
Af MAGNUS BODING HANSEN

Vejen er banet for en rigsretssag mod 
Brasiliens præsident Dilma Rousseff, 
som efter alt at dømme vil koste hen-
de magten. Det gav det brasilianske 

underhus søndag grønt lys for, og senatet ventes 
at gøre det samme om nogle uger. Præsidenten 
lukkede et hul i finansloven før valget i 2014 med 
midler fra statslige banker, hvilket er ulovligt, 
men også ret normalt på de kanter og ikke en 
foreteelse, som tidligere har kostet brasilianske 
toppolitikere jobbet. 

De millioner af demonstranter, der kræver 
Dilma Rousseffs afgang, taler da også mere om 
landets økonomiske krise, som er den værste i 25 
år, og om den massive korruption i det statslige 
olieselskab Petrobras, end om præsidentens om-
gang med finansloven. Entreprenører, Petrobras-
ansatte og politikere fra alle store partier har 
trukket milliarder ud af Petrobras ved hjælp af 
overfakturerede kontrakter. Højtstående folk i 
præsidentens parti er indblandet i korruptionen, 
heriblandt senatoren Delcídio do Amaral, der 
har indgået et forlig med anklagemyndigheden. 
Amaral hævder, at Rousseff kendte til svindlen. 
Men det har hverken han eller nogen af de 367 
medlemmer af underhuset, som stemte for en 
rigsretssag mod statslederen, fremlagt beviser for. 
Parlamentarikernes argumenter for den dramati-
ske beslutning var mildest talt uortodokse og lød 
blandt andet, at man gjorde dette »for de gamle 
og børnene«, »for lastbilchaufførerne« og »for min 
ufødte datter«. Få argumenterede sammenhæn-
gende og sagligt. 

Rousseff afviser både beskyldningerne om 
budgetfusk og om korruption, og i en tale man-
dag aften hævdede hun endnu en gang at være 
offer for et kupforsøg. »Jeg brugte min ungdom 
på at kæmpe mod diktaturet, nu kæmper jeg 
imod et statskup.« 

Og det er faktisk rimeligt at bruge denne vold-
somme betegnelse, mener professor i statskund-
skab ved Rio de Janeiro Statsuniversitet João 
Feres Júnior. 

»Det er et parlamentarisk kup. Det vigtigste 
ved demokrati er jo lighed for loven. Og her ser 
vi, at en politiker, der ikke er fremlagt beviser 
imod, forsøges væltet på grund af noget, som op-
positionen har gjort ustraffet i årtier,« siger han til 
Weekendavisen. »Retsvæsenet fungerer ikke, og 
dommere og anklagere har begået klare ulovlig-
heder. Blandt andet har de lækket afgørende dele 
af efterforskningen til en totalt uetisk presse, som 
ejes af fem oligarkiske familier, der ønsker hende 
afsat. Jeg har lavet et studie, som viser, at medi-
erne i sidste valgkamp skrev ti gange mere om 
korruptionssager mod Rousseffs Arbejderparti 
end mod oppositionen, som ellers er mere kor-
rupt. Det er en trussel mod demokratiet, fordi 

det viser, at man kan slippe af med en præsident, 
hvis man har folkestemningen med sig.«

Men et kup ligefrem? 
»Det er fair at kalde det kup, fordi sagen så 

åbenlyst er politisk. En alliance af oppositions-
partier prøver at annullere valgresultatet for egen 
vindings skyld,« mener professoren.

Lidt mindre beskidt
Politologen Mathieu Turgeon fra Universidade de 
Brasília er uenig. »Det er overdrevet at kalde det 
et kup. Den procedure, der bruges til at anklage 
hende, er jo forfatningsmæssigt i orden. En bra-
siliansk domstol har sagt, at hendes praksis med 
midlertidigt at bruge penge fra statsejede banker 
til at betale statslige regninger er ulovlig,« skriver 
han i en mail til Weekendavisen. 

Han medgiver dog, at sagen er politisk, og at der 
ikke er klare beviser for, at Rousseff eller hendes 
mentor, ekspræsidenten Lula da Silva, har været 
involveret i korruption, sådan som mange politiske 
modstandere, medier og demonstranter hævder. 

