Η Βαβυλωνία συζητά με
Raul Zibechi (video)

τον

Την Τετάρτη 29 Απριλίου, η Βαβυλωνία συνομίλησε με τον
ουρουγουανό συγγραφέα Raul Zibechi.
Ο κόσμος που έρχεται, μετά την πανδημία, οι σχεδιασμοί των
κυρίαρχων και τα κινήματα των από τα κάτω.
*Ο Ραούλ Ζιμπέκι γεννήθηκε το 1952 στο Μοντεβιδέο της
Ουρουγουάης. Δημοσιογράφος, συγγραφέας και στρατευμένος
διανοούμενος έχει αφιερώσει την εργασία του στη μελέτη των
κοινωνικών κινημάτων της Λατινικής Αμερικής. Στην Ελλάδα
κυκλοφορούν δύο βιβλία του το Αυτονομίες και Χειραφετήσεις. Η
Λατινική Αμερική σε κίνηση (Ζιμπέκι, Εκδόσεις Αλάνα, 2010) και
Κοινά Αγαθά και Κοινωνικά Κινήματα (Ζιμπέκι, Χάρντ, Ρέγιες,
Εκδ. Συναδέλφων, 2016).

Ραούλ Ζιμπέκι: Ο κορωνοϊός
βυθίζει
την
κυβέρνηση
Μπολσονάρο
Η εξάπλωση του COVID-19 στην Βραζιλία προκάλεσε έντονους
τριγμούς στην κυβέρνηση Μπολσονάρο. Ο Ραούλ Ζιμπέκι στο παρόν
άρθρο που δημοσιεύτηκε κατά τις πρώτες ημέρες της Πανδημίας
(24/3) σκιαγραφεί την πολιτική κατάσταση στην χώρα της
Λατινικής Αμερικής. Έκτοτε σημειώθηκε ραγδαία εξάπλωση του ιού
με πάνω από 60,000 κρούσματα και 4,000 νεκρούς την ώρα που
γράφονται αυτές οι γραμμές (28/4). Οι πολιτικές εξελίξεις

