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Naselva, jovensguerrilheiros têmde
pedirautorizaçãoatéparanamorar

Diáriorevela ladoobscurodasFarc

JOVENSEREBELDES–GuerrilheirasempatrulhanasselvasdaColômbia: paracomandantes, laçoafetivocomprometedesempenhoemcombate

COLÔMBIA

Renata Miranda
Ruth Costas

Oque leva uma jovem holande-
sa, com uma vida confortável e
aperspectivadeumfuturotran-
qüilo em seu país, a largar tudo
para unir-se à guerrilha colom-
biana?Apergunta é a primeira
coisa que vemà cabeça quando
se conhece a história de Tanja
Nijmeijer, guerrilheira de 29
anos que fugiu quando seu
acampamento foi descoberto
pelo Exército colombiano em
meadosde julho,deixandopara
trásseudiáriocomumprecioso
relato dodia-a-dia dos rebeldes
dasForçasArmadasRevolucio-
nárias da Colômbia (Farc).
A julgar pelo conteúdodo ca-
derno, divulgado recentemen-
te pelo jornal colombiano El
Tiempo, a resposta parece ser
umamescla de idealismo, inge-
nuidade e o que alguns analis-
tas definemcomo “nostalgia da
ação revolucionária” – aquela
ânsia de encontrar uma causa
para lutar, nummundo no qual
restou pouco espaço para as
grandes ideologias.
“Alguns jovens europeus
comumagenuínapreocupação
socialtêmumavisãoromancea-
da da vida dos rebeldes das
Farc”, disse ao Estado Alejo
Vargas, diretor do Departa-
mento de Ciências Políticas da
Universidade Nacional da Co-
lômbia.“Arealidadeéumaroti-
nadeextensascaminhadas,ten-
sões e confrontos, além de uma
hierarquiamilitarrígidaquede-
cepciona quem sonha com um
igualitarismomarxista.”

DA EUROPA PARA A SELVA
Antesdeembrenhar-senassel-
vas da América do Sul, Tanja
vivia emGroningen, uma paca-
tacidadeuniversitárianonorte
daHolanda. A rendamédia dos
habitantes supera os US$ 30
mil anuais emiséria e violência
são termos restritos ao noticiá-
rio internacional ou às pales-
trassobreasmazelasdoTercei-
ro Mundo. Em 2001, depois de
formar-se em letras com espe-
cializaçãoemespanhol,a jovem
resolveu voltar para a Colôm-
bia,paísnoqualhaviavividoum
ano antes participando de um
programade intercâmbio.Tan-
ja dizia-se tocada pela pobreza
dapopulaçãocolombianaeoob-
jetivo declarado de sua viagem
era “fazer trabalhos humanitá-
rios” com o apoio de umaONG.
Pouco depois, a holandesa já se
havia integrado às fileiras das
Farc e recebido umnovonome.
Nascia a guerrilheiraEillen.

Quandoaunidade doExérci-
tocolombianoatacou,emjulho,
o acampamento coordenado
porCarlosAntonioLozada,diri-
gentedasFarc,Eillenestavato-
mando banho. Nem ela nem
seus companheiros tiveram
tempode recolher seus perten-
ces.Odiárioqueossoldadosen-
contraram é o testemunho de
como todos esses anos comba-
tendo com o grupo esquerdista
desgastaram as convicções da
jovem idealista. “Estou cansa-
dadasFarc,cansadadessagen-
te, cansada da vida emcomuni-
dade edenunca ternada sópra
mim.Que tipode organização é
essa emque alguns têmdinhei-
ro, cigarros edoces e os demais
(subordinados) têm de mendi-
gar?”,pergunta-seaholandesa.
Algunstrechosdodiáriorela-
tamaparticipaçãoemaçõesmi-
litares, como uma longa tocaia
para derrubar um helicóptero
das ForçasMilitares colombia-
nas.Emoutrapassagem,Tanja
fala da saudade de casa e de co-
mo gostaria de tomar um café
numa estação de trem emGro-
ningenouAmsterdã.“Apublica-
ção do diário foi um golpe para
asFarc”, diz o cientista político
PedroValenzuela, daUniversi-
dade Javeriana, em Bogotá.
“Por isso, há quem diga que a
vida de Tanja está em perigo,
embora também seja possível
que os rebeldes a poupem por
ela ser estrangeira e sua histó-
ria teralcançadorepercussão.”
Além do diário, os soldados

