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Criança caminha em
frente de uma casa
destruída em Jos

Fúria pós-eleição atinge cidade nigeriana
Jos, onde convergem norte muçulmano e sul cristão, tem protestos; violência já matou mais de 100 no país

Mais populoso país da
África, Nigéria reelegeu
presidente cristão, o
que vem sendo rejeitado
pelo norte muçulmano Área

População
Exp. de vida
Analfabetismo
Pobreza
Grupos étnico-linguísticos

PIB
PIB per capita*

924mil km2

155milhões de hab.
47 anos

32%
70%

Hausa/Fulani, Yoruba, Igbo,
Ijaw e outros 250 grupos

US$ 207 bilhões
US$ 2.400

NIGÉRIA DIVIDIDA
Eleição acirrou rivalidade entre sul, majoritariamente cristão, e norte, muçulmano
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2009 nov. - Presidente
Umaru Yar’Adua,
muçulmano, se ausenta por
problemas de saúde,
desatando uma crise
constitucional

2010 jan. - Confrontos
entre muçulmanos e
cristãos em Jos matam
aomenos 149 pessoas

mar. -Novos confrontos na
cidadematammais 120
mai. - Yar’Aduamorre e é
sucedido por seu vice, o
cristão Goodluck Jonathan
dez. - Ataques a bomba
matam 80 pessoas em Jos

2011mar. - Jonathan bate
omuçulmanoM. Buhari,
desatando novos conflitos

Estados onde Goodluck Jonathan,
eleito presidente, venceu (59,6%)

Estados onde Muhammadu Buhari,
segundo colocado, venceu (32,3%)

Estado onde Nuhu Rabdu,
terceiro colocado, venceu (5,5%)

Estados onde vigora a
sharia (lei islâmica)

‘Aqui é o pior
lugar para viver’,
diz morador

JERONIMO GIORGI
COLABORAÇÃO PARA
A FOLHA, EM JOS (NIGÉRIA)

Num planalto situado no
centro da Nigéria, onde con-
vergem o norte de maioria
muçulmana e o sul, princi-
palmente cristão, a cidade de
Jos novamente vive dias de
turbulência sectária.

Agora, em razão do recen-
te pleito presidencial no país
mais populoso da África.

Na última segunda-feira,
foi anunciada a reeleição em
primeiro turno do presidente
Goodluck Jonathan, um cris-
tão do sul, com margem fol-
gada: 59,6% dos votos.

Imediatamente, o norte ni-
geriano explodiu emuma on-
da de violência que até on-
tem já havia deixado mais de
120 mortos em todo o país e
40mil desabrigados.

Os insatisfeitos veem frau-
de sistemática, que teria bar-
rado o muçulmano Muham-
madu Buhari, segundo colo-
cado, com 32,3% dos votos.
Foi ele o vencedor em todo o
norte do país, no entanto,
uma região que adota a sha-
ria, a lei islâmica.

Observadores internacio-
nais, embora tendo feito críti-
cas ao pleito num país que se
notabilizou por eleições con-
fusas e corrompidas, dessa
vez afirmaram que o resulta-
do refletiu em linhas gerais a
vontade da população. Não
foi o suficiente para acalmar
os ânimos, no entanto.

PAZ E TURISMO
Jos, com 1 milhão de habi-

tantes, é tradicional ponto de
tensão no país, o que só au-
menta a ironia de seu título
oficial: “cidade da paz e do
turismo”.

A explicação para isso: si-
tuada 1.200 metros acima do
nível do mar, tem clima ame-
no natórrida Nigéria.

Assim que foram divulga-
dos os resultados da eleição,
militantes dos principais par-
tidos de oposição saíram às
ruas provocando distúrbios
em grande parte das cidades
do norte do país.

“Esta foi uma eleição reli-
giosa, e os muçulmanos es-
tão frustrados”, disseo mora-
dorEmarek, de 40 anos.

Autoridades e ONGs da re-
gião esforçavam-se para con-

ter a onda de violência argu-
mentando que nunca na his-
tória política nigeriana uma
eleição foi tãolimpa.

“Foi a primeira eleição na
qual se pôde observar sem
restrições o processo eleito-
ral”, disse Naser Abbas,
membro de uma organização
social na cidade de Kaduna,
outro ponto de tensão.

Diferentemente do que
aconteceu nos pleitos ante-
riores, “desta vez não foi pos-
sível uma só pessoa votar vá-
rias vezes, devido ao registro
computadorizado da impres-
são digital”, afirmou Lillian
Rwang, integrante da organi-
zação Evergreen Peace (Paz
Duradoura, em tradução li-
vre), em um centro de vota-
çãoem Jos.

