Is Bolsonaro de Zuid Amerikaanse Donald Trump? (video)
Zondag, 04 november 2018 14:41

Na vijftien jaar socialisme waren de Brazilianen daar wel een beetje klaar mee en werd Jair
Bolsonaro tot president gekozen, waardoor er een totaal andere wind gaat waaien.
Sommigen zijn dolenthousiast en noemen hem de Donald Trump van Zuid Amerika en ook
hij zal net zoals zijn Amerikaanse collega het moeras gaan legen.
Brazilië heeft onlangs een nieuwe president gekozen. Een president waar lang niet iedereen blij
mee is en die door de bulk van de MSM wordt omschreven als "rechts extremistisch".
De extreemrechtse politicus Jair Bolsonaro (63) heeft zondag de tweede ronde van de
Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen. De omstreden Bolsonaro wordt daarmee het
nieuwe staatshoofd van het Zuid-Amerikaanse land.
Bolsonaro heeft 55,7 procent van de stemmen behaald, meldt de Braziliaanse kiescommissie.
Hij heeft daarmee met ruime afstand gewonnen van zijn linkse uitdager Fernando Haddad van
de Arbeiderspartij (PT).
Iemand die meer dan enthousiast is over Bolsonaro is Micha Kat. Niet alleen is hij een grote fan
van Donald Trump, ook Bolsonaro is een man waarover Micha heel enthousiast kan worden,
omdat ook deze man volgens hem onder andere de pedofielen zal aanpakken.
In de volgende video gaat hij behoorlijk tekeer tegen een Nederlandse journaliste, Marjon van
Royen
, die
zelf in Brazilië woont en via de NOS haar mening geeft over de nieuwe Braziliaanse president.
Wat zij zegt is niet mis, maar volgens Micha is dat allemaal niet waar en moeten we dat zien als
propaganda. De onderbouwing daarvan stemt in ieder geval tot twijfel over de journaliste en
haar uitlatingen.

Dus, wie heeft er gelijk: Marjon van Royen of Micha Kat?
We weten dat Donald Trump er alles aan doet om zijn meesters in Tel Aviv tevreden te
houden. Als Bolsonaro de Zuid Amerikaanse Trump is, zal deze dit dan ook gaan doen?
Het lijkt er wel op:
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De aanstaande president van Brazilië, Jair Bolsonaro, houdt vast aan zijn plan om de
Braziliaanse ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem. "Israël is een soevereine staat
en dat respecteren we", schrijft hij op Twitter.
Als Bolsonaro het plan doorzet, zou Brazilië het derde land zijn dat zijn ambassade in Israël
naar Jeruzalem verhuist. Eerder zetten de Verenigde Staten en Guatemala die stap. Het
verplaatsen van ambassades naar Jeruzalem ligt internationaal gevoelig. De Palestijnen
beschouwen Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad van een toekomstige staat. De verhuizing van
de Amerikaanse ambassade leidde tot woedende reacties in de Arabische wereld.
Op de website DutchTurks zeggen ze het volgende over Bolsonaro:
Tot groot genoegen van Israël is de rechtsextremist en zionistische havik Jair Bolsonaro
verkozen tot president van Brazilië. Minderheden in het land wachten zware tijden, terwijl
Israëlische hardliners extatisch zijn met zijn verkiezing.
Bolsonaro beloofde tijdens zijn campagne dat zijn eerste staatsbezoek aan Israël zal zijn. Hij
beschouwt het land waar Apartheid tot in de vezels van de staatsinstituten is doorgedrongen,
als een voorbeeld voor hoe het in andere landen moet. Zo heeft hij beloofd dat hij de
beschermde status van reservaten in Brazilië zal opheffen en boeren zal bewapenen. Velen
vrezen dat dit het einde zal betekenen voor de inheemse bevolking van Brazilië.
Oud-militair Bolsonaro staat bekend als een racistische, homo- en vrouwenhatende hardliner,
die geliefd is bij zijn achterban, omdat hij de dictatuur weer terugbrengt. Dat hij een man van
onorthodoxe, noem het gerust ondemocratische, maatregelen is, blijkt uit het feit dat hij in het
verleden opperde om arme mensen te steriliseren om chaos te vermijden.
De Israëlische premier Netanyahu is heel blij met Bolsonaro:
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