
tæret havde netop gennemført et kup,
der skulle forhindre, at den venstredre-
jede præsident João Goulart gennem-
førte en jordreform. Han blev erstattet
af et militærstyre, som i 21 år regerede
landet. 

Dilma Rousseff sluttede sig til mod-
standsbevægelsen Colina, der senere
blev en byguerilla, som røvede banker i
Belo Horizonte for at skaffe penge til
kampen mod militærdiktaturet.

I flere årtier var hun en af lederne af
demokratibevægelsen i Brasilien, og da
hun i 2011 blev valgt til præsident, men-
te mange, at cirklen var fuldendt.

At Dilma Rousseff nu, 5 år senere, er
blevet afsat af PMDB, som var det eneste
parti, som diktaturstaten tillod at eksi-
stere, har rippet op i såret.

»Jeg kan have ondt af hende som pri-
vatperson. Det var et politisk kup, der
afsatte hende. Men som præsident har
jeg ikke ondt af hende. Hun har ikke væ-
ret god for Brasilien«, siger 17-årige Jessi-
ca Amorim, der går på sidste år på Santa
Dorotéia.

Hun mener, at Brasilien har behov for
et magtskifte.

»Arbejderpartiet forspildte chancen
for at gøre noget godt for landet. Nu har
vi en ny regering, som jeg tror bliver
bedre«, siger hun.

Frit fald fra magtens top

For 5 år siden blev Dilma Rousseff kåret
til verdens tredjemest magtfulde kvin-
de af det amerikanske erhvervsmaga-
sin Forbes. På det tidspunkt nød Dilma
Rousseff opbakning fra omtrent 70 pro-
cent af befolkningen, og hun blev rost
for sin kamp mod korruption. På et
halvt år fik hun 6 ministre fyret for kor-

ruption og blev et forbillede i Sydameri-
ka. 

Da hun i 2014 stillede op til genvalg,
var populariteten styrtdykket, og hun
var tvunget til at alliere sig med landets
mest korrupte partier for at vinde val-
get. Hun snød også vælgerne ved at
dække over et budgetunderskud med
statslige banklån og lovede at fortsætte
investeringerne, på trods af at landet
led under en økonomisk krise. I sin an-
den embedsperiode trak hun løftet til-
bage og begyndte at spænde livrem-
men ind. Det fik befolkningen til at ven-
de hende ryggen, hvilket højreopposi-
tionen udnyttede til at få hende afsat.

Den største kritik af Dilma Rousseff
er, at hun skød landets økonomi i sænk.
Mange mener, at hun har været uan-
svarlig og ikke taget fat om problemer-
ne, herunder det usammenhængende
skattesystem og det dyre pensionssy-
stem, som har skabt et budgetunder-
skud på flere hundrede millioner kro-
ner. Andre mener, at hun ødelagde øko-
nomien ved at hugge bremserne i frem
for at træde speederen i bund. 

Men Dilma Rousseff er dog den første
præsident med en kandidatgrad i øko-
nomi siden diktaturet. Den erhvervede
hun på rigsuniversitetet i delstaten Mi-
nas Gerais, hvor Belo Horizonte er ho-
vedstad, efter at have taget sin uddan-
nelse på det økonomiske fakultet Face.

I dag er fakultetet flyttet til en tæt be-
vokset park uden for centrum, og uni-
versitetets gange er nymalede. I cafeen
sidder nogle studerende og diskuterer
den politiske situation i landet.

»Ud fra hvad jeg har hørt, var Dilma
ikke nogen god studerende, da hun gik
her. Hun dukkede sjældent op til fore-

læsningerne«, siger 20-årige Marcelo
Andrade.

Han mener, at Dilma Rousseff pri-
mært holdt til på universitet for at over-
tale sine medstuderende til at kæmpe
mod diktaturet.

»Sådan som hun smadrede vores
lands økonomi, kan hun ikke have lært

meget her«, siger han og møder mod-
stand fra en af sine medstuderende.

