Benvolguda Sra Mogherini,
Ens agradaria expressar la nostra més profunda consternació després de la decisió del
Senat brasiler contaminat per la corrupció per destituir del seu càrrec a la presidenta
escollida democràticament, Dilma Roussef,. Hi ha qui ha anomenat aquest moviment cop
d’estat, i amb raó.
Després de terribles precedents a Hondures (2009) i Paraguai (2012), Amèrica Llatina
s'enfronta ara al tercer greu retrocés de la democràcia en ple segle XXI. El judici polític
per un crim que - segons el país del Ministeri Públic de la Federació - Dilma Roussef no
ha comès, afectarà profundament a la construcció d’una democràcia inclusiva al Brasil i
a tota la regió. Tindrà efectes desestabilitzadors no només a curt, sinó també en el llarg
termini, si el món es manté en silenci.
Igual que en els altres dos països esmentats, l'enderrocament de la presidenta no va ser
comesa amb l'ús de les armes, sinó per un clar abús dels mitjans parlamentaris. Molts, si
no la majoria dels 61 senadors que van votar a favor d'expulsar Dilma Roussef,
s’enfronten a judicis pels escàndols de suborn i altres delictes. El seu vot en contra Dilma
Roussef va ser un clar intent d'escapar de la justícia, donat que el nou Govern es va
comprometre a aturar les investigacions.
Benvolguda Sra Mogherini, no podem deixar passar això. No podem premiar la corrupció
i l'ocultació de l'enriquiment il·lícit, simplement tornant a la normalitat com si no hagués
passat res. No podem seguir negociant un acord d'associació amb els països del Mercosur,
com si no hagués passat res i com si el Senat brasiler no hagués orquestrat un tràgic atac
a la integritat institucional democràtica del país.
L’instem, doncs, a que es pronunciï clarament en contra de l'amenaça a la democràcia al
Brasil, per rebutjar el cop d’estat parlamentari i per aturar les negociacions d'un acord
d'associació amb el Mercosur, donat que els països membres no estan representats per
governs que iniciessin el seu mandat per procediments democràtics legals, sino que ho
van fer amb maniobres escandaloses.
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