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De opstand in Brazilië is slechts de eerste van
vele die we in 2023 zullen meemaken nu de
mensheid ontwaakt tegen de Tirannie van het
Wereld Economisch Forum
Door  DissidentNL  - 2023-01-10

D e communistische crimineel Lula is de kandidaat van het WEF.
En daarom moest hij winnen. De verkiezingen verliepen net als
in de VS waar de criminele WEF-discipel Joe Biden moest

winnen.

Het Wereld Economisch Forum bepaalt wie de verkiezingen wint.

Bolsonaro mocht niet winnen want hij weigerde het wereldwijde pandemieverdrag van de
WHO te ondertekenen, zei dat hij liever zou sterven dan het vaccinatiepaspoort in te
voeren, en meldde dat mensen stierven aan de vaccins.

Het leidt geen twijfel waarom hij weg moest.

Gisteren twitterden alle gebruikelijke verdachten dezelfde afkeurende tekst die ze in hun
WEF-groeps-app ontvangen hadden. Alle WEF puppets veroordeelden de actie van de
Bolsonaro aanhangers; Rutte, Sunak, Trudeau, Macron, Von der Leyen en de lijst gaat nog
een eind door.

De demonstranten eisten onder andere om de broncodes te zien van de stemmachines
(header afbeelding). Als je ‘democratie’ echt een democratie is, is er toch niets dat je
weerhoudt om die code te laten zien ?

https://dissident.one/author/dissidentnl/
https://dissident.one/2022/05/21/bolsonaro-maakt-duidelijk-brazilie-zal-het-wereldwijde-pandemieverdrag-van-de-who-niet-ondertekenen/
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Want er is gefraudeerd, zoals ik in het stukje van gisteren al aangaf. Maar er is meer dan
wat ik daar zei:

In 2018 waren er 47 miljoen kiezers voor links en 57 miljoen voor Bolsonaro.

In 2022 waren er nog steeds 57 miljoen stemmen voor Bolsorano, maar uit het
niets een magische 59,8 miljoen voor #Lula!

Er werden 12,8 miljoen kiezers vanuit het niets getoverd die allemaal voor LULA
hebben gestemd!

De massale opstand in Brazilië – die steeds meer lijkt op een herhaling van het J6 “oproer”
draaiboek van de FBI – is slechts een van de vele volksopstanden die we dit jaar zullen zien
als grote bevolkingsgroepen ontwaken in verband met de waarheid over tirannie en
genocide.

Mike Adams:

Terwijl mensen geroodpild worden, realiseren ze zich deze verbazingwekkende
maar ware feiten:

Verkiezingen worden vervalst om communisten aan de macht te brengen en
legitieme leiders die het volk vertegenwoordigen te verslaan.

Covid was een plandemie en werd ontketend om mensen te dwingen “vaccins”
te accepteren die eigenlijk onvruchtbaarheids/ontvolkings injecties zijn die al
miljoenen mensen het leven hebben gekost.

De agenda voor klimaatverandering was nooit gebaseerd op wetenschap of
werkelijkheid, maar was een agenda voor sociale controle, ontworpen om de
vernietiging van de energie-infrastructuur van de mensheid te rechtvaardigen
en de wereld te storten in massale hongersnood en economische
ineenstorting.

Fiatvaluta’s storten snel in waarde, waardoor de inflatie van voedsel,
brandstof, huur, consumptiegoederen en meer de pan uit rijst.

Globalisten streven een anti-menselijke agenda na (eigenlijk een
transhumanistische agenda) die streeft naar totale vernietiging van de
mensheid zoals die nu bestaat.

