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Del 1: Revolutionär förhistoria
När Pedro Alvarez Cabral kom till det blivande Brasilien år 1500 började man inte omedelbart 
koloniseringen. Då man trodde att det rörde sig om en ö i Atlanten skulle det dröja trettio år. Under 
tiden fanns ett utbyte där indianerna högg ner brasilienträ, ett hårt träslag som man kan utvinna ett rött 
färgämne ur, och bytte dessa mot knivar och tyger med portugiserna. Under första halvan av 1500-talet 
var det enda exportvaran från Brasilien.

Till skillnad från t ex Inkas så hade inte Brasiliens indianer ett avancerat samhälle. Troligtvis hade de 
första människorna kommit till landet för tolv tusen år sedan. En befolkning är känd för sina 
”sambaquis”, lämningar av skaldjur vilket tyder på förekomsten av fiske. Dessa lämningar tros vara så 
gamla som 8000 år och de slutade någon gång vid portugisernas ankomst. En teori säger att denna 
befolkning, som fanns vid Atlantkusten, ersattes när Tupi guarani kom från Amazonskogen. De hade 
mer social organisation och bemästrade vissa jordbrukstekniker.

År 1531 skickade Portugals kung João III de första bosättarna till Brasilien. Portugal och Spanien slöt 
ett avtal där de rent godtyckligt drog en rak linje och delade öst och väst mellan sig i Sydamerika. Den 
portugisiska staten sponsrades av den katolska kyrkan som med sitt kristnande gjorde indianernas och 
senare också de svarta slavarnas ”sinnen mognade” för underdånigheten.

På 1600-1700-talen föll indianerna offer för ett gäng äventyrare, ”bandeirantes”, som i sitt utforskande 
av Brasiliens inland skövlade ursprungsbefolkningens områden. De som undkom strök med i 
sjukdomarna som kom med européerna. Från att ha varit två till sex miljoner uppdelade på ungefär 
tusen stammar när portugiserna kom har de idag decimerats till några hundratusen uppdelade på 200 
stammar. Många av stammarna har bara en handfull kvarlevande medlemmar och riskerar att dö ut.

Från att slavhandeln började kring 1500-talets mitt till att den förbjöds 1888 så skeppade Portugal och 
senare det självständiga Brasilien nära 40 procent av alla de 12 miljoner slavar som kom fram i den 
transatlantiska slavhandeln till just Brasilien. Och då är detta de lägsta uppskattningarna.

Slavarna arbetade på sockerbruk, kaffeplantager, i guldgruvor och från 1600-talet som betalda tjänare. 
Hela historien om dessa människor är föga känd. Brasilien brukar ofta föras fram som exempel på ett 
motståndsfritt land där Dom Pedro 1822 lyfte sitt svärd och sade ”Självständighet eller död!” men som 
av Portugal accepterades utan ett enda skott och där prinsessan Isabelas ”nåd” 1888 gjort att hon kallas 
för ”slavarnas befrierska”. Men hittills har är varken indianernas motstånd, hur Brasilien blev 
självständigt, hur slaveriet avskaffades eller hur landet blev republik skildrats ordentligt.

Historiker brukar säga att indianerna ersattes av svarta slavar från Afrika då de senare var mer 
resistenta mot sjukdomarna som kom med européerna. Men det var knappast hela sanningen. 
Indianerna gjorde hårt motstånd. Tidiga europeiska upptäcksresande har skildrat sammanstötningar 
med de långhåriga, långa, robusta och skräckinjagande Goitacákrigarna. Européerna ansåg att trots att 
de hade tekniskt övertag med sina skjutvapen så var Goitacás omöjliga att pricka. De var så skickliga 
simmare och löpare att de anses ha varit lika hemma i vatten som på land, att ingen kunde fånga dem 
vare sig till fots, på hästrygg eller i båt. Goitacánationen, vilken hade ungefär 12 000 medlemmar, 
lyckades ingen någonsin besegra i strid. Det enda som kunde ta kål på den väldiga nationen var en 
epidemi av smittkoppor som portugiserna introducerade precis för detta syfte.

Slavar rymde och etablerade självständiga områden liknande de maroonerna etablerade i bergen i 
Jamaica. I Brasilien kallas dessa för ”quilombos”. Idag är definitionen av quilombo bredare och 
omfattar alla svarta områden på landsbygden som utvecklades före och efter slaveriets avskaffande. 
Den största quilombon var Palmares som på sin höjd rymde 30 000 förrymda slavar.  Den sista ledaren 
för Palmares innan det föll var Zumbi, som försvarade området från att intas av portugiserna under 20 
år. Han förråddes och mördades den 20 november 1695. Varje år det datumet hyllas då Zumbi som en 



hjälte bland brasilianer av afrikanskt ursprung .

Den första som strävade efter att avskaffa slaveriet var Chico-Rei, en afrikansk stamhövding. Efter att 
det upptäckts guldfyndigheter och guldruschen började i Brasilien under tidigt 1700-tal hade han 
fångats in och skeppats för att säljas till en gruvägare i Ouro Prêto. Han blev gruvslavarnas förman. 
Genom att arbeta även på söndagar och helgdagar sparade han ihop så att han kunde köpa sin egen och 
senare också sin son Osmars frihet från slavherren. Tillsammans befriade fadern och sonen hela 
stammen. Hela gruppen köpte därefter Encardadeiragruvan. Chico-Rei återupptog sina kungliga 
funktioner och började hålla firanden av afrikanska högtider för sitt folk utstyrd i bästa traditionella 
klädsel. När nyheter om detta nådde den portugisiska kungen förbjöd han omedelbart att slavar fick 
köpa sig fria. Chico-Rei är idag en hjälte för Brasiliens svarta.

Efter en tid började kungen av Portugal, Dom João V, kräva en femtedel av guldfynden i skatt till 
kronan. Förbittrade över beskattningen gjorde gruvarbetarna ett misslyckat uppror. Andra hade mycket 
uppfinningsrika sätt att undkomma om man inte var en av dom som direkt hotade eller fysiskt angrep 
skatteinsamlarna. Kronans girighet ledde till uppvigling i Vila Rica 1720.

