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Dilma diz ser contra posição do Brasil
em relação ao Irã 
Eleita afirma discordar de abstenção em condenar país
por violar direitos

"Não concordo com a forma como o Brasil votou. Não é a
minha posição", disse a petista ao "Washington Post"

Alan Marques - 19.nov.10/Folhapress

Presidente eleita, Dilma Rousseff, em reunião do Diretório Nacional do
PT, em Brasília 

DE SÃO PAULO

A presidente eleita, Dilma Rousseff, afirmou discordar da
abstenção do Brasil em votação na ONU de uma resolução
que condena violações de direitos humanos no Irã.
A declaração foi dada em entrevista concedida por Dilma ao
jornal americano "The Washington Post", publicada na
edição de ontem.
A resolução a que se refere foi votada e aprovada na
Assembleia-Geral das Nações Unidas há duas semanas.
O texto aprovado cita preocupação com casos de tortura, alta
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incidência de penas de morte, violência contra mulheres e
perseguição a minorias étnicas e religiosas.
Foram 80 votos a favor da resolução da ONU, 44 contra e 57
abstenções. Além do Brasil, se abstiveram Índia, África do
Sul e Egito.
"Minha posição não mudará quando eu assumir o cargo. Não
concordo com a forma como o Brasil votou. Não é a minha
posição", disse ela ao jornal americano.
"Não sou a presidente do Brasil [hoje], mas me sentiria
desconfortável, como uma mulher eleita presidente, em não
dizer nada contra o apedrejamento", disse Dilma.
O tema do apedrejamento está na pauta internacional desde
que a iraniana Sakineh Ashtiani foi condenada à morte por
supostamente ter cometido adultério. Entidades de direitos
humanos dizem que ela foi forçada a confessar o suposto
crime.
"Eu não concordo com práticas que tenham características
medievais [no que diz respeito] às mulheres. Não há
nuances. Não farei nenhuma concessão nesse assunto",
afirmou Dilma.
Na semana de sua eleição, Dilma já havia afirmado que se
opunha à decisão do governo do Irã. "Eu sou radicalmente
contra o apedrejamento da iraniana. Não tenho status oficial
para fazer isso, mas externo que acho uma coisa muito
bárbara o apedrejamento da Sakineh."
Apesar das críticas, Dilma defendeu a atuação do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva na questão iraniana e disse que ele
sempre atuou em prol dos direitos humanos.
"Lula tem o seu próprio histórico. Ele é um presidente que
advogou pelos direitos humanos, um presidente que sempre
advogou pela construção da paz."
O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que foi
recebido em Brasília, é visto como aliado pelo governo.
Em uma entrevista recente, Lula defendeu novamente
Ahmadinejad, dizendo que o iraniano às vezes não é
compreendido quando sugere que não houve o Holocausto.

ECONOMIA
A presidente eleita afirmou que pretende diminuir o deficit
público e reduzir a relação dívida/PIB para 30% -hoje está
na casa dos 42%.
"Preciso racionalizar o gasto e, ao mesmo tempo, ter um
crescimento do PIB que leve o país adiante."
Questionada sobre o que entende por "racionalizar os
gastos", disse: "Não temos que cortar gastos do governo.
Vamos cortar despesas, mas continuar a crescer".
Dilma comparou sua eleição à de Barack Obama. "Pode ser
muito difícil eleger um presidente negro nos EUA, como foi
muito difícil eleger uma mulher no Brasil."
Ela voltou a afirmar que pretende visitar Obama nos dias
seguintes à sua posse e informou que o americano foi
convidado informalmente a visitar o Brasil.
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