είναι ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακές με φήμες να κάνουν λόγο
ακόμη και για εσωτερικό παραγκωνισμό του ακροδεξιού Προέδρου
από την ηγεσία του στρατού.
Μετάφραση της Μαριλένας Ευσταθιάδη
Antipresidente [1] τον βάφτισε η δημοσιογράφος Ελιάν Μπρουμ.
Ίσως είναι ο καλύτερος ορισμός για τον Ζαΐρ Μπολσονάρο που
βδομάδα με τη βδομάδα δεν παύει να λέει σεξιστικές ατάκες, να
τσακώνεται με κάθε είδους πολιτικούς παράγοντες, ακόμη και να
ανοίγει ένα πρωτοφανές μέτωπο εναντίον της Κίνας, τον κύριο
εμπορικό συνεργάτη του.
Ενώ όλες οι χώρες της Νότιας Αμερικής έχουν λάβει λίγο πολύ
δραστικά μέτρα, η αδράνεια και οι αντιφάσεις στις οποίες
πέφτει καθημερινά ο Μπολσονάρο – ο οποίος αναφέρθηκε στον
κορωνοϊό ως «γριπούλα» – προκάλεσαν εκνευρισμό στις μεσαίες
τάξεις που τον έφεραν στην Κυβέρνηση, και που την τελευταία
εβδομάδα εκφράστηκαν μέσω
συνεχόμενες ημέρες.[2]
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«Σε δέκα περιπτώσεις, ο Μπολσονάρο περιόρισε στο ελάχιστο την
κρίση του κορωνοϊού», επισημαίνει τίτλος της εφημερίδας Ο
Globo – αυτής με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη Βραζιλία – με
εμφανώς εμπαικτικό τόνο προς τον πρόεδρο.
Αυτή η εφημερίδα υποστήριξε το πραξικόπημα του 1964, διατήρησε
στενούς δεσμούς με όλες τις στρατιωτικές κυβερνήσεις και ήταν
αντίθετη με την αριστερή κυβέρνηση του Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα
Σίλβα. Γι’ αυτό, οι κριτικές της προς τον σημερινό πρόεδρο
μπορούν να θεωρηθούν δείκτης για το τι πιστεύει ο συντηρητικός
τομέας της κοινωνίας.
Ο Μπολσονάρο μπήκε σε κόντρα με τον Κυβερνήτη του Σάο Πάολο,
Ζοάο Ντόρια, της σοσιαλδημοκρατίας, τον οποίο αποκάλεσε
«παράφρονα» και τον κατηγόρησε ότι «προκαλεί τρόμο» επειδή
διέταξε καραντίνα στην πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της
χώρας, η οποία, μαζί με το Ρίο ντε Τζανέιρο συγκεντρώνει το
60% από τους 2000 που έχουν προσβληθεί στη χώρα.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία στη
Βραζιλία, ο συντηρητικός Γουίλσον Γουίτζελ, διαβεβαιώνει ότι
δεν υπάρχει συνομιλία με την κυβέρνηση εν μέσω μιας τόσο
βαθιάς κρίσης: «Η έλλειψη διαλόγου και λογικής είναι
απαράδεκτη. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το βιώσω αυτό σε μια
δημοκρατία».
Σύμφωνα με τα Ινστιτούτα Κοινής Γνώμης (Κέντρα Κοινωνιολογικής
Έρευνας), η δημοτικότητα του Μπολσονάρο καταρρέει, παρόλο που
η επιδημία δεν έχει αρχίσει να αυξάνεται κατακόρυφα. Το Κέντρο
Μαθηματικής Περιγραφής Λοιμωδών Νοσημάτων της Σχολής Τροπικής
Ιατρικής του Λονδίνου (Centre for the Mathematical Modelling
of Infectious Diseases, London School of Hygiene & Tropical
Medicine), εκτιμά ότι η ανεπαρκής καταγραφή των προσβληθέντων
στη Βραζιλία είναι τεράστια και ότι πρέπει να είναι έντεκα
φορές περισσότεροι από τους 2.000 που εντοπίστηκαν μέχρι τη
Δευτέρα 23 Μαρτίου.
Το χειρότερο είναι ότι το σύστημα υγείας δεν είναι σε θέση να
φροντίσει τον πληθυσμό της Βραζιλίας ούτε και υπάρχουν
διαθέσιμα τεστ για μια χώρα 210 εκατομμυρίων κατοίκων.
Μία από τις αποφάσεις του Μπολσονάρο, που αποδεικνύει τον
αυτοσχεδιασμό και την έλλειψη λογικής, ήταν η πρόταση
αναστολής των συμβάσεων εργασίας και συνεπώς των μισθών των
εργαζομένων για τέσσερις μήνες. Αναγκάστηκε να υποχωρήσει
μπροστά στη μαζική και ισχυρή αντίθεση από όλα τα κοινωνικά
στρώματα.
Ο πρόεδρος δεν είναι μόνος σε αυτόν τον παραλογισμό που
αντιτίθεται στις αποφάσεις των κυριότερων κυβερνήσεων του
κόσμου, οι οποίες επιδιώκουν να προστατεύσουν το εισόδημα του
πληθυσμού. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας καταστημάτων Havan,
Λουσιάνο Χανγκ, φανατικός οπαδός του Μπολσονάρο, πρότεινε τη
μείωση των μισθών, την αναστολή της ασφάλισης των ανέργων και
την αναβολή των δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου.
Ένας άλλος οπαδός του, ο Τζούνιορ Ντούρσκι, ιδιοκτήτης της

αλυσίδας εστιατορίων Μαντέρο, είπε στα μέσα δικτύωσης ότι ο
εγκλεισμός θα έχει «συνέπειες που θα είναι πολύ μεγαλύτερες
από τους θανάτους των ανθρώπων λόγω κορωνοϊού». Ένα μέρος της
επιχειρηματικής κοινότητας και της εξουσίας ανησυχεί
περισσότερο για τα κέρδη παρά για τη ζωή του πληθυσμού.
Σύμφωνα με ειδικούς, η Βραζιλία ακολουθεί μια πορεία μολύνσεων
παρόμοια με εκείνη ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ο Ατίλα
Ιαμαρίνο, βιολόγος και διδάκτωρ μικροβιολογίας, επισημαίνει τη
μεγαλύτερη ευπάθεια της Βραζιλίας: «Η Κίνα, η Γαλλία, η
Ισπανία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κορέα δεν έχουν
φαβέλες.»
«Η ειρωνεία είναι ότι η ασθένεια έφτασε στη Βραζιλία από τους
πλούσιους, αλλά θα εκραγεί ανάμεσα στους φτωχούς», λέει ο
Πάουλο Μπους, διευθυντής της μονάδας διεθνών σχέσεων στο
Fiocruz, φημισμένου ερευνητικού κέντρου δημόσιας υγείας.
Οι κάτοικοι στις φαβέλες άρχισαν να λαμβάνουν προφυλάξεις,
γνωρίζοντας πως δεν έχουν αρκετό νερό, οι υπηρεσίες υγείας
βρίσκονται μακριά και πως η επισφάλεια των σπιτικών τους
καθιστά σχεδόν αδύνατη την απομόνωση.
Στο Κομπλέξου ντου Αλεμάου (Complexo do Alemao), μια από τις
μεγαλύτερες φαβέλες στο Ρίο, οι κάτοικοι δημιούργησαν ένα
«Συμβούλιο για την Κρίση» κατά του κορωνοϊού. Ελλείψει
κατευθυντήριων γραμμών από το κράτος, οι κάτοικοι επιδιώκουν
να προωθήσουν μια καμπάνια για τη συγκέντρωση χρημάτων για να
αγοράσουν νερό (μιας και πολλές κοινότητες δεν έχουν εδώ και
μήνες), σαπούνι και οινόπνευμα σε τζελ.
Είναι προφανές ότι ο Μπολσονάρο και οι Βραζιλιάνοι εξτρεμιστές
δεν καταλαβαίνουν τους υπόλοιπους Βραζιλιάνους και πολύ
λιγότερο ότι ο κόσμος έχει πλέον αλλάξει προς μια κατεύθυνση
που τους ενοχλεί βαθιά. Πολλοί από τους Ευρωπαίους ευγνωμονούν
τη βοήθεια της Κίνας, της Ρωσίας και της Κούβας, οι οποίες
έστειλαν γιατρούς και υγειονομικό υλικό σε αρκετές χώρες που
επλήγησαν από την επιδημία.

