
incomodada com a presença
de estrangeiros e encontrou na
obra de Sarrazin argumentos
para exigir barreiras à imigra-
ção. De outro, estão aqueles
que vislumbram em suas teses
o embrião daquilo que, há se-
te décadas, levou o estado ale-
mão a cometer o genocídio
dos judeus e de outros grupos
minoritários: a noção de supe-
rioridade racial.

O racismo respaldado por
fundamentos biológicos é per-
nicioso porque induz ao se-
guinte raciocínio:se determi-
nados grupos humanos são

geneticamente incapazes de absorver as
exigências de uma sociedade, nada po-
de ser feitO para integrá-Ios. Daí a de-
fender sua expulsão é um passo. Em
Ulisses, o escritOr irlandês James Joyce
apr~senta outra OPÇãO que também
agrada aos racistas: o controle migrató-
rio. Em uma passagem do romance, o
diretor de um colégio diz ao protagonis-
ta: "A Irlanda tem a honra de ser o único

país que nunca perseguiu os judeus".
Em seguida, explica, com satisfação e
escárnio: "Porque nunca lhes foi permi-
tido entrar". A exemplo do personagem

joyciano, a criação de barrei-
ras à entrada de estrangeiros é
a opção que Sarrazin e seus
apoiadores se atrevem a de-
fender abertamente. A direção
do banco central alemão pediu
sua demissão ao presidente da
Alemanha, Christian Wulff.
Em meio à indignação justifi-
cada contra as teses de Tbilo
Sarrazin, um detalhe irônico
quase passou despercebido. O
seu sobrenome vem do árabe

sharqiyyin (oriental), resul-
tando em sarrazin, no francês
medieval, e sarraceno, no por-
tuguês. Como adjetivo, signi-
fica "muçulmano". O econo-
mista alemão carrega no nome
uma referência àqueles que se
propõea combater. _

DIOGO SCHELP

UMATESEPERIGOSA
Diretor do banco central
alemão causa furor ao dar
nova embalagem à noção
de superioridade racial

C
om base em afirmações pseu-
docientíficas nada convincen-
tes, um livro recém-lançado na
Alemanha está convencendo

muita gente. Deulsch/and Schaffi Sich
Ab ("A Alemanha está se destruindo",
em tradução livre), de Tbilo Sarrazin,
um dos diretores do banco central ale-
mão, explora um tema popular e atua-
líssimo no país: os problemas sociais e
econômicos advindos da dificuldade
de imegração dosirnigrantes à socie-
dade. Esse fato já é amplamente discu-
tido na Alemanha, mas Sarrazin foi
além, sugerindo que a suposta incapa-
cidade dos estrangeiros, especialmente
os árabes e os turcos, de se adequar ao
modo de vida alemão tem uma expli-
cação genética. Em um dos trechos do
livro, por exemplo, Sarrazin relaciona
o mau desempenho dos filhos de imi-
grantes na escola à ideia de que inteli-
gência é uma qualidade hereditária -

DMSÃO Muçulmanas emfrente a
escola de llngua alemã, em Berlim

uma tese sem nenhum respaldo cienú-
fico sério. Sarrazin também discorreu,
durante entrevista a um jornal, sobre
um certo "gene dos judeus". Ao tentar
dar um caráter biológico a diferenças
que, na verdade, são culturais ou so-
ciais, Sarrazin dividiu a opinião públi-
ca alemã. De um lado, está uma parce-
la da população ~ grande, a julgar
pelo sucesso do livro - .que se sente
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POLÊMICOl7Ulo ~a"azin,
autor de livro sobre

a inregração dos imigrantes,

pode perder o emprego
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