
Roger Waters foi a última de um rol de 
figuras célebres a enfurecer o Estado 
judaico há uma semana. Em entrevista 
ao “CounterPunch”, o músico fundador 
da mítica banda Pink Floyd acusou Israel 
de cometer o mesmo crime perpetrado 
pelos nazis contra os judeus nas déca-
das de 30 e 40 na Europa. 

Não é a primeira vez que Waters, acti-
vista assumido dos direitos do povo pales-
tiniano, incendeia o debate público sobre 
o conflito israelo-árabe. Nem tão-pouco 

é a primeira vez que Israel é acusado de 
genocídio. Dias depois das declarações 
de Waters, o ministro canadiano dos 
Negócios Estrangeiros, John Baird, veio 
exigir a demissão de Richard Falk, rela-
tor especial da Comissão de Direitos 
Humanos da ONU para a Palestina, que 
acusou Israel de ter “intenções genoci-
das”. 

 Os paralelos entre a Segunda Guerra 
Mundial e a actual ocupação da Cisjor-
dânia e da Faixa de Gaza pelas forças 
israelitas, dizem Waters e Falk, são “esma-
gadoramente óbvios”. Mas não é geno-
cídio – a aniquilação intencional de um 

povo – o que Israel está a cometer; pelo 
menos não segundo Johan Galtung.  

Para o matemático e sociólogo norue-
guês, que em 1969 começou a leccionar 
na Universidade de Oslo, a primeira cadei-
ra do mundo de Estudos de Conflito e 
Paz, a Palestina está a ser vítima de outro 
crime: o de sociocídio, que traduz a “des-
truição da capacidade de uma socieda-
de se reproduzir e sobreviver”. 

“Quando comecei a trabalhar no meu 
livro ‘Ambiente, Desenvolvimento e Acti-
vidade Militar’”, de 1985, explicou em 
entrevista ao i, “senti que tinha de ser 
acrescentado um termo social de à cate-

goria de genocídio e à então recente cate-
goria de ecocídio, o da aniquilação de 
uma sociedade através da destruição da 
sua estrutura ou da sua cultura”. 

Apoiado na matemática, instrumento 
de “sistematização” que é a sua base de 
formação, Galtung debruçou-se sobre 
fenómenos sociológicos como a falta de 
desenvolvimento no continente africa-
no. “Porque é que falta?”, questionou-se. 
“Porque as sociedades foram destruídas 
pela escravatura, pelo colonialismo em 
geral, e as fronteiras impostas em parti-
cular, a juntar ao genocídio e ao ecocí-
dio”, isto é, “a destruição sistemática do 
meio ambiente”. 

Quase 20 anos depois, o termo que 
cunhou começa a encontrar espaço no 
discurso público, não só para definir o 
crime de que os palestinianos estão a ser 
vítimas, mas também outras comunida-
des do globo, “caso dos tibetanos e dos 
uigures”, às mãos do regime chinês. 

A forma como as primeiras sociedades 
americanas foram destruídas para fazer 
nascer os Estados Unidos da América 
como hoje conhecemos o país, diz, não 
só se enquadra no conceito como “ser-
ve de modelo a Israel”. 

E os dois casos são retratos vivos de 
um crime que continua sem castigo na 
lei internacional, o da “destruição inten-
cional dos requisitos” – segurança, esta-


