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difícil ser judeu".

Esta expressão,

muito conhecida,

qualifica a história

judaica. A cada gera-

ção a experiência dá

sentido a essas palavras que, com

mais ou menos intensidade, tradu-

zem a realidade da vida judaica ao

longo dos séculos. Algumas vezes

a expressão é dita com certo humor,

modo judaico de rir da sua própria

tragédia, outras vezes, reflete o la-

mento e a interrogação eterna: Por

que custa tanto ser judeu?

A dificuldade de ser judeu vem

dos tempos bíblicos. Avraham e

seus descendentes sentiram o

quanto custa se ter a honra da es-

colha divina. A literatura e outras

formas de arte, bem representadas

nas obras de Iehuda Halevi, Shalom

Aleichem, Primo Levi, Bashevis Sin-

ger, Emannuel Levinas, Elie Wiesel,

Joseph Roth, nos quadrinhos de Art

Spiegelman, nas telas de Felix Nus-

sbaum, Marc Chagall e de outros

tantos, reproduziram as conse-

quências de se ter nascer num lar

hebraico. Consequências que se

manifestam em solidão, um senti-

mento constante, que se reforça

nas ocasiões onde domina o des-

respeito à dignidade humana, à

vida, aos valores éticos fundamen-

tais para o convívio social. E isso se

torna mais insuportável quando

esses males ocorrem entre judeus,

pois, mais que um mal por si só, é

uma traição à natureza judaica.

Com o mal não se acostuma. Tal-

vez, se chegarmos a um estado de

demência em que percamos a cons-

ciência do humano que há em nós,

possamos ficar indiferentes a ele.

Em janeiro último, acompanhamos

a ação militar de Israel na Faixa de

Gaza. Sabemos o porquê da ação e

reconhecemos que os efeitos são

desastrosos. Sentimos pela morte

de tantos, sentimos pelas causas

que levaram às medidas tomadas

pelas Forças de Defesa de Israel. As

notícias que na época nos chega-

vam estavam carregadas de repro-

vação a Israel. E hoje, em razão da-

quelas ações, Israel é condenada

por um tribunal da ONU. Tudo es-

tava previsto. O roteiro do julga-

mento estava escrito, só faltava a

sentença. Alguma novidade? Ne-

nhuma. Apenas o mal se repete: a
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mentira, a distorção de fatos e va-

lores - oportunismos da política. O

direito de defesa, ou melhor, de

existência, mais uma vez não foi

dado a Israel. E isso é mal e não nos

acostumamos com ele.

Na última semana, em entrevis-

ta ao jornal Folha de S.Paulo (edi-

ção eletrônica) o presidente Lula

deixou claro que a visita do líder ira-

niano ao Brasil é um problema dos

judeus e, que, ele como presidente

deveria tratar de negócios impor-

tantes para a economia brasileira.

Mais uma vez os judeus são, soli-

tariamente, os únicos (segundo

Lula) incomodados com a visita de

Ahmadinejad. Lula está apenas

cumprindo com o seu dever na - su-

posta - promoção do bem e do de-

senvolvimento do país.

O presidente não fez nada mais

do que manda a sua ideologia - es-

tabelecer pontes com países iden-

tificados com o bolivarismo chavis-

ta e com o petismo fundamentalis-

ta de Dilma Roussef, Marco Aurélio

Garcia, Celso Amorim e outros. O

presidente fala de improviso, fala

o que sente e, como diz o ditado: a

boca fala do que o coração está

cheio. Para Lula, a antipatia a Ah-

madinejad, é um mero capricho ju-

daico. Acredita, na sua pequenez,

que o iraniano é persona non gra-

ta, pelo modo que fala de Israel e

do Holocausto e isto nada interfe-

re nos "bons negócios". E, na sua

pequenez, acredita que Israel e Ho-

locausto são exclusivamente ques-

tões de uma minoria.

Embriagado pelo poder, obsti-

nado pela sua posição no cenário

mundial - aliás, uma situação pífia

- abre os braços a um tirano, a um

perverso ditador. Esquece que os

ditadores por ele combatidos há

30 anos, não passavam de inocen-

tes criancinhas se comparados ao

iraniano. Lula, com seus compa-

nheiros, ao receber Ahmadinejad,

desrespeitam a democracia que

permitiu a eleição de si e do seu

partido ao governo. Ao atribuir a

visita do iraniano ao Brasil a "pro-

blema dos judeus" demonstrou

desconhecer o significado do Ho-

locausto. Reduziu o pior crime da

humanidade a um problema judai-

co, como se judeus não fizessem

parte da humanidade. Em sua pe-

quenez, o presidente, ao aproxi-

mar-se daquele que nega o Holo-

causto, demonstra a sua falta de

comprometimento com crimes

que ocorrem nos países africanos

e asiáticos, uma vez que desconhe-

ce que o Holocausto é um símbo-
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Ahmadinejad? Problema dos judeus
lo da intolerância, da morte gra-

tuita, da negação a existência a um

povo pela sua raça, cor, religião,

ideologia. Trai o seu próprio dis-

curso, feito recentemente na ONU,

quando defendeu a urgência de

atenção aos países mais pobres.

Em suma, Lula se coloca no rol dos

tantos indiferentes aos problemas

humanos. O problema de Lula não

é exatamente a falta de escolari-

dade, é a ausência de valores mo-

rais mínimos para dirigir um país.

Sua "minusculidade" não lhe dará,

jamais, o crédito de um estadista

como pretende.

Ahmadinejad ser um "problema

só para os judeus" já serve de con-

solo ou, melhor, um elogio. Feliz-

mente os judeus guardam princípi-

os, aqueles que vêm lá da antigui-

dade, guardados de geração em ge-

ração. Valorizam a vida de cada ser

humano e sabem que indivíduos

como o iraniano e seus simpatizan-

tes devem constar da relação das

personas non gratas, pois são peri-

gosas para Israel, para os judeus e

para toda humanidade.

Para Lula, Mahmoud Ahmadinejad é
problema dos judeus
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