Klimaat lockdowns en een andere pandemieën zijn op gepland, allemaal
opzettelijk ontketend door WEF-geleide autoritaire regeringen om de massa’s
tot slaaf te maken – en vervolgens te vernietigen.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

https://dissident.one/2023/01/08/parlement-bestormd-door-menigte-in-brazilie/
https://twitter.com/LaureGonlezamar/status/1612361130143277058
https://www.naturalnews.com/2023-01-09-brazils-uprising-just-the-first-of-many-we-will-witness-in-2023.html
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Joe Biden en de CIA werkten om het
huidige communistische regime in
Brazilië te installeren – dit was allemaal
gepland
Door  DissidentNL  - 2023-01-15

Z oals Dissident eerder vandaag meldde – Zijn de VS
deze week begonnen met het uitzetten van
Braziliaanse oppositieleiders terug naar Brazilië en

de Lula Gulags. Dit gebeurt op hetzelfde moment dat het
bewijs werd geleverd dat de rellen van 8 januari in Brazilië
in scène werden gezet.

De Amerikaanse journalist Glenn Greenwald klaagt nu over de
communistische overname die hij hielp steunen en mogelijk maakte.
Greenwald was de afgelopen jaren een uitgesproken criticus van president
Jair Bolsonaro. Hij kreeg waar hij om vroeg – de criminele Lula is terug aan
de macht, de communisten zijn volledig aan de macht en de ijzeren laars
van het marxisme neemt de controle over Brazilië over.

Veel geluk.

https://dissident.one/author/dissidentnl/
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Alexandre de Moraes, een Lula-aanhanger en brute totalitair, blijft hard
optreden tegen andersdenkenden, zet oppositieleden gevangen, pakt
journalisten op en houdt demonstranten van de oppositie, waaronder
kinderen, vast in geïmproviseerde goelags.

Tegen Steve Bannon zei de Braziliaanse waarnemer en activist Matt
Tyrmand: “Ze gaan vol Goelag. Dit is de ergste communistische overname
ooit.”

Dit was allemaal het plan van het Biden-regime en de CIA

Communisten zijn goed. Nationalisten en populisten zijn de vijand.

In oktober voor de tweede ronde van de verkiezingen tussen de
populistische pro-Braziliaanse leider Jair Bolsonaro en de communistische
veroordeelde misdadiger Lula da Silva, berichtte Foreign Policy hoe Joe
Biden en de CIA bezig waren om Lula te laten winnen in Brazilië.

“How Team Biden Tried to Coup-Proof Brazil’s Elections,” luidde de kop.

Naar verluidt nam Biden-personeel van het Witte Huis, het ministerie van
Defensie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA allemaal deel
aan het bedreigen van de regering-Bolsonaro in zeldzame, escalerende
diplomatieke bijeenkomsten. Daarna brachten ze hun valse verhalen naar
de media.

Topambtenaren van het Witte Huis, het ministerie van Defensie, het
ministerie van Buitenlandse Zaken en zelfs de CIA hebben bijeenkomsten
en gesprekken gevoerd met Braziliaanse functionarissen om te proberen
te voorkomen dat Bolsonaro de resultaten van de verhitte
presidentsverkiezingen van het land ondermijnt.

De diplomatieke golf komt op het moment dat de rechtse populist
Bolsonaro het opneemt tegen de linkse kandidaat en voormalig president
Luiz Inácio Lula da Silva in een felbevochten tweede ronde in wat een
van de meest verdeelde verkiezingen in de geschiedenis van het land is
gebleken…

Voor Team Biden begon het diplomatieke werk nog eerder. In juli 2021,
enkele maanden na zijn aantreden, reisde Biden’s CIA-directeur, William

https://dissident.one/2023/01/15/we-zijn-getuige-van-de-ergste-communistische-staatsgreep-aller-tijden/
https://foreignpolicy.com/2022/10/28/brazil-elections-bolsonaro-democracy-biden/
https://foreignpolicy.com/2022/10/28/brazil-elections-bolsonaro-democracy-biden/
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Burns, naar Brazilië voor een ontmoeting met hoge Braziliaanse
ambtenaren, en tijdens die ontmoeting waarschuwde zijn delegatie hen
dat Bolsonaro moest ophouden het verkiezingsproces van zijn land in
twijfel te trekken. Het was de openingszet in een stille campagne van
Washington om elke poging van Bolsonaro om de Braziliaanse
democratie te ondermijnen te voorkomen, aldus huidige en voormalige
functionarissen.

