods e 
a OMC sejam desmanteladas, e as organi
zações ligadas às Nações Unidas sejam re
forçadas. Isso sem deixar de lado a neces
sidade de se criarem novos mecanismos, 
que permitam à sociedade assumir um pa
pel mais ativo na govemança global. 

O professor norte-americano Paul 
Hawcken questionou o uso do termo "cor
porações socialmente responsáveis". E 
alertou para a necessidade de não permitir 
que a terminologia utilizada pelos movi
mentos sociais seja apropriada pelo poder 
econômico. Ele deu como exemplo a Co
ca-Cola, que pretende se vender como uma 
empresa "verde", mas não respeita as dife
renças culturais e, cada vez mais, quer au
mentar o número de consumidores de seus 
produtos. (Hoje, cerca de 10% do consumo 
líquido total no planeta já são refrigerantes 
da empresa). (A/varo Neiva) • 

elo ambiente 
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Construção indiscriminada de barragens 
e privatização dos recursos hídricos 

,.,, . . . ,,,, 
sao as pnnc1pa1s preocupaçoes 

ECONHECER QUE A ÁGUA É 

UM BEM COMUM e indi -
pen ável à humanidade e 
que. por i o. não pod 
er tratada 01110 produto; 

promover a ge tão pública e u tentá el 
do recur o hídrico e lutar pela demo
cratização da in tituiçõe multilaterai 
foram o principai con en o tirado da 
conferência Água - Bem Comum. parte 
do eixo 'O ace o à riqueza e à u -
tentabilidade' , do Fórum Social Mun
dial de 2002. 

Participaram da conferência Riccar
do Petrella, do Fórum Mundial das Águas 
(Itália); Glenn Switke da lntemational 
River etwork do Estados Unidos; Pa
blo Solon da Luta contra a Privatização 
das Águas da Bolívia. 

Medha Patkar, do Movimento de 
Atingidos pela Represa de Narmada, Ín
dia, explicou que a administração corrup
ta e a degradação dos recursos hídricos, 
seu uso injusto e insensato é que causaram 
a atual crise da água. ''Todos os governos 
se movem para a mercantilização da água. 
Esse recurso é um bem social e um direito 
do povo, que precisa ser afirmado e con
cedido pelo Estado", destacou. Para ela, 

. ma , im, uma a0 enda p rmanente de 
todo o mundo, da pe oa omun . E 
a re entou que "a água deve er declara
da amo um bem ocial comum e deve
mo cobrar da adrnini traçõe pública o 
eu melhor manejo. Todo o cuidado é pie
i o, porque não exi te limite para o que 

de ejam lucro' de tacou. 
Patkar apontou que a construção de 

rnilhare de barragens em países como o 
Vietnã, a China e a Índia é resultado de 
con en o entre o governos, o Banco 
Mundial (Bird) e o investidores cuja úni
ca preocupação é continuar a explorar, 
em preocupação ambiental. Para a india

na, na luta contra esse movimento, não se 
deve esquecer o fator humano e se deve 
começar com quem vive diretamente da 
água, como os agricultores. 

Ricardo Petrella, do Fórum Mun
dial das Águas afirmou que é preciso de
finir uma agenda de prioridades para in
fluenciar a oligarquia atual que, nos últi
mos 20 anos, está promovendo a privati
zação da água por três meios. "O primei
ro é a privatização do serviço. Depois, a 
mercantilização da água, que aumenta 



É possível estabelecer uma política 
que preserve os recursos hídricos, 
evitando que a água se torne, em 
um futuro próximo, um produto para 
privilegiados 

-·-·-·-·-·-·-
cada vez mais" - hoje, 65% da água po
tável consumida no Chipre vêm da No
ruega. Por último, Petrella cita a conver
gência crescente entre autoridades públi
cas e empresas que favorecem as "parce
rias", consideradas por eles a "melhor 
fórmula" de participação para lidar com 
os interesses locais. Petrella aponta que 
o risco dessas parcerias entre Estado
empresa é muito grande: em lugares em 
que os governos são fracos, eles entram 
em cooperação com empresas privadas 
para o fornecimento de água, que é de 
interesse público, e acaba sendo apro
priado por entidades privadas, com fins 
lucrativos. 

Petrella explica que, nesse cenário, 
os atores mais importantes têm sido o 
Bird e as empresas. "O Banco Mundial 
condiciona o empréstimo de dinheiro à 
privatização dos serviços públicos e usa 
seus instrumentos para apoiar essas par
cerias Estado-empresas por meio de três 
poderes." No primeiro, destaca o italia
no, é que essa instituição produz conhe
cimento sobre como pensarmos, que 
subsidiam nossas análises; no segundo, 
elas influenciam a informação e têm 
muita inserção nos meios de comunica
ção de massa. E, por último, elas defi
nem a agenda. "São esses atores que or
ganizam fóruns e seminários e dizem 
que haverá guerra por causa da água. E 
nós aceitamos que essa guerra é inevitá
vel. Não é", defendeu. 

Para Petrella, é preciso rejeitar 
ideologicamente o discurso da oligar
quia e inventar uma nova narrativa, um 
modo diferente de falar da água. Além 
disso, é fundamental apoiar as 'lutas lo
cais e juntar todas contra a oligarqui-a. 
(Rogério Lessa) • "" 
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Ivan Trindade 

SOM DE ASAS DE BORBOLE

TAS BATENDO en heu o au
ditório do prédio da Fa uJ
dade de Dir ito da PUC
RS. O profe or Ruben 

Nodare, da Universidade Federal de anta 
Catarina parou de falar. Ela foram 
entrando. Uma, <lua , trê . et borboleta 
monarca pou aram em frente à m a. O 
aplau o encheram o ambiente. O ati i -
tas do Greenpeace prote tavam ontra o 
u o de emente tran gênica de milho. 
Semente que matam as lagartas que e 
tran formariam em borboleta . 

A adoção de ement tran gênicas 
na agricultura mundial foi um do tema 
di cutido no eminário "Um mundo livre 
de tran gênico ', que recebeu grande pú
blico. Participaram do debate o agrônomo 
canaden e Peter Ro et, do ln tituto de 
Política e Desenvolvimento de Alimento 
(Food First); o professor Rubens odari 
e a doutora Mae Wai Ho da Sociedade 
Científica de Londre . 

Protesto contra os transgênicos durante o Fórum Social Mundial 

Os transgênico são economicamente 
viávei ? Peter Rosset disse que não. Apre
sentando estudo feitos com agricultores 
norte-americanos, o professor provou que 
as lavouras de soja e milho que usaram se
mentes geneticamente modificadas rende
ram menos do que as cultivadas normal
mente. A queda na produção, segundo os 
dados de Rosset, ficou em 5%. As semen
tes modificadas para resistir ao pesticida 
Round Up não renderam tanto quanto de
veriam. Outro problema é a rejeição do 
mercado consumidor à soja transgênica. 
A União Européia não aceita a importação 

de produtos feitos com sementes modifi
cadas desde 1997. E, mesmo nos Estados 
Unidos, os consumidores rejeitam os pro
duto modificados. A companhia Camp
beU Soup, que patrocinou a pesquisa de 
transgênicos, não usou o tomate resultante 
com receio de ser rejeitada pelo público. 
Isto é resultado da ação dos grupos de 
conscientização sobre o uso de transgêni
cos. A etiquetagem de identificação já é 
exigida em todos os Estados Unidos. 

Para Rosset, os transgênicos servem 
apenas às grandes empresas do mercado 
agropecuário como a Monsanto. Elas de
senvolvem sementes resistentes ao pestici
da que elas mesmas vendem. Assim obri
gam os agricultores a comprar mais e mais 
sementes e pesticidas para aumentar a pro-

ln 
bor 

dução, já que o rendimento do produto 
transgênico é menor do que o tradicional. 

Por que os transgênicos? A questão é 
basicamente comercial. A introdução dos 
transgênicos na agricultura permite às 
grandes empresas o controle do suprimen
to mundial de sementes. Cada companhia 
detém a patente da matéria-prima neces
sária para a produção de alimentos. Os 
agricultores e até os países tornam-se re
féns dessas empresas. A grande bandeira 
dos defensores dos transgênicos é a possi
bilidade de barateamento dos custos de 
produção, um argumento que já vem sen
do questionado por pesquisas em diferen
tes partes do mundo. O professor Rosset 
provou que as culturas de milho e soja nos 
Estados Unidos ficaram até 16% mais ca-

a s 
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ras com as sementes geneticamente modi
ficadas, além da revelação de que 70% 
das pesquisas com transgênicos são feitas 
no sentido de desenvolver plantas resis
tentes a pesticidas. A questão do aumento 
da produtividade fica em segundo plano. 

As empresas estão contando a verda
de? O professor e doutor em Genética em 
Agronomia, Rubens Nodari, deu alguns 
exemplos de como a verdade é escondida 
do grande público. O milho transgênico re
sistente a pesticida (chamado Star Link) foi 
colocado no mercado e só três anos após o 
início da comercialização foram feitos os 
testes de toxidade. Outro fator que é omiti
do é o desenvolvimento de resistência por 
parte das pragas aos pesticidas usados nas 
lavouras transgênicas. Ou seja, com o tem
po as lavouras geneticamente modificadas 
ficam tão vulneráveis às pestes quanto as 
lavoura tradicionais. E mais caras. Ainda 

O con~o/e do ca~ital_ sobre as ~ovas t~cnologias e as cons~qüênc!as da apli
caçao dessas tecmcas no me,o ambiente foram tema de dtscussao do semi
nário organizado pela Attac (França), Zero à esquerda (Brasil) e Sociedade 

Brasileira de Ciência Cognitiva. Economistas, agrônomos e ambientalistas discuti
ram o assunto e propuseram meios de controle das novas tecnologias, assim como 
alternativas a elas. 

