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Ekspræsident Lula fik sit hjem
ransaget og blev taget med til
politiforhør for at forklare, hvordan han var kommet til nogle af
de ejendomme, han ejer, men
ikke har registreret i sit navn.
Han blev rasende og kalder efterforskningen mod sig uanstændig
og et kupforsøg mod arbejderpartiet, der har haft magten
i 13 år.

OPERATION ”BILVASK”
Afsløringen, der ændrede
Brasilien
Petrobras er Brasiliens største virksomhed og verdens 28. største. Den
anslås at sidde på verdens ottende
største oliereserver og er styret af
en politisk udpeget øverste direktør.

Millioner af brasilianere gik på
gaden i alle brasilianske storbyer
for at demonstrere mod regeringen og den enorme korruptionsskandale, der i dagene forinden
ramte det ellers urørlige ikon
ekspræsident Luiz Inacio da Silva,
kaldet Lula. Her ses en af demonstranterne iført Lula-maske og
fængselsdragt.
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Brasiliens nuværende præsident,
Dilma Rousseff, var direktør i
selskabet.
I 2014 blev storstilet svindel i Petrobras afsløret. Sagen kører stadig.
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Det begyndte med eksdirektør Paulo Costa, der ikke kunne redegøre
for 140 mio. kr. på konti i Schweiz.
Det fortsatte med en bølge af anholdelser af direktører og politikere
fra det, som blev kaldt Milliardærklubben.

For tiden behandles tre forskellige sager, der kan ende i
en rigsretssag mod præsident
Dilma Rousseff. Som tidligere
øverste chef for det statslige
olieselskab Petrobras, hvorfra
milliarderne er ført ulovligt
over i bl.a. hendes partikasse,
mener anklager Sergio Moro,
at hun har et forklaringsproblem. Hun afviser enhver
anklage.

Nogle af Brasiliens rigeste personer
anholdes og idømmes lange fængselsstraffe for at have tilbageført
store beløb til politikere og det
regerende arbejderpartiet mod opgaver for bl.a. Petrobras.
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Pengene menes bl.a. brugt til at
føre valgkamp for i 2010 og 2014.
Milliarder af kroner har hidtil været
umulige at redegøre for.
67 politikere og forretningsfolk er
foreløbig idømt fængselsstraffe på
op til 19 år.

Sådan så Brasiliens rigeste
mand, Marcelo Odebrecht, ud, før
han blev sat i fængsel, idømt 19
år og 4 mdr. for at have orkestreret korruptionsskemaet, der bl.a.
kostede Petrobras mia. af kr.
Mod returkommission til bl.a
regeringspartiet PT og en lang
række politikere fik hans eget
firma tildelt anlægsopgaver for
staten, Petrobras og landets
atomkraftværker m.fl. Mod at
udlevere andre involverede kan
han slippe med op til 4 års fængsel.

1,3 mia. kr. er sikret fra udenlandske
konti og tilbageført til den brasilianske stat.
Efterforskning er foregået i 28 lande. 50 gange har politiet indgået aftaler om strafnedsættelse mod at få
oplysninger om andre involverede.
Denne metode har ikke været brugt
tidligere i Brasilien.
Chefanklager Sergio Moro takker
samarbejdsaftalerne for, at det har
været muligt at komme så vidt i det,
der er alle tiders største brasilianske
korruptionsskandale.