När luften pyste ur den ekonomiska uppgången fann gruvarbetarna det ännu outhärdligare att betala 
skatterna. Samma år som franska revolutionen (1789) grundade poeterna Claudio da Costa, Thomás 
Antônio Gonzaga, Joaquim José de Silva Xavier och nio andra konspiratörer fulla av idéer 
härstammande från Frankrike den revolutionära självständighetsrörelsen Inconfidência Mineira. Den mest 
kända av dem var Xavier som kallades för Tiradentes, vilket betyder ”tandläkaren”, på grund av hans 
skicklighet i yrket. Upproret krossades på ett mycket tidigt stadium. Tiradentes, som var den enda som 
vägrade förneka sin roll i konspirationen kastades utan att få möjlighet att försvara sig i fängelse i tre år 
för att sedan hängas och slitas sönder på fyra delar. Hans huvud sattes upp offentligt för allmän 
beskådan i Ouro Prêto, hans hus brändes och det ströddes salt kring huset för att inget skulle växa där 
– ett öde som drar tankarna till slavledaren Spartakus under romartiden. Inconfidencia Maneira följdes 
av de liknande revolutionsrörelserna Conjuraciões de Rio de Janeiro (1794) och Alfaiates de Bahia (1798). 
Tirandentes blev upphöjd till dessa rörelsers hjälte.

Tjugofem år senare blev Brasilien självständigt. Det var inte konstigt egentligen att Portugal var villigt 
att låta Brasilien bli självständigt. Åren 1804-1825 vann de flesta latinamerikanska länder sin 
självständighet. Först ut var Haiti, där Toussant L’ouverture lett en våldsam slavrevolt som besegrade 
kolonialherren Frankrike och blev Latinamerikas första självständiga republik. När Napoleon 
invaderade Spanien 1808 inspirerade det till vidare rörelser i Spaniens kolonier från den infödda eliten 
(”criollos”). Men innan dess hann Portugals kung, Dom João VI, fly från Napoleon till Brasilien 
varifrån han styrde Portugal under femton år innan självständigheten.

De första upprorsförsöken i Latinamerika krossades 1812 (Hidalgos uppror i Mexiko och Miranas’ i 
Venezuela). Simon Bolivar i Venezuela och José de San Martin i Argentina blev en ny generation ledare 
som kämpade i land efter land i det spansktalande Amerika och vid 1825 hade alla utom Kuba och 
Puerto Rico befriats. Kuba skulle under gigantiska inbördeskrig ledda av Cespedes (under 1868-78) och 
ett senare inlett av Martí (1885-88) vinna slaveriets avskaffande och självständighet.

Mexiko blev självständigt samma år som Brasilien genom en militärkupp som förde en konstitutionell 
monarki under ledning av Iturbide till makten, men imperiet föll och år 1823 blev landet republik. Det 
imperium som i Brasilien inrättades av Dom Pedro 1822 blev ett dekadent välde mest känt för hans 
sexuella affärer. Dom Pedro fick bara en efterföljare, Dom Pedro II, som när fadern abdikerade 1831 
bara var ett barn. Den tid då Brasilien stydes av så kallade ”regentskap” (1831-40) var en tid präglad av 
häftiga uppror (vilket vi återkommer till nedan). När Dom Pedro II fyllde femton började han sin 
regenttid. Brasilien vann en serie krig och för alla utom slavarna fanns ett parlament och växande 
politiska friheter. Sedan Storbritannien själv tvingats sluta handla med slavar 1807 försökte de förgäves 
trycka på brasilianska imperiet att göra detsamma. Under 80 år följde ett otal lagar som enligt teorin 
men inte verkligheten skulle avskaffa slavhandeln.

Avskaffandet av slaveriet skedde istället genom en väldig revolution i Brasilien. Redan under mitten av 
1800-talet var det klart att slaveriet var på väg att drivas bort. Under 1830-1840-talen skedde de största 



inbördeskrigen i landets historia med slavuppror, attacker mot jordbruk och mord på jordägare. Mellan 
1835-40 gjorde ”cabenegem”, svarta, indianer och mestiser boende i kåkstäderna i dåvarande Grão-
Para-provinsen, uppror. De lyckades ta staden Belém och upprätta en egen regering innan upproret föll 
och 40 000 människor fick sätta livet till. Folkets hjälte i krigen 1838-41 var Cosme, en svart ledare av 
ett uppror på 3000 beväpnade män mot monarkin. Mellan 1835-45 gjorde den lokala eliten i Rio 
Grande Do Sul uppror och satt upp en egen regering i Piratini. Här spelade svarta en avgörande roll 
och alla slavar som slogs på Bento Goncalves sida mot monarkin blev frigivna.

Vid slutet av 1800-talet stod Brasilien skakat av uppror, i djup ekonomisk kris och pressad av det 
internationella kapitalet som inte längre tillät konkurrens från slavarbetet. Kampen för att avskaffa 
slaveriet enade svarta, vita, mestiser och mulatter. Men inte bara frigivna slavar agerade, utan 
arbetarklassens kärna i tryckerier och vid järnvägarna gömde förrymda slavar och tryckte upp massvis 
av pamfletter mot slaveriet. När prinsessan Isabel undertecknade den så kallade ”Gyllene lagen” var det 
i själva verket ett dokument om kapitulation, att brasilienska imperiet hade gjort bankrutt. Året efter 
(1889) genomfördes en militärkupp stödd av landets rika kaffeplantageägare och republik infördes. Två 
år senare dog Dom Pedro II i lunginflammation.

Varken självständigheten, slaveriets avskaffande eller monarkins störtande ändrade på logiken att 
Brasilien var ett underutvecklat land som levde på att exportera råvaror till Europa, och då 
huvudsakligen jordbruksprodukter från de stora plantagerna. Detta även fast modernisering historiskt 
drivits fram av revolutionära processer som störtat eller hotat makthavarna i Brasilien, antingen på 
hemmaplan eller på uti världen. Boken President Lula och Brasiliens arbetarparti är utgiven av Atlas som 
ingår i den socialdemokratin närstående tankesmedjan Arenagruppen. Boken beskriver hur den dåtida 
sociologen av  ”beroendeskolan”, Fernando Henrique Cardoso, på 60-talet bäst uttryckte pessimismen 
över borgerklassens möjligheter att ta Brasilien ur sitt beroende av västmakterna och komma ifatt i 
utvecklingen. Detta var för övrigt en position som delades av Lulas nu regerande arbetarparti (PT) när 
det grundades. Det var innan Cardoso blev Lulas nyliberala företrädare som president.

