
 

ACTUALITEITSMOTIE OVER DE SITUATIE IN BRAZILIE 
  

Vrije en eerlijke verkiezingen garanderen in Brazilië 
 
De corruptie moet bestreden worden, als men de burgers een eerlijke en rechtvaardige werking van 
de Staat wil garanderen. Dit geldt voor Brazilië, net als voor alle democratische landen. En des te 
meer in deze periode waarin populisme en demagogie overal hoogtij vieren.  
 
Tegelijkertijd mag de strijd tegen corruptie niet als dekmantel dienen om de basisregels van de 
democratie met de voeten te treden, en meer bepaald het principe van vermoeden van onschuld en 
de scheiding der machten tussen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. 
 
Heel veel internationale waarnemers en juristen stellen vast dat er in Brazilië al maandenlang een 
echte destabiliserings- en vervolgingscampagne aan de gang is tegen President Lula, door hem te 
beschuldigen van verduistering van overheidsmiddelen en persoonlijke verrijking.  
 
President Lula werd op 7 april 2018 aangehouden en gevangen gezet, in gevolge een beslissing van 
het gerecht die tal van Braziliaanse en internationale juristen hebben betwist. Ze menen dat de 
beslissing strijdig is met de Grondwet van het land, die voorziet in een opschorting van de 
aanhoudingsprocedure zolang de beroepsprocedures nog hangende zijn.  
 
Deze inmenging van het gerecht vormt een gevaarlijke interferentie met de politieke campagne voor 
de presidentsverkiezingen in oktober van dit jaar. Alle peilingen geven al maandenlang aan dat Lula 
de grote favoriet is voor deze verkiezingen. 
 
We herinneren eraan dat Presidente Dilma Rousseff zelf in 2016 te maken heeft gehad met een 
‘impeachment’-procedure (afzetting), die zonder nieuwe verkiezingen haar voormalige Vicepresident 
aan de macht bracht. Sindsdien voert President Temer een zeer conservatief, rechts beleid met de 
bedoeling de grote, door de regeringen onder leiding van Lula gerealiseerde sociale vooruitgang 
waardoor miljoenen Brazilianen uit de armoede zijn geraakt en de rest van Latijns-Amerika een 
voorbeeld en hoop heeft gekregen, terug te schroeven.  
 
De Braziliaanse democratie loopt gevaar. Het politieke geweld laait op. De karavaan waarmee Lula 
het land doorkruiste om zijn kandidaatstelling te verdedigen werd aangevallen. De sociale activiste en 
adviseur, Marielle Franco, werd in Rio de Janeiro vermoord. 
 
Het principe van vermoeden van onschuld werd niet gerespecteerd. Voor grote delen van de 
Braziliaanse samenleving die ontevreden zijn over de sociale vooruitgang van hun land, is Lula 
schuldig zolang hij zijn onschuld niet heeft bewezen. De tv-zender Globo valt Lula aan en wendt zijn 
macht als medium aan in deze strijd. Nog gevaarlijker is dat het leger zich heeft uitgesproken voor de 
veroordeling van Lula. Dit doet denken aan de sinistere geluiden van zware laarzen tijdens de 
staatsgreep van 1964 en de 21 daarop volgende jaren onder een militaire dictatuur. 
 
Het ABVV eist samen met zeer veel Braziliaanse en internationale waarnemers dat de democratische 
regels worden gerespecteerd om een eerlijk en vrij verkiezingsproces mogelijk te maken, en verzoekt 
de vrijlating van kandidaat Lula, zodat hij aan deze verkiezing zou kunnen deelnemen. 

 