Com a implementação das patentes, o capital passou a explorar comercia/
mente o conhecimento a partir da segunda Revolução Industrial. A afirmação é do 
economista Marcos Dantas. Ele denuncia que a regulamentação das relações de 
comércio permitiu aos detentores das patentes impor o monopólio nos mercados. 
No caso da agricultura, o comércio de sementes, pesticidas, fertilizantes e até de 
técnicas de plantio e colheita já estão nas mãos de corporações multinacionais. 
Dantas vê nesta realidade a exigência da formação de uma frente para a retomada 
da propriedade intelectual por parte da sociedade civil. Citando o exemplo do pro
grama de computador Napster, que possibilita o trânsito livre de músicas pela inter
net, quebrando os direitos autorais, o economista antevê um movimento de quebra 
dos monopólios sobre o conhecimento. 

Para o ambientalista francês Jean Pierre Ber/an, a ciência contemporânea 
tem que se livrar do controle do capital. "As multinacionais disfarçam seus interes
ses nos slogans que apresentam as novas tecnologias como futuristas. Qualquer 
crítica a essas pesquisas é classificada como obscurantista ", afirmou. E deu um 
exemplo de como as grandes empresas manipulam a natureza para obter lucros 
maiores: na Inglaterra, elas retiraram as minhocas do solo para obrigar os agricul
tores a comprarem máquinas que revolvam a terra. "O meio ambiente deve ser um 
parceiro do agricultor", afirmou. Ber/an defendeu a volta do foco às técnicas natu
rais de plantio. Esta atitude permitiria preservar o meio ambiente e democratizar o 
acesso às técnicas e aos meios de produção agrícola. Os agricultores deixariam 
de ser reféns das grandes empresas e os consumidores não mais seriam cobaias 
de experimentos. 

O agrônomo canadense Hugh Lacey afirmou que a ciência deve ser usada pa
ra tornar o mundo mais justo. E defendeu o desenvolvimento de técnicas que que
brem o monopólio das grandes multinacionais. Citando os transgênicos, Lacey 
mostrou preocupação com o alijamento das alternativas a essa tecnologia no mun
do agrícola e exortou os agricultores a se rebelarem contra essa situação, criando 
opções economicamente viáveis para todos. Desde que haja mobilização da socie
dade civil, também na agricultura um outro mundo é possível. (Ivan Trindade) 

Na discussão sobre os organismos geneticamente modificados, ficou clara 
a importância do Brasil para se colocar uma barreira definitiva à expansão 
das culturas transgênicas. Como segundo maior produtor de soja do mundo 
e terceiro maior de grãos em geral, o país poderá determinar para onde vai 
pender a balança na queda-de-braço com as grandes corporações 
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Povos indígenas 
brasileir_os divulgam a 
Carta de Porto Alegre 

O 
s povos indígenas divulgaram 
durante o Fórum Social Mun
dial (FSM) a Carta de Porto 

Alegre com suas reivindicações e anun
ciaram a criação do Comitê dos Povos 
Indígenas para o próximo evento. Na 
carta, elaborada por mais de 200 indí
genas de todas as regiões do Brasil, 
exige-se que os governos, instituições 
religiosas e todos os segmentos res
ponsáveis pelos massacres históricos 
contra os índios assumam o compro
misso de implantar políticas afirmaüvas, 
que os retirem da condição de pobreza 
e dependência, construindo um mundo 
mais justo para as gerações futuras. 

Também querem que as políticas 
públicas das áreas de saúde, educação 
e produção alimentar respeitem a diver
sidade cultural. E reivindicam a aprova
ção do Estatuto dos Povos Indígenas 
que se encontra em tramitação no Con
gresso Nacional há 12 anos. Na carta, 
os índios falam da falta de compromis
so do governo brasileiro em garantir no 
Orçamento da União recursos para a 
demarcação de terras e protestaram 
contra a violação dos seus direitos. 

"Basta de sermos tratados como 
culturas inferiores e seres incapazes 
apenas por sermos diferentes. Basta de 
violência contra nossos líderes que são 
friamente assassinados em conflitos ter
ritoriais, sem que os culpados sejam pu
nidos. Basta de violência contra as mu
lheres e crianças indígenas. Basta de 
práticas criminosas e discursos perver
sos que têm a pretensão de diminuir ain
da mais nossos territórios", afirmam os 
indígenas. 

dre , mo trou omo o apital e tá ufo
cando o meio científico e tran formando 
laboratório em linha d montagem. Tan
to na agri ultura quanto na farmacologia, 
o ienti ta ão pre ionados a de envol
ver produto que po am entrar no merca
do o mai rápido po ível. A população 
mundial e tá endo cobaia de es novo 
remédio . Falando obre a engenharia ge
nética, a dra. Mae di e que um mundo de 
fanta ia e tá endo vendido à população. 
O deciframento do genoma humano não 
garante a cura de doença . A variantes 
ambientai têm que er levadas em conta. 

Um debate comercial 
e político 

A segunda parte do debate sobre 
transgênicos tratou das questões econômi
cas e políticas. Os painelistas.falaram so
bre as implicações mercadológicas da in
serção da nova tecnologia. A Organização 
Mundial do Comércio (OMC), que regula 
as relações do mercado internacional, foi 
apontada como alvo das pressões que de
vem ser exercidas no combate ao uso in
discriminado de transgênicos. Os paine
listas lamentaram que o órgão esteja 
atuando do lado das grandes corporações. 
Segundo suas regras de comércio mun
dial, não se pode "discriminar" os produ
tos geneticamente modificados. A OMC é 
usada em disputas que visiveimente ferem 
a soberania dos países. Os Estados Unidos 
ameaçam recorrer desde 1997 contra a 

União Européia para t rminar com a proi
bi ão da importação de organi mo gene
ticam nt modificado . A demanda norte
ameri ana é fomentada pela grande em
pr a d biotecnologia agrícola. Ela não 
onceb m perder o mercado europeu. 

gundo o profe or Pat Mooney, da 
O G Ero ão, Tecnologia e Concentração 
Corporativa (ETC), 2002 erá o ano de luta 
entre a indústria de biotecnologia e a ocie
dade civil. A empresa tentarão alegar que 
o u o do tran gênico já é um fato e que 
não pode er revertido. Ele prevê que a 
Convenção sobre Biodiversidade da ONU, 
a ser realizada em abril na cidade de Haia, 
na Holanda, vai ser o cenário dessa disputa. 
A sociedade civil preci a combater este dis
curso apresentando alternativas limpas aos 
organi mos geneticamente modificados. 

O profes or Victor Pere , da Universi
dade Federal do Paraná, pesquisou a estra
tégia da Monsanto no Brasil. Segundo os 
dados que ele apresentou na palestra, a em
presa conseguiu o domínio do mercado de 
sementes de soja e milho no país em ape
nas 20 anos. A introdução dos transgênicos 
só foi freada pela ação de grupos ambienta
listas que conseguiram liminar na Justiça 
proibindo o cultivo no Brasil em 1999. 

Fechando o debate, o deputado esta
dual Elvino Bohn Gass, do PT gaúcho, fa
lou da necessidade de a sociedade civil se 
unir na luta contra as grandes empresas de 
biotecnologia. Para Bohn Gass, com o do
mínio da Monsanto sobre os bancos de se
mentes de soja e milho, a liberação dos 
transgênicos no país seria o fim da sobera
nia agrícola brasileira. 

Todos os participantes da mesa enfa
tizaram a importância do Brasil no com
bate aos transgênicos. Como segundo 
maior produtor de soja do mundo e o ter
ceiro maior de grãos em geral, o país re
presenta uma barreira definitiva à expan-
ão das culturas transgênicas. Dependen

do do lado para o qual o Brasil pender, a 
guerra pode ser ganha ou perdida. • 

As grandes empresas estão preocupadas com o monopólio 
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RGANIZADA PELA ÜXFAM, 

INSTITUIÇÃO VINCULADA À 

Universidade de Oxford, 
na Inglaterra, a conferên
cia Saber, Direitos de Re

produção e Patentes teve como principal 
tema de debate a questão da liberdade no 
uso de oftwares, assunto apresentado 
pelo fundador do Movimento Software 
Livre, Richard Stallman, e o problema da 
reprodução das sementes, hoje controlada 
pela transnacional Monsanto (corporação 
que produz os transgênicos). 

O animador do debate foi o belga 
François Houtart, do Fórum Mundial das 
Alternativas. O representante da Oxfam 
na mesa de debates, Michael Bailey, ini
ciou a conferência referindo-se à questão 
da propriedade intelectual. Ele lembrou 
que os países do Norte "só se desenvolve
ram porque usaram propriedade intelec
tual de outros países e o exemplo mais re
cente são os Estados Unidos, que, no sé
culo XIX, usaram a propriedade intelec
tual da Inglaterra e do Japão, que no sécu
lo XX, usou a propriedade intelectual dos 
Estados Unidos". Bailey condenou o 
comportamento desses países que agora, 

lreltos 
de reprodução 
e patentes 
O ativista francês José Bové 
liderou a destruição de uma 
plantação de soja transgênica 
da Monsanto, durante o Fórum 
Social Mundial de 2001 

já desenvolvidos, "estão criando leis e, 
pior ainda, impondo estas leis aos países 
em desenvolvimento, com as Trade Rela
tions of Intellectual Properties (Trips)". A 
saída "por questão de justiça é exigir re
formas nos acordos baseados nestas con
venções e mostrar aos Estados Unidos e à 
União Européia que devem parar de esta
belecer, unilateralmente, as regras dos 
acordos internacionais". 