Citatet från boken lyder: ”Han [Cardoso] hävdade att Latinamerikas ryggradslösa och fega ‘nationella bourgeoisie’  
var oförmögen att utnyttja alliansen med ‘utländskt monopolkapital’ till att värna sina egna intressen och drog av detta  
slutsatsen att regionen måste utforma sin egen identitet och en självständig väg till utveckling”.
Men i detta påstående är det invävt att företagarklassen i Brasilien inte kan gå denna väg och att det 
behövs en klass som inte lever av privilegier som kommer av smulor från det utländska 
monopolkapitalets vinster. Det är bara arbetarklassen som kan leda den vägen och för det behöver den 
ett eget parti. Det är det som skiljde PT från de stalinistiska partierna som ville ha en allians med de 
”nationella” kapitalisterna samtidigt som de sade sig företräda arbetarklassen. Som det stod i PT:s 
grundningsmanifest: ”Arbetarpartiet är sprunget ur arbetarnas längtan efter politisk självständighet. De är trötta på  
att tjäna som valboskap för politiker och partier som företräder den förhärskande ekonomiska, sociala och politiska  
ordningen”.

Del 2: Lula och arbetarrörelsens historia

Under 1890-talet öppnade Brasilien sina gränser. Då strömmade 800 000 immigranter, varav de 
flesta italienare, in i landet för att jobba i kaffeodlingar (”fazendas”). Inte långt därefter anslöt sig 
miljoner japaner, spanjorer, tyskar och portugiser. När storstrejken i Sverige 1909 misslyckades gick 
många ur LO och emigrerade till Brasilien.

I Sverige bröt sig minst tiotusentals missnöjda arbetare ur det socialdemokratiskt dominerade LO och 
bildade det syndikalistiska SAC. Samtidigt började deras tidigare föreningsbröder som valt att emigrera 
tillsammans med andra invandrare i politisk exil att bygga upp Brasiliens första fackföreningar efter 
samma idéer. Arbetarrörelsen dominerades mycket riktigt av anarkister och anarkosyndikalister i början 
av 1900-talet. Man kämpade för arbetstidsförkortning med bibehållen lön och bättre arbetsvillkor. Vid 



sidan av fackföreningarna organiserade man utbildningscentra, skolor och teatrar som organiserade 
breda folkliga projekt för att bekämpa analfabetismen.

De första strejkerna i Brasilien, i Santoshamnen och bland järnvägsarbetarna, inspirerades av 
anarkistiska sympatier. Den första nationella arbetarkongressen hölls 1906 och sen dominerades talen 
på arbetarnas högtidsdag första maj av prominenta anarkister. Den andra arbetarkongressen hölls 1913 
och var först tänkt som en panamerikansk anarkistkongress men från utlandet dök bara två argentinare 
upp. Anarkisterna började få större och större publik, vilket kulminerade i två landsomfattande 
strejkvågor 1917 och 1919.

I samband med den stora ryska revolutionen 1917 och på grund av missnöjet med den anarkistiskt 
dominerade arbetarrörelsens oenighet började en grupp militanter se behovet av att organisera ett 
kommunistiskt parti i Brasilien. Fyra och ett halvt år senare, den 25 mars 1922, samlades nio 
representanter för lokalgrupper från hela landet och bildade Brasilianska kommunistpartiet. Man 
godtog de 21 anslutningsvillkoren till den kommunistiska världsrörelsen, Komintern.

På partiets första kongress erkändes det dock inte som en del av Komintern då det ansågs vara för 
mycket av ett politiskt hopkok och fortfarande hade för mycket inslag av anarkosyndikalism. Det skulle 
dröja till 1930 till partiet blev erkänt av Komintern. Men då inledde det en period av underordning 
under den stalinistiska byråkrati som hade krossat det revolutionära ledarskapet i Ryssland och 
förvandlat internationalen till ett verktyg för deras diplomatiska intressen.

I följden av börskraschen i New York 1929 försvann nästan hela marknaden för Brasliens 
dominerande exportgröda – kaffe. Det blev en politisk kris och en militärkupp 1930 förde Getúlio  
Vargas till makten. Tidigare strävade polisen att slå ner varje försök från arbetarna att organisera sig. Nu 
inkorporerades fackföreningarna istället i staten efter det mönster som fascisterna hade infört i Italien. 
Fackavgiften betalades genom skatten och arbetsministeriet kontrollerade dess sätt att fungera. De blev 
snäva organisationer av olika yrken i ett visst område som inte fick samordnas. Vargas var populistisk på 
så sätt att han lät införa sociala reformer som åtta timmars arbetsdag, förbud mot barnarbete, 
minimilön och reglerad semester. Arbetarna tilläts inte bara fira första maj under hans diktatur. Vargas 
talade personligen på ”arbetarnas högtidsdag”.

I början försökte Vargas på olika sätt stötta kaffeodlarna genom stödköp eller att bränna överskottet. 
Men Brasiliens ekonomi behövde industrialiseras. Vargas satsade därför på statliga basindustrier för 
gruvor, el, olja och stål och skyddstullar för brasilianska varor mot utländsk konkurrens. I 
utrikespolitiken stödde Vargas Hitler och Mussolini i början av andra världskriget men ändrade sig när 
de började förlora kriget.

När Vargas 1943 förklarade krig mot Hitler och axelmakterna började det sedan länge staliniserade 
kommunistpartiet stödja hans diktatur. Trots att han hade vänt sig bort från axelmakterna försvagades 
hans ställning och han tvingades lämna makten 1945. När han kom tillbaka som demokratiskt vald 1950 
var läget ändrat. Han fortsatte med samma nationalistiska politik och grundade bland annat det än idag 
existerande statliga oljebolaget Petrobras. Men klasskonflikterna gick inte att kontrollera som förut och 
båda läger var missnöjda med den enorma inflationen. Detta misslyckande drev Vargas till självmord 
1954.

Efter Vargas valdes Juscelino Kubitschek till president 1955 på ett program för modernisering av 
landet. Den nya huvudstaden Brasilia byggdes i inlandet för att stimulera den ekonomiska utvecklingen 
där. Man välkomnade också utländska företag. Landets industriella centrum blev det så kallade ABC-
området i utkanten av São Paulo dit bilfabriker flockades. Här skulle senare den nya 
fackföreningsrörelsen (CUT) och Arbetarpartiet (PT) växa fram.

Under början av 60-talet växte motsättningarna mellan klasserna. Småbönder och lantarbetare 
organiserade sig i de så kallade ”bondeförbunden” för att kämpa för jordreform. Arbetarna började 
använda de gamla gula fackföreningarna för att organisera vilda strejker och kräva högre löner. 
Dåvarande presidenten var populisten João Goulart, även kallad Jango. Han hade varit arbetsminister 
under Vargas och hade goda relationer med facken. Han hade lovat jordreform, progressiv beskattning 
för att få de rika att bidra till landets utveckling och det mest kontroversiella var åtgärder för att tvinga 



utländska företag att investera en del av vinsterna i Brasilien. När han under press från massrörelserna 
annonserade ut reformerna på ett massmöte i Rio de Janeiro 1964 jublade massan av arbetare och 
studenter.

