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Obama vs. Romney

As aspirações de Obama para
o processo de paz israelo-
-palestiniano saíram furadas.
Depois de uma entrada em
estrondo – o primeiro telefone-
ma que fez da Sala Oval como
presidente foi para o presiden-
te da Autoridade Palestiniana,
Mahmoud Abbas – foi forçado

a aceitar a recusa do primeiro-
-ministro israelita, Benjamin
Netanyahu, de congelar os
colonatos na Cisjordânia.
Com esse processo congela-
do, e pelo timing dos aconte-
cimentos no mundo árabe,
Obama concentrou-se na Pri-
mavera Árabe: se no Egipto
Hosni Mubarak caiu por pres-
são popular, na Líbia os EUA
intervieram com a NATO para
“proteger civis” dos ataques
ordenados porMuammar
Kadhafi. Na Síria, o presidente
continua sem conseguir derru-
bar o governo pelos constan-

tes vetos da Rússia e da Chi-
na às propostas de interven-
ção no Conselho de Seguran-
ça. O grande calcanhar de
Aquiles desta administração
foi, contudo, o Irão. O facto de
não ter havido avanços diplo-
máticos para parar o progra-
ma nuclear de Teerão, que já
alcançou o enriquecimento de
urânio a 30%, deu uma arma
política forte a Mitt Romney. O
republicano acusa Obama de
pôr em causa a amizade de
longa data dos EUAcom
Israel ao não ser mais duro
com o seu inimigo comum.

MÉDIO ORIENTE.
ADESISTÊNCIANO
PROCESSO DE PAZ
ISRAEL-PALESTINA
E O PROBLEMAIRÃO

“A influência do Irão
tem aumentado nos
últimos anos. Não
vamos deixar que ele se
envolva em negociações
perpétuas que não
levam a lado nenhum.
Não podemos tolerar
um Irão nuclear”

“O Irão sente que esta
administração não é forte
desde o início. Estamos
quatro anos mais
próximos de um Irão
nuclear e não devíamos
ter desperdiçado estes
quatro anos”

AMÉRICA LATINA

●●● O presidente manteve a sua pala-
vra quanto à promessa de dar direito
aos cubano-americanos de visitarem os
seus familiares e enviarem dinheiro para
a ilha e, em Julho deste ano, um navio
cargueiro americano transportando
material humanitário chegou a Cuba
pela primeira vez em 50 anos. Apesar
destes passos, o embargo económico,
comercial e financeiro impostos a Cuba
desde 1959 pelos EUA manteve-se sob a
administração Obama. O presidente tam-
bém falhou as promessas de entrar em
negociações directas com Raul Castro,
actual presidente de Cuba, e com Hugo
Chávez, reeleito o mês passado como
presidente da Venezuela, para tentar
estreitar as relações bilaterais com os
dois países. Romney aproveitou a deixa
e acusou Obama de não estar a aprovei-
tar todas as oportunidades de trocas
comerciais com a região.

Cubano-americanos
ganharam direito
avisitarfamiliares e
enviar-lhes dinheiro

RÚSSIA

●●● Em 2010, Obama conseguiu
alcançar um acordo histórico com
a Rússia (Dmitri Medvedev era
presidente na altura) para redu-
zir os arsenais nucleares da era
da Guerra Fria; o passo reduziu
1500 armas o arsenal nuclear de
cada país. O desrespeito do gover-
no russo pelos direitos humanos
foi largamente ignorado por Oba-
ma e as suas promessas de enco-
rajar a entrada da Ucrânia e da
Geórgia (país “aliado” que os repu-
blicanos dizem estar a ser igno-
rado pela administração) na NATO
também não foram cumpridas.
Romney fala em “confiança equi-
vocada” no país.

Alcançado
acordo histórico
parareduzir
arsenal nuclear

CHINA

●●● “A China não é nossa amiga nem
nossa inimiga, é nossa concorrente”,
dizia Obama em 2008, para defender
uma postura “mais dura” com este
país. Ao longo do mandato, e assim
que a guerra do Iraque acabou, o pre-
sidente avançou com iniciativas diplo-
máticas, comerciais e científicas para
“reequilibrar” a presença americana
na região (e em África, onde os chi-
neses têm apostado em força). O anún-
cio do reforço de sistemas e bases de
defesa norte-americanas na Ásia foi
posto em marcha, preocupando
Pequim. A postura dura dos EUA em
relação ao regime militar na Birmâ-
nia ajudou à libertação da Nobel da
Paz Aung San Suu Kyi e as relações
com o Vietname, as Filipinas e outros
países “ameaçados” pela China foram
relançadas. No segundo dos três deba-
tes presidenciais, os dois candidatos
levaram a reacções iradas por parte
do regime chinês, que ameaçou lan-
çar uma “guerra comercial” contra
os EUA.

Sistemas de
defesae iniciativas
comerciais
reforçadas naÁsia

“A China tem interesses semelhantes
aos nossos num ponto, que é o facto de
querer um mundo estável. Os chineses
não querem a guerra, o proteccionismo
nem o mundo mergulhado em todas as
formas de caos possíveis. Podemos ser
parceiros da China, não temos de ser
adversários.”

O QUE DIZ MITT ROMNEY

“A ascensão da China oferece uma
grande oportunidade, mas também
apresenta desafios sérios. É imperativo
que os EUA façam tudo o que puderem
para garantir que essa ascensão é
pacífica e, se assim for, os EUA devem
dar as boas-vindas à contínua
emergência e prosperidade da China.”

O QUE PROMETEU OBAMA

“Vou renovar a diplomacia dura e
directa que pode impedir o Irão de
obter armas nucleares e travar a
agressão russa. A Rússia está a agir
de formas contrárias às normas inter-
nacionais, mas queremos cooperar
com o país como pudermos.”

O QUE PROMETEU OBAMA

“Putin está a seguir o caminho que
outros líderes autoritários russos
e da ex-União Soviética seguiram
antes e é preocupante. Vemos um
líder que quer restabelecer a Rússia
como superpotência e que está a
tentar usar a energia como forma de
controlar o mundo.”

O QUE DIZ MITT ROMNEY

O QUE DIZ
OBAMA

“Não só não
negligenciámos a América

Latina como fomos
bastante agressivos

a tentar expandir
as relações com

a região”

O QUE DIZ
MITT ROMNEY

“Precisamos de uma
política na América Latina
que liberte Cuba e elimine

ameaças que
pessoas como
Hugo Chávez
representam”
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