Een maand na Burns’ bezoek bezocht de Amerikaanse nationale
veiligheidsadviseur Jake Sullivan Brazilië om dezelfde waarschuwing
kracht bij te zetten: Ondermijn de verkiezingen niet. In juni liet het team
van Biden weten dat de Amerikaanse president dezelfde boodschap
opnieuw had overgebracht tijdens zijn ontmoeting met Bolsonaro op de
top van Amerika in Los Angeles. Een maand later was het de beurt aan
de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin, die er bij de chef
van de Braziliaanse strijdkrachten op aandrong zich in te zetten voor
veilige en transparante democratische verkiezingen. Bolsonaro, een
voormalige kapitein van het Braziliaanse leger, heeft in zijn politieke
campagne geprobeerd de nostalgie naar de militaire dictatuur van het
land van 1964 tot 1985 te gebruiken. (De Verenigde Staten steunden het
Braziliaanse leger bij het plegen van de staatsgreep in 1964).

“De regering Biden verwacht dat alle kandidaten de resultaten van vrije
en eerlijke verkiezingen respecteren en accepteren. We hebben dit
duidelijk gemaakt aan Braziliaanse functionarissen, net zoals we dat
doen met betrekking tot verkiezingen in landen over de hele wereld,”
vertelde een woordvoerder van de Amerikaanse Nationale
Veiligheidsraad aan Foreign Policy toen hem naar de kwestie werd
gevraagd. “We volgen de komende verkiezingen in Brazilië op de voet.
We vertrouwen het Braziliaanse volk en hebben vertrouwen in de kracht
van de Braziliaanse democratische instellingen.”

Het blijft onduidelijk hoe effectief de Amerikaanse diplomatieke
campagne achter de schermen was, maar analisten zeggen dat er enkele
vroege signalen zijn die hun vruchten hebben afgeworpen. De
Braziliaanse nieuwszender Estadao berichtte vorige maand over de zaak
en suggereerde dat Amerikaanse druk er mogelijk toe heeft bijgedragen
dat de Braziliaanse strijdkrachten zich niet achter ongegronde
beweringen van Bolsonaro over fraude in de eerste ronde schaarden. Het
Braziliaanse leger betwistte het rapport.

https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-cia-chief-told-bolsonaro-government-not-mess-with-brazil-election-2022-05-05/
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“Ik denk dat het effect heeft gehad op de militairen,” zei Abramovay. “Ik
denk dat het echt moeilijk is voor het Braziliaanse leger om zich steun
voor een antidemocratisch avontuur voor te stellen zonder steun van de
VS.”

Nu we getuige blijven van “de ergste communistische overname ooit” in
Brazilië, mogen we niet vergeten dat dit het werk was van het huidige
Biden-regime en de CIA.

Zullen de Westerse media hierover berichten? Of blijven ze de populistische
president Bolsonaro zwartmaken?

Joe Biden en de Deep State zijn volledig verantwoordelijk voor deze
afschuwelijke internationale ontwikkeling.

Dit was hun plan. We kunnen het niet langer ontkennen. Nu hebben ze een
communistisch regime geïnstalleerd in Brazilië, het grootste Zuid-
Amerikaanse land en economie.

Dit kan geen toeval zijn.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op
Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen
je al voor:

DissidentNL

Als ze je kunnen verplichten een vaccin te nemen, kunnen ze je ook verplichten je te
laten steriliseren, euthanasie te plegen of op verzoek een orgaan af te staan. Als je

lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid dan kunnen ze alles
met je doen. Dan ben je feitelijk een slaaf.

https://t.me/dissidenteen
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“We zijn getuige van de ergste
communistische staatsgreep aller
tijden”
Brazilië schaft vrijheid van meningsuiting af en sluit

oppositieleden op in "Lulag"

Door  DissidentNL  - 2023-01-15

E en Braziliaanse senator heeft opgeroepen tot de
arrestatie van de minister van Justitie nu het bewijs
toeneemt dat de rellen van 8 januari in scène zijn

gezet. De Amerikaanse journalist Glenn Greenwald klaagde
over de communistische overname die hij hielp faciliteren:
opperrechter Alexandre de Moraes “maakt zichzelf tot
hoofdcensor van de wereld”, aldus Greenwald.

