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Lula de nieuwe president van Brazilië

I
n het rapport ‘Vechten
voor een vellige toekomst’
wordt door het ministerie
van Defensie een onheil-
spellend beeld geschetst

met betrekking tot het volgen-
de: ,,We hebben steeds vaker te
maken met natuurfenomenen.
De zeespiegel blijft stijgen,
weerpatronen en ecosystemen
veranderen. Vooral in het Cari-
bische deel van ons Koninkrijk
kunnen orkanen en extreem
weer verwoestende effecten
hebben, zoals we met orkaan Ir-
ma hebben meegemaakt.”

Jair Bolsonaro, de Trump-
aanhanger, de Braziliaanse pre-
sident die het Amazone regen-
woud verwoestte, heeft op 30
oktober 2022 de verkiezingen
verloren. Zijn linkse rivaal, de
77-jarige Luiz Inácio Lula da Sil-
va (Lula), zal 1 januari als presi-
dent worden geïnaugureerd. 

Maar net als bij Trump gelo-
ven de aanhangers van Bolsona-
ro de peilingen niet. Om aan de
macht te blijven, heeft hij de
Braziliaanse regering gemilita-
riseerd, er wordt zelfs gevreesd
dat de generaals van Brazilië la-
ten zien dat ze er voorstander
van zijn dat Bolsonaro de resul-
taten aanvecht en hun eigen
parallelle, onofficiële telling uit-
voeren. Meer dan 6.000 mili-
tairen bekleden ministers-
posten en veel besluitvormers -
waaronder zijn vicepresident en
verschillende ministers - zijn
generaals. De meest bitter be-
vochten verkiezingen in Brazi-
lië sinds de ineenstorting van
de militaire dictatuur in 1985
leidden tot beschuldigingen dat
de politie de stemming probeer-
de te onderdrukken. De Federal
Highway Police, een organisa-
tie die nauw gelieerd is aan Bol-

sonaro, zou naar verluidt weg-
versperringen hebben opgezet
om kiezers in het verarmde
noordoosten van het land en an-
dere steunpunten voor Lula te
vertragen. De verkiezingscam-
pagne is zeer gepolariseerd ver-
lopen, een aantal Lula-aanhan-
gers is aangevallen en zelfs ver-
moord. 

Lula
Luiz Inácio Lula da Silva (Lula)
is een charismatische politicus,
een krachtpatser van Zuid-
Amerikaans links. Geboren in
Pernambuco, in het noord-
oosten van Brazilië, waren zijn
ouders boeren die het zich niet
konden veroorloven om hun
acht kinderen te voeden. Op ze-
venjarige leeftijd verhuisden
zijn moeder en zes broers en
zussen naar de staat São Paulo
op zoek naar een beter leven,

eerst naar de havenstad Santos
en drie jaar later naar de dichtst-
bevolkte stad en hoofdstad.

In São Paulo stopte hij met
school om schoenpoetser te
worden en kreeg later een baan
in een fabriek. Hij verloor de
pink van zijn linkerhand bij een
machine-ongeluk toen hij 17
was. Lula begon zijn carrière in
het vakbondsactivisme toen hij
begin twintig was. In 1980
richtte hij samen met een groep
arbeiders, intellectuelen en
kunstenaars de Arbeiderspartij
op als reactie op het militaire re-
gime, een pluralistische linkse
partij die onder meer vakbonds-
mensen, intellectuelen, kunste-
naars en beoefenaars van de be-
vrijdingstheologie samen-
bracht.

Hij stelde zich drie keer kan-
didaat voor het presidentschap
voordat hij in 2003 werd geko-
zen en deel ging uitmaken van
de roze vloed van Latijns-Ame-
rika. Tijdens zijn regeerperiode
tot 2010, genoot Brazilië een
economische bloei die werd ver-
oorzaakt door een toename van
de wereldwijde vraag naar
grondstoffen, en zijn ambtspe-
riode wordt herinnerd om zijn
massale sociale welzijnspro-
gramma’s die miljoenen uit de
armoede hebben gehaald.

