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 Некадашњи председник Бразила Луис Инасио Лула да Силва је поручио председнику
САД Доналду Трампу да гледа своја посла.

  

  Он је такође изразио је солидарност с левичарским владама у региону.  

Лула је у петак добио бројне поруке подршке садашњих и бивших латиноамеричких
левичарских лидера.

  

Бивши бразилски председник, затворен од априла прошле године и ослобођен након
одлуке Врховног суда, говорио је пред више стотина чланова синдиката радника у
металургији у Сао Бернарду дел Кампо.

  

Највећи део говора Лула је посвето тренутном бразилском председнику, екстремном
десничару Жаиру Болсонару, али је неколико минута одвојио да изложи своје виђење
ситуације у Латинској Америци.

  

"Ево Моралес је изабран (у Боливији), али десница, као и овде, није желела да прихвати
резултат. Треба да будемо солидарни с Боливијом, треба да будемо солидарни с
народом Чилеа, треба да будемо солидарни с народом Аргентине. Треба да затражимо
од бога да друг Данијел (Мартинес) победи на изборима у Уругвају да се тамо не би
посадио неолиберализам. Треба да будемо солидарни с народом Венецуеле", рекао је
некадашњи лидер.
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Лула је додао да је "нормално имати критичаре (...) али народ неке земље треба да
решава њене проблеме".

  

Праћен овацијама, Лула је искористио прилику да критикује и Доналда Трампа, с којим
Болсонаро дели многе политичке и идеолошке ставове.

  

"Нека Трамп решава проблеме САД и не смета Латиноамериканцима, нико га није
изабрао за светског водича", рекао је он.

  

Лула је постао познат као синдикални лидер управо у Сао Бернарду, а ту се и предао
полицији 7. априла 2018. како би почео служење казне за корупцију. Некадашњи шеф
државе тврди да није крив и да је процес против њега био политички и монтиран.

  

(Бета-АФП)
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