Politiet i Curitiba mener imidlertid, at Lula da 
Silva har skjult sit ejerskab af en luksuslejlighed 
for skattemyndighederne – boligen kan ifølge 
myndighederne være bestikkelse fra det bygge-
firma, der er involveret i Petrobras-skandalen. Og 
kritikere påpeger, at Dilma Rousseff, uanset om 
hun selv har været direkte involveret i Petrobras-
skandalen, burde have afdækket korruptionen i 
det statslige firma, som flere af Arbejderpartiets 
topfolk også har profiteret på. Professor João 
Feres Júnior er mildere i sin dom, selvom han 
medgiver, at det store venstrefløjsparti ikke er, 
hvad det har været:

»Arbejderpartiet plejede at være meget renere 
end alle andre. Det er rigtigt, at da de fik rege-
ringsmagten, så blev de langsomt mere involveret 
i lyssky forhold. Men selv i dag er de stadig lidt 
renere end resten,« mener han.

Men at være lidt bedre end de andre er ikke 
nødvendigvis noget at prale af i Brasilien. Den 
nuværende vicepræsident Michel Temer fra partiet 
PMDB, der står til at overtage præsidentposten, 
mens en eventuel rigsretssag mod Rousseff pågår, 
har i flere tilfælde med sin underskrift godkendt 
de selvsamme transaktioner, som Rousseffs kriti-
kere fremhæver som eksempler på hendes lovbrud. 
Temer, der er uddannet jurist med speciale i 
forfatningsret, er også blevet beskyldt for grovere 
tilfælde af korruption. Den næste i rækken af folk, 
der kan overtage præsidentposten, parlamentsfor-
manden Eduardo Cunha, er endnu mere belastet. 
Han står anklaget ved landets højesteret for at have 
modtaget et beløb svarende til 260 millioner kro-
ner i bestikkelse. Hans og konens firmaer, hvoraf 
ét hedder Jesus.com, menes også at have placeret 
omtrent 100 millioner kroner i skattely. 

Ifølge ngo’en Transparência Brasil er 60 
procent af Brasiliens 594 parlamentarikere blevet 

beskyldt for ulovligheder, herunder pengehvid-
vaskning, korruption og stemmekøb. Det er med 
andre ord hele systemet, der er korrupt. 

Langsom deroute
PMDB, der indtil sidste måned indgik i rege-
ringskoalitionen med Arbejderpartiet, anses for at 
være Brasiliens mest korrupte parti. Den kendte 
venstreorienterede historiker Perry Anderson 
argumenterer i et nyligt essay i London Review 
of Books for, at den korruption, som nu martrer 
Arbejderpartiet, paradoksalt nok har sin rod i et 
oprindeligt ønske om at gøre op med PMDB. Lula 
da Silva og Arbejderpartiet holdt i starten PMDB 
fra magten for at kunne gennemføre substantielle 
forandringer; traditionelt har brasilianske ledere, 
som ønskede at få vedtaget deres politik, ellers 
været nødt til at give PMDBs folk topposter, som 
de gerne har udnyttet til at berige sig selv.

Men prisen for at undvære PMDBs støtte 
var ifølge Anderson, at Lula da Silvas regering i 
stedet måtte betale små månedlige bestikkelses-
beløb til en række mindre partier – ellers ville 
Arbejderpartiet ganske enkelt få et flertal imod 
sig. Da denne praksis blev afsløret i 2005, kostede 

det næsten Lula magten. Han overlevede, skriver 
Anderson, »ved at falde tilbage på den løsning, 
han havde forsøgt at undgå: PMDB kom i rege-
ring, fik en række ministerier og nøgleposter i 
kongressen, og der blev det gennem Dilmas første 
embedsperiode og det første år af den anden. Det 
fik en systemisk korruption til at eskalere«. 

Men det var ikke kun PMDB, der plyndrede af 
offentlige midler i sine højborge på kommunalt 
og statsligt plan. Under udvidelsen af statens olie-
firma Petrobras, hvis aktiviteter på det tidspunkt 
udgjorde 10 procent af BNP, blev der stjålet 
milliarder, og dette tyveri deltog Arbejderpartiet 
i. Anderson konkluderer derfor, at partiet nu 
har tilpasset sig den »deforme« orden i Brasiliens 
politiske fauna.

