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reforma
Obradoprojeto Skopje 2014, comprédios de estilo clássico, àmargemdo rioVardar, na capital da ex-república iugoslava

Paradamilitar
Jovemveste fantasia demacedônio da épocadeAlexandre

monumento
Turista emSkopje comaestátuado conquistador ao fundo
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Ogoverno nacionalista da
antigarepública iugoslavada
Macedônia, país de cerca de
2 milhões de habitantes que
é umdosmais pobres da Eu-
ropa, investepesadamentena
identificação comaMacedô-
nia da Antiguidade —a de
Alexandre, o Grande.
Em setembro, para cele-

brar os 20 anos da sua inde-
pendência,opaís fezumapa-
rada militar que passou sob
umnovo arco do triunfo e foi
concluídacomainauguração
de um monumento de 22 m
celebrando o conquistador
macedônio na praça princi-
pal de Skopje, a capital.
As obras são parte do pro-

jeto Skopje 2014, reformaur-
banadocentrodacapitalque
estásendoexecutadapelogo-
verno e que, segundo a opo-
sição, custará€ 500milhões.
Essa cenografia é a face

mais visível do processo que
ogovernodeNikolaGruevski
vemconduzindodesde2008.

Nesteano, aocontráriodo
queaconteceucomCroácia e
Albânia,aMacedônianãore-
cebeu convite para aderir à
Otan (aliançamilitar ociden-
tal) devido a disputas com a
Gréciaquantoaonomedopa-
ís, o que já lhe custara a ad-
missãopelaUniãoEuropeia.
Opequenopaísocupauma

parte da região geográfica
mais ampla conhecida como
Macedônia, que se estende
ao norte da Grécia e ao oeste
da Bulgária. Com a indepen-
dência,opaísadotouonome
de República daMacedônia,
oquedesagradouaosgregos,
cujaprovínciamaissetentrio-
nal leva omesmo nome.

Apopulaçãoda“antigare-
pública iugoslava da Mace-
dônia”, o nome provisório
adotado pela ONU, tem 65%
demacedônios,deorigemes-
lava, e 30% de albaneses.
Desde2008,ogovernoten-

ta impor a teoriadequeopo-
vo descende de Alexandre e
dosantigosmacedônios,ain-
da que essa nação de con-
quistadores que expandiu a
cultura helênica tenha habi-
tadoo territórionove séculos
antesdachegadadoseslavos.

“Nós somosdescendentes
de todos os povos que aqui
viveram, e agora esse legado
é nossa propriedade”, alega

Habitantes da área não
descendem, porém, dos
macedônios antigos;
críticos apontamcerco
à liberdade da oposição

Governo da antiga república iugoslava constrói arco do triunfo e estátua de 22m do conquistador

Macedônia investe em ligação com
o impériodeAlexandre, oGrande

TodorCepreganov,diretordo
Instituto Nacional de Histó-
ria macedônio.
Nos últimos meses, o go-

verno fechou os principais
meios de comunicação da
oposição e aumentou a pres-
são sobre os críticos.
“Estãocomeçandoasilen-

ciarasopiniõesdivergentes”,
diz IrenaStefoska, que lecio-
na história na Universidade
de Skopje. “Isso tudo é gro-
tesco; está ficando parecido
com a Sérvia do começo dos

anos 90.” “Depois de conse-
guir a reeleição, o governo
deu uma guinada ainda
maior para onacionalismo”,
afirmaRistoKarajkov,analis-
ta do Osservatorio Balcani.

‘ESLAVOS NÃO EXISTEM’
Oprojeto Skopje 2014, no-

medadopelaoposição, éum
conjunto de obras em estilo
clássico que estão sendo
construídas no centro da ca-
pital, de 600mil habitantes.
“Skopje tem de se tornar

umaverdadeira cidadeeuro-
peia”, disse o arquiteto Van-
gel Bozynovski, um dos re-
presentantesdanova ideolo-
gia ultranacionalista.

Paraesse fim,umnovoPa-
lácio da Justiça, ministérios,
pontes edezenasdeestátuas
estão sendoconstruídoscom
o objetivo de transformar o
centro. “Temos a obrigação
decompletarahistóriaarqui-
tetônica”,acrescentaoarqui-
teto,queprojetouoMemorial
MadreTeresa, aprimeiradas

obras a ser inaugurada.
Para Bozynovski, que pre-

side a associação de arquite-
tosdeSkopje—líderda refor-
maurbana, apesar de contar
com apenas 100 dos 1.500
profissionais que trabalham
na cidade— o país está “re-
construindoaverdadeirahis-
tória;nãose tratadecenogra-
fia em estilo Las Vegas”.
Do“Guerreiro aCavalo”, o

nome dado à escultura de
Alexandre, pode-se divisar o
enormearcodo triunfo a 100

metros de distância.
“Se um Estado existe há

mais de 20 séculos, comba-
teu em tantas guerras e ter-
minou por vencê-las, um ar-
co do triunfo é necessário”,
argumenta Bozynovski.
“Aqui era o centro da par-

te leste da Europa e daqui a
civilização se expandiu aou-
tras regiões. Os eslavos não
existem,eboapartedahistó-
ria europeia é falsa.”
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JOHN LELAND
do “neWYorK TimeS”

