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Este mundo em mudanças 

Belgrado e os sérvios do Kosovo não aceitam a independência desta província autónoma sérvia. O Conselho de 
Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deveria também não a aceitar. A Rússia está ao lado dos 
sérvios, mas o Kosovo e a mais nova menina dos olhos dos Estados Unidos e dos países aliados, nomeadamente 
daqueles que não reconhecem o novo país mas estão já dispostos a ajudá-lo. 
A declaração unilateral da Independência do Kosovo abre precedentes políticos em muitas zonas do globo. Do País 
Basco à Chechénia esta independência que objectivamente viola uma decisão vinculativa do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas é a prova provada que na política internacional há, quase sempre, dois pesos e 
duas medidas, o que muito contribui para o descrédito da própria política.  
Em Cuba, Castro sucede a Castro, como era esperado. "Assumo la responsabilidad que se me encomienda con la 
convicción de que, como he afirmado muchas veces, el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana es uno solo. 
Fidel es Fidel, todos lo sabemos bien. Fidel es insustituible y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté 
físicamente. Aunque siempre lo estarán sus ideas, que han hecho posible levantar el bastión de dignidad y justicia 
que nuestro país representa," disse Raúl na hora de substituir Fidel . Menos certezas há na sucessão de George W. 
Bush.  
Tudo indicará que os democratas terão mais hipóteses do que os republicanos e sendo assim a América estará em 
vésperas de colocar na Casa Branca uma mulher ou um afro-americano. Em qualquer dos casos será. 
Seguramente, uma grande mudança, seguramente maior do que a da independência do Kosovo ou da sucessão 
em Cuba. Vladimir Poutine deverá ceder a Presidência da Rússia ao seu delfim Dmitri Medvedev, assumindo-se 
como próximo primeiro-ministro. Um desfecho muito mais certo do que aquele que opõe Zapatero a Rajoy, numa 
Espanha que vai a votos no próximo dia 9 de Março. Na ilha de Chipre o candidato comunista Demetris Christofias 
venceu as eleições. 
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