…

In een gesprek met Steve Bannon zei de Braziliaanse waarnemer Matt
Tyrmand: “Ze gaan nu de vol goelag. Dit is de ergste communistische
overname ooit“, aldus Freie Welt.

https://dissident.one/author/dissidentnl/
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Senator Marcos do Val zei dat hij nieuwe bewijzen had tegen de nieuwe
linkse minister van Justitie Flávio Dino in de zogenaamde “bestorming van
het Nationaal Congres” op 8 januari en dat hij Dino’s afzetting en arrestatie
zou eisen.

Dino was zich “bewust van het risico van vijandige acties en schade aan
overheidsgebouwen”, meldde Antagonista op 8 januari: “In een brief die de
dag ervoor naar de gouverneur van het federale district Brasilia, Ibaneis
Rocha, was gestuurd, zei de minister dat hij door de federale politie op de
hoogte was gebracht van de “intense beweging van mensen die ontevreden
waren over de uitslag van de verkiezingen van 2022 en die buscaravans
organiseerden om naar Brasilia/DF te trekken”.

“Volgens berichten zou deze beweging tot doel hebben vijandige acties en
schade aan te richten tegen de openbare gebouwen van de ministeries, het
Nationaal Congres, het presidentieel paleis, het federale gerechtshof en
mogelijk andere instellingen zoals het Hooggerechtshof,” schreef Ibaneis
Rocha.

Tegelijkertijd kondigde de nieuwe regering-Lula aan een aanklacht in te
dienen tegen ex-president Jair Bolsonaro. Hoofdrechter Alexandre de
Moraes heeft een verzoek van de procureur-generaal goedgekeurd om een
onderzoek in te stellen naar voormalig president Jair Bolsonaro voor het
“aanzetten tot ondemocratische handelingen” die afgelopen zondag, 8
januari, hebben geleid tot “vandalisme en geweld” in Brasilia.

Dit is vooral absurd omdat Bolsonaro veel aanhangers heeft teleurgesteld
door nooit de verkiezingsfraude aan te pakken of iets te doen om de
overname door Lula te voorkomen. In 72 dagen van protesten sprak
Bolsonaro slechts eenmaal tot aanhangers, waarbij hij hen met zijn vrouw
in een betraande scène voorging in gebed.

41 Amerikaanse Democraten hebben nu opgeroepen het visum van
Bolsonaro, die in Florida is, in te trekken, vermoedelijk zodat hij ook in de
“lulag” gezet kan worden, samen met de rest van de oppositie.

Amerikaanse politieagenten in Florida werden in de nacht van vrijdag 13
januari gezien terwijl zij de voormalige minister van Veiligheid van het
Federale District Anderson Torres uitzetten. De Braziliaanse politie
doorzocht het huis van Torres en vond naar verluidt een ontwerp waarin

https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/45363/urgente-senador-consegue-nova-prova-e-vai-pedir-a-prisao-de-flavio-dino
https://twitter.com/marcosdoval/status/1614024094264999939?s=20&t=Hku50GqDMLMcwvAsz_7iBQ
https://oantagonista.uol.com.br/brasil/stf-acata-pedido-da-pgr-para-investigar-bolsonaro/
https://oantagonista.uol.com.br/videos/video-anderson-torres-embarca-para-o-brasil-escoltado-por-policiais/
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werd voorgesteld de noodtoestand uit te roepen om de resultaten van de
presidentsverkiezingen van het land teniet te doen, vertelde een
woordvoerster van het ministerie van Justitie aan CNN.

Pro-Lula demonstranten in Brazilië eisten “communisme” en “geen
immuniteit” voor ex-president Bolsonaro.