Professor João Feres Júnior ser igen mindre 
kritisk på partiets udvikling: »Vi er et ungt de-
mokrati, som har gjort store fremskridt i kampen 
mod korruption. At præsidenten er afhængig af 
kongressens opbakning for at regere, skaber ideelle 
muligheder for korruption. Mange af dem, som 
sidder der, er nemlig ret åbenlyst involveret i poli-
tik for pengenes skyld. Dette rådne system prøvede 
Arbejderpartiet at gøre oprør mod, men det var 

for stor en udfordring. Og så stod partiet i et reelt 
dilemma. Skulle de have ladet millioner forblive 
fattige for at holde egne hænder rene?« spørger han.

»De har løftet 40 millioner brasilianere ud af 
fattigdom, skabt en helt ny middelklasse og gjort 
Brasilien til en global stormagt. Om det retfær-
diggør korruptionen, er et moralsk spørgsmål. 
Jeg hælder til at svare ja,« siger professor Feres og 
begrunder det usædvanlige synspunkt: »Der har 
været meget få eksempler på, at Arbejderpartiet 
har beriget sig selv i alle de mange korruptions-
sager. Den der historie om, at de mistede deres 
principper og blev korrupte, da de fik magt, er en 
overdrivelse. Det er dem, der har givet retsinstan-
serne al den magt, som vi nu ser myndighederne 
udøve,« siger han.

»Det er trist og ironisk, at Dilma står til at 
falde. Hun er en af de ærligste personer i brasi-
liansk politik. Der er ingen beviser på, at hun 
nogensinde har modtaget bestikkelse. Ja, hendes 
parti har fået lyssky penge til at føre kampagne – 
men det har alle partier. Men måske blev de med 
tiden for vant til det forkvaklede brasilianske 
system. De accepterede nok dets beskidte regler 
for meget.«

Brasilien. Et flertal i underhuset vil stille præsident Dilma Rousseff for en rigsret. Er det et tegn på demokratiets styrke i Latinamerikas største land – eller dets skrøbelighed?

Parlamentets oprør

Dilma Rousseff afviser beskyldninger om budgetfusk og korruption. »Jeg brugte min ungdom på at kæmpe mod diktaturet, nu kæmper jeg imod et 
statskup,« sagde hun i en tale mandag. FOTO: REUTERS/UESLEI MARCELINO

Af PETER HARMSEN

Den kinesiske by Shuangyashan, i Heilongjiang-
provinsen lige på grænsen til Rusland, var ved at 
koge over i sidste måned. Vreden skyldtes ord, 
som provinsguvernøren havde ladet falde ved et 

møde i hovedstaden Beijing, 1600 kilometer mod sydvest. 
Kulminearbejderne i Shuangyashan får den løn, de skal have, 
havde guvernøren sagt. Ingen skylder nogen noget. Det pas-
sede ikke, og det fik minearbejderne på gaden.

Efter højlydte protester, som også gav genlyd på de sociale 
medier, var guvernøren nødt til at trække i land. Han und-
skyldte og bekræftede, at nogle minearbejdere rent faktisk ikke 
havde fået løn i månedsvis. Og minearbejderne fik mere end 
en undskyldning. De fik også løfte om udbetaling af de penge, 
de havde til gode.

»Arbejderprotesterne er gået ind i en ny fase i Kina. Og med 
’ny’ mener jeg, at arbejderne ikke har tænkt sig at give op, før 
de rettigheder, som de lovmæssigt har krav på, bliver tilgode-
set,« siger Han Dongfang, en mangeårig aktivist og i dag leder 
af ngo’en China Labor Bulletin, som har adresse i Hongkong.

Ifølge en statistik udarbejdet af China Labor Bulletin var 
der sidste år 2774 strejker rundt omkring i Kina, dobbelt så 
mange som året før, og tendensen ser ud til at være fortsat i 
2016. Både den statslige og den privatejede sektor er ramt af 
arbejdsnedlæggelser. Den kinesiske ledelse lægger ikke skjul 
på, at det er et problem. 