As eleições podem ter sido
as mais limpas da história ni-
geriana, mas isso não neces-
sariamente concede atestado
de transparênciatotal.

O histórico no país é dos
piores no quesito democra-
cia. Independente em 1960
do Reino Unido, enfrentou
uma guerra civil que deixou 1
milhão de mortos e diversos
períodos deditadura militar.

Esta foi a quarta eleição
presidencial desde o restabe-
lecimento da democracia,
em 1999.

As outras foram marcadas
por fraudes gritantes, espe-
cialmente a última, de 2007,
que resultou na eleição de
Umaru Yar‘Adua, morto no
ano passado, de quem Jona-
than era vice.
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Jovem em frente a uma casa destruída por distúrbios sectários na cidade nigeriana de Jos

‘Natal Negro’ deixou mais de mil mortos
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM JOS

No último 24 de dezembro
—o chamado “Natal Ne-
gro”—, uma série de explo-
sões em uma área cristã deu
início a um massacre no qual
se estima que mais de mil
pessoas tenham morrido.

“Se tivéssemos saído de
casa cinco minutos antes, es-
taríamos mortos”, afirma o
cristãoDanladi, 39.

Às 7h, no bairro de Aun-
grukba, moradores ouviram
a primeira explosão; logo de-
pois, a segunda e a terceira.

“Quando chegamos, havia
corpos despedaçados. Um
era de um vizinho meu”, re-
lembra Jonathan, 34, tam-
bém cristão.

No dia seguinte, a retalia-
ção cristã começou. Pessoas
paravam os carros e, se os
ocupantes deles eram mu-
çulmanos,queimavam-nos.

Os choques se espalharam
rapidamente, e a cidade se
converteu em uma batalha
que durou quatro dias, dei-
xando centenas de casas des-
truídas.

“A polícia matou três de

meus primos”, conta o porta-
voz da Mesquita Central de
Jos, Umar Faruk.

Devido ao clima de medo,
Jos sofreu uma espécie de
reorganização social, que se-
parou fisicamente muçulma-
nos e cristãos.

“As pessoas perderam
suas casas e comércios para
se realojar. Os casais mistos
têm que se separar”, diz o
professor universitário Solo-
mon Oaluang. “Parece ina-
creditável que, dez anos
atrás, compartilhávamos as
festas religiosas.”(JG)

COLABORAÇÃO PARA
A FOLHA, EM JOS

Enquanto conflitos reli-
giosos emergiam em dife-
rentes cidades do norte da
Nigéria nas décadas de
1980 e 1990, a cosmopolita
Jos, dividida ao meio entre
cristãos e muçulmanos, vi-
via em relativa paz.

Mas a exclusão dos mu-
çulmanos por parte do go-
verno estadual e o medo
dos cristãos de serem do-
minados por uma popula-
ção islâmica em expansão
fomentaram rivalidades
que, em setembro de 2001,
desembocaram numa
grandeonda de violência.

Desde então, massacres
e assassinatos fizeram mi-
lhares de vítimas.

Hassan Na’Ungo, 40,
diz que “Jos é o pior lugar
para se viver”. O fato de ser
fulani —um grupo étnico
do norte— e de ter se con-
vertido ao cristianismo o
transformou em “inimigo
de todos”. “A Nigéria não
está preparada para ser
umanação”, diz.

Alimentam o conflito as
regras sobre propriedade
da terra. Constitucional-
mente, os nigerianos não
têm os mesmos direitos em
todo o território. São os na-
tivos de cada local que
contam com prioridade
para acesso a trabalho, es-
tudoe infraestrutura.

Numa sala escura da
Mesquita Central de Jos,
Umar Faruk diz que “o go-
verno é o maior proble-
ma”. “O sistema político
não tem sabido adminis-
trara situação social”, diz.

Segundo Solomon Oa-
luang, professor de direito
da Universidade de Jos, “o
sistema desmoronou por
completo”. Centenas de ci-
vis foram assassinados pe-
las forças daordem.

A tensão e o medo são
palpáveis nas ruas milita-
rizadas da cidade, e os ba-
res e lojas hoje se fecham
aocrepúsculo.

“A sociedade está divi-
da e as crianças estão sen-
do doutrinadas”, afirma o
bispo Kagame, líder cris-
tão em Jos. “O ódio está en-
tranhado na cidade”, afir-
ma.(JG)


