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Prêmio envia recado a novos líderes
árabes
08/10/2011

O Mundo

Norueguês presidente do comitê rejeita polêmica e diz que religião não pode ser
usada como forma de opressão
28-8-2003

OSLO. O triplo prêmio Nobel da Paz, anunciado ontem na Noruega, foi visto como um
reconhecimento do papel da mulher nos processos de paz e de mudanças política e
social. E embora a iemenita Tawakkul Karman e as liberianas Ellen Johnson-Sirleaf e
Leymah Gbowee tenham recebido uma avalanche de congratulações de governantes e
de ativistas dos direitos humanos, o prêmio não conseguiu escapar da polêmica. Ao
escolher estas três mulheres, o comitê do Nobel destaca, ainda, a luta pela
reconciliação nacional na Libéria e os movimentos pró-democracia da Primavera
Árabe.

As vencedoras vão dividir um prêmio de US$1,5 milhão. O presidente do comitê do
Nobel, Thorbjoern Jagland, disse que elas foram escolhidas por suas lutas não
violentas ao promover a paz, a democracia e a igualdade de gêneros. Nos 110 anos
do prêmio, apenas 15 mulheres receberam o Nobel da Paz, incluindo as vencedoras de
2011. Com a decisão de ontem, o Nobel reforça a luta pelos direitos da mulher no
mundo.

— Não podemos conseguir a democracia e uma paz duradoura a menos que as
mulheres obtenham as mesmas oportunidades que os homens — disse Jagland, ex-
premier da Noruega. — Isso destaca uma questão incrivelmente importante,
especialmente na África e no mundo árabe.

Jagland nega intenção de influenciar eleição

Mas ao premiar a presidente Sirleaf a quatro dias das eleições na Libéria, o Nobel
entrou no centro de uma polêmica, com opositores insinuando que a medida poderia
ter como objetivo influenciar o pleito — algo que Jagland rejeitou com firmeza:

— Não podemos levar em conta considerações domésticas. Temos que levar em conta
o desejo de Alfred Nobel: o prémio deve ir para quem fez mais pela paz no mundo.

O presidente do comitê, no entanto, admitiu que o prêmio para a iemenita Tawakkul
Karman era um sinal para governos autocráticos árabes de que é hora de partir,
assim como um aviso aos novos líderes para que protejam os direitos das mulheres.
Jagland disse não estar criticando o islamismo, apenas advertindo contra o uso da
religião na opressão da mulher.
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— Se olharmos para a Primavera Árabe, essa é uma questão crucial. Essa é uma
mensagem clara para aqueles que estão tentando construir uma democracia: que
levem mulheres a bordo — exortou Jagland.

O comitê teve dificuldades em identificar líderes da Primavera Árabe, e a forma
encontrada para incluir o movimento no prêmio foi colocá-la "num contexto
particular", explicou.

Não são novas as polêmica envolvendo o Nobel da Paz. No ano passado, por exemplo,
a China protestou e impôs sanções à Noruega após o prêmio ser dado ao dissidente
preso Liu Xiaobo.

Apesar da reação da oposição liberiana, o prêmio foi elogiado por vários governantes e
grupos de direitos humanos, como a Anistia Internacional. Nos Estados Unidos, o
presidente Barack Obama, ganhador do Nobel da Paz em 2009, destacou que países
que respeitam as mulheres são mais bem-sucedidos.

— As três mulheres são exemplos impressionantes não apenas de determinação, como
um lembrete de que, quando damos poder a elas, todos ficam melhor — disse Obama.

As mais entusiasmadas com a premiação foram as mulheres. A chanceler federal
alemã, Angela Merkel; a secretária de Estado americana, Hillary Clinton; a ex-
presidente da Irlanda e ex-comissária para direitos humanos da ONU, Mary Robinson;
a chefe de Política Externa da União Europeia, Catherine Ashton; e a ex-presidente do
Chile e atual diretora da agência para Mulheres da ONU, Michelle Bachelet, foram
algumas das que elogiaram a escolha.

— O prêmio vai encorajar muitas mulheres, mas também muitos homens, em todo o
mundo, a defenderem a liberdade e a democracia e (a lutarem) contra a injustiça —
disse Merkel, vista como a mulher mais poderosa da Europa.
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