Em aparte a Michael Bailey, o ani
mador dos debates, François Houtart, cri
ticou a expressão "propriedade intelec
tual", afirmando que as barreiras à repro
dução da produção intelectual "são mais 
uma das exigências do capitalismo que 
destrói toda a capacidade criativa e não 
admite o fato de que o conhecimento de-
ve ser coletivo". , 

Por sua vez, Jean Pierre Berlan, da 
instituição francesa Instituto Nacional de 
Pesquisas Científicas (Inra), disse que, em 
1998, quando foi criada a técnica para es
terilização de espécies vegetais, estabele
ceu-se a separação entre produção e re
produção de vegetais. "A partir daí, os 
agricultores passaram a produzir e as 
transnacionais a reproduzir. Com isso, 

criou-se um falso problema porque os 
seres vivos se reproduzem naturalmente, 
não havendo nenhuma distinção entre 
produção e reprodução de espécies". Ber
lan denunciou que a Monsanto "saiu em 
campanha pelo mundo estimulando de
núncias para quem estivesse praticando o 
'crime' de reproduzir sementes, com ins
talação de linhas diretas para o disque-de
núncia". A Monsanto, segundo o pesqui
sador, criou uma empresa voltada apenas 
para investigar a "pirataria". 

O debatedor com maior audiência no 
debate foi Richard Stallinan, que luta pela 
"liberdade para os programadores e para 
os usuários da internet". Ele afinnou que, 
"quando os usuários não têm liberdade pa
ra definir o software que desejam utilizar, 
não têm garantia do comportamento deste 
software e não podem monitorar possíveis 
crimes e menos ainda possíveis vírus". Ele 
chamou ainda atenção para a questão dos 
preços. Com um "software privatizado", 
uma peça que custaria um dólar chega ao 
preço de dez dólares no mercado, e "se 
houvesse a livre distribuição de softwares, 
o povo teria mais acesso à informação". 

Atualmente, mais de 20 milhões de 
pessoas utilizam softwares livres em seus 
computadores. Em relação à Microsoft, 
Stallman disse que, "ao negar liberdade 
aos usuários, a empresa norte-americana
vem causando danos diretos ao desenvol
vimento de novas tecnologias". (Memélia 
Moreira) • 

de patentes das matrizes dos alimentos (sementes) 
Clll!R~ 239 57 



RGA IZADA PELA ENTIDA

DE INTERNACIO AL MÉDI

COS SEM FRONTETRAS. a 
di cu ão reuniu o m ' cli
co pale tino Mu tafá Bar

ghouti. membro da União de Comite 
Palestino de Medicina: Mário Shaeffer. 
do Grupo Pela Vida, do Bra il; Adrian 
Lowit, da organização de ontrole obr 
a indú tria farmacêuti a Oxfam lnter
national, in tituição vinculada à ni
ver idade de Oxford, Inglaterra. e li hei 
Lobrowi k, do Médico Sem Fronteira . 
A mediação foi feita pela profe ora 
Sônia Correa do ln tituto Bra ileiro de 
Análi e So ioeconômica (Toa e). 

A quebra da patente do laborató
rio foi defendida pelo quatro pale -
trante como a melhor forma de derru
bar a barreira do alto preço do medi
camento e e tornar universal o ace o 
ao coquetel anti-Aid . A ociedade civil 
e os governo do paí es foram aponta
dos como agente de ta pre ão contra a 
indústria farmacêutica. 

A disputa do Brasil e da África do 
Sul contra o laboratório na Organiza
ção Mundial do Comércio (OMC) pela 
redução dos preços foi citada como 
exemplo de iniciativa bem-sucedida. No 
ano passado os dois países ameaçaram 
quebrar a patente dos medicamentos an
ti-Aids, caso os preços não fossem redu
zidos. O Brasil já conseguiu acordos 
com vários laboratórios para seguir dis
tribuindo gratuitamente o coquetel. 

Mustafá Barghouti afirmou que os 
povos e as instituições de cada país têm 
que decidir sobre suas próprias políticas 
de saúde. Os investimentos dos governos 
devem levar em consideração as aspira
ções da população, que deve ser consulta
da. Barghouti disse, ainda, que a saúde 
passa também por políticas não direta
mente relacionadas à medicina. No caso 

de eu povo. o médico afinnou que a aú
de pública da Palestina passa pela aída 
do Exército de Israel dos territórios ocu
pados, que hoje interfere até na livre mo
vimentação do povo. 

Ainda sobre este assunto, Adrian Lo
wit concordou que em muitos países em 
desenvolvimento a melhoria da saúde pú
blica passa pelo cancelamento da dívidas 
externa e interna. Segundo Adrian, a Ox
fam atua junto à Organização Mundial do 
Comércio (OMC) na garantia dos direitos 

dos povos menos favorecidos. As princi
pais reivindicações são a queda dos pre
ços dos medicamentos em todo o mundo, 
a liberação dos genéricos, o aumento de 
investimentos em pesquisa e o aumento 
da ajuda dos países ricos aos países po
bres. 

A grande questão defendida pelos 
debatedores foi a quebra de patentes dos 
medicamentos que combatem doenças 
crônicas comuns, como Aids, diabete e 
hipertensão. Mario Shaeffer afirmou 

Debatedores reivindicam acesso universal 
aos medicamentos de combate à Aids 
e melhoria dos sistemas de saúde 
nos países em desenvolvimento 

Medlcame iíde 
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que o Brasil precisa de vontade política 
na luta contra a Aids. O combate deve 
ser feito através da distribu ição gratui ta 
de medicamentos e preservativos. Ele 
defendeu, também, campanhas preven
tivas mais agressivas para conscientizar 
a população. Shaeffer afirmou que o 
país não quebrou realmente as patentes 
dos remédios contra a Aids. Apenas 
pressionou pela queda dos preços. Mi
chel Lobrowisk informou que os labora
tórios farmacêuticos negociam com o 
governo a transferência de tecnologia 
para a produção dos medicamentos, táti
ca que evitaria a quebra das patentes. 

Encerrando a conferência, os partici
pantes da mesa-redonda fizeram propos
tas para a democratização do atendimento 
de saúde no mundo. Michel Lobrowisk : 
afirmou que a redução dos preços dos me
dicamentos é vital. Segundo ele, o direito 
à vida deve estar acima do direito de pa-

Aids 
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HIV não impede vida digna 

O que vamos fazer de nossa vida? Foi com esta indagação que o chileno 
D~v(d Meléndez, representante da Fundação Laura Rodríguez, abriu a 
oficina que abordou o tema da qualidade de vida para o cidadão HIV 

positivo. Soropositivo há quatro anos, David trouxe ao debate com muita cora
gem a perspectiva de que para uma pessoa a descoberta de ser portador do 
vírus da Aids deve ser encarada como um recomeço da vida e não como o sinal 
do fim dela. 

Segundo o ativista chileno, a enorme complexidade relativa aos diferentes 
tipos de vírus transmissores faz com que o surgimento - ou não - da doença se
ja uma combinação de elementos médicos e psicossomáticos. ''A vontade de vi
ver faz toda a diferença no desenvolvimento da doença", afirmou. A luta contra 
a discriminação social e, principalmente, o alto custo dos medicamentos foram 
os principais pontos tocados pelo chileno. Ele mostrou que uma das grandes 
dificuldades dos soropositivos é a má distribuição dos remédios por parte dos 
governos. No Chile, apenas cerca de 50% da população têm acesso gratuito à 
medicação", disse Melendez. 

A situação é melhor no Brasil, onde, conforme o ativista Antônio Alves Fer
reira, aproximadamente 90% dos portadores recebem a medicação de forma 
gratuita, ao contrário de países como Uruguai, Paraguai, Peru e Bolívia, que 
possuem sérias deficiências no atendimento médico à população. O direito de 
patente dos grandes laboratórios também foi criticado e apontado como uma 
das principais causas da dificuldade em se combater a doença e possibilitar 
uma melhor qualidade de vida para o portador do vírus. 

Antônio Alves, soropositivo desde 1983 e atualmente coordenador em For
taleza de uma casa que abriga outras 15 pessoas portadoras do vírus HIV, apro
veitou a oficina para divulgar uma Carta Aberta onde denuncia o grave proble
ma de distribuição de remédios através do Sistema Único de Saúde (SUS) no 
Ceará. Se queremos nossos direitos, não podemos ficar no anonimato, temos 
que mostrar a cara ", afirmou. 

Durante a oficina, representantes do Grupo Renascer divulgaram o livro E 
se tudo que você ouviu sobre Aids estiver errado? Conhecido por suas críticas 
às empresas farmacêuticas, o grupo prega a não utilização de remédios no tra
tamento da Aids. "Nos damos o direito de questionar o que está colocado como 
sendo a verdade", disse um de seus representantes. Segundo eles, devido à 
complexidade dos diversos tipos de vírus, são muitos os casos onde os remé
dios não ajudam. Além disso, também enfatizam a forte influência que os fato
res psicológicos têm no possível desenvolvimento da doença. 

tentes. Adrian Lowit sugeriu a criação de 
um fundo internacional para o atendimen
to à saúde. E afirmou mais adiante que as 
pessoas não podem mais morrer de doen
ças tratáveis. O ativista da Oxfam consi
dera que a saúde tem que ser o centro das 
discussões políticas. Mário Shaeffer insis
tiu no acesso urgente da população aos 

medicamentos. O representante do Grupo 
Pela Vida propôs novamente a quebra das 
patentes. 

