
David Izzo – A União Europeia, 
os aliados, o Japão, a Austrália, os 
Estados Unidos e o Canadá, etc., 
tomámos decisões de apoio à Ucrâ-
nia em vários sectores sob o ponto 
de vista humanitário. A Europa to-
mou uma decisão e abriu todas as 
suas fronteiras para os ucranianos 
ou pessoas residentes na Ucrânia, 
para fugirem da guerra. Então, vão 
poder entrar na Europa sem visto. 
A Franca abriu três Consulados na 
fronteira com a União Europeia, e 
já recebemos um milhão e duzentos 
refugiados na Europa, que poderão 
ficar ao menos um ano, sem visto 
de trabalho, trabalharão e receberão 
ajuda dos municípios. Também de-
mos apoio militar, estamos a mandar 
armas defensivas para a Ucrânia. 
Todo o mundo esperava uma queda 
da Ucrânia em quarenta e oito horas. 
Essa é a primeira derrota de Putin. 
Todos os países da União Europeia 
confirmámos mandar armas defen-
sivas para a Ucrânia, espingardas e 

munições para ajudar a defender-se 
contra o invasor.

Canal – Se, por um lado, que-
rem negociações, mas depois 
entregam armamento, tudo isso 
não é financiar a guerra, senhor 
embaixador?

David Izzo – Não. É apoiar um 
país a defender-se contra o agressor. 
Por exemplo, se, por qualquer razão, 
a África do Sul decide invadir Mo-
çambique, vocês não gostariam de 
receber armas para se defenderem?

Canal – Acho que gostaríamos 
mais que alguém falasse com a 
África do Sul para parar com a 
guerra, e negociaríamos com ela. 
Não sei...

David Izzo – Para se sentar e dis-
cutir, você precisa de estar numa po-
sição forte. Caso contrário, chama-
-se rendição e não negociação. Para 
negociar, você tem que mostrar que 
pode defender-se. Depois, senta-se 

e negoceia um acordo o menos pior 
possível. Uma negociação, em no-
venta e oito por cento, é o reflexo da 
medida da força. Mas, voltando ao 
que estamos a fazer, reforçar o nosso 
franco oriental da União Europeia, 
para proteger as nossas fronteiras. 
A Franca mandou tropas para a Po-
lónia, Roménia, etc.. Outra ajuda 
que estamos a dar são as sanções 
económicas. É o maior pacote de 
sanções de que há memória.

Canal – Mas, vinte e quatro 
horas antes, o presidente russo 
disse que estava disponível para 
negociar e encontrar uma saída, 
mas parece que ninguém o levou 
a sério.

David Izzo – Não. Essa invasão 
foi preparada. Ele, primeiro, cercou 
a Ucrânia. Não estava para nego-
ciar. Todo o Mundo falou com Putin. 
Ele mentiu e negou a existência da 
Ucrânia como país e falou em “des-
nazificação”. Foi um discurso que 
não fazia sentido fora da Rússia. 
Foi um discurso para os seus segui-
dores. Você acha normal a Rússia 
ameaçar, pela voz do Vladimir Pu-
tin, usar arma nuclear? Esqueceram 
que a Franca também tem armas 
nucleares. Então, tem que parar a 
brincadeira. 

Canal – Disse que o argumen-
to da Rússia é baseado na men-
tira. Mas os russos dizem que o 
Ocidente é que é o mestre das 
mentiras, até citou os exemplos 
do Iraque e Síria. O que é que os 
cidadãos devem ver?

David Izzo – Não é a palavra de 
um contra a palavra do outro. A rea-
lidade é que um dos países com o 
Exército mais forte do Mundo, com 
armas nucleares, está a invadir um 
seu vizinho. Essa é a realidade.

Canal – Falou da questão do 
equilíbrio e da razoabilidade. 
Como é que a Europa, ou a Fran-
ça, reagiria, se, nas suas frontei-
ras, existissem mísseis apontadas 
para Paris?

David Izzo – Armas apontadas 
contra a França, temos há setenta 
anos. Os mísseis nucleares da Rús-
sia estão apontados contra a Europa 
desde que existe a arma nuclear.

