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Política externa
Mais impasses
que sucessos
nas relações
com o mundo
No plano das relações externas, Obama
conseguiu alcançar vitórias, com o acordo
“histórico” de desarmamento nuclear com
a Rússia e a morte de Ossama bin Laden à
cabeça. Ainda assim, o centro de detenção
em Guántanamo Bay continua por
encerrar e a vontade de pôr o processo
de paz israelo-palestiniano em velocidade
de cruzeiro arrefeceu

Zoom //C Presidenciais EUA 2012

GUERRAS IRAQUE
E AFEGANISTÃO

●●● A promessa de retirar todas as
tropas norte-americanas do Iraque
foi cumprida: em Janeiro de 2009,
quando Obama se instalou na Casa
Branca, havia 142 mil soldados ame-
ricanos estacionados no país; a 15 de
Dezembro de 2011, os últimos mari-
nes abandonaram o Iraque. Já a pro-
messa de “atrapalhar, desmantelar e
derrotar a Al-Qaeda” ainda está a meio
caminho: em Dezembro de 2010, Oba-
ma enviou reforços (33 mil soldados)
para o Afeganistão por um período
limitado de 18 meses. Em Maio des-
te ano anunciou que ia acelerar a reti-
rada dos 68 mil soldados instalados
no país, mantendo o compromisso
alcançado na Cimeira da NATO em
Lisboa (em Novembro de 2010) de
completar a retirada em 2014 e de
acabar com todas as operações de
combate americanas em solo iraquia-
no até ao Verão de 2013. Ainda assim,
os EUA assinaram um acordo de lon-
go prazo com o governo afegão para
manter algumas tropas no país para
dar formação às forças de segurança
iraquianas. Se até ao final da admi-
nistração de George W. Bush o país
já tinha gasto cerca de 900 mil milhões
de dólares com as duas guerras (núme-
ros de Dezembro de 2008), esse valor
já tinha subido para cerca de 3,7 biliões
de dólares em Junho de 2011. Além
dos custos financeiros e humanos
(6598 soldados americanos mortos
no Iraque, 2000 no Afeganistão) dos
12 anos de guerras, os dois países con-
tinuam mergulhados em inseguran-
ça e com infra-estruturas completa-
mente destruídas.

Compromisso de
retiradade tropas a
sercumprido, mas
de legado incerto

“É apropriado termos a capacidade de
deter pessoas que são ameaças [aos
EUA], que são membros da Al-Qaeda.
Se for presidente não vou abusar deste
poder, mas as pessoas que se juntam
à Al-Qaeda não são abrangidas pelos
direitos de processo legal, devem ser
tratadas como combatentes inimigos.”

O QUE MITT ROMNEY DIZ EM 2012

“Vamos travar a guerra que tem de ser
ganha em cinco pontos: sair do Iraque e
ficar nos sítios certos do Afeganistão e
do Paquistão; desenvolver as parcerias
necessárias para derrubar os terroristas
e as armas mais mortais do mundo;
envolver o mundo na luta contra o
extremismo; restaurar os nossos valores
e garantir uma pátria mais resistente.”

O QUE OBAMA PROMETEU EM 2008

TERRORISMO

●●● Apesar de o número de detidos
na base naval dos EUA em Guantána-
mo Bay (Cuba) ter reduzido desde que
Obama assumiu a presidência (eram
240 em 2008, 168 em Julho deste ano),
a promessa de fechar o centro de
detenção de suspeitos de terrorismo
não foi cumprida. A Casa Branca cul-
pa o Congresso por isto, cuja maioria
republicana chumbou a proposta de
transferência dos suspeitos para ter-
ritório americano; algumas associa-
ções de defesa dos direitos humanos
acusam a administração de “procras-
tinação”. A grande vitória na luta con-
tra o terrorismo foi o encerramento
de prisões secretas da CIA e a trans-
ferência do controlo de Abu Ghraib
aos iraquianos e de Bagram aos afe-
gãos. Aparte disto, a operação de uma
equipa da Marinha americana em
Abbottabad (Paquistão), que levou à
morte do líder da Al- -Qaeda, Osama
bin Laden, fez a popularidade do pre-
sidente disparar. Os republicanos acu-
sam-no de usar isso de forma desleal
por não ter sido um sucesso exclusi-
vo da administração.

OsamaBin Laden
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Guantánamo Bay
porencerrar