De nieuwe linkse regering houdt 1159 demonstranten vast in een federale
gevangenis zonder aanklacht of raadsman, en dwingt hen bekentenissen
van “terrorisme” te ondertekenen. Ten minste één demonstrant zou
geprobeerd hebben zelfmoord te plegen, en drie tot vier anderen zouden
gestorven zijn aan uitdroging en medische noodgevallen. De internationale
pers zwijgt.

Het regime van Lula treedt hard op tegen de oppositie en heeft de
belangrijkste omroep Jovem Pan geschorst, evenals prominente figuren van
de oppositie zoals presentator Monark, congreslid Nikolas Ferreira en
influencer Barbara van het kanaal “Te Atualizei”, van wie alle Twitter-
accounts zijn opgeschort. Monark had 1,4 miljoen volgers en Ferreira 2
miljoen.

De corrupte opperrechter Alexandre de Moraes heeft een verzoek van
parlementslid Nikolas Ferreira om de minister van Justitie te arresteren
wegens plichtsverzuim bij de ‘bestorming’ in de hoofdstad afgewezen.

De linkse journalist en Snowden-onderzoeker Glenn Greenwald, die in
Brazilië woont en een uitgesproken criticus is van Jair Bolsonaro, is nu zelf
het doelwit van het extreem-linkse Lula-regime, en krijgt nu koude voeten
tegenover de stalinistische coup: “We hebben net een censuurbevel
gekregen. Dit is echt schokkend, waarbij verschillende sociale
mediaplatforms opdracht krijgen om talrijke prominente politici en
commentatoren onmiddellijk te verwijderen,” schreef Greenwald.

Elon Musk reageerde op Greenwald en vroeg om meer informatie.
Greenwald antwoordde: “Ik kan het nog niet publiceren – ik wacht op de
laatste juridische goedkeuringen van onze advocaten. Het is gek dat ik me
daar als journalist zelfs maar zorgen over moet maken, maar zo is het hier
nu” (in Brazilië).

https://twitter.com/allanldsantos/status/1614161208382300162?s=20&t=Hku50GqDMLMcwvAsz_7iBQ
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/45365/de-uma-so-vez-contas-de-monark-barbara-e-nikolas-sao-derrubadas-no-twitter
https://twitter.com/nikolas_dm/status/1614059604824166400?s=20&t=nr_N7tz_SSaJQLx_2jx1ZA
https://twitter.com/ggreenwald/status/1614017500462579712?s=20&t=nr_N7tz_SSaJQLx_2jx1ZA
https://twitter.com/ggreenwald/status/1614021859552694272?s=20&t=Hku50GqDMLMcwvAsz_7iBQ
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In een gesprek met Steve Bannon in de War Room zei journalist Matt
Tyrmand dat Brazilië in zeer korte tijd van “nul naar Stalin” was gegaan.
Wat op 8 januari gebeurde was een “sjabloon van 6 januari in de VS – Eerst
lok je mensen het gebouw binnen, dan film je hoe subs en provocateurs
alles vernielen, en dan arresteer je alle patriotten en stuur je een
boodschap naar de rest van het land. Ze hebben in de gymzaal van de
federale politieacademie een goelag gemaakt en daar 1700 mensen
vastgehouden, oude vrouwen en mannen, kinderen, mensen van alle
rassen en hoofdkleuren, Braziliaanse patriotten door en door …

Er bestaat een video waarop de demonstranten tijdens de opstand ruzie
maken met de provocateurs en hen smeken: “Geen ruiten inslaan! Dit is
ons huis!” Ze probeerden vreedzaam te protesteren, zoals ze 72 dagen lang
hadden gedaan, want dit zijn vreedzame, patriottische strijders. Ze werden
gevangen en gemarteld. Tenminste één vrouw stierf aan uitdroging.
Volgens onbevestigde berichten zijn er 4-5 mensen omgekomen.