Militärerna gjorde då en kupp, upplöste bondeförbunden med våld och bytte ut det fackliga ledarskapet. 
Men ännu fanns det visst utrymme för oliktänkande. Inom populärmusiken fanns en rörelse kallad 
”den gyllene generationen” som öppet kritiserade militärerna. Men från och med 1968 kom en mer 
brutal regim torterade sina politiska fångar. Många gick i landsflykt. Den nya militärledningen höll 
medvetet lönerna nere samtidigt som man investerade i produktionen.

Arbetarna hade inget fack att vända sig till på sin arbetsplats. Facket höll till i fina lokaler i stan under 
strikt uppsikt av militären. Så blev det så kallade ”brasilianska undret” 1968-73  med en tillväxt på i snitt 
7,5 procent per år möjlig. Inte minst svenska företag utnyttjade arbetarnas rättslöshet. São Paulo 
kallades nu för ”Sveriges tredje största stad”. Här fanns företag som Electrolux, Ericsson och Scania. 
Men i och med oljekrisen 1973 tog ”undret” slut.

Fattigdomen bland de som flyttar in från nordöstra delen av landet till storstäderna och den hårda 
verkligheten av att vara totalt utelämnad av myndigheterna (att behöva bygga sitt skjul, skaffa jobb och 
överleva helt själv) var innan diktaturen en källa till att olika populister vann valet genom löften om 
offentlig service. Men militären undertryckte all form av politisk verksamhet, även populism. De fick 
ingen hjälp från de brasilianska stalinisterna eller andra underjordiska vänsterpartier som vid det här 
laget var närmast krossade.

Det enda ställe de kunde samlas på var de kyrkliga samfund som de inflyttade själva bildade. Som mest 
fanns 80 000 bassamfund med totalt två miljoner medlemmar. Här gick den så kallade 
befrielseteologiska flygeln av den katolska kyrkan in. En känd befrielseteolog är Paulo Freire som skrivit 
boken Pedagogik för förtryckta. Hans idéer om utbildning och lärande har stor förankring inom 
brasilianska arbetarrörelsen idag.

I kyrkan lärde sig arbetande människor själva överlägga om hur de skulle få de saker de behöver: 
rinnande vatten, kollektivtrafik till jobbet eller bättre boenden. Organisering var nyckeln till att få 
kontroll över sina liv. Tilliten till varandra och självförtroendet de fick gjorde att dessa aktivisters 
inflytande spred sig till fackföreningarna när arbetsvillkoren i de stora fabrikerna försämrades i början 
av 70-talet. De krävde full organisationsfrihet, rätt att förhandla om kollektivavtal och var kritiska till 
fackföreningsskatten. Det högdragna förakt de visade såväl mutade fackbyråkrater (”pelégos”) som den 
militära repressionen gjorde att de inte var särskilt lätt att skrämma. Situationen skapade en etik för en 
ny arbetarrörelse. Det är inte ovanligt i historien att det första steget tas utanför traditionella kanaler.

Den brasilianska filmen Lula, o filho do Brasil illustrerar hur en ny sorts facklig ledare formas. Luis 
”Lula” Inacio da Silva föddes 1945 i en fattig familj i Vargem Comprida i nordöstra Brasilien. Lula är 
katolik. Familjen flyttar till fadern som arbetar i Santos, där barnen får jobba som gatuförsäljare 
samtidigt som de går i grundskolan. På grund av faderns otrogenhet flyttar mamman och barnen till 
São Paulo. Som tonåring tar Lula sitt diplom som svarvare och blir metallarbetare. Han förlorar ett 
lillfinger i en arbetsplatsolycka. Här bevittnar han en av 60-talets vilda strejker där en chef  dödats som 
hämd för att han skjutit ihjäl en arbetare. 70-talets arbetslöshet var en fruktansvärd upplevelse då han 
förlorade alla sina vänner och inte hade råd med cigaretter.

När Lula blev facklig var han först en vanlig typisk arbetarledare. Men när militären fänglade honom en 
månad och torterade brodern som också var facklig förlorar han rädslan för konfrontation. Han blir en 
av de som försöker förändra den traditionella fackföreningen. Han sökte upp arbetarna och pratade 
med dem vid fabriksgrindarna istället för att passivt vänta på att de ska dyka upp på de möten och 
kurser. Mötesbladen gjordes mer pedagogiska och tilltalande med t ex skämtserier och snygg design 
med fyra sidor i färg. Fotbollsmatcher där fackledningen mötte fabrikslag anordnades. I facktidningen 
publicerades namn på de förmän som behandlade arbetarna orättvist. Uppfinningsrikt visade han 
arbetarna att facket tillhör dem och dessutom är ett roligt engagemang.

Trots fördomen att arbetare måste vara utblottade för att ta till kamp men helt i enlighet med historien 
började kampen på företag som betalade relativt höga löner. Det uppdämda missnöjet efter det 



brasilianska undret och de nedpressade lönerna gjorde att metallarbetarna tillbakavisade regeringens 
lönebud och strejkvågen började. Då fanns det redan en ledning för denna blivande arbetarförtrupp 
som hade tagit makten från alla gamla pelégos. Deras exempel spreds över landet och kallades för 
”novo sindicalismo”. Kommunistpartiets alternativ att först komma åt maktpositioner för att sedan 
förändra facket hade definitivt lidit bankrutt.

På Saab-Scanias lastbilsföretag i São Bernando hade det brutit ut en strejk 1978. Det hela spred sig 
till andra multinationella företag som Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen och Chrysler. Mot slutet av 
andra veckan strejkade omkring 80 000 arbetare. Av sund skepsis skyddade Lula de fackliga 
medlemmarnas integritet genom att aktivt hindra intellektuella inom medelklassvänstern från att ta över 
strejkrörelsen och kväva arbetarnas initiativförmåga. Strejken organiserades väl och kom som en 
överraskning för regeringen. De strejkande tillkämpade sig ett lönelyft på hela 24,5 procent. Men den 
avgörande segern var att företagen tvingades förhandla direkt med facket utan statens inblandning.