Politisk uvejr
hærger Brasilien
Kaos: Over halvdelen af medlemmerne i den brasilianske kongres efterforskes af
politiet, mens flere rigsretssager imod præsident Dilma Rousseff er under forberedelse.
Latinamerikas største land er i havsnød.
JAKOB RUBIN
Jyllands-Postens udsendte medarbejder
indblik@jp.dk
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avde Brasilien været et skib,
ville himlen funkle af nødblus.
Uden at nogen kom til undsætning.
Latinamerikas største land
ligger underdrejet uden styrmand i et
økonomisk og politisk kaos, der har sendt
politikere og milliardærer i fængsel og kun
holder præsidenten ved magten ved kunstigt åndedræt fra et iltapparat, alle forsøger
at slukke.
Det kan hun takke sig selv for.
»Det er den værste krise i vores historie.
En kombination af, at mange ting er gået
galt på samme tid. Det meste er selvforskyldt,« siger Luiz Roberto Cunha, dekan for

H

Institut for Social Videnskab på Rio de Janeiros førende universitet, PUC.
»Korruptionsskandalen i det statslige olieselskab, Petrobras, der ligger til grund for
sagerne imod præsident Dilma, er den største nogensinde, og vi har ellers haft mange.
Hun var tidligere adm. direktør i Petrobras,
og sagen peger direkte mod hendes parti.
Samtidig førte hendes regering i 2014 økonomien på en katastrofekurs, der fik det hele til at se bedre ud, end det var. For at kunne sikre sig et genvalg, må man formode,«
siger han.
71-årige Luiz Roberto Cunha er blandt
landets hyppigst benyttede økonomiske
eksperter i aviser og på tv. Han hævder, at
han vurderer situationen som neutral. Hans
dom er hård.
»Det kan godt være, at de dramatisk lave
verdensmarkedspriser på olie, jern og soya
koster ekstra dyrt for et land som Brasilien,

der lever af råstoffer, men det er et faktum,
at regeringen i de seneste år er gået imod
enhver fornuft i sin håndtering af landets
finanser,« siger han.

352 kongresmedlemmer efterforskes
Under alle omstændigheder har Murphys
lov ramt Brasilien. Alt er gået galt og forværres dag for dag i en grad, at man med god
ret kan frygte, at nye dramatiske begivenheder er sket, siden denne artikel blev skrevet.
Status er, at 352 af kongressens 594 medlemmer er under efterforskning for kriminelle handlinger, der spænder fra skattesvindel over ulovlig valgkamp til korruption
og indblanding i illegal handel og sågar
mord.
De har al mulig grund til at ønske at blive
ved magten. En lov om parlamentarisk immunitet sikrer brasilianske folkevalgte politikere fred, så længe de bestrider embedet og

ikke tages på fersk gerning. Den parlamentariske immunitet kan dog ophæves af højesteret, hvilket er sket flittigt i de seneste par
år. For hver gang tager båden mere vand
ind. Mindst 18 nuværende og tidligere
ministre, guvernører og senatorer efterforskes for deltagelse i korruptionsskandalen
omkring Petrobras.
Senest har den fængslede tidligere regeringschef og direktør i Petrobras Delcídio do
Amaral indgået en handel med anklagemyndigheden om nedsættelse af sin straf
mod at samarbejde. Han har under ed aflagt
vidneudsagn, hvor han river det meste af regeringen med sig i faldet, deriblandt den ellers så folkekære eks-præsident Luiz Inácio
da Silva, kendt som Lula.
Delcídio do Amaral er anklaget for at have
forsøgt at forpurre optrevlingen af korruptionsskandalen i Petrobras ved at tilbyde
nøglepersoner nye tilværelser og godt med
penge, hvis de forlod landet. Han er endnu
ikke dømt.

Brasilien på økonomisk katastrofekurs
Førende analytikere er enige om, at krisen
på grund af sin kompleksitet er den værste
siden 1930’erne. Officielt skrumpede økonomien sidste år med 3,8 pct., og faldet fortsætter ifølge prognoserne i de kommende
år. En befolkningstilvækst på 1 pct. gør
faldet i bruttonationalproduktet ekstra
katastrofalt.
Af andre dårlige nøgletal kan nævnes en
inflation på 11 pct., hvilket er en fordobling
på få år. Arbejdsløsheden er fordoblet til 10
pct. generelt og 20 pct. blandt unge. Med et
underskud på statsbudgettet på 11 pct. er
der ikke råd til at sætte skub i økonomien
med subsidier.
Som konsekvens har landets valuta, realen, tabt halvdelen af sin værdi over for dollar, siden præsident Dilma kom til magten i

