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mpossível não falar do covarde
atentado de que Paris foi vítima no
último dia 13 de novembro. Com autoria assumida pelo Estado Islâmico,
ataques terroristas simultâneos assassinaram mais de 100 pessoas e
deixaram mais de 350 feridos. Os membros do Estado Islâmico são
jihadistas que fazem uma interpretação extrema do ramo sunita do
Islã e acreditam ser os únicos reais fiéis; veem o resto do mundo como
infiéis que querem destruir sua religião. Os militantes usam versos
do Corão para justificar seus atos de pura covardia. Com suas táticas
brutais, que envolvem assassinatos em massa, sequestros de minorias
religiosas e decapitações divulgadas pela internet, o grupo vem gerando
uma onda de medo e ódio em todo o mundo.
Além de colocar o mundo em alerta, os atentados em Paris desencadearam uma nova discussão sobre os refugiados da Síria, isso porque
foi encontrado pela polícia no local de um dos atentados, um passaporte sírio. Um recente comunicado do Estado Islâmico, publicado pela
imprensa internacional, afirma que a situação dos refugiados permitiu
que mais de 4 mil soldados entrassem sem dificuldade nenhuma no
coração da Europa, fazendo com que as suas movimentações fossem
praticamente impossíveis de ser detectadas para travar um massacre
às principais cidades europeias. Ainda não se sabe se o passaporte, registrado na Grécia e descoberto na cena de um dos locais dos ataques,
corresponde ao documento de um dos atiradores. Mas, se a conexão for
estabelecida, a crise de refugiados ganhará uma nova dimensão. Aliás,
a crise já seria, por si só, um anúncio do caos que começa a avançar em
solo europeu e que agora se agrava com os atentados de Paris.
A Alemanha, que estava disposta a receber mais de um milhão de
refugiados, sendo a maioria do Médio Oriente devastado pela guerra,
sofre pressão para que feche as fronteiras a novos migrantes. Mesmo
antes dos atentados de Paris, a Suécia, que acolheu mais imigrantes
por habitante do que qualquer outro país da União Europeia, anunciou
um encerramento parcial da fronteira a novos refugiados, embora
temporário. A Polônia, condicionou receber a entrada de refugiados
a garantias de segurança; o país havia se comprometido a receber 4,5
mil refugiados, agora pairam dúvidas se isso realmente vai acontecer.
Uma coisa é certa: os ataques em Paris aprofundaram a sensação
de insegurança na Europa. Mas, não cabe a nós brasileiros, julgar se
estão certos ou errados em fechar suas fronteiras e defender seu país
e seu povo. Todos os seres humanos merecem, acima de tudo, ser respeitados, resguardadas as suas devidas proporções!
Boa leitura!
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