Nästa år var regeringen mer förberedd. Den 13 mars utlyste metallarna i São Bernando generalstrejk för 
högre löner och bättre arbetsvillkor. Responsen var så stor att man var tvungen att hålla massmöte på 
Vila Euclides fotbollsstadium, det enda stället med plats för 80 000 personer. Ljudanläggningen 
fungerade inte så talarna fick skrika och åhörarna ropa vidare till åhörarna bakåt. Strejken förklarades 
olaglig och anfölls utav beväpnad polis, polishundar och brandmän. Polisen tog över facket under 15 
dagar. De skrämde Lula med arrestering och han höll sig hemma, men hämtades sedan ur sitt hem av 
fackliga som eskorterade tillbaka honom till ett möte. Det var inte lätt men de återtog ledningen från 
polisen. Efter åtta dagars strejk gick arbetsmarknadsministern med på direktförhandlingar under villkor 
att de gick tillbaka till jobbet. Budet förkastades av de flesta arbetare men efter hot om militärpolis 
återvände många till arbetet.

Här visar filmen hur Lula sluter ett avtal om 45 dagars vapenvila och 15 procents löneökning mot att 
inga fackliga sparkas. Stämningen blev så att han hånades och kallades för förrädare när han förklarade 
sitt handlande. Och han hade ju tagit beslutet över huvud på arbetarna, utan medlemsomröstning. 
Många arbetare lämnade in sina medemskort. Hade det gjort genom att konsultera arbetarna hade det 
varit en annan sak. Kritiken mot Lula var riktig. Det kanske hade varit oundvikligt med vapenvila, men 
det var inte oundvikligt att fatta beslutet på byråkratiskt vis.

Året innan strejkerna (1977) grundade Chico Mendes Xapuris fackförening för lantarbetare. Länge hade han 
kämpat för bättre förhållanden för de som tappade gummiträden i Amazonas. På 70-talet röjde 
militärdiktaturen med sin Plan för nationell integration Amazonas skogar för att bereda marken för 
ranchägare,  träindustrier och andra ”utvecklare”. Då  ledde Mendes en mäktig motståndsrörelse. 
Lantarbetare hade mänskliga blockader i områden som riskerade skövlas och blev därför hotade av 
lejda revolvermän. Mendes grundade även Nationella rådet för gummitappare. De skapade skyddade 
områden där bara traditionella ekologiskt hållbara utvinningsmetoder fick användas (gummitappning, 
nötsamling och icke-industriellt fiske). Han skulle senare bli medlem i PT innan han mot 80-talet slut 
blev lönnmördad på order av rika jordägare.

Strejkerna övertygade den fackliga ledningen om behovet av ett arbetarparti. Facket hade fått 
obetydligt stöd inuti kongressen, inklusive från de ”oppositionella”. Misstron mot proffspolitiker växte. 
När verkstadsföretagen svek löftet om att inte sparka fackliga insåg strejkledarna att de måste delta 
direkt i politiken och kämpa för lagar som återspeglar att arbetarna vänt styrkeförhållandena mellan 
klasserna till sin fördel. Redan på ett möte som Lula sammankallat i slutet av 1978 hade man diskuterat 
om att bilda ett parti baserat på fackföreningarna. På nionde metallarbetarkongressen 1979 antogs 
förslaget om att bilda ett sådant parti.

Det var en livlig rörelse under det kommande året. Aktivister antog ett program som de gick ut och 
spred på första maj och andra tillfällen. I oktober 1979 grundades ”rörelsen för Arbetarpartiet” och en 
provisorisk nationalkommitté valdes. I februari 1980 deltog 1200 personer på ett möte på 
Sionuniversitetet i São Paulo och tog de första stegen mot bildandet av partiet. Fyra månader senare 
pressade nya brutala repressalier mot strejker och fängslandet av Lula aktivisterna att skynda på 



processen. I juni 1980 bildade brasilianska Arbetarpartiet (PT).

Boken President Lula och Brasiliens Arbetarparti berättar om hur mycket partiets inriktning vid dess 
grundande skiljde sig från idag.  Partiets manifest fastslog att ”Deltagande i val och parlamentarisk 
verksamhet kommer att vara underordnade målet att organisera de exploaterade massorna och deras 
kamp”. För att förhindra karriärism skulle parlamentarikerna betala en tredjedel av sin lön till 
partikassan. Kandidater för partiet var också förbjudna att ge några vallöften de inte kunde hålla. Man 
såg demokrati som ”det organiserade och medvetna deltagandet av arbetare” i politiken .

PT gick tvärs emot de båda stalinistpartierna. PCB och PcdoB ville få arbetarna att underordna sig den 
inhemska ”progressiva” borgerligheten mot jordägarna och imperialismen i kampen för utveckling. 
Boken beskriver att: ”Genom bildandet av PT, ett parti skapat av och för just den klass som kommunisterna sade sig  
företräda, erbjöd Lula ett praktiskt alternativ till Kommunistiska partiets multi-klass-strategi.”
PT skröt också om att vara ett inkluderande parti med tendens- och fraktionsfrihet. Bland annat den 
stalinistiska utbrytarfraktionen PCBR och tre trotskistiska grupperingar tilläts gå med i partiet. Lula 
bildade senare en egen fraktion – Articulacão. PCBR gjorde 1986 utan stöd i partiet ett bankrån för att 
”finansiera revolutionen” och blev uteslutna. På ett nationellt möte bestämdes att minoriteter har rätt 
att organisera sig som grupp inom partiet men måste följa dess stadgar och får inte vara med i något 
annat parti. Det var ett riktigt beslut. Men 1988 bestämde man att fraktionerna inte fick ha en egen 
ekonomi, egna ledare eller egna tidningar. Trots att reglerna mildrades något 1994 var det ändå ett steg 
bort från den ursprungliga partidemokratin. Två trotskistiska grupper vägrade acceptera reglerna och 
uteslöts. En av dem bildade Förenade socialistiska arbetares parti (PSTU) som stödde Lula i valrörelsen 
1994.

Under partiets första år var det centralt att bygga particeller (nucleos) på arbetsplatser. Sådana hade 
funnits i alla socialistiska organisationer som på allvar ville vara arbetarpartier. Men till skillnad från t ex 
stalinistpartierna försökte PT efterlikna de kyrkliga bassamfunden. Alla beslut skulle först förankras 
genom diskussion i cellerna innan de antogs centralt. I de traditionella vänsterpartierna togs besluten 
centralt och fördes ut till cellerna.