Canal – Mas isso está na Rússia 
e não nas fronteiras da França, 
e nem estão apontadas para a 
França. É diferente, senhor em-
baixador.

David Izzo – O míssil nuclear 
não precisa de estar na sua fronteira. 
Quem tem o maior arsenal nuclear 
no Mundo? É a Rússia. Quem tem 

medo da Rússia, hoje, são todos os 
países vizinhos. E ninguém está a 
ameaçar a Rússia.

Canal – Então, na sua opinião, 
não havia nenhuma ameaça ob-
jectiva contra a Rússia?

David Izzo – Não, não havia. A 
Independência da Ucrânia, depois 
da desintegração do bloco soviético, 
o país desnuclearizou-se. Depois, 
há a questão do desenvolvimento 
e também de escolha de parceiros. 
Cada país tem o direito de esco-
lher com quem vai fazer acordos. 
A Ucrânia decidiu negociar um 
acordo de associação com a União 
Europeia. Foram negociados, mas 
não foram assinados, e foi nesse 
momento que a Rússia anexou a 
Crimeia. Para nós, a Crimeia per-
tence à Ucrânia. Depois a Ucrânia 
elegeu um presidente pró-europeu, 
que negociou com a União Europeia 
um acordo de associação. Chegou 
um presidente livremente eleito 
(pró-russo) que disse que não que-
ria assinar um acordo de associação 
com a União Europeia. Houve ma-
nifestações que culminaram com 
a queda do presidente e a eleição 
do novo presidente. Os russos não 
gostaram. Aí começaram as provo-
cações para mobilizar as populações 
das Repúblicas (falantes de russo) 
de Luansky e Donetsk para se re-
belarem. Começou essa guerra em 
que já morreram quinze mil pessoas 
dos dois lados. A Europa começou 
a oferecer ajuda, e foi criado o pro-
cesso da Normandia, de discussão 
com a Rússia, a Alemanha, a França, 
a Ucrânia, e também o Acordo de 
Minsk. Há um problema de mino-
rias falantes de russo na Ucrânia, 
mas que foi voluntariamente inci-
tado a transformar-se numa guerra, 
pelos russos.

Canal – Diz que é importante 
compreendermos a História para 
percebermos o que se está a pas-
sar. Mas pela História, a Rússia 
tentou uma vez também colocar 
bases militares em Cuba, na fron-
teira com os Estados Unidos, e os 
EUA reagiram como reagiram. 
Não há aqui um “double stan-
dard”?

David Izzo – A situação é um 
pouco diferente. É que a Ucrânia 
não é parte da NATO. Não tem ne-
nhuma base, nem há uma projecção 
de instalar uma base da NATO na 
Ucrânia. Temos que olhar os factos. 
Há previsão de instalação de uma 
base da NATO na Ucrânia? Não.

Canal – Mas é isso que os russos 
estão a dizer que é verdade.

David Izzo – Não é verdade. Não 
têm evidências.

Canal – Há quem diga que a 
reacção do Ocidente em relação 
à invasão não foi igual quando a 
NATO invadiu a Líbia, ou quando 
invadiu a Síria.

David Izzo – A Síria foi destruída 
pelos sírios. A NATO bombardeou 
para evitar massacre e genocídio. 
Os russos também bombardearam 
a Síria. Na Líbia, primeiro foi uma 
guerra civil, que demorou mais um 
ano. A Líbia era uma ameaça para 
a paz em todo o Mundo. Houve um 
bombardeamento para tentar aju-
dar as forças democráticas líbias, e, 
pouco depois, não fomos capazes de 
construir a paz e ajudar os líbios a 
reorganizarem-se. Acho que aqui a 
situação é um pouco diferente.

Canal – Em que sentido a situa-
ção é um pouco diferente?

