Sectie België-Brazilië

13 november 2018

Ontmoeting met een Braziliaanse delegatie

Bezoekers:
-

dhr. Hugo Leal, kamerlid, Câmara dos Deputados (Kamer van Afgevaardigden)
dhr. Rubens Bueno, kamerlid, Câmara dos Deputados (Kamer van Afgevaardigden)

Aanwezigen:
-

Bert Anciaux, voorzitter van de bilaterale sectie België-Brazilië, senator
dhr. Joris Poschet, lid van de Belgische IPU sectie België-Brazilië, senator
mevr. Latifa Gahouchi, lid van de Belgische IPU sectie België-Brazilië, senator
dhr. Jean-Marc Delizée , lid van de Belgische IPU sectie België-Brazilië, kamerlid
dhr. David Clarinval, lid van de Belgische IPU sectie België-Brazilië, kamerlid
mevr. Hatice Vicil, secretaris van de regionale IPU groep Amerika

Uiteenzetting:
Het doel van de ontmoeting was in de eerste plaats na te gaan hoe de samenwerking tussen onze
twee parlementen en onze twee landen kan worden versterkt.
Tijdens de ontmoeting waren de gesprekken heel intens. Zij gingen vooral over de Braziliaanse
presidentsverkiezingen van 7 oktober die Jair Bolsonaro in de tweede ronde heeft gewonnen. Jair
Bolsonaro haalde het met 55,2 procent van de stemmen van de linkse kandidaat Fernando Haddad.
Die had te lijden onder het slechte imago van de Arbeiderspartij in Brazilië.
De Arbeiderspartij kwam tijdens de verkiezingen verzwakt op het toneel. De populaire Lula da Silva
zit immers in de gevangenis op beschuldiging van corruptie en mocht zich niet verkiesbaar stellen.
Fernando Haddad, oud-burgemeester van Sao Paulo, werd aangeduid als lijsttrekker voor links.
Veel Brazilianen zijn de corruptie en het geweld beu en willen verandering. Bolsonaro bouwde zijn
campagne vooral op rond de strijd tegen corruptie en criminaliteit en een uitgebreid gebruik van
sociale media waaronder WhatsApp.
De Belgische parlementsleden hebben hun bezorgdheid geuit over de zeer felle uitspraken van
President Bolsonaro over minderheden, vrouwen, homoseksuelen en zwarten, en over zijn
sympathie voor de militaire dictatuur die tot 1985 in Brazilië heerste. Bolsonaro is een rechtspopulistische figuur en wordt in de internationale media afgeschilderd als omstreden. Bolsonaro
wordt vaak “de Braziliaanse Trump” of “de Tropische Trump” genoemd. In navolging van president
Trump dreigde Bolsonaro tijdens de campagne uit het klimaatakkoord van Parijs uit te stappen, de
ambassade van Brazilië van Tel Aviv naar Jerusalem te verplaatsen en het ministerie van werk af te
schaffen, als duidelijk symbool van de neoliberale koers die hij voor het land wenst.
De Braziliaanse delegatieleden bevestigen dat Bolsonaro inderdaad een harde retoriek gebruikte
tijdens de verkiezingen, om stemmen te winnen. De campagne van de presidentsverkiezingen
verliep gespannen. Het land was erg verdeeld. Bolsonaro zal zijn functie op 1 januari opnemen, als
opvolger van President Michel Temer. Juist na de verkiezingen heeft Bolsonaro een toespraak
gehouden waarin hij beloofde de President van alle Brazilianen te worden.
De Braziliaanse delegatieleden onderstrepen dat Bolsonaro zijn discours de jongste tijd wat
gematigd heeft. Zo zal Brazilië niet uit het klimaatakkoord van Parijs uitstappen. Bolsonaro is over
dit thema van koers veranderd, onder andere nadat grote nationale landbouwbedrijven duidelijk
gemaakt hadden dat zij bang waren om export te verliezen omdat de internationale markten
producten zouden kunnen afwijzen die verband houden met ontbossing.