Por último, Mustafá Baghouti, numa 
intervenção emocionada aplaudida de pé, 
pediu a criação de uma força internacional 
de saúde para atuar nos territórios ocupa
dos. (Ivan Trindade) • 
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PROCESSO DE GLOBALIZA

ÇÃO EXIGE MECANISMOS de 
parti ipação tran parência 
e controle o ial ·'para a 
coo trução de uma cidada

nia planetária que leve à melhoria da on
diçõe de vida da humanidade. à redução 
das desigualdade ociai e regionai e à 
proteção do meio ambiente". Esta é uma 
da te e defendida pelo manife to produ
zido pelo Fórum Preparatório Rio+ 1 O. qu -g 
e reuniu em Porto Alegre entre o dia 1? 

e 30 de janeiro. ~ 
Com conferên ia feita pelo profe - 1 

sor Jo é Lutzemberger, que parti ipou do l 
painel obre "Ética Globalização e Su -
tentabilidade· , Ermínia Mari ato e pe ia-. 
li ta em que tõe urbana ; Ruben Pe ci. 
pre idente do Fórum Latino-Americano de 
Ciências Ambientai ; Frei Beto, e da ena
dora Marina Silva (PT- C). além de ou-
tra per analidade , o encontro preparató-
rio da Rio+ 1 O realizado em PortQ Alegre 
decidiu levar à Conferência da O para 
o Desenvolvimento Su tentável, a e reali-
zar em agosto, em Johanesburgo, uma ava
liação sobre a implantação dos acordos fir
mados no Rio de Janeiro em 1992. 

a abertura do encontro, Frei Beto 
chamou a atenção dos partidos de esquer
da "que não demonstram sensibilidade pa
ra com os problemas ambientais". E de
nunciou a postura como sendo "uma nega
ção dos princípios socialistas citados em 
tantos programas desses partidos". 

Foram debatidos no Fórum Prepara
tório - coordenado pelas ONGs - as ques
tões de Energia, Clima, Agenda 21, Biodi
versidade, Florestas, Comércio Internacio
nal e Recursos Hídricos. 

O documento final do Fórum de Meio 
Ambiente em Porto Alegre repudia os 
transgênicos, "que as grandes corporações 
tentam nos impor e que põem em risco a 
segurança alimentar de milhões de pessoas 

A principal preocupação dos 
ambientalistas tem sido a difusão 
de uma consciência da importância 
da preservação do meio ambiente. 
Ao lado, Frei Betto, que pediu 
uma maior sensibilidade 
dos partidos de esquerda 
para os problemas ambientais 

e representam uma ameaça à biodiversida
de e à saúde humana", e também a posição 
do governo dos Estados Unidos, que põem 
seus interesses econômicos acima dos inte
resses coletivos da humanidade, ao se recu
sarem a assinar o Protocolo de Quioto. 

Mais uma vez, as organizações am
bientalistas denunciaram os modelos de 
urbanização. A professora Ermínia Mari
cato afirmou que "o modelo atual concen
tra riquezas, distribui miséria e degradação 
ambiental". Na sua opinião, é preciso que 
se exija a democratização do acesso à água 
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e à terra, "no campo e na cidade, além de 
um modelo energético renovável com con
trole social sobre seu uso". 

Preocupadas com a possibilidade de 
esvaziamento do encontro de Joanesbur
go, as organizações não-governamentais 
que participaram da reun ião de Porto Ale
gre estão estudando formas de denunciar 
os governos ausentes da Rio+ 1 O. Uma 
das estratégias de luta cogitada é a adoção 
de um boicote aos produtos destes países, 
notadamente dos Estados Unidos. (Me
mélia Moreira) • 

Um mundo sustentável é possível, mas ainda está 
longe, constata o fórum preparatório da Rio+ 1 O 

e8ust dade 
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No marco do FSM, foi distribuído este documento, 
representativo de um programa de ação compartilhado 
pela maioria dos presentes em Porto Alegre. 
O texto foi redigido pelo bispo dom Pedro Casaldáliga, 
de São Félix do Araguaia, Mato Grosso 

ÓS, COMO TODOS OS POVOS 
DAS AMÉRICAS, a partir da 
nossa mais profunda con
vicção e da nossa utopia, 
queremos levantar a voz 

e manifestar nossa inquietude e indigna
ção diante de tantas injustiças, pratica
das há séculos contra nossos povos pelo 
capital internacional e por governos 
irresponsáveis. 

Os países do Terceiro Mundo, como 
os do nosso continente, ainda sofrem - e 
hoje de modo sistematicamente estrutural 
- problemas cruciais que atingem a maio
ria de sua população. São negados os di
reitos ao trabalho, alimentação, terra, mo
radia digna, educação e informação. 

Globaliza-se a miséria, mas não o 
verdadeiro progresso. Essa globalização 
gera dependência e cerceia a soberania 
dos povos. Os capitais circulam livremen
te, mas as pessoas não. Prioriza-se a com
petitividade, em vez da solidariedade. Ab
solutiza-se a mercadoria ao mesmo tempo 
em que são ignorados os valores éticos. 
Tudo tem preço, inclusive a dignidade hu
mana. Depredam-se os recursos naturais e 
põe-se em risco a sobrevivência da huma
nidade. Privatizou-se a terra, e agora se 
tenta privatizar a água, a biodiversidade, 
as plantas, os animais, quem sabe um dia 
os ventos, o sol... A cobiça está acima da 
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fraternidade. A propriedade tem mais va
lor do que a vida. 

Basta! Esse sistema de morte não po
de continuar! 

Para isso, aqui, neste porto do rio 
Guafba, Porto Alegre e solidário, encon
tram-se pessoas de todos os continentes, 
trabalhadores do campo e da cidade, habi
tantes de todos os lugares, migrantes, jo
vens e estudantes, brancos, negros e indí
genas, homens e mulheres, crentes e não 
crentes, ecologistas, lutadores do povo ... 
Viemos para gritar e manifestar ao mundo 
a nossa indignação e a nossa esperança! 

das 
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Sabemos que não basta gritar. É ne
cessário lutar conscientemente, unindo as 
forças e as aspirações! 

Para isso queremos fazer deste porto 
de encontro um porto de compromisso pa
ra cada um de nós e para nossas respecti
vas organizações. 

Lutaremos pelos direitos fundamen
tais dos nossos povos: soberania, identi
dade, autonomia, liberdade, alimento, tra
balho, terra, habitação, educação pública 
de qualidade e gratuita. 

Lutaremos contra o monopólio da in
formação dos grupos econômicos e dos go
vernos imperialistas, que controlam os prin
cipais meios de comunicação de massa. 

Lutaremos contra o capital financeiro 
e seus insaciáveis interesses. 

Lutaremos contra o pagamento da dí
vida externa, a qual denunciamos como 
verdadeira usura internacional. 

Lutaremos contra a violência e o ma
chismo, contra a manipulação política e a 
corrupção econômica. 

Juntemo-nos todas e todos contra o 
dorrúnio imperialista que utiliza o FMI, o 
Banco Mundial e a OMC. E que favorece, 
em nosso continente, o militarismo, a vio
lência, a repressão, com suas bases e com 
os seus planos militares - Plano Colômbia, 
Plano Puebla-Panamá, Plano Dignidade na 
Bolívia - e sua ganância sobre a Amazônia. 

Juntemo-nos agora para desmascarar 
e combater a Alca, que o sistema quer nos 
impor, como uma nova forma, continen
tal, de dominação colonialista. Propomos 
especialmente que se realize neste ano de 
2002, em toda a Nossa América. um gran
de plebiscito, uma verdadeira consulta po
pular continental, para que os nossos po
vos decidam sobre a Alca, e sobre todos 
os assuntos que nos afetam diretamente. 

Conscientizemo-nos, organizemo-nos, 
em todos os espaços e rincões. E caminhe
mos sempre com o povo, como povo. • 
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DIAG ÓSTICO DOS PARTICI

PANTES DA CO FERÊ CIA 

DEMOCRATIZAÇÃO DAS CO

MUNICAÇÕES E DA MfDIA 
parte do eixo temático '·A 

afirmação da ociedade civil e do e pa
ço público '. foi unânime: a propriedad 
dos meio de comunicação e tá ada v z 
mai r trita a grande grupo interna io
nais. 

O waldo León, da Agên ia Latino
Americana de Informação ( lai), itou 
o artigo 19 da Declaração Uni er ai do 
Direito Humano , que garante o a e o 
à informação e à liberdade de impren a 
como ponto de partida para defender a 
nece idade urgente de mobilização pe
la democratização da comuni ação. Se
gundo ele, para urtir efeito. e ta luta 
deve agregar uma ampla rede de movi
mento ociai . León de tacou que a in
fluência política exercida pela empre-
a de comunicação a egura a manu

tenção de ta ordem. Para alterar e te 
quadro, ele defende a nece idade de a 
ociedade civil con truir a contra-infor

mação em redes. Ele ugeriu a união de 
profi ionais pesqui adores e cidadão 
em organizações que possam interferir 
na comunicação. 

Além disso, León alertou para um 
ponto que às vezes passa de percebido, 
apesar de fundamental para uma demo
cratização real da comunicação: o apoio a 
políticas públicas sustentadas sobre 
meios democráticos de participação po
pular. Roberto Savio, da Inter Press Ser-

Nem a internet se salva 

A 
informação se tornou vital para o exercício da soberania na sociedade con
temporânea. Um seminário proposto pela Associação Latino-Americana de 
Informação (Alai), a partir de idéias colocadas em um workshop realizado 

no evento do ano passado, analisou o cenário mundial e definiu propostas para a 
democratização dos meios de comunicação. 

