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Com todo o respeito feito à
mediação do presidente Lula,

considero a declaração de Dilma
extremamente coerente

Deputados elogiam posição de Dilma sobre Irã
Isabel Braga, Evandro Éboli e Eliane Oliveira

BRASÍLIA - A crítica da presidente eleita, Dilma Rousseff, à decisão do governo brasileiro de se

abster na votação da Organização das Nações Unidas que questionou o Irã por violação de

direitos humanos agradou a parlamentares aliados e da oposição. Ao jornal "Washington Post" ,

Dilma disse discordar da decisão do governo iraniano de condenar à morte por apedrejamento

Sakineh Mohammadi Ashtiani, de 43 anos, acusada de adultério. Foi a primeira vez, desde a

eleição, que Dilma discordou frontalmente de uma posição do governo Lula.

Para os parlamentares, o Brasil deve usar o protagonismo no cenário mundial para se posicionar

frente a questões como esta. Presidente em exercício da Comissão de Direitos Humanos da

Câmara, o deputado Domingos Dutra (PT-MA) considera correta a atitude de Dilma e disse que

o Brasil não pode se omitir.

- Se o Brasil fez tanto pelo Irã, é hora de o

Irã ouvir a opinião da presidente eleita do

Brasil. Com todo o respeito feito à

mediação do presidente Lula, considero a

declaração de Dilma extremamente

coerente: na medida em que defende

aumentar a presença de mulheres em seu ministério, não tem como compactuar com uma

atitude de condenar por apedrejamento. É um exemplo de que Lula não continuará

governando, e sim Dilma, com suas opiniões.

Líder do PSDB na Câmara, o deputado João Almeida (BA) criticou o presidente Lula:

- Nesse assunto, a presidente Dilma está mais em sintonia com o povo brasileiro. O Lula é quem

destoou.

Ativistas de direitos humanos e de entidades não governamentais também elogiaram as

declarações da presidente eleita. Jair Krischke, historiador e coordenador do Movimento de

Justiça e Direitos Humanos, considerou a declaração de Dilma coerente com sua história.

- As violações de direitos humanos no Irã são mais que evidentes. É estapafúrdio o papel da

diplomacia brasileira em se abster. Uma barbaridade. A Dilma adotou uma posição coerente

com sua história.

- Direitos humanos não têm fronteira. São universais, interdependentes e indivisíveis. Como

signatário de acordos internacionais, o Brasil tem que primar pela não violação desses direitos

em todos os cantos do mundo. A postura da Dilma foi corretíssima - disse Augustino Veit,

advogado e militante de direitos humanos, assessor da Comissão de Direitos Humanos da

Câmara dos Deputados e ex-presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos da

Secretaria de Direitos Humanos do governo federal.
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Dilma tem o desafio de quebrar gelo com os EUA

A afirmação de Dilma deu o tom da política externa brasileira a partir de 1º de janeiro de 2011.

A interpretação dentro e fora do governo é que, se depender dela, a diplomacia brasileira será

mais dura com os iranianos e votará contra eles quando o assunto voltar à tona.

Outra certeza é que Dilma manterá a política de cooperação Sul-Sul desenvolvida pelo

presidente Lula. Ela tem pela frente o desafio de quebrar o gelo com os americanos. As

relações Brasil-EUA esfriaram em meados de 2009 por causa do Irã. A secretária de Estado

americana, Hillary Clinton, atropelou a proposta de acordo nuclear do presidente do Irã,

Mahmoud Ahmadinejad - e que contou com a assessoria dos governos brasileiro e turco - e

anunciou sanções àquele país.

A opção de Dilma pelo secretário-geral do Itamaraty, Antônio Patriota, para substituir o atual

ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, é uma pista. Patriota foi embaixador em

Washington, tem bom trânsito com autoridades americanas e revelou-se importante negociador

na ação ganha pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio que deu direito ao país de

retaliar o ingresso de bens e serviços dos EUA.

Para o professor Virgílio Arraes, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de

Brasília, a posição de Dilma em relação ao Irã reflete uma questão ligada à vida pessoal dela:

- Ela sofreu com a ditadura e agora tem o desafio de conjugar o posicionamento pessoal com o

do Estado. Será que vai conseguir? Só o tempo dirá.
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