Men spørgsmålet, der sjældent stilles, er: Hvorfor egentlig? 
Kaos på arbejdspladsen bliver ofte beskrevet som forstyrrende 
for økonomien. Og den enkelte virksomhedsleder er uden tvivl 
frustreret, når kampråbene gjalder gennem fabrikshallerne. 
Men der er ingen pålidelige tal for, hvordan det påvirker øko-
nomien som helhed – og effekten kunne i virkeligheden være 
beskeden i betragtning af, at de virksomheder, der rammes, 
ofte er svækkede i forvejen. Det er mere i politisk henseende, 
at strejker betyder noget. Det er underminerende for kommu-
nistpartiets legitimitet som arbejderklassens bannerfører. 

Ikke ulovligt, men umuligt
I en kommunistisk optik burde arbejdsnedlæggelser slet ikke 
finde sted, fortæller Eli Friedman, forsker i kinesisk arbejds-
markedspolitik på Cornell University og forfatter til bogen 
Insurgency Trap: Labor Politics in Postsocialist China.

»I andre lande bliver strejker set som normale foreteelser på 

arbejdsmarkedet. I Kina er det – jeg vil ikke sige ulovligt, for 
der er ikke nogen lov, som siger, at man ikke må strejke – men 
sagen er, at loven hverken nævner strejker på den ene eller 
anden måde, og altså simpelthen ikke tager højde for en sådan 
mulighed,« siger han.

Trods den kognitive dissonans i Beijing er strejker ikke 
noget nyt syn. Der har været flere bølger af dem før, ikke 
mindst mellem 1997 og 2002, hvor statssektoren kom på 
slankekur, og op imod 30 millioner arbejdere fik fyresedlen. 
Nu skal statsvirksomhederne igen strømlines, og det kan blive 
problematisk, også selv om antallet af arbejdsløse i denne om-
gang kan blive langt mindre, måske i størrelsesordenen nogle 
få millioner.

Det, som gør situationen anderledes i dag og med Han 
Dongfangs ord afholder arbejderne fra at »give op«, er det 
økonomiske klima. Væksten er dalet til det laveste niveau i 
årtier, og virksomheder bliver tvunget til at lukke eller flytte 
produktionen til billigere lokaliteter i Kina eller i udlandet. 
Fyringerne er i sig selv anledning til uro, og håbløsheden på 
jobmarkedet gør den værre. Hvis man ikke har nogen udsigt 
til meningsfuld genansættelse, er der intet at miste, ifølge 

Aaron Halegua, en konsulent med indgående kendskab til det 
kinesiske arbejdsmarked.

»Selv om de problemer, som arbejderne peger på, for 
eksempel ubetalte lønninger og arbejdsgiverbidrag, måske 
har eksisteret længe, så har arbejderne tidligere tøvet med at 
udfordre deres arbejdsgivere af frygt for at miste deres job. 
Men når det ser ud til, at de under alle omstændigheder står 
til at blive arbejdsløse, har de ikke meget at miste, og de tager 
skridt til at kræve goder, som tidligere er blevet dem nægtet,« 
siger Halegua, der også forsker ved New York University Law 
School.

Ngo’er overtager
Men kompromisløsheden gælder også i stigende omfang i 
den anden lejr – og dét er ligeledes nyt. Lokalregeringerne er 
primært motiveret af et ønske om at opretholde ro og orden, 
og den foretrukne fremgangsmåde har været en kombination 
af kæp og gulerod. Arbejderne har derfor tidligt lært, at når de 
ikke har kunnet løse et problem med deres arbejdsgiver, så har 
en hurtig protestmarch gennem gaderne kunnet tiltrække den 
nødvendige opmærksomhed fra myndighedernes side.

»Hvis en arbejdsgiver ikke var i stand til at betale alle de pen-
ge, som han skyldte sine ansatte, så ville regeringen ofte træde til 
og betale differencen. Men i takt med at økonomien har fået det 
værre, har lokalregeringerne også færre penge at gøre godt med, 
hvilket gør konflikter på arbejdsmarkedet vanskeligere at løse,« 
siger Halegua.

Samtidig har kinesiske toppolitikere signaleret, at det er på 
tide at bringe ofre til det fælles bedste. Loven om ansættelses-
kontrakter, der i de forløbne otte år har øget jobsikkerheden på 
Kinas arbejdspladser, er »ude af balance«, sagde finansminister 
Lou Jiwei for nylig. Ved at favorisere arbejdstagerne, forklarede 
han, fjerner den arbejdsgivernes incitament til at rekruttere 
nye ansatte – så alle ville have gavn af en lovændring.