PT:s kadrer var också ledande i att bilda ett antal folkrörelser. Den nya fackföreningsrörelsen CUT 
bildades 1981 som ett försök att ta makten över fackföreningsrörelsen. Facket kontrolleras idag av en 
fraktion som slåss om mer inflytande inom PT. Partiet stödde den rätt okända rörelsen för bättre 
hälsovård som hade avgörande betydelse i utformandet av dagens offentliga sjukvårdssystem i Brasilien. 
Man lanserade kampanjen Direktval nu som blev den viktigaste demokratirörelsen sedan kuppen 1964. 
Partimedlemmar var också kopplade till bildandet av de jordlösas rörelse (MST) 1984. MST blev under 
krisen i slutet av 90-talet den aktivaste folkrörelsen i landet. Med denna bild i åtanke kan man skäligen 
påstå att ett verkligt arbetarparti bildas och lever i kamp.

När de stalinistiska polisapparaterna föll i Sovjet och Östeuropa 1989-91 drog Lulas 
majoritetsfraktion slutsatsen att inte bara ”stalinismen och totalitarismen förklädd till socialism” var 
slut. Nu var även den ”cykel av socialistiska revolutioner som började med den ryska revolutionen 
1917” slut. Meningen var inte att det skulle börja en ny cykel utan just att det aldrig skulle göra det. 
Detta var också efter att Lula med liten marginal förlorat presidentvalet mot Fernando Collor de Mello. 
Mello hade med borgerliga media i ryggen vunnit bara med hjälp av en smutskampanj mot Lulas 
privatliv. Byråkratin såg i den rådande pessimismen en chans att vrida partiet åt höger.

PT hade ett genombrott 1988 då de vann borgmästarposter i flera delstatshuvudstäder, bland annat 
Brasiliens största stad São Paulo. I början av 90-talet var PT det största vänsterpartiet med 600 000 
medlemmar. Två tredjedelar regelbundet deltog i partiets aktiviteter. Det var en sällan skådad 
gräsrotsaktivism. Det verkade förutbestämt att Lula skulle vinna presidentvalet. Varje gång fick Lula 
fler röster i första omgången: 16 procent 1989, 22 procent 1994 och 26 procent 1998. Men trots ökat 
väljarstöd under hela årtiondet så sjönk antalet aktivister. De som blev kvar fick uppdrag i olika valda 
församlingar. I slutet av årtionen började partiet alltmer anpassa sig till Brasiliens medelklass.

Lula hade av pliktkänsla till partiet ställt upp i presidentvalet 1998 som dragplåster men trodde inte ens 
själv på en seger. Kongressvalet samma år då partiet inte ökade sin representation i så stor utsträckning 



man trott utan ”bara” 20 procent blev besvikelsen stor. PT:s hegemoni minskade till fördel för 
Brasiliens socialistparti (PSB). En del ”petistas” gick över till PSB. Samtidigt förlorade man inflytande 
över studentrörelsen till förmån för trotskisterna i PSTU och stalinisterna i PCdoB. Arbetslösa började 
strömma till MST, en folkrörelse där man läser Marx och Lenin. Helhetsbilden visar att många längtade 
efter marxistiska perspektiv för den politiska kampen.

Senare ökade dock entusiasmen inom partiet när det uppstod ett enormt missnöje med resultatet av 
Fernando Henrique Cardosos nyliberala politik. Brasilien hade blivit enormt skuldsatt. Det enda stället 
pengar satsades var i valutaspekulation. Handelsbalansen minskade. Offentliga tillgångar utskänktes till 
privata intressen. Den forne ”vänstermannen” Cardoso sågs nu som en förrädare av bredare 
samhällslager.

Nästa presidentval skulle Lula själv omdirigera partiet. Han lade upp strategin omedelbart efter 
förlusten i 1998 års presidentval. Han vägrade ställa upp om han inte skulle få full frihet att bilda 
allianser och att regissera sin egen valkampanj. I samarbete med partiordföranden José Dirceu isolerade 
han partiets vänster. På kongressen 1999 fick de partiet att anta dokumentet ”Program för den 
brasilianska demokratiska revolutionen”. Det byggde på de tre pelarna samhället, demokratin och 
nationen. Det skulle genomföras av en ”bred” koalition och inte enbart PT. Vänstern i partiet ville 
istället utmana det kapitalistiska systemet och mobilisera folkrörelserna för att vinna konkreta resultat.

Nästa steg var att centralisera kampanjen till kommunalvalen 2000. Lula åkte på massmöten från 
kommun till kommun. Han deltog i alla regionala och nationella tv-sändningar trots att han inte själv 
var kandidat. Uppifrån dikterade man reglerna, slagorden, budskapet och ett kampanjmaterial som 
undvek fraktionsstrider. Man lyckades vinna över befolkningen i  viktiga städer som Bahia, Santa 
Catharina och Paraná från de konservativa partierna.

Lula började alltmer använda sig av Medborgarinstitutet. Det var en NGO som han själv grundat med 
syfte att formulera en ”alternativ regeringspolitik”. Då han själv ledde organisationen behövde han 
aldrig konsultera partiet. Han sammankallade arbetsgrupper som tog fram ”lösningar” på problemen 
inom t ex bostäder, infrastruktur, sysselsättning och jordbruk. Lula bjöd in bankirer, jordägare och 
storföretagare inom socker- och alkoholproduktion i rundabordssamtal för att etablera en social pakt för 
att få de olika klasserna att samarbeta sig ur krisen.

Lula profilerade sig också som ”ansvarsfull” för att inte skrämma medelklassen. En tredjedel av 
väljarna var säkrade för Lula, en tredjedel var starkt mot och en tredjedel som mest bestod av 
medelklass och mindre utbildade arbetare var osäkra. Man satsade på ”mittenväljarna”. Men större 
delen av den så kallade ”medelklassen” har inga intressen som står i konflikt med arbetarnas. De kunde 
ha vunnits över till en socialistisk politik för att ta itu med de problem som inte kan lösas inom det 
kapitalistiska systemet. Men det hade inte gått med de rikas samtycke.

PT hade alltid hävdat att man skulle vägra betala tillbaka den stora utlandsskuld som skapats under 
militärdiktaturens sista år. När Lulas opinionssiffror steg i opinionsmätningarna sjönk realens värde 
mot dollarn. Det internationella kapitalet misstrodde honom och ville inte ha honom vid makten. Detta 
skapade givetvis också panik och oro i Brasilien. Efter en upprörd intern debatt beslöt sig PT att man 
skulle omförhandla villkoren för lånen istället för att vägra betala. Två månader före valdagen skrev han 
ett ”Brev till det brasilianska folket” där han svor att han både skulle förändra landets ekonomiska 
politik och samtidigt som han skulle betala tillbaka statsskulden.

