
Quando os Estados Unidos deci-
diram apoiar o Vietname do Sul 
na guerra civil contra o Norte, 
em 1965, Bertrand Russell sen-
tiu “que o mundo precisava de 
conhecer a guerra de uma for-
ma que fosse livre do enviesa-
mento para proveito próprio 
[dos EUA] e da propaganda da 
Guerra Fria”. 

Assim o explicou o filósofo bri-
tânico na sua autobiografia, anos 
depois de, impelido por essa sen-
sação, ter convidado figuras 
mundiais com autoridade moral 
para integrarem uma comissão 
de inquérito às atrocidades come-
tidas no Vietname pelos EUA. 

Em 1966, um ano depois da che-
gada das primeiras tropas ao Viet-
name e 11 anos depois do início 
da guerra civil no país asiático, 
Russell declarava, na abertura 
do Tribunal Internacional para 
os Crimes de Guerra no Vietna-
me, que a iniciativa “sem prece-
dentes” serviria para “conduzir 
uma investigação histórica e sole-
ne” aos crimes, “sem obrigações 
de Estado ou outras”, concluin-
do: “Que este tribunal possa pre-
venir o crime do silêncio.” 

Em duas sessões durante o ano 
de 1967, na Suécia e na Dina-
marca, aquele que ficaria conhe-
cido como o Tribunal Russell – 
gerido em parceria com o ami-
go e filósofo francês Jean-Paul 
Sartre e outros intelectuais de 
esquerda (como o escritor argen-
tino Julio Cortázar) – apresen-
tou provas dos crimes de guer-
ra cometidos pelos americanos. 

“Na verdade”, diz Richard Falk, 
relator especial da Comissão de 
Direitos Humanos da ONU para 
a Palestina desde 2008, “os resul-

tados produzidos pelo Tribunal 
Russell passaram praticamen-
te à margem” de todos na altu-
ra e mais tarde “apenas encon-
traram eco e apoio em peque-
nos grupos de activistas 
antiguerra e outros intelectuais”. 

Quase 50 anos depois a reali-
dade não mudou em termos de 
relevância mediática de tribu-
nais populares como este, que 
nos anos 2000 foi transforma-
do em Tribunal Russell para a 
Palestina (RToP) perante os cri-
mes perpetrados por Israel con-
tra o povo palestiniano. 

Apesar de poucos conhecerem 
o tribunal, são cada vez mais as 
personalidades preeminentes 
que se juntam à grossa lista de 
coordenadores e apoiantes assu-
midos do RToP: o filósofo ame-
ricano Noam Chomsky, os músi-
cos Roger Waters e Manu Chao, 
o embaixador da UNESCO Miguel 
Ángel Estrella, o futebolista Eric 
Cantonà, Mohammed Bedjaoui, 
ex-juiz do Tribunal Internacio-
nal de Justiça, são apenas alguns. 

Com base em resoluções de 
condenação a Israel pela ONU, 
o tribunal reúne-se em quatro 
sessões anuais, em Londres, Bar-
celona, Cidade do Cabo e Nova 
Iorque, para apurar que crimes 
foram e estão a ser cometidos 
pelas autoridades israelitas, entre 
eles apartheid e sociocídio. 

No ano em que Israel começou 
a ocupar a Palestina, Russell decla-
rou na sessão de encerramento 
do julgamento moral dos EUA: 
“Não somos juízes, somos teste-
munhas.” Décadas depois, Frank 
Barat, activista baseado em Lon-
dres e um dos coordenadores do 
RToP, diz que o objectivo não é 
tanto “descobrir se Israel é ou 
não culpado”. Esse trabalho, diz, 
“já foi feito por órgãos interna-
cionais como a ONU”. O dever, 
agora como antes, “é estar ao lado 
dos oprimidos na sua busca por 
justiça”.

bilidade económica, identidade cultural, 
autonomia política – da sobrevivência 
de uma sociedade. 