Gevangenen zijn gedwongen bekentenissen te ondertekenen zonder
juridische bijstand, zei Tyrmand. “De mannen en de meer weerbare
vrouwen zijn naar een federale gevangenis gebracht zonder aanklacht,
zonder eerlijk proces, zonder onderzoek, zonder proces, en ze zitten nu
achter de tralies. Gisteren is een open brief gepubliceerd waarin de
absoluut onmenselijke omstandigheden worden beschreven”, aldus
Tyrmand.

Het regime noemt de demonstranten nu “terroristen”, zei Tyrmand. “Ze
zitten als sardientjes in deze kleine kamers gepropt. Ze hebben zich
letterlijk in de Braziliaanse vlag gewikkeld om zich ‘s nachts warm te
houden. Kinderen die slapen op de Braziliaanse vlag als bed, wat een
krachtig symbolisch beeld.”

De censuur van het Lula-regime was “gek geworden“, aldus Tyrmand: “De
zender Jovem Pan werd gesloten, het Braziliaanse equivalent van Fox
News. Onze collega Paulo Figueiredo Filho en alle rechtse journalisten zijn
geblokkeerd op internetplatforms. Er worden uitleveringsbevelen
uitgevaardigd tegen de journalisten, dominees en activisten die in de VS
wonen. Ze hebben een Interpol arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de
vooraanstaande journalist Allan dos Santos en opgeroepen tot zijn
uitlevering.

https://rumble.com/embed/v22ssvb/?pub=4
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Jair Bolsonaro, die twee maanden had gezwegen over de protesten, wordt
niettemin beschuldigd van “wantrouwen zaaien in het kiesstelsel” omdat hij
papieren stembiljetten wilde die konden worden gecontroleerd, zei
Tyrmand.

“Iedereen gaat nu naar de gevangenis. Dit is als de brand in de Reichstag
van de nazi’s, een voorwendsel om de macht te versterken,” zei Tyrmand.

Lula da Silva is “slechts een boegbeeld“, aldus Tyrmand, die eraan
toevoegde dat de echte macht bij opperrechter Alexandre de Moraes ligt.
“Ze gaan nu vol voor de goelag. Het is absoluut walgelijk. Zelfs Glenn
Greenwald, die hen hielp, juichte de strijd voor Lula tegen Bolsonaro toe,
geeft nu een persconferentie omdat ze hem nu proberen te censureren.”

Moraes zou “in Den Haag moeten zijn“, zei Tyrmand, “omdat er mensen
sterven, in de voorlopige goelag en de gevangenissen. Iedereen die naar de
federale gevangenis ging werd gedwongen ingeënt. Als dit geen schending
van de Conventie van Genève is, het is waardeloos. Waar is Human Rights
Watch? Waar is Amnesty International? Waar is het Handvest van de
Verenigde Naties inzake de rechten van inheemse volkeren, gezien het feit
dat opperhoofd Serere Xavante nog steeds in de gevangenis zit omdat hij
een moedig, godvrezend persoon is en de aanklacht niet heeft
ondertekend, ook al hebben ze hem gemarteld om hem te dwingen de brief
te ondertekenen? We zijn getuige van de ergste communistische overname
ooit.”
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PUUR KWAAD: Het Lula da Silva-regime
in Brazilië injecteert zijn politieke
vijanden met dodelijke covid “vaccins”
Door  DissidentNL  - 2023-01-15

N u de populaire Braziliaanse president Jair
Bolsonaro uit zijn ambt is gezet, staat een nieuwe
communistische macht op om zijn plaats in te

nemen. Bolsonaro had zich grotendeels verzet tegen de
medische tirannie die de wereld van 2020 tot 2022
overspoelde. Hij vocht terug tegen mandaten en
vaccinatiepaspoorten, en pleitte voor medische privacy,
autonomierechten van het lichaam en een goede
behandeling van Brazilianen.