PR-mannen Duda Medonca anställdes för att regissera den politiskt urvattnade  tv-reklamen ”Lula, 
Fred och Kärlek”. Reklamen försökte imponera på landets näringsliv vilken ”mysgubbe” Lula är. 
Senatorn José Alencar från det liberala partiet (PL) gjordes till Lulas medkandidat. Alencar var ägaren 
till Brasiliens största textilföretag Coteminas och hade en personlig förmögenhet på cirka 500 miljoner 
dollar. Han var en självklar del av etablissemanget och en nationalist. På många håll var de liberalerna 
djupt korrumperade och alliansen sågs som en skandal inom PT:s vänster.



Strategin ledde precis mot det mål som Lula siktade åt. Gamla motståndare som Eugênio Staub, vd för 
det ledande hi-hi-företaget Gradiente beslöt sig för att stödja Lula offentligt. Han hade tidigare stött 
motkandidaten José Serra. Staub kommenterade: ”Serra är en kompetent och mycket intelligent man, men 
Brasilien befinner sig i en extremt kritisk situation. Vi behöver någon på presidentposten som är hundra procent  
politiker. Och Lula är en riktig statsman. Han är den enda som kan förena fack, näringsliv och andra breda  
samhällssektorer.”
Cardoso hade redan suttit två mandatperioder och kunde inte ställa upp igen. Han lämnade över till 
sin gamla hälsominister José Serra. Men Serra var okarismatisk och inte så populär. Deras parti kallade 
sig för Brasiliens socialdemokratiska parti (PSDB). Partiet hade inga kopplingar till arbetarrörelsen till 
skillnad från Europas socialdemokrati. Det bildades som en utbrytning ur den borgerliga 
motståndsrörelsen under militärdiktaturen. Cardoso hade  själv tidigare argumenterat mot att PT skulle 
bildas. Han menade att arbetare inte kunde styra över ett eget parti och ännu mindre ett land. När 
PSDB tog upp argumentet i valrörelsen svarade Lula att det är rätt politiskt perspektiv som räknas och 
inte ”kompetens”. Experthjälp kan man alltid få.

Det stora försprånget som Lula hade i början av valkampanjen hotades plötsligt av att konservativa 
Roseana Sarney började stiga i opinionsmätningarna. Skulle eliten som vanligt hitta en motkandidat att 
blåsa upp med alla sina resurser så att Lula förlorade mot slutet? Men så kom skandalen där det visade 
sig att hon hade försnillat miljoner ur stadskassan som guvernör i Maranhão. Varför avslöjades det just 
då om inte borgerliga media hade gått över till Lulas sida? Till och med TV Globo gick från en 
skräckkampanj mot Lula till en mer opartisk skildring.

När det i andra valomgången blev det klart att Lula skulle vinna blev motståndarna desperata. José 
Serra tog in den kända skådespelerskan Regina Duarte som framträdde gråtandes i TV till sorgemusik 
på piano: ”Jag blir rädd om PT vinner valet. Jag fruktar att landet förlorar sin stabilitet.” Men 
skrämseltaktiken funkade inte den här gången. Den 27 oktober 2002 vann Lula presidentvalet med 
nästan dubbelt så många röster som Serra. ”Hoppet besegrade rädslan”, sade Lula. Lula började 
handplocka sin regering. Som man kunde gissa så innehöll den många borgerliga krafter. En 
karriärsdiplomat blev utrikesminister, en jordägare från södra Brasilien blev jordbruksminister och en 
livsmedelskapitalist blev minister för industri och handel.  Skulle Lula få rätt i sin farhåga när han sade 
”Jag är bara rädd för en sak, att apparaten kommer att erövra oss”?

Del 3: Besök i Rios Favelas

Rocinha beskrivs som den största och farligaste kåkstaden i Rio de Janeiro. Men denna ’favela’ ger 
intrycket av att uppehållas av vanliga människor som sköter sitt utan att ge mig särskild 
uppmärksamhet. Den van jag sitter i stannar och jag tar mig ut på gatan mitt på ett jättelikt berg med 
informella bosättningar. Jag är här tillsammans med min hustru och skulle återsbesöka stället två gånger 
till. En bekant, Zezinho, som bor på stället inleder med att visa oss en skola i ett välbärgat område 
alldeles bredvid favelan. ”Att gå på den skolan kostar 1500 real per månad. Här i favelan tjänar man 
600-900 real i månaden”. Naturligtvis är inte det en möjlighet för kåkstadens barn, inte på en miljon år 
skulle de lyckas hamna där.

Man frestas att parafrasera Karl Marx: ”de som bor i en koja bredvid de som bor i ett slott”. Men nej, 
kåkstadsbon är stolt och driftig. Standarden skiljer sig och levnadsomkostnaderna är dyra, men många 
är stolta över sina alldeles egna hus. Och även om det kanske inte ser ut som ett slott så liknar det en 
duktig hemsnickares boning från insidan. Fin konst, tiptop städat, välbehållna trämöbler, en hemgjord 
stenugn på takterassen. En grind ger känslan av att man går på altanen för att knacka på ett councilhus i 
East London. Man frestas nu istället att citera Lula: ”Det är bara intellektuella som älskar fattigdom. Fattiga  
gillar lyx.” (Kan man inte få lyx vill man i alla fall ha anständighet.)

Graffitti är mycket populärt. Det är överallt, på alla teman, i alla stilar och många är oerhört skickliga. 



Characters i munderingar som känns något oldschool och malplacerade. Realistiska bilder av vackra 
kvinnor signerade med kärleksfulla budskap. Muralmålningar på fotbollsteman eller på kända hjältar i 
Brasiliens historia. I stora bokstäver står ”Arbetsgruppen för facklig organisation” på väggen och 
ovanför är det målade gubbar med hammare och hackor.

Zezinho berättar att Lula och den PT-ledda regeringen har ett program för att integrera favelan i 
staden. Många får ”mikrokrediter” för att utveckla en liten affärsverksamhet, sälja hantverk till turister, 
tilltugg eller liknande för sin överlevnad. Rakt över vägen finns ett sportcentrum med capoeira, fotboll, 
landhockey, simning, anläggningar för extremsporter… Ja, allt. (Som en person som både skejtade och 
åkte inlines i tonåren hade jag önskat att ett liknande ställe funnits när jag växte upp i Östersund. Jag 
blev mycket imponerad.) Där fanns en anläggning där man kunde lära sig surfa eller dansa samba. Nära 
fanns en offentlig skola och ett offentligt sjukhus, båda av hög klass.