Sally Burch, membro da Apress (entidade francesa de discussão sobre temas 
da comunicação), denunciou que as corporações transnacionais estão tentando 
em vários países modificar a legislação que regula as comunicações para poder 
exercer maior controle sobre a mídia. ''.4 sociedade civil organizada tem que inter
vir para não se ver alijada desse campo de conhecimento", alertou Sally. E advertiu 
que o monopólio que caracteriza a realidade dos outros meios de comunicação 
também está chegando à internet. Çriada para ser instrumento de democratização 
da informação, a nova tecnologia já está nas mãos de poucos e grandes grupos, 
que taxam, cobram e controlam a rede virtual. Por essa razão, a especialista pro
pôs que sejam criadas novas legislações de controle sobre a distribuição de con
cessões e permissões de exploração dos meios de comunicação. ''.4 sociedade ci
vil tem que participar e intervir nesta discussão, que precisa ser mundial", disse. 

vice (IPS), e lgnacio Ramonet, do Le 
Monde Diplomatique, demonstraram as 
alteraçõe no mundo da comunicação nos 
últimos anos, citando "fal as empresas de 
comunicação", como Wamer, Sony, GE, 
AT&T, que estariam hoje dominando a 
propriedade dos meios. 

Roberto Savio faz coro com León so
bre a necessidade da contra-informação. 
"Hoje vivemos um problema de correla
ção de forças. Quando se fala em liberda
de de imprensa, se fala na liberdade dos 
donos dos veículos de comunicação, que 
são instrumentos comerciais." 

Com medidas práticas que ajudem a sustentação 
dos veículos alternativos, a sociedade civil precisa 
se mobilizar para enfrentar o monopólio 
dos grandes meios de comunicação 

r a 
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O motor de um veículo de comuni
cação não são as vendas, mas a propa
ganda. Portanto, uma empresa de comu
nicação não vende informação aos con
sumidores; vende cidadãos aos anun
ciantes. "Desse modo, nós também aca
bamos nos tornando mercadori as", sen
tenciou Ramonet. Por isso, é importante 
centrar os esforços na produção e divul 
gação de uma contra-informação pela 
sociedade civil. 

Se a notícia é tratada como mercado
ria, o compromisso com a informação dei
xa de existir. Ela se torna um produto da 
cultura de massa como outro qualquer. 
Para Ramonet, "existe uma informação 
para os dominados, e outra para os que 
exercem o poder dominante." A informa
ção oferecida ao seleto grupo que detém o 
poder político e econômico é precisa, bem 
elaborada e cara. 

Televisão pública para uma 
programação de qualidade 

A televisão pública é um instrumento importante para a melhoria da progra
mação das emissoras de televisão em geral. A afirmação foi feita pelo pro
fessor da Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo (USP), 

Laurinda Leal Filho, durante sua participação na oficina "Rádios e televisões 
públicas no Brasil". Já o fortalecimento das emissoras de rádio e televisão públi
cas como alternativa de democratização da comunicação foi defendida pelo 
diretor-presidente da Fundação Piratini, o jornalista José Roberto Garcez. 

"Uma emissora pública de qualidade obriga as televisões comerciais a mu
darem a linha de programação e permitem ao telespectador perceber que exis
tem alternativas à tevê que detém, historicamente, a hegemonia no Brasil", des
tacou Leal Filho. E acrescentou que, no nosso país, praticamente inexiste a emis
sora pública, pois "a maioria das televisões que não é comercial, é estatal". O ca
minho para a transformação de estatal em pública, segundo o professor da USP, 
é fazer com que as televisões e rádios sejam geridas por conselhos independen
tes do éstado, que mantenham um distanciamento do poder político, a exemplo 
do que ocorre com a BBC de Londres, que tem o melhor modelo de tevê pública 
do mundo. 

Para José Roberto Garcez, a população que não está mais interessada nas 
emissoras comerciais, que funcionam a partir da lógica de mercado, encontra
riam uma alternativa nas emissoras públicas, que têm sua programação centrada 
no cidadão. "Elas estimulam a informação e a reflexão, ao contrário das emisso
ras comerciais, que veiculam conteúdos que não fazem o cidadão pensar". 

Na contra-informação, a proposta é 
diferente: quem luta para democratizar o 
acesso à informação não aceita que as 
leis do mercado sejam o fator preponde
rante. "A contra-informação deve ser 
muito rigorosa, senão cairemos na guer
ra da mentira contra a mentira. Com a 
verdade, venceremos", assegura, otimis
ta, Ramonet. 

A diversificação das fontes de infor
mação foi apontada como a melhor solu
ção para a difusão desta contra-informa
ção. E o papel da internet foi considerado 
chave: "A internet foi o veículo que possi-

bilitou a mobilização internacional da ju
ventude para as lutas contra a globaliza
ção capitalista", entusiasmou-se Joelle 
Palmieri, da Apress. Porém, Roberto Sa
vio lembrou que a rede ainda é um veícu
lo muito restrito, citando que cerca de 
50% da população mundial jamais sequer 
teve acesso a um telefone. 

e munlcaçAo 

Jeff Cohen, da organização Accuracy 
in Reporting, sugeriu idéias em defesa de 
veículos alternativos. Como formas de sus
tentar financeiramente estes veículos, ele 
citou um projeto de lei em tramitação na 
Câmara de Nova Iorque possibilitando 
doações individuais de até 200 dólares, que 
seriam descontados dos impostos, para veí
culos independentes. Além disso, ele suge
riu a possível taxação de jornais e canais de 
televisão comerciais, originando-se uma 
verba que seria destinada aos veículos al
ternativos. (Alvaro Neiva) • 
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Por estar pautado 
por valores neoliberais, 
professores 
latino-americanos 
denunciam o sistema 
de avaliação 
nas escolas imposto 
no continente 
e reivindicam 
a mudança 
na metodologia, para 
que a reconstrução 
do ensino público 
se faça a partir 
de "práticas 
que possibilitem 
a construção 
de conhecimento 
capaz de transformar 
a realidade" 

FORMAÇÃO INTELECTUAL 

DA GERAÇÕE que vão 
omandar o d tino do 

e· tu ivam nt para o mercado, ond não 
há e pa o para ria ão d on ito filo-
ófi o . E t foi o prin ipal alerta do pro

i ore que reuniram em conferência , 
pale tra e oficina no ei dia de deba
te em Porto Alegre. 

Cada dia mai excludente, a educação 
e tá e tomando também, a exemplo do 
que ocorria até o início da Idade Moderna, 
um privilégio de quem pode pagar. O i te
ma caminha para a privatização do ensino. 

"O fenômeno vem acontecendo não 
apenas na América Latina e nos paí es po
bre mas também em nações de tradição 
de educação pública de qualidade, como a 
França", denunciou o professor Jean-Paul 
Lainé, do Sindicato acional de Ensino 
Superior daquele país. "Aos poucos, e tão 
tomando o ensino uma mercadoria de luxo 
para os ricos", disse ele durante uma ofici
na que contou também com educadores la
tino-americanos. 

Jean-Paul Lainé propôs a criação de 
uma frente internacional de professores pa
ra resistir à intervenção do Fundo Monetá
rio Internacional (FMI) que "tem a inten
ção de transformar a educação num balcão 
de negócios". 

De acordo com o relatório apresenta
do pela professora argentina Lídia Rodrí
guez, da organização Rede Social para E
ducação Pública nas Américas (RedSepa), 
a política do FMI, "nos anos 90, instalou 
em toda a América o sistema de avaliação 
educacional (no Brasil, conhecido como 
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FORUMzinho 

No I FORUMzínho Social Mundial que 
aconteceu no Colégio Júlio de 

Casti/hos, as crianças falaram, brincando 
sobre assuntos sérios. Enquanto os adul
tos discutiam no li Fórum Social Mundial 
(FSM), no FORUMzinho crianças e jovens 
de seis a 14 anos aprendiam que eles tam
bém têm sua parcela de responsabilidade 
na construção de um mundo melhor. 

A idéia partiu de um grupo de educa
dores que sentiram falta de um espaço 
para as crianças no FSM do ano passa
do, enquanto os país participavam dos 
seminários e oficinas. O FORUMzinho gi
rou em torno de dois temas básicos: 
meio ambiente e pluralidade cultural. A 
preocupação dos pais e educadores é 
cuidar do planeta para que seus filhos 
possam habitar um mundo melhor, e pas
sar para as crianças a consciência da ne
cessidade da preservação, comentou 
uma das organizadoras do evento. No to
tal, foram 400 oficinas gratuitas, além de 
espaços para ouvir histórias e shows. 
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No alto, manifestantes protestam contra o descaso do governador Jaime 
Lerner com as universidades do Paraná. Acima, a professora argentina Martha 
Mafei, que denunciou a situação de pobreza dos professores em seu país -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
Provão) que vem apresentando resultados 
desanimadores". O relatório traz exem
plos da Argentina, Costa Rica, El Salva
dor, Honduras, México, Panamá e Que
bec, mas os problemas apontados são se
melhantes em toda a América Latina. En
tre eles, os mais freqüentes são excesso de 
alunos por docente; falta de bibliografia, 
equipamentos e mobiliário; escolas em 
mau estado de conservação, desnutrição 
escolar e carga acadêmica em excesso. 
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A professora argentina afirma que es
te projeto "não cumpre os objetivos para os 
quais foi criado, não traz linhas de orienta
ção para políticas nacionais, além de não 
colaborar com as instituições submetidas à 
prova, "porque estas não recebem nenhu
ma informação sobre o aprendizado e o 
rendimento escolar, tomando conhecimen
to, apenas, de qual posição ocupam no qua
dro nacional, sem contar que o conceito de 
qualidade é muito restrito". 

Diz ainda o documento que "o mais 
importante é levar em conta a coerência 
deste sistema de avaliação com o projeto 
neoliberal de transformar sistemas nacio
nais de ensino em um mercado educativo 
regido pela lei de oferta e procura; por is
so se dá tanta ênfase à classificação de ca
da escola no quadro geral e não à com
preensão das razões que expliquem os re
sultados obtidos". 

Os professores reivindicam que a 
metodologia da avaliação seja mudada. E 
propõem o resgate de uma avaliação 
"com tradição e fundamentos pedagógi
cos, permitindo a construção de conheci
mento capaz de transformar a realidade, 
pensado para uma sociedade que privile
gie a democracia e a justiça sobre as leis 
de mercado". 