David Izzo – É que, primeiro, a 
NATO não bombardeou ninguém. E 
não tem a intenção de bombardear 
ninguém. Aqui você tem um país 
que está a invadir o seu vizinho. 
Nós estamos a ajudar a proteger 
sem fazer a guerra. Temos na Euro-
pa uma História de guerra secular. 
Quase todos os países da Europa, 
em certo momento da História, fi-
zeram guerra. Mas depois, com os 
blocos e a Guerra Fria, a novidade 
era a ameaça nuclear, apontada di-
rectamente contra os países euro-
peus pela Rússia. Mas, finalmente, 
saímos da Guerra Fria e fizemos as 
pazes para construir uma Europa 
próspera, com laços comerciais for-
tes. Mas, de repente, volta a História 
da guerra, ameaça e agressão por 
parte da Rússia.

Canal – Disse que o conjunto de 
sanções contra a Rússia é o mais 
severo da História. O embaixador 
russo em Moçambique diz que a 
Rússia vai sentir o impacto econó-
mico dessas sanções, mas a Euro-
pa também vai sentir. Quando se 
fala dessa questão, basicamente 
é a componente de energia, onde 
a Rússia desempenha um papel 
central. É o preço que a Europa 
está disposta a pagar?

David Izzo – Totalmente. A nos-
sa segurança, a paz do continente 
europeu, não têm preço. A Europa 
está disposta a pagar qualquer preço 
para preservar esses bens que são 
a paz e a convivência pacífica. Os 
russos que não se enganem. Nós pa-
garemos o que temos a pagar. Mas 
quem vai pagar mais é a Rússia. A 
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entrevista do embaixador 
da Rússia em Moçambi-
que, Alexander Surikov, 
não caiu bem nas hostes 

ocidentais, que, um dia antes, ha-
viam condenado, em bloco, num 
dos hotéis em Maputo, a invasão 
da Ucrânia pela Rússia. David 
Izzo, embaixador da França (um 
dos membros da NATO), aceitou 
conceder-nos uma entrevista para 
fazer o contraponto à narrativa rus-
sa. Começou por refutar todos os 
argumentos que a Rússia de Vla-
dimir Putin e o seu embaixador em 
Moçambique apresentam como “leit 
motiv” da invasão e chamou-lhes 
mentirosos e propagandistas, inspi-
rados em George Orwell, de resto 
um “mimo” que o embaixador russo 
havia dispensado aos países ociden-
tais. Diz que não constitui verdade 
que a Ucrânia tenha bases ou qual-
quer tipo de equipamento da NATO 
e que o que existe é apenas um pedi-
do de adesão que está encravado há 
mais de dez anos, mas, ainda assim, 
considera que a Ucrânia tem o direi-
to soberano de escolher com quem 
se relacionar sem pedir autorização 
ao “padrinho” Vladimir Putin. Da-
vid Izzo, que cuidou de anotar que 
já foi comunista, considera que esta 
guerra não é do povo russo contra a 
Ucrânia, mas, sim, de Putin contra 
o povo ucraniano, acossado por um 
saudosismo do “grande império”, 
que, na sua opinião, hoje já não 
faz sentido. Numa fase mais dura 
da sua intervenção, afirmou que a 
Rússia não é modelo para ninguém, 
porque não passa de (e estas foram 
são as suas palavras exactas) “uma 
gasolineira com um míssil”, para 
dizer que a Rússia quer impor um 
modelo obsoleto de oligarquias cor-
ruptas. Sobre o voto de abstenção de 
Moçambique nas Nações Unidas, 
disse que compreende. Até porque 
leu os discursos de Samora Machel. 
Acompanhe a entrevista na íntegra, 
em que o embaixador Francês de-
fende a NATO como um bloco de 
paz, mas fica com a voz embargada 
quando é confrontada com o que a 
NATO fez na Líbia e na Síria. “São 
situações diferentes”, disse o embai-
xador da França em Moçambique.

Canal – A França fez parte, há 
dias, em Maputo, de um grupo de 
países ocidentais que condenaram 
a invasão da Rússia à Ucrânia e 
que descreveram como sendo um 
ataque despropositado e injusti-
ficado. Por que é que consideram 
assim?