Guleroden er med andre ord gemt lidt af vejen, og kæppen 
er blevet taget flittigere i brug. Omkring nytår arresterede 
politiet en række ledende medlemmer af ngo’er, der er kendt 
for deres aktiviteter på arbejdsmarkedet. Det havde stor 
signalværdi, fordi nogle ngo’er var begyndt at overtage visse af 
de funktioner, som fagforeninger udfylder i andre lande. For 
eksempel havde de haft en rådgivende rolle i forbindelse med 
forhandlinger om kollektive overenskomster.

Det skyldes alt sammen, at Kinas egne officielle fagforenin-
ger er kontrolleret af staten og kommunistpartiet. Det vil sige, 

at de i stedet for at repræsentere arbejdernes interesser fungerer 
som kommunikationskanaler nedad i systemet, og i øvrigt 
holder øje med, at deres medlemmer forbliver loyale over for 
regimet.

Tidligere – og det vil sige, før det begyndte at gå dårligt 
for økonomien – har den kinesiske stat ellers ofte indtaget 
en neutral og nogle gange endda konstruktiv position. For 
eksempel har flere provinser indført nye love om kollektive 
aftaler. Problemet er bare, at der ikke findes nogen uvildige 
organisationer, som kan repræsentere arbejdstagerne i den 
slags aftaler – og ngo’erne må slet ikke, sådan som de nylige 
arrestationer signalerer. Det er alt sammen bekymrende, ifølge 
Han Dongfang fra Hongkong-ngo’en.

»Der er kun én måde, som regeringen kan tackle udfor-
dringen på, og det er ved at give arbejdstagerne lov til at 
indgå kollektive aftaler. Uden retten til kollektive aftaler har 
arbejderne intet andet valg end at udtrykke deres krav gennem 
gadedemonstrationer, som igen sandsynligvis vil udløse politi-
overgreb. Der er intet alternativ til kollektive aftaler, hvis man 
ønsker en fredelig løsning,« siger han.

Ikke som Polen
Stav- og skjoldbevæbnede betjente er ikke noget kønt syn, men 
de fleste iagttagere vurderer, at det kinesiske regime trods alt 
snildt kan klare en eller flere sæsoner i strejkernes tegn. Og de 
advarer generelt mod at forvente en gentagelse af begivenhe-
derne i Polen i 1980erne, hvor en stærk uafhængig fagbevæ-
gelse, Solidaritet, endte med at blive en reel, eksistentiel trussel 
mod kommunistpartiet.

Kodeordet er landsdækkende organisation. Så længe 
strejkerne er lokale og specifikt rettede mod bestemte virk-
somheder, soves der roligt i Beijings regeringskvarterer. De 
protesterende arbejdere giver virksomhederne skylden for deres 
problemer, mens de dropper kritik af centralregeringen eller 
det eksisterende politiske system, siger Jonathan Isaacs, en 
jurist med speciale i det kinesiske arbejdsmarked hos konsu-
lentfirmaet Baker & Mackenzie i Hongkong.

»Det meste af tiden er arbejderne simpelthen bare interes-
serede i helt nære mål, for eksempel at få deres penge udbetalt. 
Samtidig ved de, at hvis de bliver politiske, så vil lokalregerin-
gen og politiet med det samme slå hårdt ned. De strejkende 
arbejdere er meget varsomme med at komme med nogen form 
for politiske erklæringer eller noget som helst, som de ved, vil 
true regeringen,« siger han.

Kina. Strejkerne løber op i flere tusinde. Regeringen forsøger sig med en velkendt kombination af stok og gulerod, men der er tegn på en skærpet officiel kurs over for rebelske arbejdstagere.

Uroligt forår

Kinesiske stålarbejdere protesterer i Tangshan i den nordlige 
Hebei-provins, fordi de står over for fyringer. Aktivismen 
blandt kinesiske arbejdere er stigende; de ansatte er 
blevet mere villige til at klage over ubetalte lønninger og 
manglende arbejdsgiverbidrag. FOTO: AFP PHOTO/GREG BAKER
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