Além do problema da baixa qualida
de do ensino, comum a toda a América 
Latina, os professores enfrentam ainda as 
dificuldades de viver com baixos salários, 
traço também comum a todos os países do 
continente. De acordo com as informa
ções da professora Martha Mafei, também 
da Argentina, 49% dos professores de seu 
país vivem abaixo da linha de pobreza. A 
mesma questão foi levantada pelo profes
sor Roberto Lehrer, presidente da Asso
ciação Nacional dos Docentes de Ensino 
Superior (Andes), o sindicato brasileiro. 
"Grande parte dos professores universitá
rios brasileiros "recebiam, até o mês de 
dezembro, um salário menor do que o sa
lário-mínimo e, como a Constituição proí
be salários abaixo do mínimo nacional, 
eles têm uma gratificação". 

Durante o Fórum Social Mundial, 
professores brasileiros da Universidade 
Estadual do Paraná promoveram mani
festações denunciando o governador Jai
me Lemer. Em greve há cinco meses, os 
professores denunciaram a política de 
"desmonte do estado" e informaram que 
o orçamento público para o ensino supe
rior vem sofrendo cortes sucessivos, 
"provocando dificuldades para as univer
sidades públicas que há mais de quatro 
anos não recebem verbas para investi
mentos". (Memélia Moreira) • 
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Enilton Grill 

MA MULHER É ASSASSINADA 

A CADA HORA O MUNDO. 

Uma em cada 10 mulhere 
ofre ao meno um e tupro 

na vida. na maioria do 
caso por homen conhecido . Cerca de -lO 
milhões de mulhere ão exploradas pela 
indú tria da pro tituição. Tailândia. Fili
pinas e Indon' ia estão entre o maio 
fornecedores de pro titula . Méxi o, Ban
glade h e Filipinas tão entr o qu mai 
exploram o trabalho feminino em fábricas. 
Es as agressõe compõem um amplo diag
nó tico da violência contra as mulheres 
apresentado pelas paineli tas Diane Matte 
do Canadá· Sashi Sail da Índia, e Suzy 
Roitrnan da França em representação da 
Marcha Mundial da Mulheres na confe
rência Cultura da Violência Violência 
Domé tica durante o II Fórum Social 
Mundial. As militantes feministas apre en
taram propostas contidas no documento A 
violência contra as mulheres: aí onde o 
outro mundo deve agir. A conferência fazia 
parte do eixo temático ' Afirmação da 
sociedade civil e dos espaços públicos" e 
teve como debatedor o psicanalista Ju
randir Freire Costa (UFRJ, Brasil) e como 
animadora, Fátima Mello (Associação 
Brasileira de Organizações Não-Governa
mentais - Abong, Brasil). 

As raízes da violência contra a mu
lher, sua relação com a globalização neoli
beral e a identificação de alguns elementos 
para a construção de alternativas foram o 
foco desse rico debate. As painelistas mos
traram que as mulheres são vítimas da vio-

re , com a con eqüente hierarquização 
do papéi atribuído ao gênero - e a 
globalização capitali ta neoliberal alicer
çada na di i ão exual do trabalho para 
criar desigualdade adicionais entre ho
men e mulhere . A violência é uma ferra
menta de controle para manter a vigência 
de ta combinação de sistemas. 

A repre entante do Canadá, Diane 
Matte, afinnou que a dominação masculi
na deixou as mulheres em estado de medo 
e de vulnerabilidade constante: "O patriar
cado in tituiu a dominação socioeconômi
ca sobre a mulher", disse. Os regimes ditos 
socialistas também coexistiram com o pa
triarcado, e a experiência histórica das mu
lheres nestas sociedades mostrou que a 
mudança para um regime "progressista" 
não cria automaticamente a igualdade nem 
erradica a violência contra elas. 

No Afeganistão, sob o Talibã, a vio
lência contra as mulheres foi institucionali
zada e transformada em direito divino ou
torgado a todos os homens (ver coordena
da); também em países ocidentais, onde em 
muitos casos houve o reconhecimento dos 
direitos das mulheres, persistem a violên-

eia e o controle sob diversas formas, como 
o crescimento do tráfico sexual, o não re
conhecimento do estupro conjugal e do di
reito ao aborto. Nos Estados Unidos, ocor
re um estupro a cada seis minutos. Em to
das as guerras, o estupro de mulheres é 
usado como arma contra os inimigos. 

Sashi Sai! disse que as mulheres es
tão submetidas a uma opressão "ancestral, 
múltipla e crescente". O século XX teste
munhou o avanço dos direitos das mulhe
res, mas não reduziu a violência, disse a 
ativista indiana. O deslocamento de em
presas do Norte para o Sul em busca de 
mão-de-obra barata resulta em uma ampla 

Especialistas concluem que a erradicação da violência contra 
as mulheres é uma responsabilidade tanto individual como coletiva 

e u 
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absorção da força de trabalho feminina 
em condições dramaticamente precárias, 
com a freqüente exigência de testes de 
gravidez para contratação, assédio sexual 
e situações de risco para a saúde no am
biente de trabalho. Tempera este contexto 
a proibição de sindicalização e os salários 
aviltados, quase sempre inferiores aos dos 
homens, para exercer as mesmas funções. 

Suzy Roitman advertiu que a globali
zação acrescentou novas formas de discri
minação e de violência contra as mulheres, 
como, por exemplo, a articulação de máfias 
dos países, dando dimensão planetária à 
prostituição. Também a globalização é res
ponsável pela crescente feminização das 
migrações, sobretudo em direção aos países 
industrial izados. O fenômeno, historica
mente atingindo os homens, hoje afeta tam
bém as mulheres. Elas são particularmente 

ela 
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Mulheres contra os fundamentalismos 

A campanha "Contra os fundamen
talismos, o fundamental é a 
gente", organizada pela Articu

lación Feminista Marcosur, foi uma das 
manifestações em destaque no Fórum 
Social Mundial 2002. Lançada com muito 
barulho por mulheres de diferentes par
tes do mundo, a campanha visa ampliar 
vozes que se opõem às práticas discrimi
natórias, que submetem homens e 
mulheres a situações de opressão. 

A entidade reúne centenas de movi
mentos da América Latina e tem a uru
guaia Lilian Cel/berti, presa no Rio Grande 
do Sul pelo regime militar em 1978, como 
sua representante maior, já que a sede 
central fica em Montevidéu. Acompanha
da por Guacira César de Oliveira, repre
sentante da Articulação de Mulheres Bra
sileiras, com sede em Brasília, Lilian des
taca que o fundamentalismo não existe 

vulneráveis ao tráfico de seres humanos de
vido à feminização da pobreza e à falta de 
acesso à educação e ao emprego nos seus 
países de origem. Segundo o francês Luca 
Marin, do Centro de Estudos sobre Migra
ções Internacionais, nos últimos anos, as 
mulheres passaram a enfrentar a repressão 
aos imigrantes e muitas vezes são tratadas 
como criminosas. Mulheres da América 
Latina e do Terceiro Mundo em geral refor
çaram os movimentos migratórios em bus
ca de trabalho ou são exploradas por máfias 
internacionais. Das Filipinas, 80% das pes
soas traficadas são mulheres, que são usa
das como domésticas ou prostitutas. 

Chegou-se à conclusão de que a res
ponsabilidade de erradicação da violência 
contra as mulheres é individual e coletiva, 
de homens e mulheres, inclusive no inte
rior das farru1ias e organizações. Os pode
res Legislativo e Judiciário também foram 
responsabilizados por serem coniventes 
com a existência de múltiplas lacunas que 
favorecem a discriminação, como, por 
exemplo, a ausência da tipificação da vio
lência intrafarniliar na legislação penal de 

apenas no Oriente. Ele é sempre político e 
prospera em sociedades que negam a hu
manidade e que legitimam mecanismos 
violentos. Independentemente dos objeti
vos de cada fundamentalismo, há um 
ponto de convergência entre eles: todos 
querem dominar a vida das mulheres. 

Nas Américas existe a ofensiva fun
damentalista católica para o controle da 
sexualidade feminina. Li/ian destaca que 
os governos dos Estados Unidos e do 
Afeganistão foram os únicos que até hoje 
não assinaram a Convenção das Nações 
Unidas para a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra as Mu
lheres. Ainda sem previsão de data, será 
publicado um livro com todos os depoi
mentos de mulheres presentes no fórum. 
Para todos aqueles que se interessarem 
por esta campanha, foi criado o site 
www.mujeresdelsur.org.uy. 

muitos países da América Latina. O direi
to internacional foi citado como um mar
co para legislar a favor da mulher e dimi
nuir a discriminação imbutida em leis que 
aceitam a "tradição" como atenuante e 
justificativa para crimes cometidos pelo 
homem, inclusive o assassinato de mulhe
res . A Marcha Mundial das Mulheres pro
pôs a realização de um tribunal interna
cional sobre a violência contra as mulhe
res durante a terceira edição do Fórum So
cial Mundial, em 2003. • 

A Marcha Mundial das Mulheres é uma ação 
interuacional contra o capitalismo patriarcal, cujas 
principais conseqüências são a pobreza e a violência 

se.tista. Em 2000 a marcha mobilizou mulheres 
de 161 países e territórios de todos os conti11e11tes, 
em ações de denúncia, protesto, educação popular, 

pressão por políticas públicas e construção de 
alteruativas. Mais de cinco milhões de assi11ah1ras 

de apoio foram entregues à ONU em 011h1bro de 2000. 
Nesse dia, 10 mil mulheres participaram de 

manifestação em Nova Iorque e militares fizeram 
manifestações em mais de 40 países. 