In april 2018 werd Lula naar
de gevangenis gestuurd wegens
corruptie als onderdeel van het
onderzoek ‘Operatie Car Wash’
(‘Lava Jato’), ingeluid door rech-
ter Sérgio Moro. Het uitgebrei-
de onderzoek keek naar een
smeergeldregeling waarbij het
Braziliaanse staatsoliebedrijf
Petrobras betrokken was en dat
gevolgen had voor heel Latijns-
Amerika.

Het Braziliaanse Hoogge-
rechtshof oordeelde uiteindelijk
dat gevangenen niet gevangen

kunnen worden gezet als hun
beroep nog in behandeling is,
een beslissing die duizenden
gevangenen trof, waaronder Lu-
la. De beslissing van de recht-
bank kwam dagen nadat ‘The
Intercept’ (Amerikaanse non-
profit nieuwsorganisatie) ont-
hullingen had gepubliceerd dat
rechter Moro had samenge-
werkt met openbare aanklagers
tijdens de zaak van de voormali-
ge president, waardoor de re-
gels van een eerlijk proces wer-
den overtreden. Lula werd in
november 2019 vrijgelaten na
580 dagen in de gevangenis te
hebben gezeten.

Bolsonaro
Brazilië, ooit het vlaggenschip
van de sociaaldemocratie in La-
tijns-Amerika, is nu een inter-
nationale paria geworden.
Sinds zijn inauguratie als presi-
dent op 1 januari 2019 voert Jair
Bolsonaro de geprogrammeer-
de vernietiging van de grondwet
van 1988, die de terugkeer naar
de democratie bekrachtigde na
meer dan twee decennia van
militaire dictatuur, razendsnel
uit.

Niemand had kunnen ver-
moeden dat hij Brazilië in een
massagraf zou veranderen.

Bolsonaro heeft de facto de
controle over beide huizen van
het Congres, omdat door hem
goedgekeurde wetgevers als
sprekers werden gekozen. Door
extraatjes (een half miljard euro
voor projecten met varkens-
vleesvaten), ministeries en over-
heidsbanen aan te bieden,
kreeg hij de steun van een blok
wetgevers dat bekend staat als
de ‘Centrao’ of ‘grand centre’.
Deze partij-overschrijdende
groep staat bekend om zijn om-
koopbaarheid in plaats van ide-
ologische verplichtingen.

Te midden van de groeiende
roep om Bolsonaro ter verant-
woording te roepen, probeert
hij zichzelf te beschermen te-
gen beschuldiging van meerde-
re vermeende misdaden. Deze
omvatten ecologische ontken-
ning door de vernietiging van
de Amazone toe te staan, en
zijn weigering om de versprei-
ding van Covid-19 tegen te
gaan. 

Het jaar 2021 was vol slecht
nieuws voor Brazilianen. De ef-
fecten van de wereldwijde pan-
demie werden veel erger ge-
maakt door de grove nalatigheid
van de federale regering van
Jair Bolsonaro die geen enkele
sector onberoerd liet. Het land
bereikte de trieste mijlpaal van
688.155 doden door het corona-
virus. Momenteel wordt reizi-
gers nog steeds geadviseerd po-
litieke en publieke manifesta-
ties te vermijden. De

hebzuchtige zoektocht van de
regering van Bolsonaro naar
rijkdom aan natuurlijke hulp-
bronnen in combinatie met de
uitbreiding van de landbouwin-
dustrie maakte de bossen, groe-
ne gebieden en inheemse en
traditionele gemeenschappen
van het land het slachtoffer van
dit gewelddadige offensief.

Milieu
Brazilië is ‘s werelds zesde
grootste uitstoter van broeikas-
gassen, grotendeels als gevolg
van de uitstoot van kooldioxide
(CO2) door ontbossing en het
methaan uit veeweiden op vrij-
gemaakt land. De emissies door
landgebruik maken het ook tot
de op drie na grootste histori-
sche uitstoter. 