David Izzo – As palavras são 
importantes. Vamos abandonar a 
propaganda de George Orwell. A 
guerra não é a paz, e a mentira não 
é a verdade. O que está a acontecer 
na Ucrânia, desde 24 de Fevereiro, 
é uma invasão, violação da sobe-
rania de um país e da integridade 
territorial.

Canal – Os russos chamam-lhe 
“operação especial”.

David Izzo – É uma guerra, não 
é uma operação especial. Podemos 
ver, através das imagens ao vivo de 
cidades bombardeadas, populações 
a fugirem, e as coisas estão claras. Já 
temos um milhão e duzentas pessoas 
refugiadas na União Europeia vin-
das da Ucrânia, em seis dias. Essas 
pessoas não estão a fugir de opera-
ções especiais, mas, sim, de uma 
guerra brutal que a Rússia lançou 
sem ser provocada. Todo o Mundo 
condenou, houve uma votação na 
Assembleia das Nações Unidas, e 
a Rússia ficou com quatro países 
super-amigos, tais como a Bielor-
rússia, a Eritreia, a Síria e a Coreia 
do Norte.

Canal – Mas há quem se absteve 
e que, no fundo, não está a pro-
testar contra a guerra. É o caso 
de Moçambique. As abstenções, 
o que lhe dizem?

David Izzo – Quer dizer muitas 
coisas, dependendo da situação de 
um país em particular. Às vezes é 
complicado, por razões históricas. 
Pode ser o caso de Moçambique, 
que tinha relações fortes com a 
União Soviética. Cada país tem as 
suas razões. Imagino que, por razoes 
económicas, foram importantes. Sa-
bemos que a Rússia é um grande 
exportador de gás, trigo e petróleo, 
que são bens essenciais para algu-
mas economias.

Canal – Podemos ficar tran-
quilos de que o Ocidente não está 
zangado por causa da abstenção?

David Izzo – O mais importante é 
não terem votado contra, ou seja, a 
favor da Rússia. Quando, em 2014, 
a Rússia anexou a Crimeia, 100 
países condenaram. Mas, desta vez, 
são 141, e quatro votaram contra. 
A Rússia está a tornar-se pária do 
Mundo, o que é uma pena.

Canal – A Rússia diz que se sen-
te encurralada com a presença da 
NATO junto às suas fronteiras, 
porque viola os acordos celebra-
dos anteriormente. Não considera 
que Rússia está a agir em legítima 
defesa perante uma ameaça imi-

nente e uma situação já prevista 
em acordos anteriores?

David Izzo – O princípio de 
ataques preventivos não existe. A 
Ucrânia não tem armas nucleares. 
A Ucrânia nunca ameaçou invadir 
a Rússia e nunca fez declarações 
de hostilidade. A Rússia mentiu 
descaradamente e violou inúmeros 
acordos que ela assinou. Por exem-
plo, quando se desintegrou a União 
Soviética, a Ucrânia tinha o terceiro 
maior arsenal nuclear. Foram nego-
ciados acordos para desnucleariza-
ção da Ucrânia e da Bielorrússia. 
Foram assinados vários acordos nos 
quais a Rússia se comprometeu a 
preservar a paz e a integridade da 
Ucrânia e nunca usar armas nuclea-
res. Vinte anos depois, aqui está a 
realidade.

Canal – Mas há um dado con-
creto: a Rússia diz que a Ucrânia 
está a aceitar as bases da NATO, 
e a NATO é contra a Rússia.

David Izzo – A Ucrânia não é 
parte da NATO. E não há nenhum 
soldado nem avião da NATO na 
Ucrânia. É verdade que pediu para 
integrar a NATO, há dez ano atrás. 
Mas a NATO ainda não aceitou. Não 
começámos a negociar nenhuma 
adesão da Ucrânia à NATO. Mas a 
NATO é uma aliança de defesa e não 
é agressiva. Integrar a NATO signi-
fica ser protegido pela colectivida-
de dos países membros, contra uma 
possível agressão. Todos os países 
são super-felizes por se terem junta-
do à NATO. Ser membro da NATO é 
um passaporte de segurança.