Mais illformações nas páginas: 
www.soforg.br/marcl1am11lheres 

011 www.ffq.qc/marche2000 
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FÓRUM SOCIAL Mu DIAL 

CONTOU COM A IMPORTANTE 

parti ipação de repre en
tante da A ociação R -
volucionária da Mulhere 

do Afegani tão (Rawa), organização hi -
tórica que, ape ar da perseguição política. 
vem de empenhando um important papel 
na defe a do povo afegão. militante 
Mariarn Rawi deu um depoimento. on
tando um pouco da hi tória da luta da 
Rawa e mo trou ua vi ão obre o regime 
fundamentali ta do Talibã. a guerra 
impo ta pelo Estado Unido . o novo 
dirigente político e todo o ofrimento 
impo to à população do paí . 

A Rawa tem 25 ano . e i te muito 
ante de o Talibãs a urnirem o poder no 
Afegani tão. A defe a de direito iguai 
para a mulhere empre foi uma que tão 
importante. ma não a única ... Lutamo 
pela libertação, pelo fim da opre ão reli
gio a, pelo direito humano e pela de
mocracia , explica Mariam Rawi. 

o último ano , a resi tência polí
tica ao fundamentali mo foi de mantela
da. Todo o grupos e e vaziaram em 
conseqüência da repressão, que também 
tomou praticamente impo ível a articula
ção entre o grupos. Apesar disso, a Rawa 
tenta manter a luta viva, mantendo-se co
mo uma organização clandestina. 

Hoje, a maior parte de suas ativida
des são organizadas a partir do Paquistão. 
Mesmo nas viagens internacionais tem 
que utilizar nomes e documentos falsos, e 
evitam aparecer na imprensa, pois não po
dem ser reconhecidas, ou sofrerão com a 
repressão em seu país. Mariam Rawi ad
mite que este é apenas um de seus muitos 
codinomes. 

Organização afegã sobrevive na clandestinidade lutando 
pelos direitos das mulheres e em defesa d_a democracia 

a não repre enta a opre ão porque ~la 
empre fez parte da religião e da cultura 

locai . É verdade que o fundamentalista 
a utilizaram como in trumento repres ivo, 
ma a opre ão da mulhere e tá presente 
de diversas outra maneira . "Hoje não há 
equer ra tro de mulheres profes oras, 

médicas ou ocupando cargos importantes 
no governo como acontecia há l 5, 20 
ano ' , di e Rawi. 

O pior, porém, não é isso. Ela denun
cia que a uposta "libertação" do Afega
nistão pelos norte-americanos não mudou 
a vida dos afegãos. "Nossa vida nos últi
mos meses não foi muito diferente dos úl
timos anos. Não existe espaço para nós 
atuarmos. As mulheres ainda sentem medo 
de sair às ruas. de procurar emprego, estu
dar, freqüentar uma universidade", afirma. 

Rawi sabe que o sofrimento do Afe
ganistão também é partilhado por muitos 
outros povos, atingidos por guerras, ou ví
timas da repressão de um Estado violento. 
E ela acredita que a luta do povo afegão 
não pode ser vencida sem o apoio de ou
tras nações. Nesse sentido, afirma que o 
Fórum Social Mundial é um espaço im-

portante para aumentar a olidariedade in
terna ional ao afegão , principalmente 
da parte do povo latino-americanos. 

Mariarn Rawi afirma que existem di
ferente forn1a de fundamentalismo. No 
Afegani tão, é inônimo de terrorismo. Eles 
e utilizam de elementos culturais, religio
o e étnicos como uma arma. E a política 

terrori ta do Talibã não pode ser eparada 
de uas po ições fundamenalista . Mas de
nuncia que os atentado terroristas que atin
giram o Estados ·Unidos em setembro de 
2001 também são fruto da política externa 
norte-americana. "O governo do Estados 
Unidos é o pai dos fundamentalistas do Ta
libã e da Aliança do Norte", cuja vitória não 
representa um avanço sociopolítico para o 
povo afegão. "São tão fundamentalistas co
mo o Talibã", denuncia. 

Rawi lembra que o Afeganistão ocu
pa uma posição geográfica estratégica. 
Sua localização na Ásia Central é funda
mental para o escoamento do petróleo. 
Para ela, os governos ocidentais, princi
palmente os Estados Unidos, querem 
manter sua influência na região. A defini
ção dos grupos que ocuparão o poder inte
ressa a Washington, política e econo
micamente. Entre os benefícios econômi
cos que os Estados Unidos podem ter na 
região, mantendo ass im seu poder, está a 
construção de um oleoduto atravessando o 
Afeganistão. Logo, conclui ela, "a guerra 
criada pelos Estados Unidos foi movida 
por interesses econômicos e geopolíticos 
e a principal vítima de todo este processo 
foi o povo afegão". (A/varo Neiva). • 

revoluclonãrlas 
1 r gas 
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Na cerimônia 
de encerramento do 
Fórum Social Mundial, 
caracterizada 
pela alegria 
contagiante, 
que tomou conta 
de todos os presentes, 
foi lido o texto que 
apresentamos a seguir, 
escrito especialmente 
para essa ocasião pelo 
romancista português 
José Saramago, 
Prêmio Nobel 
de Literatura 
de· 1998 
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OMEÇAREI POR VOS CONTAR EM BRE· 

VÍSSIMAS PALAVRAS UM FATO notável 
da vida campone a o orrido numa 
aldeia do arredore de Floren a há 
mai de 400 ano . Pennito-me pedir 

toda a vo a atenção para e te importante a ante
cimento hi tórico porque. ao contrário do que é 
corrente, a lição moral extraível do epi ódio não 
terá de e perar o fim do relato. altar- o -á ao 
ro to não tarda. 

Estavam o habitante na 
trabalhar no cultivo . entregue ada um ao eu 
afazere e cuidado . quando de úbito e ouviu 
oar o ino da igreja. aquele piedo o tempo 

(estamo a falar de algo ucedido no éculo M) 
o ino tocavam vária veze ao longo do dia, e 
por e e lado não deveria haver motivo de e rra
nheza, porém aquele ino dobra a melancolica
mente a finado , e i o, im, era urpreendente 
uma vez que não con tava que alguém da aldeia e 
encontra e em via de pa amento. Saíram por
tanto as mulheres à rua, juntaram- e as crianças, 
deixaram o homen a lavouras e o me tere , e 
em pouco tempo estavam todo reunido no adro 
da igreja, à espera de que lhe dis es em a quem 
deveriam chorar. O sino ainda tocou por algun 
minutos mais, finalmente calou- e. Instante de
pois a porta abria-se e um camponês aparecia no 
limiar. Ora, não sendo este o homem encarregado 
de tocar habitualmente o sino, compreende-se que 
os vizinhos lhe tenham perguntado onde se encon
trava o sineiro e quem era o morto. 

"O sineiro não está aqui. Eu é que toquei o si
no", foi a resposta do camponês. "Mas então não 
morreu ninguém?", tomaram a perguntar os vizi
nhos, e o camponês respondeu: "Ninguém que ti
vesse nome e figura de gente, toquei a finados pe
la Justiça porque a Justiça está morta." 

Que acontecera? Acontecera que o ganancio
so senhor do lugar (algum conde ou marquês sem 
escrúpulos) andava desde há tempo a mudar de sí
tio os marcos das estremas das suas terras, meten
do-os para dentro da pequena parcela do campo
nês, mais e mais reduzida a cada avançada. O lesa
do tinha começado por protestar e reclamar, depois 
implorou compaixão, e finalmente resolveu quei-

11Hoje, os movimentos 



xar-se às autoridades e acolher-se à proteção da 
Justiça. Tudo sem resultado, a espoliação conti
nuou. Então, desesperado, decidiu anunciar urbi et 
orbi (uma aldeia tem o exato tamanho do mundo 
para quem sempre nela viveu) a morte da Justiça. 
Talvez pensasse que o seu gesto de exaltada indig
nação lograria comover e pôr a tocar todos os sinos 
do universo, sem diferença de raças, credos ecos
tumes, que todos eles, sem exceção, o acompanha
riam no dobre a afinados pela morte da Justiça, e 
não se calariam até que ela fosse ressuscitada. Um 
clamor tal, voando de casa em casa, de aldeia em 
aldeia, de cidade em cidade, saltando por cima das 
fronteiras, lançando pontes sonoras sobre os rios e 
os mares, por força haveria de acordar o mundo 
adormecido ... Não sei o que sucedeu depois, não 
sei se o braço popular foi ajudar o camponês a re
por as estremas nos seus sítios, ou se os vizinhos, 
uma vez que a Justiça havia sido declarada defun
ta, regressaram resignados, de cabeça baixa e alma 
sucumbida, à triste vida de todos os dias. É bem 
certo que a História nunca nos conta tudo ... 

Suponho ter sido esta a única vez que, em 
qualquer parte do mundo, um sino, uma campânu
la de bronze inerte, depois de tanto haver dobrado 
pela morte de seres humanos, chorou a morte da 
Justiça. Nunca mais tomou a ouvir-se aquele fú
nebre dobre da aldeia de Florença, mas a Justiça 
continuou e continua a morrer todos os dias. Ago
ra mesmo, neste instante em que vos falo, longe 
ou aqui ao lado, à porta da nossa casa, alguém a 
está matando. De cada vez que morre, é como se 
afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela 
tinham confiado, para aqueles que dela esperavam 
o que da Justiça todos temos o direito de esperar: 
justiça, simplesmente justiça. Não a que se envol
ve em túnicas de teatro e nos confunde com flores 
de vã retórica judicialista, não a que permitiu que 
lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da 
balança, não a da espada que sempre corta mais 
para um lado que para o outro, mas uma juruça 
pedestre, uma justiça companheira quotidiana dos 
homens, uma justiça para quem o justo seria o 
mais exato e rigoroso sinônimo do ético, uma jus
tiça que chegasse a ser tão indispensável à felici
dade do espírito como indispensável a vida e o ali
mento do corpo. Uma justiça exercida pelos tribu-

nais, sem dúvida, sempre que a isso os determi
nasse a lei, mas também, e sobretudo, uma justiça 
que fosse a emanação espontânea da própria so
ciedade em ação, uma justiça em que se manifes
tasse, como um imperativo moral, o respeito pelo 
direito de ser que a cada ser humano assiste. 