Nu staat de nieuwe president, Luiz Inácio Lula da Silva, erop zijn politieke
vijanden te vervolgen en hen met geweld te injecteren in geïmproviseerde
cellen. Het regime van Lula da Silva heeft meer dan 1500 mensen
gearresteerd die protesteerden tegen de officiële uitslag van de
verkiezingen van 2022 in Brazilië. Ongeveer zevenhonderd drieënzestig van
de demonstranten worden in Praca dos Tres Pederes aangeklaagd voor het
binnendringen en plunderen van openbare gebouwen. Ze worden
momenteel onderzocht op ziekten, onder dwang ingeënt en naar
geïmproviseerde cellen gestuurd in afwachting van hun verdere straf. De
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gevangenen zijn in beroep gegaan bij het Federale Hooggerechtshof van
Brazilië voor een verzoek om vrijlating, schrijft Lance D Johnson.

Braziliaanse politieke gevangenen worden gedwongen geïnjecteerd
met covid-19 doodsinjecties

Volgens de regering van het Federale District zijn tot nu toe 498 mannen en
265 vrouwen opgepakt. De mannen worden naar het voorlopige
detentiecentrum Papuda gestuurd en de vrouwen worden gescheiden en
naar aparte structuren in Colmeia gestuurd. Journalisten ter plaatse hebben
details verstrekt over de omstandigheden waarin deze politieke gevangenen
verkeren. De gevangenen krijgen een uniform en een opgerolde matras,
zonder kussen of deken. Ze krijgen een hygiënekit met zeep,
maandverband, tandpasta en een tandenborstel. De cellen hebben
verschillende afmetingen en kunnen meerdere gevangenen bevatten. In de
cel is een badkamer aanwezig. Alle mobiele telefoons worden in beslag
genomen. Gedetineerden die Bolsonaro steunen worden gescheiden van de
andere gevangenen.

Het meest schokkende is dat de gedetineerden worden behandeld als
medische slaven. Ze worden gedwongen medische tests te ondergaan en
worden onderworpen aan COVID-19 injecties. Een medische eenheid werd
naar de kampen gestuurd om het covid-19 vaccin bij de gevangenen in te
spuiten, tegen hun wil. Voor veel gedetineerden zijn deze gedwongen
injecties als een dodelijke injectie. Covid-vaccins hebben in Brazilië al meer
dan 32.000 mensen gedood.

Elke gedetineerde met een comorbiditeit wordt ook gedwongen door de
overheid goedgekeurde medicijnen te nemen. De gevangenen krijgen een
armzalig dieet terwijl ze wachten op hun virtuele hoorzitting met een
rechter en een aanklager.

Als het hun tijd is om voor de rechter te verschijnen, worden de
gedetineerden naar een gevangenisachtige omgeving gebracht die een
parlatory wordt genoemd. Deze geïmproviseerde rechtszalen werden
tijdens het covid-19 schandaal gecreëerd door communisten die
quarantainebevelen en fysieke isolatie van de niet-gevaccineerde bevolking
wilden vergemakkelijken. Deze lokalen worden nu gebruikt om de
vervolging van politieke gevangenen te versnellen, die tegen hun wil
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worden geïnjecteerd en in wezen worden gedwongen hun steun aan het
regime van Luiz Inácio Lula da Silva te bekennen.

Tijdens deze sessies verschijnt een rechter virtueel over een scherm. De
gedetineerden hebben een korte tijd om hun zaak voor te leggen aan de
virtuele rechter en de openbare aanklager. Om het proces te versnellen
worden dertig rechters op het scherm ingezet om meerdere zaken tegelijk
te behandelen. Een verdediger staat de beschuldigden bij, maar het proces
voor elke vervolging duurt in totaal ongeveer 20 tot 30 minuten. Degenen
die op heterdaad zijn betrapt bij het beschadigen van eigendommen
worden onmiddellijk veroordeeld. Vervolgingen zonder direct bewijs worden
direct doorgestuurd naar het Federale Hooggerechtshof, waar minister
Alexandre de Moraes oordeelt over het vrijheidsverzoek van de betrokkene.
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lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid dan kunnen ze alles
met je doen. Dan ben je feitelijk een slaaf.
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