»Så dårlig var hun heller ikke. Det var
ikke hendes skyld, at råvarepriserne
styrtdykkede«, siger 22-årige Laura Gon-
çalves.

Øverste etage af fakultetet er univer-
sitetslektor Mário Rodartes tilholds-

sted. Han er forsker i økonomisk histo-
rie, og da han sammenlignede tal fra
statens økonomiske institut Ipea, opda-
gede han noget besynderligt. 

Forskningen viser, at hver gang Brasi-
lien har været udsat for et statskup, er
det sket efter en periode, hvor mindste-
lønnen for de brasilianske arbejdere er
blevet hævet.

»Se her«, siger han og klikker på et af
sine diagrammer.

Han peger på en kurve, som viser,
hvordan lønkurven først går op og ef-
terfølgende går stejlt nedad.

»Det skete under statskuppet i 1945
mod landsfaderen Getúlio Vargas«, si-
ger Mário Rodarte.

Næste gang, kurvens opadgående be-
vægelse standser abrupt, er i 1964.

»Det var på det tidspunkt, militæret
væltede João Goulart og tog magten«.

Næste gang, lønkurven oplever en
stigning, er mellem 2003 og 2016.

»Og hvad sker der så? Ja, højrefløjen
indleder en rigsretssag mod Dilma og
tager magten«.

Plutokrati

Mário Rodarte siger, at erhvervssekto-
ren i Brasilien, der er verdens 7.-største
økonomi, er så stærk, at selskaberne
kan afsætte en præsident, hvis de øn-
sker det. Blandt andet bakkes de op af et
privat mediemonopol.

»Hver gang der sker et kup eller indle-
des en rigsretssag, har medierne be-
grundet det med korruption. Det er ik-
ke alle vælgerne, der har indset, at det
bare er et røgslør«, siger universitets-
professoren.

Rodarte mener, at Brasilien er et af de
lande, der har størst ulighed, med en

hun blev idømt 3 års fængsel.
En af dem, som indgik i samme gue-

rillagruppe, var filmskaberen Helvécio
Ratton. Han er 2 år yngre end Dilma
Rousseff og deltog ofte i de hemmelige
politiske møder i Belo Horizonte.

»Normalt mødtes vi hjemme hos Dil-
ma, når hendes far ikke var hjemme.
Hendes mor havde ingen idé om, hvad
vi diskuterede«, siger 67-årige Helvécio
Ratton.

Han læste også på det økonomiske fa-
kultet Face og organiserede aktioner
mod diktaturet.

rig elite, der nærmest har skattefrihed,
mens arbejderklassen er den hårdest
beskattede i udviklingslandene.

»Da højrefløjen i 1990’erne sad på
magten, indførte de en lov, som fjerne-
de udbytteskatten for selskaberne. Det
betyder, at 50.000 af Brasiliens rigeste
familier ikke betaler skat af udbyttet«,
siger han.

Mário Rodarte kalder Brasilien et plu-
tokrati, hvor den politiske magt forde-
les baseret på formue og indkomst.

»Sådan var det allerede i 1800-tallet.
Hvad skete der efter afskaffelsen af sla-
veriet i 1888? Monarkiet blev væltet, og
republikken tog over. Den økonomiske
elite har aldrig brudt sig om, at arbej-
derne får bedre vilkår«.

Mário Rodarte bliver normalt kon-
taktet af Brasiliens største mediesel-
skab Rede Globo, når deres reportere
har brug for en kommentar om den
øgede eller mindskede arbejdsløshed.
Men forårets dækning af rigsretssagen
mod Dilma Rousseff har fået ham til at
sende et brev til tv-kanalen.

»Kanalen har kørt en skandaløs dæk-
ning af rigsretssagen og gebærdet sig
som et politisk parti. Deres journalister
og nyhedsværter har på direkte tv fry-
det sig, når det er gået Dilma skidt. Det
er så lavt, at jeg har meddelt kanalen, at
jeg ikke længere står til rådighed, når
de ringer«, siger han.