Η Κίνα είναι «η μόνη χώρα που μπορεί να προμηθεύσει μάσκες
στην Ευρώπη σε τέτοια ποσότητα», δήλωσε ο Τσέχος υπουργός
Εσωτερικών Γιάν Χάματσεκ. Οι Κινέζοι «είναι οι μόνοι που
μπορούν να μας βοηθήσουν», δήλωσε ο Πρόεδρος της Σερβίας
Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος χαρακτήρισε τον αρχηγό του
κράτους, Σι Τζίνπινγκ, ως «αδελφό». Η Κίνα στέλνει
προστατευτικό υλικό, που είναι σε έλλειψη στον κόσμο, σε
πολλές χώρες, πράγμα που έχει συντελέσει μόνο στο να αυξήσει
το κύρος της.
Σε αντίθεση με αυτήν την τάση, ένας από τους γιούς του
Μπολσονάρο, ο βουλευτής Εντουάρντο, ένιωσε άνετος με το να
προσβάλει την Κίνα, κατηγορώντας ότι η «δικτατορία» του
Πεκίνου είναι υπεύθυνη για την πανδημία.
Ο Κινέζος πρέσβης στη Βραζιλία απάντησε απότομα, λέγοντας ότι
ο γιος του προέδρου υποφέρει από «ψυχικό ιό». Ο Πρόεδρος
Μπολσονάρο προσπάθησε να μιλήσει στον Σι Τζίνπινγκ, αλλά ο Σι
Τζίνπινγκ αρχικά αρνήθηκε να τον ακούσει.
Αν και δεν απολογήθηκε, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν μπορεί να
αντέξει την παραμικρή προστριβή με «το δράκο», καθώς είναι ο
κύριος εμπορικός της συνεργάτης. Ενώ το Χρηματιστήριο του Σάο
Πάολο έχασε σχεδόν το 50% της αξίας του από τα τέλη
Ιανουαρίου, κάτι που δε γνωστοποιήθηκε σε άλλες χώρες, και η
οικονομία παραμένει στάσιμη, μια κρίση με την Κίνα θα κατέληγε
να βυθίσει τη χώρα σε μια βαθιά ύφεση.
Ο Μπολσονάρο δεν είναι μόνο ο Αντί- Πρόεδρος της Βραζιλίας,
αλλά το παράδειγμα προς αποφυγή μιας ολόκληρης περιοχής που
λαμβάνει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πηγή:https://mundo.sputniknews.com/firmas/202003241090888941-e
l-coronavirus-esta-hundiendo-al-gobierno-bolsonaro-/
Σημειώσεις

[1]Στο πρωτότυπο εμφανίζεται ο όρος “antipresidente”, με τον
οποίο εννοείται ότι ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει όλα τα αντίθετα
χαρακτηριστικά από αυτά που θα έπρεπε να έχει ένας πρόεδρος.
Μία ακριβής μετάφραση στα ελληνικά θα ήταν αντί – πρόεδρος.
[2] Τα cacerolazos είναι μια διαδεδομένη μορφή διαμαρτυρίας,
κατά την οποία μια ομάδα ανθρώπων χτυπάει κατσαρόλες, τηγάνια
και άλλα σκεύη με σκοπό να τραβήξει την προσοχή κάνοντας
θόρυβο.

