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President van Burundi dood aangetroffen nadat hij
Covid-19 een Hoax had genoemd en de WHO had
buiten getrapt
Als politici de leugen coronavirus niet blijven verkondigen
worden ze vermoord! Ik noem hen dus lafaards en
landverraders!
Terwijl de mensen van de westerse wereld zich bezighouden met het dragen van maskers, wijzende vingers en het gebruik van zoveel handdesinfecterend middel dat het ze letterlijk doodt, tikt de
grote wereld van de Geo-politiek nog steeds door, volgens dezelfde vermoeide oude patronen met
slechts kleine variaties in methode. Een moderne twist, als je wilt.
Hier is een kleine samenvatting van de recente geschiedenis van Burundi:
De president van Burundi, Pierre Nkurunziza, verwierp covid19 als onzin.
De president van Burundi werd belasterd in de westerse pers.
De president van Burundi heeft de Wereldgezondheidsorganisatie uit zijn land gezet.
De president van Burundi stierf plotseling aan een ‘hartaanval’.
De NIEUWE president van Burundi keerde onmiddellijk het beleid van zijn voorganger met betrekking tot Covid19
om.

En nu voor de lange versie …

6 mei 2020
Het blog van de Council on Foreign Relations plaatst een artikel met de titel “COVID-19 valt samen met gevaarlijke trends in de democratie van Burundi”.
Destijds stond Burundi op de lijst met zeven ‘actieve gevallen’ van COVID-19.
De onwil van president Pierre Nukurunziza om een beleid op te leggen om de verspreiding van het
virus tegen te gaan, komt samen met zijn enthousiasme voor democratisch autoritarisme, waardoor
niet alleen Burundi, maar ook de buurlanden van Burundi in gevaar komen. Het traject van Burundi
is al geruime tijd duidelijk. Maar de pandemie verhoogt nu de inzet voor naburige staten wier pogingen om het virus onder controle te houden worden bedreigd door de aandrang van Burundi om
door te gaan met het electorale theater, ongeacht de risico’s voor de volksgezondheid.
Net zoals de pogingen van de EAC om de dialoog in Burundi te bevorderen niets deden om de
sluiting van de politieke ruimte te voorkomen, lijkt de organisatie vandaag op zijn best hulpeloos
omdat Burundi en het naburige Tanzania weigeren COVID-19 serieus te nemen.
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Reuters meldt dat de regering van Burundi de WHO uitzet:
Burundi zet het nationale hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en drie leden van
zijn team uit terwijl het zich voorbereidt op de presidentsverkiezingen die volgende week worden
gehouden, ondanks bezorgdheid over de gezondheidsrisico’s tijdens de pandemie van het coronavirus.
De regering bevestigde donderdag dat een brief van 12 mei van het ministerie van Buitenlandse
Zaken is gestuurd naar het landhoofd van de WHO, Walter Kazadi Mulombo, en drie anderen van
de gezondheidsdeskundigen van het VN-lichaam, die deze vrijdag zijn bevolen te vertrekken. Bernard Ntahiraja, de assistent-minister van Buitenlandse Zaken, zei dat de functionarissen “persona
non grata” waren verklaard, maar gaf geen redenen. Burundi heeft tot nu toe relatief weinig gevallen van de ziekte COVID-19 gemeld: 27 infecties en één overlijden. Maar het aantal testen blijft erg
laag: het land van 11 miljoen mensen heeft volgens de Africa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) slechts 527 tests uitgevoerd. Tijdens de verkiezingscampagne in Burundi, die heeft
plaatsgevonden, hebben zich grote menigten verzameld. helemaal geen lockdown-maatregelen, in
tegenstelling tot veel andere Afrikaanse landen. […]
Sommige Burundiërs zeggen privé dat ze geloven dat COVID-19-infecties hoger zijn dan officieel
vermeld, maar ze zeggen dat ze bang zijn om dit in het openbaar te zeggen omdat ze het doelwit
voor straf kunnen zijn. Léonce Ngendakumana, presidentskandidaat voor de FRODEBU-oppositiepartij, noemde de uitwijzing betreurenswaardig. “Het land alleen zal de pandemie niet kunnen beheersen”, zei hij tegen Reuters.

10 juni 2020
The Guardian meldt de dood van de Burundese president Pierre Nkurunziza en “Door velen
wordt Covid19 verdacht als oorzaak”:
De vertrekkende president van Burundi is overleden aan een plotselinge ziekte, waarvan velen vermoeden dat het Covid-19 is.
De oorzaak van de dood van Pierre Nkurunziza werd in een regeringsverklaring beschreven als
een hartaanval. De 55-jarige zou in augustus aftreden na de verkiezingen van vorige maand.
Het was onduidelijk wanneer hij precies stierf. Een verklaring van de regering zei dat de president,
een fervent sportliefhebber, zaterdag een volleybalwedstrijd had bijgewoond, maar die nacht ziek
werd en naar het ziekenhuis werd gebracht.
De gezondheid van de voormalige voetballer verbeterde op zondag, maar ‘verrassend genoeg verslechterde zijn gezondheid op maandag 8 juni 2020 plotseling en kreeg hij een hartaanval’. De verklaring beschreef de dood van Nkurunziza als “onverwacht” en vroeg mensen kalm te blijven.
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The Financial Times heeft een artikel met de titel ‘Coronavirus besluipt de politieke elite van Burundi na de dood van de president‘. Het zit achter een betaalmuur, maar hier is een screenshot:
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