Foi essa a explicação que deu há um 
ano quando foi convidado a falar numa 
sessão do Tribunal Russell para a Pales-
tina (RToP, das iniciais em inglês, ver 
secundário). “Fui chamado a depor, como 
especialista, sobre o aspecto de sociocí-
dio, não de genocídio, e sobre a nakba 
[palavra árabe que significa destruição, 
usada para designar o êxodo forçado de 
711 mil palestinianos em 1948], a destrui-
ção em massa de aldeias palestinianas, 
a negação do direito [da Palestina] a ser 
Estado, das fronteiras, do muro. Torna-
rem-se cidadãos israelitas de segunda 
não substitui [o direito] a serem donos 
da sua própria sociedade.” 

 
 Pouco ou nada 

mudou desde que a Palestina alcançou 
o estatuto de Estado na Assembleia-Geral 
da ONU em 2012: Israel avançou na expan-
são dos colonatos sob críticas da comu-
nidade internacional, o processo de paz 
retomado em Agosto foi suspenso, Gaza 
continua em enormes dificuldades. 

No entanto, para o sociólogo norueguês 
– que criou também a teoria dos EUA 
como “república e império” cuja queda, 
diz, está “iminente” –, o apoio de 138 esta-
dos-membros da ONU ao reconhecimen-

to da Palestina como estado mostra que 
“cada vez menos elites da periferia” estão 
dispostas a embarcar no “jogo dos EUA” 
com Israel no Médio Oriente. 

Ao longo de décadas, Galtung, agora 
com 83 anos, debruçou-se sobre confli-
tos passados e actuais e angariou críti-
cas por “elogiar” características de regi-
mes comunistas e por condenar as acções 
de Israel – que lhe valeram a suspensão, 
em Agosto de 2012, da Academia da Paz 
Mundial por “declarações imprudentes 
e ofensivas em resposta a perguntas espe-
cificamente sensíveis para os judeus”.  

Mas nem só de críticas se fez o seu per-
curso. Multipremiado por universidades 
e grupos de direitos humanos, Galtung 
é tido como o sociólogo contemporâneo 
que mais alunos ensinou em mais uni-
versidades de todo o mundo. A par de 
sociocídio, cunhou expressões como “paz 
negativa” (vs. “paz positiva”) e “violência 
estrutural”, de que o sexismo e racismo 
implementados são exemplos. 

“Duvido que sociocídio venha a ser decla-
rado crime contra a humanidade, pelo 
menos em breve”, diz ao i, céptico. Apesar 
do burburinho de que haverá juristas a 
trabalhar com esse objectivo no Tribunal 
Penal Internacional (TPI), para Galtung 
isso não é primordial. “O TPI manifestou-
se contra o muro [na Cisjordânia] e isso 
não teve impacto em Israel. Pouco ou 
nenhum impacto tem acusar Israel de cri-
mes. Importante é que o conceito de socio-
cídio, como o de violência estrutural, encon-
trem espaço na cultura geral”, defende. 

Para o alcançar,  abandonou o Institu-
to de Oslo para a Paz e criou a Transcend 
International, universidade online que 
reúne personalidades de 80 países, que 
“até retreina diplomatas” e parte de uma 
tese básica: “A violência deve-se a confli-
tos e traumas do passado por resolver. 
Identifica-os; soluciona-os; reconcilia-te.” 

No caso israelo-palestiniano, a sua teo-
ria contrasta com a “solução de dois esta-
dos” que os sucessivos processos de paz 
multilaterais têm tentado alcançar. Na 
conclusão do testemunho que prestou 
no RToP, Galtung declarou que “é indis-
pensável um estado palestiniano vivo 
com todos os requisitos garantidos, mas 
também uma comunidade com Israel, 
agora autista, cada vez mais isolado e 
possivelmente em pleno processo de 
socio-suicídio”. 

Para pôr fim ao conflito, propõe uma 
solução de seis estados (Israel e os cin-
co países árabes vizinhos) com base no 
modelo da Comunidade Europeia de 1958 
ou da Organização de Cooperação e Segu-
rança da Ásia Ocidental. “Com igualda-
de, empatia e sem traumas. À maneira 
sul-africana” de Mandela no pós-apartheid.  


