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Crit d’alerta a Europa: salvem el Brasil

Carta oberta als diputats i a les diputades europeus sobre l'acció
genocida i l'atac a la democràcia brasilera del govern de Jair
Bolsonaro

Maria Dantas

Jair Bolsonaro, saludant a la sortida del col·legi electoral durant les eleccions al Brasil, el 28
d'octubre de 2018 / REUTERS – ACN

El Brasil acaba de passar del mig milió de persones contagiades i compta 29.341 morts confirmades
per la Covid-19 a 31 de maig. L’Agència Brasilera d’Intel·ligència (ABIN) va advertir la presidència
de la República sobre l’eficiència del confinament davant l’avanç de la pandèmia i de la manca d’UCI
en tot l’Estat i de l’elevat nombre de no notificacions, i va alertar de l’enorme gravetat de la situació.
Però el Brasil camina cap al cim de la corba de la pandèmia en un context polític que només
agreuja la situació.

D’altra banda, l’Amazònia brasilera, enguany, ha registrat nivells rècord de desforestació il·legal i
l’afebliment de les agències de protecció del medi ambient. A més, 76 pobles indígenes han estat
víctimes de la pandèmia, amb 1.747 contagis i 167 morts, distribuïdes per 14 estats de la federació
brasilera, segons l’Articulació dels Pobles Indígenes del Brasil (APIB). És evident que, per al Govern
de Jair Bolsonaro, tots els mitjans són vàlids per sacrificar la selva amazònica i els pobles indígenes.
Tot plegat, pels interessos econòmics.
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Enmig d’aquest panorama de devastació, li ha tocat al Brasil estar dirigit per personatges
negacionistes de la crisi climàtica i del coronavirus, que difonen teories de la conspiració i del
terraplanisme, que criden la ultradreta als carrers per fer front al que en diuen “comunisme”,
“globalisme”, “ideologia de gènere”, “feminazis” i “anticrist”. El seu líder, el president Bolsonaro, fa
campanya diària contra les mesures recomanades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
boicoteja les mesures d’aïllament social preses pels governadors i pels batlles, fa una campanya
expressa contra el confinament i anima les manifestacions perquè la gent surti de casa i
torni a la feina. En aquest full de ruta, va fer dimitir el ministre de Sanitat perquè es posicionava
contra les seves ordres i al costat de les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut, i, menys
d’un mes després, un nou ministre de Sanitat va deixar voluntàriament el càrrec, perquè novament
no volia seguir les seves ordres d’afegir la hidroxicloroquina als protocols del Sistema Únic de Salut
(SUS).

El ministre de Justícia i Seguretat també va deixar el càrrec i va denunciar Bolsonaro pel fet de voler
interferir en la Policia Federal. Arran d’això, el Tribunal Suprem va demanar com a prova el vídeo de
la reunió de ministres del 22 d’abril. En aquest vídeo podem constatar una sèrie de suposats delictes
per part del president i de diversos ministres, i hi podem trobar frases literals de Bolsonaro: “Qui
no accepta la meva, les meves banderes ”; entre d’altres.

Són 210 milions de persones en mans d’una gestió erràtica de la pandèmia i una greu crisi política
institucional. La revista anglesa The Lancet, referència en el món de la ciència i de la medicina, va
afirmar que “Bolsonaro és la major amenaça per al combat de la Covid-19 al Brasil”.
L’editorial va destacar la seva actitud contra el confinament, el menyspreu envers els milers de
morts, la crisi política suscitada pel president en un context de pandèmia, el desmuntatge de la
ciència i de la salut pública, i va fer una al·lusió clara al fet que Bolsonaro hauria de canviar
d’actitud o hauria de deixar el càrrec. La revista té raó, perquè Bolsonaro insisteix a no acceptar les
recomanacions dels experts, promou un fàrmac amb un potencial letal, segons l’OMS, i pressiona
perquè les empreses reobrin i la gent obrera torni als seus llocs de treball. L’única preocupació del
president és l’economia, perquè vol una reelecció el 2022.

L’actitud obertament relativitzadora del període de la dictadura brasilera que fa el Govern de
Bolsonaro, les mencions ipsis litteris de Joseph Goebbels en vídeos oficials, les ofenses quotidianes a
la premsa, a la classe política, a la població negra, als pobles indígenes, a la població LGTBIQ+, a les
dones, a la gent pobra, formen l’ideari i la posada en escena d’un projecte genocida de Govern,
que utilitza accions d’eugenèsia com a polítiques públiques.

A la mesa del president de la Cambra de Diputats brasilera ja hi ha més de 36 peticions
d’impeachment de Bolsonaro per part de diversos grups parlamentaris i de més de 400 entitats de la
societat civil brasilera. Des de l’àmbit jurídic, acadèmic, científic i social s’han fet diversos
manifestos de rebuig al Govern Bolsonaro i un clam a la unitat d’acció per la defensa dels valors,
dels principis i de les estructures republicanes del Brasil, que estan essent eliminades per aquest
Govern.

La comunitat internacional ha de prendre mesures i un posicionament clar en relació amb el Govern
del president Jair Bolsonaro davant l’avanç de la pandèmia de la Covid-19 al Brasil, l’augment de la
desforestació a l’Amazònia i les amenaces als drets humans i als pobles indígenes. No pot restar
callada davant la situació del poble brasiler quan, en poques setmanes, dos ministres de Salut
van deixar els seus càrrecs, el ministre de Justícia va dimitir a causa de la interferència del president
amb la Policia Federal, el ministre de Medi Ambient vol aprofitar la situació per ampliar la mineria i
l’agricultura als terrenys protegits de la forest amazònica i el president vol “armar” la població
perquè pugui sortir al carrer contra el confinament.
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Demano ajuda davant l’acció genocida, l’atac a la democràcia, a l’Estat de dret i a les estructures
republicanes brasileres per part de Jair Bolsonaro i del seu Govern. No es pot continuar acceptant-
ho en silenci. Cal un pronunciament dels parlamentaris de tot el món.
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