#OPovoFelizDeNovo

El proper diumenge 7 d’octubre tindran lloc les eleccions generals d’enguany al
Brasil. Aquestes eleccions s’esdevindran sota dos grans anomalies mai
viscudes abans a la democràcia brasilera.
En primer lloc, aquestes eleccions tindran lloc amb el candidat millor valorat
(amb prop del 45% de les preferències en primera volta a les enquestes)
injustament empresonat pel poder econòmic brasiler i per les forces
reaccionàries del PSDB i del MDB. Parlem del president Lula. Lula va ser la
persona que durant els seus vuit anys de govern va transformar el Brasil i va
aconseguir que el desenvolupament social creixés alhora que pujava el
creixement econòmic del país. Mesures com la universalització de l’educació
universitària, la Bolsa família o el programa Fomezero van incomodar els
poderosos perquè per fi s’estava assolint la societat justa i igualitària per la qual
Lula i el Partit dels Treballadors treballaven. Malgrat els esforços de l’oposició
per tornar al neoliberalisme dels ‘90, Dilma, la successora de Lula, va guanyar
les eleccions del 2010 i les del 2014. Malauradament, el poder
econòmic i les elits van aconseguir fer fora Dilma amb un cop d’estat en forma
de moció de censura pactat entre els partits de l’oposició.
En segon lloc, aquestes eleccions comptaran amb la candidatura de Jair
Bolsonaro. Bolsonaro és un controvertit ex militar i polític d’extrema dreta
conegut per les seves declaracions misògines, xenòfobes, homòfobes i a favor
de les dictadures militars. Bolsonaro ha declarat en diverses ocasions que
homes i dones no mereixen rebre els mateixos salaris perquè les dones es
queden embarassades. S’ha referit a la homosexualitat com a malaltia en més
d’una ocasió i ha sentenciat que preferiria que algun dels seus fills morís en un
accident de cotxe abans de tenir un fill homosexual perquè seria “incapaç
d’estimar-lo”. Per si fos poc, també ha defensat reiteradament que s’ha
d’apallissar els homosexuals per “curar-los”. Com a colofó per una trajectòria
de retòrica discriminatòria, ha lloat la dictadura militar brasilera dient que la
seva major errada va ser “torturar gent en lloc de matar-la”. A banda de
glorificar la dictadura militar brasilera, ha defensat la figura de Pinochet i ha
opinat que el règim de Pinochet hauria d’haver assassinat més dissidents. Amb
tot, la figura de Bolsonaro no seria un problema si no fos perquè, a banda de
Lula, les enquestes li atorguen la primera preferència a les enquestes (entre un
25% i un 30% de les preferències).

Després de reiterats intents de fer complir la voluntat popular i d’intentar
inscriure Lula com a candidat presidencial, el Partit dels Treballadors va desistir
en la seva temptativa de postular Lula com a candidat a president. A partir de
llavors, la fórmula presidencial la componen Fernando Haddad com a candidat
a president i Manuela d’Ávila com a candidata a vicepresidenta. Fernando
Haddad era el candidat a vicepresident de Lula. La seva trajectòria com a
alcalde de São Paulo i com a ministre d’Educació l’avalen en la cursa
presidencial. Va ser durant el seu mandat com a ministre que es va
universalitzar l’accés a la universitat. A més, va ser durant el seu
mandat que es van començar a distribuir llibres de text gratuïts a tots els nens i
les nenes del Brasil. La campanya Brasil sem homofobia encetada durant el
seu mandat el converteix en garant dels drets humans en contrast amb la
campanya d’odi de Bolsonaro. La candidata a la vicepresidència Manuela
d’Ávila té una trajectòria de defensa dels drets de les dones al llarg de la seva
carrera política com a regidora a Porto Alegre i diputada federal i provincial per
Rio Grande do Sul.
És per tot això que des de la Joventut Socialista de Catalunya recolzem la
candidatura de Fernando Haddad i Manuela d’Ávila per fer el Brasil feliç de nou
i per reconquerir els drets perduts durant els anys de retrocés del govern de
Temer. Per això lluitem amb el poble brasiler perquè o povo seja feliz de novo,
perquè Lula sigui lliure d’un empresonament injust i perquè Dilma recuperi el
seu honor perdut durant el procés de destitució.