“A cada manhã, quando
estava escovando os dentes,
ouvia as balas se chocando
contra o metal que protegia
minhajanela”,dizMohamed.
Por oito meses, ele foi pri-

meiro-ministro de seu país
natal,aSomália,umadasna-
çõesmais caóticas do plane-
ta. E então, tão subitamente
quanto havia partido, retor-
nou ao seu cubículo no De-
partamentodoTransportede
Buffalo, onde sua função é
garantir o cumprimento das
normas de ação afirmativa e
não discriminação.
Mohamed,49,quevivenos

EUA desde 1985, disse que
não tinhaplanosdese tornar
parte do governo somali
quandoamigosoajudarama
marcar uma reunião com o
xequeSharif SheikAhmed,o

presidentedopaís,emsetem-
brode2010.Eleconta tercon-
versadocomopresidente so-
brecomoas facçõesdogover-
no poderiam cooperar, apro-
veitando sua experiência de
trabalho com fornecedores
rudes no condado de Erie.
Tão logoele retornouaBu-

ffalo, conta, os amigos liga-
ram para dizer que o presi-
dente havia gostado de suas
ideias –será que ele estaria
interessado em encaminhar
seucurrículoparaseleçãoco-
mo primeiro-ministro?
“Minhamulhernãogostou

muito da ideia”, disse. “Mas
euperguntei aelaquemacei-
taria amissão, se eu não o fi-
zesse? Disse que a violência
écausadaporconflitos, eque
euhaviaaprendidoaresolver
conflitos. É exatamente isso
que faço emmeu trabalho.”
Richard Downie, diretor

assistentedoprogramadees-

tudos africanos doCentro de
Estudos Estratégicos e Inter-
nacionais, em Washington,
disse que, por causa do êxo-
do de profissionais liberais
somalis, emigrados são oca-
sionalmente convidados a
ocupar altos cargos.
Um chefe de estado-maior

nas Forças Armadas somalis
trabalhava como subgerente
em um McDonald’s na Ale-
manha, conta Downie.
O salário de primeiro-mi-

nistro era igual aoqueMoha-
med recebianoDepartamen-
to do Transporte, do qual se
licenciou por um ano.
Ele cresceuemMogadício,

a capital somali, filho de um
administradornacompanhia
deaviaçãodogoverno.Come-
çoua trabalhar para oMinis-
tério do Exterior em 1982, e
foi transferido aWashington
em 1985. Após criticar o go-
verno de seu país, em 1988,

solicitou asilo nos EUA.
Como primeiro-ministro,

Mohamed montou um gabi-
nete de tecnocratas para di-
rigir o país, reduzindo o mi-
nistério de 39 para 18 inte-
grantes, amaioria, comoele,
vindosdoexterior.Combateu
a corrupção e criou uma fo-
lha de pagamentos regular
para as Forças Armadas.
Uma disputa pelo poder

acabouderrubandooprimei-
ro-ministro. Em junho, Mo-
hamed estava de volta a Bu-
ffalo. “Meuempregoaqui era
algo a que eu poderia retor-
nar casoaexperiêncianaSo-
mália não desse certo”, diz.
Mohamed diz que está

apreciando não ter de olhar
em torno de si em busca de
possíveis assassinos e poder
viver em casa com a mulher
e os quatro filhos.
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Funcionário dos EUAgovernou a Somália
Ex-primeiro-ministro licenciou-se deDepartamento de Transporte durante oitomeses

Mohamed no Departamento de Transporte de Buffalo

doug benz - 22.nov.2011/The new York Times

RAIO-X Macedônia

NOMEOFICIAL República
daMacedônia

POPULAÇÃO 2,1milhões

ÁREA 25,7mil km²

EXPECTATIVA DE VIDA 75 anos

PIB PER CAPITA US$ 9.700
(112º domundo)

IDH 78º (Brasil é o 84º)

Século 8º a.C.
> Fundação do antigo Reino
da Macedônia, na região
nordeste da Grécia

336-323 a.C.
> Auge da expansão da antiga
Macedônia, no reinado de
Alexandre, o Grande. Império
inclui a Pérsia (hoje Irã) e
partes do Egito e da Índia

148 a.C.
> Após guerras, a Macedônia
se torna província de Roma

395 d.C.
> Com a divisão do Império
Romano, a região passa a
fazer parte do Bizantino

1453
> AMacedônia se torna uma
das regiões do Império
Otomano

1913
> Com a dissolução do
Império Otomano, a Macedô-
nia é dividida entre Sérvia,
Bulgária e Grécia -o que viria
a ser a atual Macedônia ficou
na parte sérvia

1945
> Fundação da Iugoslávia,
com seis repúblicas, incluin-
do aMacedônia

1991
> Após referendo, Macedônia
declara independência da
Iugoslávia
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