Fanget og tortureret

Efter at Dilma Rousseffs byguerilla un-
der militærstyret havde røvet to banker
i Belo Horizonte på samme tid, flygtede
hun og andre medlemmer til Rio de Ja-
neiro. Gruppen gik under jorden, og
medlemmerne fik forskellige dæk-

navne. For at forhindre militæret i at af-
sløre gruppen, hvis en af dem blev på-
grebet, måtte hvert medlem kun kende
identiteten på to andre medlemmer. 

Dilma Rousseff var den øverste kvin-
delige leder i byguerillaen, og militæret
nærede mistanke om, at hun stod bag
planlægningen af flere bankrøverier,
kidnapninger og mord. 

Først i 1970, efter 6 års modstand,
blev hun anholdt af efterretningsvæse-
net, da hun var på vej til et hemmeligt
møde i São Paulo. Da politiet kropsvisi-
terede hende, fandt de en revolver, og
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Dilma Rousseff reportage

Det siger Dilmas
støtter

1
Den regnskabstekniske manøvre,

hun foretog, er ikke (ret) ulovlig, og

det er et rent statskup, at der er rejst

rigsretssag mod hende.

2
Dilma er hverken officielt 

mistænkt eller tiltalt for at have

medvirket til korruption.

3
Hun er en dygtig administrator og

har bevidst fravalgt at tale ret 

meget med kongressens medlemmer –

efter eget udsagn for at undgå at blive

trukket ind i »lyssky aftaler« med 

skruppelløse politikere. Op mod 

halvdelen af kongressens 594 medlem-

mer mistænkes og/eller efterforskes for

ulovligheder – alt fra korruption til mord

– men er ofte beskyttet af immunitet.

4
Dilma er ikke årsag til Brasiliens 

økonomiske problemer. Den 

vigtigste årsag er faldende råvarepriser

på verdensmarkedet, for økonomien

bygger i høj grad på eksport af råvarer. 

Det siger Dilmas
kritikere

1
Som præsident pyntede Dilma på

statsregnskabet for at dække over

grundlæggende problemer i Brasiliens

økonomi.

2
Dilma er medansvarlig for den 

nyere verdenshistories største

korruptionsskandale, fordi hun var

bestyrelsesformand for det statslige

olieselskab Petrobras, mens milliarder

af kroner fossede ud af selskabet på

grund af systematisk bestikkelse, 

karteldannelse og overfakturering.

3
Som præsident har Dilma været

lukket og dårlig til at 

kommunikere med andre politikere.

Dermed er hun selv skyld i, at hun har

mistet kongressens opbakning.

4
Hun har sat den store økonomiske

fremgang over styr, som hendes

forgænger og mentor, Lula da Silva,

skabte og brugte til at løfte millioner 

af brasilianere ud af fattigdom.

Moesgaard Museum søger

MUSEUMSDIREKTØR
Stillingen som direktør for Moesgaard Museum er ledig til besættelse pr. 1.12.2016 

eller snarest derefter.

Direktøren varetager med ansvar overfor museets bestyrelse

• overordnet ledelse af museet

• sikring og udvikling af samarbejdet med relevante myndigheder, Aarhus Universitet, 

fonde og andre samarbejdspartnere

• fortsat udvikling af museets videnskabelige og formidlingsmæssige niveau  

og økonomiske potentiale

Ansøgningsfrist 1.8. 2016

Se ansøgningsprocedure og jobopslag på www.moesgaardmuseum.dk

FOLKEKÆR. 

I 2010, da Dilma

Rousseff vandt

præsidentvalget

første gang, havde

hun opbakning

fra omkring 70

procent af 

befolkningen, og

hun blev rost for

sin kamp mod 

korruption. 

Arkivfoto: Nabor 

Goulart/AP

ISOLERET.

I ensom og forknyt

majestæt kører 

Dilma Rousseff 

7. 9. 2015 i parade

under fejringen af

Brasiliens uafhæn-

gighedsdag. 10 

dage efter blev de

første officielle

skridt til en rigs-

retssag mod hende

taget. Arkivfoto:

Eraldo Peres