Canal – De onde vem a decla-
ração da Rússia de que há uma 
base da NATO, que vão destruir?

David Izzo – Isso é propaganda, 
mentira e desinformação.

Canal – Por que é que o Ociden-
te não está a intervir militarmente 
na Ucrânia? Há um sentimento de 
que a Ucrânia foi agitada e depois 

abandonada. Vejo todos os dias o 
presidente ucraniano a colocar ví-
deos no Facebook a pedir socorro. 
Onde estão os amigos da Ucrânia?

David Izzo – Recuso o termo de 
que a Ucrânia foi agitada. Nós va-
mos e estamos a ajudar a Ucrânia. 
Mas não vamos mandar tropas, por-
que não é uma guerra entre a Fran-
ça e a Rússia. Não queremos uma 
guerra entre França e a Rússia. Nas 
últimas três semanas, o presidente 
Macron falou dezoito vezes com 
Vladimir Putin. Numa situação de 
tensão muito grave, é preciso man-
ter canais de discussão abertos, pe-
dindo para a Rússia negociar com a 
Ucrânia para o cessar-fogo, retirar 
tropas e abrir um corredor huma-
nitário para permitir evacuação de 
civis.

Canal – Não me refiro à Fran-
ça, em particular. Refiro-me ao 
bloco de amigos como aquele que 
vimos na semana passada aqui 
em Maputo.
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Rússia é forte nas forças armadas, 
mas tem um PIB de um país como a 
Espanha. Não é um país rico. É um 
país médio, com riquezas naturais 
como o gás, que são importantes, 
mas vamos poder viver sem isso. 
Na França, não temos problemas 
com isso. É só 17% do gás que nós 
importamos que vem da Rússia. 
Será mais difícil para outros paí-
ses que dependem mais da Rússia, 
mas, obviamente, nós queremos 
negociar, fazer comércio, receber 
os russos.

Canal – As negociações já co-
meçaram, ainda que deforma 
muito hesitante e desconfiada. A 
Rússia insiste no seu ponto fun-
damental, que é a máquina de 
guerra da NATO nas suas fron-
teiras e “desnazificar” a Ucrânia. 
Qual é a sua expectativa sobre 
essas negociações?

David Izzo – Antes de respon-
der à sua pergunta, deixe-me falar 
dessa questão de “desnazificar” a 
Ucrânia. O presidente da Ucrânia 
é judeu. O pai dele foi coronel do 
Exército soviético. Os avós morre-
ram nos campos de concentração 
nazi. Não faz sentido e não pode-
mos brincar com isso.

Canal – Perguntava-lhe sobre 
as negociações...

David Izzo – Negociar é impor-
tante. Mas cada negociação tem 
a sua própria dinâmica. Mas eles 
têm que chegar a um acordo, senão 
será uma guerra total. E ninguém 
quer isso. A negociação é sempre 
uma correlação de forças. Os rus-
sos estão numa posição de força, 
porque estão a invadir a Ucrânia, 
apesar de vários soldados russos 
terem morrido. se continuar a guer-
ra, sabemos muito bem quem vai 
ganhar. O importante é saber o que 
os russos estão dispostos a pagar e 
até onde querem ir e quais são os 
objectivos da guerra.

Canal – Parece-me que os ob-
jectivos já foram claramente ex-
plicados por Putin vinte e quatro 
horas antes da invasão.

David Izzo – Sim. Estão a falar 
de “desnazificação”. Mas qual é 
o verdadeiro objectivo da Rússia, 
eu não sei. E não sei se há muita 
gente que sabe. A negociação vai 
depender de o que a Rússia quer. 
Achamos que o cessar-fogo é ur-
gente, para permitir que os civis 
sejam poupados, e que a Rússia 
explique o que ela quer.

Canal – Mas, senhor embai-
xador, a Rússia já disse o que 
quer. Não quer a NATO nas suas 
fronteiras. Para si, isso não está 
claro?