Verreweg de belangrijkste
oorzaak van ontbossing in het
Braziliaanse Amazonegebied is
de rundvleesproductie, met so-

jabonen als veevoer op een ver-
re tweede plaats. Het land is de
grootste rundvleesexporteur ter
wereld en bedient voornamelijk
markten in China en de Vere-
nigde Staten. Dit alles geeft een
mondiale betekenis aan de aan-
pak van de Braziliaanse rege-
ring ten aanzien van ontbossing
en de uitbreiding van de grote
landbouwindustrie.

De afgelopen vier jaar sinds
zijn verkiezing heeft Bolsonaro
de bestaande milieubescher-
ming verzwakt en illegale acti-
viteiten gelegitimeerd. Sinds hij
de macht overnam vier jaar ge-
leden is de ontbossing in het
Braziliaanse Amazonegebied
toegenomen en in zijn eerste
drie jaar is al 34.018 vierkante
kilometer regenwoud, een ge-
bied groter dan België, wegge-
vaagd.

Carbon Brief, een toonaange-
vende Engelse website over de

nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van klimaatwetenschap,
voerde een nieuwe analyse uit
waarin onder Lula een daling
van de ontbossing in het Ama-
zonegebied zou kunnen wor-
den voorkomen. In hun analyse
wordt een gebied van 75.960
vierkante kilometer zo groot als
Panama genoemd. Dit zou de
uitstoot van Brazilië aanzienlijk
terugdringen wanneer het ge-
paard gaat met een nieuwe fo-
cus op bosherstel.

Inheemse gemeenschappen
en geïsoleerd levende stammen
werden bedreigd toen de rege-
ring houtkap en industriële
landbouw wilde legaliseren. De
wetgevers van Bolsonaro na-
men agressieve maatregelen
door de bescherming van de
grondgebieden en rechten van
de inheemse bevolking in te
perken en zelfs af te pakken. 

Met deze verkiezingen en de

winst van Lula, hoe marginaal
ook, zien we een vervolg op het
begin van een links tij in Zuid-
Amerika. Een links tij dat is 
ontstaan doordat mensen ein-
delijk doorkrijgen dat neolibera-
lisme en ultrarechts-nationa-
lisme niet werkt. 

Zuid-Amerika blijft een
kwetsbaar continent. Een com-
missie van de Verenigde Naties
heeft haar prognose voor ar-
moede in Latijns-Amerika en
het Caribisch gebied voor 2022
bijgesteld als gevolg van de oor-
log in Oekraïne en de economi-
sche verstoringen die daaruit
voortvloeien. De armoede zal
dit jaar stijgen tot zeker 33 pro-
cent van de bevolking, wat een
toename is ten opzichte van
2021. Het onderzoek is uitge-
voerd door de Economische
Commissie voor Latijns-Ameri-
ka en het Caribisch gebied (Ce-
pal) van de Verenigde Naties.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in Latijns-Amerika
en de Cariben benadrukte in 2021 de verstrekkende gevolgen voor
ecosystemen, voedsel- en waterzekerheid, menselijke gezondheid en
armoede. De ontbossingspercentages in het Amazonegebied zijn de
hoogste sinds 2009, wat een klap is voor zowel het milieu als de
matiging van de klimaatverandering. Andes-gletsjers hebben in
minder dan 50 jaar meer dan 30 procent van hun oppervlakte
verloren. De ‘Mega-droogte in Centraal-Chili’ is de langste in
minstens 1.000 jaar. De gevolgen van extreme weersomstandigheden
en klimaatverandering, waaronder megadroogte, extreme regenval,
hittegolven op het land, op zee en het smelten van gletsjers, treffen
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, van de Amazone tot de
Andes en van de wateren van de Stille en Atlantische Oceaan tot de
besneeuwde diepten van Patagonië. 

Door Yvonne B. OlfLula heeft de jongste verkiezingen gewonnen. De aanhangers van Lula.

Dertien procent van Brazilië is inheems. 
Het voortbestaan van de inheemse bevolking wordt bedreigd en daar wordt regelmatig
tegen geprotesteerd. 

Een aanhanger van Bolsonaro.

Land en rechten worden bedreigd. FOTO TUANE FERNANDES/GREENPEACE