também recolheram no
acampamento o computa-
dor portátil de Lozada no
qualhaviaumvídeo feitopor
Tanjaparasuafamília.Agra-
vaçãosugerequeela teria si-
doenviadaaosNijmeijers lo-
goapósumavisitadamãede
Tanja ao acampamento das
Farc. Outro arquivo conti-
nha o nome de 23 europeus
que se teriam integrado à
guerrilha entre 2000 e 2002.
Com eles, documentos que
sugeriam a participação de
ONGsno recrutamento.
Os guerrilheiros estran-
geiros são espanhóis, sue-
cos,dinamarqueses, irlande-
ses, suíços, russoseholande-
ses.Aindanãosesabeaocer-
to como as Farc consegui-
ram recrutá-los. Segundo a
cientista política holandesa
LiduineZampolle,quedesde
a década de 70 vem traba-
lhandocommissõeshumani-
táriaseprojetosdedesenvol-
vimento social na Colômbia,
muitos foram arregimenta-
dos pelo Partido Comunista
ColombianoClandestino(co-
nhecido como PC3). Com o
objetivo de substituir a ima-
gem de grupo terrorista, as
Farc teriam criado a organi-
zação, que seporta comoum
movimentoorganizado, com
reivindicação legítima e for-
tes preocupações sociais.
“Na época em que Tanja
entrou para a luta armada
ela já tinha informações so-
bre os crimes nos quais a
guerrilha estava envolvida –
seqüestros e ligações com o
narcotráfico”, diz Liduine.
“Por isso, é bem provável
queotrabalhodediplomacia
erecrutamentorealizadope-
los integrantes das Farc na
Europa tenha sido decisivo
como instrumentodepropa-
ganda em contraposição à
má fama.”
Aospoucos,aguerrilhate-
ria obtido o apoio de centros
acadêmicosdeesquerdaeal-
gumas organizações civis.
Os comunicados oficiais do
grupo, por exemplo, hoje são
difundidosporumsite regis-
trado naDinamarca. No ano
passado, quatro pessoas fo-
ram presas e outras sete in-
vestigadas nesse país por
vendercamisetasparafinan-
ciarumarádiodasFarc(con-
siderada um grupo terroris-
ta pelo governo dinamar-
quês).
Muitos analistas também
destacam a importância da
zona desmilitarizada (con-
trolada pelas Farc até 2002)
para a diplomacia da guerri-
lha.Aáreafoicriadapelopre-
sidenteAndrésPastrana em
1998 e tinha 42 mil quilôme-
tros quadrados, o equivalen-
te à da Suíça. “A existência
dessa área reforçava o argu-
mento de que as Farc eram
umaespéciedeEstadopara-
lelo e não um grupo militar
em confronto com um Esta-
do legítimo”, diz Alejo Var-
gas. Ele lembra que, na épo-
ca, os guerrilheiros convida-
vamjovensestrangeiros, jor-
nalistaseorganizaçõesinter-
nacionais para conhecer “o
seu território”. “Foi prova-
velmente dessamaneiraque
dezenas de europeus entra-
ramemcontatocomosrebel-
des”, diz. Tanja faz parte do
pequeno grupo de 23 jovens
que, por idealismo ou inge-
nuidade, levaramaexperiên-
cia às últimas conseqüên-
cias. Apesar de seus relatos
indicaremquehojeelagosta-
ria de renunciar às armas, o
fato de seu diário ter-se tor-
nado público pode ter trans-
formado um café na estação
deGroningennumsonhoain-
damais distante. ●

TANJA,OU‘EILLEN’–Desilusão

Jovem holandesa relata dificuldades e denuncia privilégios de líderes da guerrilha no cotidiano dos acampamentos

AsForçasArmadasRevolucio-
náriasdaColômbia(Farc)auto-
proclamam-se uma organiza-
ção político-militar de inspira-
çãomarxista-leninistaquecom-
bate as classes dominantes do
país. No entanto, o diário de
Tanja Nijmeijer quebra o mito
socialista da guerrilha e revela
particularidades da vida nos
acampamentosdasFarcatéen-
tão desconhecidas.
Os relatos de Tanja mos-

tramumcotidianodesigualein-
justonoscampos,ondeháracio-
namento de comida e os casais
precisam de permissão para

que fiquem juntos. “Consegui
um ‘amigo’ e combinamos de
ele ir conversar comochefepa-
ra permitir que namorásse-
mos”, escreve Tanja.
Segundo os textos da holan-

desa, nos acampamentos, os
guerrilheiros não usampreser-
vativosnemsepreocupamcom
oriscodedoençassexualmente
transmissíveis. “Aqui há dois,
ouquemsabemais,companhei-
roscomovírusdaaids”,afirma.
“Até onde entendo, uma meni-
nanemsabeoque adoença sig-
nifica, pois me disse isso toda
sorridente.”

Para a cientista política ho-
landesaLiduineZampolle,espe-
cialistaemFarc,amaneirapela
qual os relacionamentos são
mantidosnoscamposdaguerri-
lha faz parte de uma estratégia
dos líderes. “Os comandantes
nãoqueremqueseussubordina-
dostenhamrelacionamentosfi-
xosporqueacreditamquelaços
afetivospõememriscoodesem-
penho deles como combaten-
tes”,afirmouLiduine.“Aprinci-
pal preocupação de todos deve
ser apenas a guerrilha.”
Tanja também descreve

uma sociedade na qual os co-

mandantes – e sobretudo suas
mulheres–têmmaisprivilégios
do que seus subordinados. De
acordo com ela, em dias de fes-
ta, os líderes têm comemora-
çõesprivadas,enquantoaossu-
bordinados só é permitido con-
sumir a bebida que sobrou. “A
mulher de um comandante é
uma classe à parte”, relata.
“Elas têm privilégios e, às ve-
zes, nos dão ordens.”
As Farc são o maior grupo

guerrilheiro colombiano, com
11 mil combatentes, segundo o
governo.Ogrupomantém45re-
fénspolíticos,quepretendetro-
car comogoverno por cerca de
500 guerrilheiros presos. Para
as negociações, a guerrilha exi-
geque opresidenteÁlvaroUri-
be desmilitarize uma zona do
país – exigência à qual Uribe se
recusa a ceder. ● R.M. ER.C.
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Estima-se que
cerca de 20 jovens
europeus tenham
se juntado às Farc

EDUARDO MUNOZ/REUTERSREPRODUÇÃO
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