David Izzo – Mas eu não sei até 
aonde isso está claro. Veja que já 
anexaram a Crimeia, já fecharam 

o corredor do mar para os ucra-
nianos. Aonde eles querem ir? Até 
Odessa ou à fronteira da Moldávia? 
Não sei. A negociação vai depen-
der disso. Mas nós apelamos à ne-
gociação. Mas só se pode negociar 
se tiver em posição de alguma for-
ça, e é por isso estamos a ajudar os 
ucranianos. O presidente Macron 
continua a falar com o presidente 
Putin.

Canal – Então, para si, o que 
visa esta guerra?

David Izzo – A “desnazificação” 
da Ucrânia e outras razões, tudo 
isso são pretextos. Esta não é uma 
guerra do povo russo contra o povo 
ucraniano. É uma guerra de Putin. 
Mas, acima de tudo, é um ataque 
ao modelo da União Europeia e 
ao modelo ocidental que nós ofe-
recemos.

Canal – Mas porquê?

David Izzo – Se você pensar 
com frieza, depois da Segunda 
Guerra Mundial, a União Soviética 
ofereceu um modelo de construção 
social e organização institucional, 
incluindo a alguns países africanos. 
Foi um modelo importante. Eu li 
os escritos de Samora Machel. Na 
França, também com o Partido Co-
munista, que era muito forte. Era 
um modelo alternativo à democra-
cia ocidental e à economia de mer-
cado. Esse modelo implodiu sozi-
nho, por causa da corrupção, etc.. 
Mas nós não temos um modelo al-
ternativo à democracia ocidental. A 
Rússia não é um modelo. A Rússia 
é como uma gasolineira com um 
míssil nuclear. Não tem vida cultu-
ral, por exemplo. A Rússia oferecia 
ao mundo actores, compositores, 
escritores extraordinários. Agora 
já não tem isso. A economia da 
Rússia nunca se recuperou da crise 
de 2000, não tem protecção social 
nem um sistema de Educação que 
funciona. Há muitos anos que a 
Rússia não ganha nenhum Prémio 
Nobel em qualquer área científica. 
A única coisa que a Rússia tem são 
as Forças Armadas. Você não vai 
sonhar com tanques e mísseis. Os 
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ucranianos querem uma alternati-
va. Querem democracia, uma eco-
nomia que cresce, e, quando olham 
para os lados, o único modelo que 

eles encontram é a União Europeia. 
Não é perfeita, mas é um modelo 
que podes sonhar e ambicionar. 
Mas a Rússia não é um modelo.

Canal – Mas por que é que diz 
que a Rússia não é um modelo?

David Izzo – Não tem ideologia. 
A única ideologia é da oligarquia e 
da corrupção. Você não sonha com 
a Rússia. O que existe é uma fan-
tasia de um império que funciona 
matando opositores e fechando jor-
nais. E um país não pode funcionar 
assim. Mesmo assim, lá dentro da 
Rússia, há vozes que se levantam. 
E nós queremos encorajar essas 
vozes que apelam à sensatez. A 
Ucrânia e a Rússia podem discutir 
soluções para todos sem mandar 
mísseis e sem matar ninguém. Essa 
é a questão fundamental para mim. 
A União Soviética fazia sonhar. 
Inclusive aqui em Moçambique. 

Mas hoje ninguém se vai manifes-
tar a favor da Rússia. Não mobiliza 
ninguém. Antes, muitos estudaram 
na Rússia no auge do comunismo, 
até franceses. Até eu fui membro 
do Partido Comunista. Mas hoje 
a Rússia já não faz sentido. É uma 
gasolineira com um míssil nuclear. 
Lénine disse que as crises são o 
acelerador do motor da locomo-
tiva da História. Então é isso que 
estamos a viver na União Europeia. 
Por causa dessa crise, os europeus 
despertaram. E veja que é só em 
uma semana. Mas os europeus es-
tão a tomar decisões que não eram 
esperadas nem daqui a vinte anos. 
Putin está a ajudar mais pela inte-
gração da União Europeia e por 
uma Europa de defesa autónoma, 
mas, acima de tudo, pela fortifi-
cação da identidade nacional da 
Ucrânia. 
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