Mas os sinos, felizmente, não tocavam ape
nas para planger aqueles que morriam. Tocavam 
também para assinalar as horas do dia e da nóite, 
para chamar à festa ou à devoção dos crentes, e 
houve um tempo, não tão distante assim, em que o 
seu toque a rebate era o que convocava o povo pa
ra acudir às catástrofes, às cheias e aos incêndios, 
aos desastres, a qualquer perigo que ameaçasse a 
comunidade. Hoje, o papel social dos sinos en
contra-se limitado ao cumprimento das obriga
ções rituais e o gesto iluminado do camponês de 
Florença seria visto como obra desatinada de um 
louco ou, pior ainda, como simples caso de polí
cia. Outros e diferentes são os sinos que boje de
fendem e afirmam a possibilidade, enfim, da im
plantação no mundo daquela justiça companheira 
dos homens, daquela justiça que é condição da fe
licidade do espírito e até por mais surpreendente 
que possa parecer-nos, condição do próprio ali
mento do corpo. Houvesse essa justiça, e nem um 
só ser humano mais morreria de fome ou de tantas 
doenças que são curáveis para uns mas não para 
outros. Houvesse essa justiça, e a existência não 
seria, para mais de metade da humanidade, a con
denação terrível que objetivamente tem sido. 

Esses sinos novos cuja voz se vem espalhan
do, cada vez mais forte, por todo o mundo são os 
múltiplos movimentos de resistência e ação social 
que pugnam pelo estabelecimento de uma nova jus
tiça distributiva e comutativa que todos os seres hu
manos chegaram a reconhecer como intrinseca
mente sua, uma justiça protetora da liberdade e do 
direito, não de nenhuma das suas negações. Tenho 
dito que para essa justiça dispomos já de um código 
de aplicação prática ao alcance de qualquer com
preensão, e que esse código se encontra consignado 
desde há 50 anos na Declaração Universal dos Di
reitos Humanos, aqueles 30 direitos básicos e es
senciais de que boje só vagamente se fala, quando 
não sistematicamente se silencia, mais despreza
dos e conspurcados nestes dias do que o foram, há 

am pelo estabelecimento de uma nova justiça" 
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400 ano , a propriedade e a liberdade do 
camponês de Florença. E também tenho di
to que a Declaração Universal do Direito 
Humanos, tal qual e encontra redigida, e 
sem nece idade de lhe alterar equer uma 
vírgula, poderia ub tituir com antagem. 
no que re peita à retidão de prin ípio e la
reza de objetivo , o programas de toei o 
partido político do orbe. nomeadamente 
os da denominada esquerda anquilo ado 
em fórmula caduca , alheio ou impoten
te para enfrentar as realidade brutai do 
mundo atual, fechando o olho às já e i
dentes e te!TÚvei ameaças que o futuro tá 
a preparar contra aquela dignidad ra ional 
e ensível que imaginávamo era uprema 
aspiração do eres humano . 

Acrescentarei que as mesmas razõe 
que me levam a referir-me n tes termo 
ao partido político em geral, as aplico 
por igual ao indicato locai , e em con e
qüência, ao mo imento indicai internacio
nal no eu conjunto. De um modo con cien
te ou incon ciente, o dócil e burocratizado 
sindicalismo que hoje no resta é, em gran
de parte, respon ável pelo adormecimento 
social decorrente do proces o de globaliza
ção econômica em curso. ão me alegra di
zê-lo, mas não poderia calá-lo. E, ainda, e 
me autorizam a acrescentar algo da minha 
lavra particular às fábulas de La Fontaine, 
então direi que, se não interviermos a tem
po, isto é, já, o rato dos direitos humanos 
acabará por ser implacavelmente devorado 
pelo gato da globalização econômica. 

E a democracia, esse milenário inven
to de uns atenienses ingênuos para quem 
ela significaria, nas circunstâncias sociais 
e políticas específicas do tempo, e segun
do a expressão consagrada um governo do 
povo, pelo povo e para o povo? Ouço mui
tas vezes argumentando a pessoas sinceras 
de boa fé comprovada e a outras que essa 
aparência de benignidade têm interesse em 
simular, que, sendo embora uma evidência 
indesmentível o estado de catástrofe em 
que se encontra a maior parte do planeta, 
será precisamente no quadro de um siste
ma democrático geral que mais probabili
dades teremos de chegar à consecução ple
na ou ao menos satisfatória dos direitos 

Não tenho mais que 
dizer. Ou sim, apenas 

uma palavra para 
pedir um instante de 
silêncio. O camponês 

de Florença acaba 
de subir uma 

vez mais à torre 
da igreja, o sino 

vai tocar. Ouçamo-lo, 
por favor 

humano . ada mai certo, ob condição 
de que fo e efetivamente democrático o 
i tema de governo e de gestão da socie

dade a que atualmente vimos chamando 
democracia. E não o é. É verdade que po
demo votar, é verdade que podemos, por 
delegação da partícula de soberania que se 
nos reconhece como cidadãos eleitores e 
nonnalmente por via partidária, escolher 
os nossos representantes no parlamento, é 
verdade, enfim, que da relevância numéri
ca de tais representações e das combina
ções políticas que a necessidade de uma 
maioria vier a impor sempre resultará um 
governo. Tudo isto é verdade, mas é igual
mente verdade que a possibilidade de 
ação democrática começa e acaba aí. O 
eleitor poderá tirar do poder um governo 
que não lhe agrade e pôr outro no seu lu
gar, mas o seu voto não teve, não tem, 
nem nunca terá qualquer efeito visível so
bre a única e real força que governa o 
mundo, e portanto o seu país e a sua pes
soa: refiro-me, obviamente, ao poder eco
nômico, em particular à parte dele, sem
pre em aumento, gerida pelas empresas 
multinacionais de acordo com estratégias 
de do!TÚnio que nada têm que ver com 
aquele bem comum a que, por definição, a 
democracia aspira. Todos sabemos que é 
assim, e contudo, por uma espécie de au
tomatismo verbal e mental que não nos 
deixa ver a nudez crua dos fatos, conti-

nuamo a falar d democracia como e se 
trata d algo vivo e atuante, quando de
la pouco mai no re ta que um conjunto 
d forma ritualizada , o inócuos passe e 
o ge to de uma e pécie de mi a laica. E 
não no apercebemo , como se para is o 
não ba ta e ter olho , de que o no sos 
governo e e que para o bem ou para o 
mal elegemo e de que omos portanto os 
primeiro re ponsáveis, se vão tornando 
cada vez mais em mero "comissários po
lítico ' do poder econômico, com a objeti
va mi são de produzirem a lei que a esse 
poder convierem, para depois, envolvidas 
nos açúcares da publicidade oficial e parti
cular interessada, serem introduzidas no 
mercado social sem uscitar demasiados 
protestos, salvo as certas conhecidas mi
norias eternamente descontentes ... 

Que fazer? Da literatura à ecologia, 
da fuga das galáxias ao efeito de estufa, do 
tratamento do lixo às congestões do tráfe
go, tudo e discute neste nosso mundo. 
Mas, o sistema democrático como se de 
um dado definitivamente adquirido se tra
tasse, intocável por natureza até à consu
mação dos séculos, esse não se discute. 
Ora, se não estou em erro, se não sou inca
paz de somar dois e dois, então, entre tan
tas outras discussões necessárias ou indis
pensáveis, é urgente, antes que se nos tor
ne demasiado tarde, promover um debate 
mundial sobre a democracia e as causas de 
sua decadência, sobre a intervenção dos ci
dadãos na vida política e social sobre as 
relações entre os Estados e o poder econô
mico e financeiro mundial, sobre aquilo 
que afirma e aquilo que nega a democra
cia, sobre o direito à felicidade e a uma 
existência digna, sobre as misérias e as es
peranças da humanidade, ou, falando com 
menos retórica, dos simples seres huma
nos que a compõem, um por um e todos 
juntos. Não há pior engano do que o da
quele que a si mesmo se engana. E assim é 
que estamos vivendo. 

Não tenho mais que dizer. Ou sim, 
apenas uma palavra para pedir um instante 
de silêncio. O camponês de Florença acaba 
de subir uma vez mais à torre da igreja, o 
sino vai tocar. Ouçamo-lo, por favor. • 
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ENTRE AS 4 CAPITAIS 
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SAO LUIS 
COM MELHOR INDICE DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

São Luis Porto Alegre 

São Luís cuida bem das suas crianças. Esta 
fo i a constatação feita pelo UNICEF, que 
pesquisou números relacionados aos 
serviços de saúde, educação e assistência 
social prestados às crianças em todo o país. 
Os investimentos da Prefeitura nestas áreas 
combatem a mortalidade e o trabalho 
infantil ao mesmo tempo que garantem 
maior permanência dos alunos em sala de 

Florianópolis Vitória 

aula, a criação de mais vagas escolares e 
ensino de qualidade. Estas ações 
resultaram num dos melhores índices de 
desenvolvimento infantil do Brasil : Entre 
todas as capitais brasileiras, São Luís só fica 
atrás de Vitória, Florianópolis e Porto 
Alegre. E olha que nós só estamos 
engatinhando. Muitos outros avanços e 
conquistas ainda vêm por aí. 

~ PREFEITURA 
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