2011. Det gør det dobbelt så dyrt at afbetale
på udenlandsk gæld.
Det kan synes surrealistisk, at daværende
præsident Lula for kun syv år siden erklærede, at Brasilien havde fået »fripas til fremtiden«. Den glorværdige fremtidsudsigt så
han i fundet af enorme olieressourcer i den
brasilianske undergrund samtidig med tildelingen af verdensmesterskaberne i fodbold i 2014 og OL i 2016.
En lang række store offentlige byggerier
blev sat i værk, bl.a. fodboldstadions for
milliarder. De dyreste, der nogen sinde er
bygget, har man senere konstateret. I Brasilien ved man godt, hvad det betyder.
Det så for godt ud til at være sandt, og var
det heller ikke. Spenderbukserne brast.

Rigsretssager på vej
Brasiliens internationale kreditværdighed er
på kort tid sænket til laveste kategori af de
internationale banker, såkaldt junk-status.
Den amerikanske bank Goldman Sachs kalder Brasiliens økonomi for »under nedsmeltning«.
Ingen synes at kunne se en umiddelbar
løsning. Heller ikke hvis en af de tre forskellige processer, der er i gang for at samle flertal for en rigsretssag imod den upopulære
præsident Dilma Rousseff, skulle bære frugt.
Vicepræsident Michel Temer, der muligvis
ville skulle overtage præsidentposten, er også involveret i korruptionsskandalen. I
befolkningens øjne er resten af kongressen
lige så uegnet til at lede landet.
Karl Erik Schøllhammer, lektor og institutdirektør på universitetet PUC i Rio de
Janeiro, frygter, at udviklingen i Brasilien
sættes flere årtier tilbage.
»Det totale kaos i regeringen og kongressen har gjort det umuligt at formulere en
politik mod den økonomiske krise. Regeringen har vist sig ude af stand til at gennemfø-

re de mest nødvendige reformer for at rette
op på nedturen. 20 års markante, sociale
landvindinger er ved at blive tabt på rekordtid,« siger Karl Erik Schøllhammer, der er
født i Danmark og har boet 30 år i Brasilien.
For at forstå, hvordan Brasilien kunne gå
fra at være verdens kæledægge til et ragnarok af fængslede politikere i en økonomisk
nedtursspiral, er det nødvendigt at gå et par
år tilbage.

Operation ”Bilvask”
I foråret 2014 blev et hvidvaskprogram for
milliarder af kroner fra Petrobras afsløret af
det føderale politis efterforskere. Ironisk nok
var indsatsen imod korruption intensiveret
af arbejderpartiet selv under Lula. Det skulle
komme til at koste ham og partiet dyrt.
Det har vist sig, at penge fra illegale aktiviteter i Petrobras er blevet kanaliseret tilbage til både private, politikere og ikke
mindst arbejderpartiet, som fik tilført hundredvis af millioner af kroner i støtte til sine
succesfulde valgkampe i 2010 og 2014.
Sidste år blev Brasiliens rigeste mand,
storentreprenøren Marcelo Odebrecht,
idømt 19 års fængsel for sin deltagelse i
korruptionsskemaet. Hans rolle var at føre
penge tilbage til ”de forkerte” mod, at hans
firma fik store anlægsopgaver for staten og
Petrobras.
Også han har indgået en aftale med anklagemyndigheden om at samarbejde, hvilket i skrivende stund har givet antræk til
lind mave rundt om i brasilianske hjem.
Korruptionsskemaet er blevet døbt ”Bilvask” (Lava Jato), da hvidvaskeriet af pengene blandt andet foregik gennem bilvaskerier
og tankstationer over hele landet.
Sagen har medført hundredvis af anholdelser og afhøringer af de normalt så urørlige politikere. Den fik ekstra fart på i sidste
måned, netop som det største regnskyl no-

Foto: Keiny Andrade/Xinhua

gensinde symbolsk skyllede ned over Rio de
Janeiro.
12 cm nedbør blev der målt på fem kvarter i Gávea-bydelen, mens millioner af brasilianere forberedte en menneskeflodbølge
mod regeringen i alle brasilianske storbyer.
Få dage før havde de fleste af landets 203
millioner indbyggere spærret øjnene op ved
synet af noget usædvanligt. På de altid
tændte brasilianske tv-skærme kunne de følge politiagenter trænge ind i ekspræsident
Lulas hjem, ransage det og tage ham med til
et timelangt forhør.
Det havde de færreste troet muligt. Ikonet
Lula. Magtmennesket med de gode forbindelser og den hårdtslående retorik. Ham,
som løftede millioner af brasilianere ud af
fattigdom under sine otte år ved magten
2003-2011.
I São Paulos gader marcherede 1,2 millioner mennesker med masker af Lula og Dilma og råbte »fora«. Portugisisk for »ud«. I
Rio de Janeiro blokerede 400.000 Copacabanas strandpromenade. Tilsvarende menneskemængder marcherede i alle brasilianske
storbyer.

Politikerlede i gult og grønt
For mange observatører var det mest bemærkelsesværdige, at demonstrationerne
ikke var politiske. Rige og fattige, unge og
gamle, uddannede og uuddannede gik skulder ved skulder iklædt de brasilianske farver,
gul og grøn. Det var en manifestation for
Brasilien og imod korruption, mere end det
var arbejderpartiets modstandere på blodtogt.
I det øjeblik stod det klart, at Lula, arbejderpartiet PT og Dilma var styrtet fra deres
piedestal og ikke længere kunne siges at repræsentere det brasilianske folk.
Dagen efter lækkede statsanklager Sergio
Moro en telefonaflytning af en samtale

imellem præsident Dilma og Lula. I lydklippet forbander Lula en række navngivne
politikere og højesteretsdommere, som hidtil havde tilhørt hans egen magtbase.
I det øjeblik brød den politiske krig for
alvor ud. Af båndoptagelsen forstår man, at
Lula ville blive udnævnt som statsminister i
en omfattende ministerrokade for at forhindre politiets videre efterforskning. Det siges
ikke tydeligt, men antydningen fik Dilmas
vigtigste støtteparti til at forlade regeringen.
Og gav yderligere vind til forsøgene på at
indlede en rigsretssag imod hende.
»Kan det dokumenteres, at udnævnelsen
har til hensigt at forhindre efterforskningen
af Bilvask-korruptionssagen, er betingelserne for en rigsretssag mod præsidenten til
stede. Så kan hun afsættes,« konkluderede
Rio de Janeiros største avis, O Globo.

Ringe håb om en snarlig løsning
To dage senere svarede hun igen. Torsdag
den 17. marts blev Lula indsat som statsminister. Samme eftermiddag var han afsat
igen, da en dommer havde erklæret udnævnelsen ugyldig. Kampen fortsætter nu i det
brasilianske retsvæsen.
»Vi står med valget mellem to løsninger,
der ingen løsning er. Lykkes det at vælte
præsident Dilma, hvad noget tyder på, har
vi sandsynligvis en løsning, hvor vicepræsident Temer tager over. Han er også under
mistanke for at være en del af korruptionsskemaet,« siger Vivaldo de Sousa, cand.pol.
og politisk kommentator i hovedstaden
Brasília.
Efter hans vurdering vil omkring 200 flere
politikere blive inddraget i efterforskningen
af Bilvask-sagen.
»Lykkes det Dilma at overleve, vil hun stå
så svækket, at landet vil være lammet frem til
næste valg i 2018. Spørgsmålet er så, hvor
dyb krisen egentlig kan blive,« siger de Sousa.