Över vägen har en av Brasiliens välkända arkitekter byggt en viadukt i bländande vit färg som börjar 
med en båge och slutar med en annan båge. Husen vid vägen är målade i högkonstasterade färger. Man 
har satt upp en skylt där det står ”Välkommen till Rocinha” precis som om det vore Rios stora stolthet. 
Zezinho säger ”Lula är sannerligen bättre än alla andra presidenter som kom före honom. Men vad han 
kan göra är mycket begränsat.” Han kompis som är något av en globetrotter och har flyttat in till 
favelan från San Fransisco ger sitt perspektiv. ”Livet har förändrats för ganska många människor. 
Miljoner har lyckats ta sig upp och in i medelklassen.”

Nataurligtvis finns det en annan sida av myntet också. En konstskola för att locka barn bort från att 
en bana i gänglivet ställer upp ett halvdussin solida träpelare för att stödja upp ett fallfärdigt tak. En och 
en annan lägenhet har mögelskadade väggar. Det är finare på ”huvudgatan” än när man kommer bort 
därifrån ut i vimlet av branta, farliga stentrappor fulla av hundskit. Från favelan till sportcentret går ett 
öppet avlopp och är en ful fläck på den fina samhällsservicen. Ett virrvarr av elsladdar hänger ner 
mellan stolparna i takhöjd och går kors och tvärs oisolerade över området. Den legala el bolagen nu 
levererar har höjt priserna så att folk skaffar en ”gato”, en sak man sätter på elmätaren för att lura den 
att elkonsumtionen är mindre än den är.

Här bor 300 000 personer. Zezinho spekulerar att ett genomsnittligt hushåll är kanske i snitt en familj 
på sex personer, så här finns kanske 50 000 familjer. Ganska trångbott alltså. Under en biltransport 
börjar han lite lättsamt att presentera sin syn. ”Folk i innerstaden tycker att favelan är en skamfläck. De 
vill framställa sitt land i ljus dager och har ett oerhört komplex över oss. Men det enda sättet som de 
kan få bort kåkstaden är genom att bygga människovärdiga bostäder till överkomliga hyror.” Det finns 
inte mycket där man kan tillägga själv.

Nästa sak vi ser i Rocinha är en ung kille med ett granatbälte för att snabbt ingripa om det skulle 
komma en polisräd. Jag och min fru hinner se flera tiotals unga killar med automatgevär, spanare med 
walkie talkies, öppen droghandel, o s v. Detta är bara en del av vardagen. Om du fotograferar en 
gängmedlem så tar de ifrån dig kameran då de inte vill att någon utanförstående ska läcka deras 
identiteter på internet, till polisen eller någon annan obehörig. Ett enda gäng kontrollerar Rocinha. För 
sex år sedan var det ett fem dagars krig där det gällde för vanliga boende att hålla sig inomhus. Därefter 
tog ADA över från det tidigare gänget CV.

Vi besökte även andra favelas. Vi var en sväng uppe i Cantagalo. Vi var i Santa Marta. Och vi bodde 
fem dagar i Babilonia. Men de var inte lika intressanta då de alla hade övertagits av polisen. Den 
inflyttade killen från San Fransisco sade att det är en process som bara har pågått sedan 2008 att polisen 
tar över. Polisen tar inte över favelorna av omsorg för de boende. De vill bara ha bort vapnen. Ofta har 
t ex inbrottsfrekvensen och stölder stigit då polisen inte lägger sig i sådana ”småsaker”. Det har mycket 
att göra med att Brasilien kommer hålla VM i Rio 2014. I andra städer där favelorna inte ligger i 
närheten av turistområden låter man gängen styra bäst de vill.

När vi åkte linbanan upp på toppen av favelan Santa Marta mötte vi ett nyhetsteam som var i sällskap 
med en polis. De bönade och bad om en intervju. Reportern avslöjade en absurd vilja att utmåla stället 
som ett näste av faktiska eller potentiella kriminella. Hon frågade om jag var rädd för att besöka stället, 
vilket är knäppt då jag inte hade kommit dit om jag varit för rädd. Ungefär så här gick intervjun.



(Kvinnlig reporter) ”Vill du vara snäll att uppge ditt namn och yrke…”
(Jag) ”Jag heter Daniel Nordström. Jag jobbar som köttpackare på en fabrik i Sverige.”
(Kvinnlig reporter) ”Är du rädd för att vistas här när det för bara några år sedan var ett mycket farligt ställe där  
skott avlossades?”
(Jag) ”Nej. Jag ser ingen hotbild här. En bekant till mig som bor i favelan säger att det är en strikt regel att en person  
som bor i favelan inte ska begå några brott där man bor.”
(Kvinnlig reporter) ”Vad visste du innan om det här stället? Hur kom det sig att du tog dig hit?”
(Jag) ”Öh. Jag visste nog inte så mycket. Det skulle vara en överraskning, så jag följde frugan hit.”
(Kvinnlig reporter) ”Mhm. År 2014 ska Brasilien hålla VM i fotboll. Tror du att man kan ordna ett  
säkerhetsarrangemang som håller måttet? Kommer det att vara riskfritt?”
(Jag) ”Öh, öhh. Jo. Varför inte? Fast jag kanske inte är rätt person att svara. Jag vet ingenting om fotboll…”
De verkade inte nöjda med svaren. Jag vet inte vad hon ville att jag skulle säga. ”Snälla hjälp mig! 
Herregud! Jag är rädd och vilse…”? Kanske var hon mest arg över att jag inte kan någonting om 
fotboll. Vem vet? Jag såg hursomhelst ingen beväpnad förutom polisen som eskorterade nyhetsteamet 
när vi gick nerför. Och han såg mera nervös ut än någon annan. Reportern återgav fördomar hos 
landets präktigt självgoda medelklass som slog igenom med yttersta precision.

Jag kanske låter dum. Men det ”ack så farliga” Rocinha var trevligast. Där fanns den mest prisvärda 
maten, de stoltaste människorna, de vildaste fotbollsentusiasterna som sköt raketer för att fira varje 
gång deras lag gjorde mål. Jag såg skickliga dansare på ett baile funkparty, en fest där det är påbjudet att 
framföra streetdance i grupp. Först killarna för sig och tjejerna för sig för att sedan braka loss i de 
vulgäraste och nästan orgiastiska ”göksimulationer” du kan föreställa dig. Nåja, det var kanske inte min 
grej. Men kanske är det så att människor som kommer från arbetarområden är mer kreativa än andra, 
bara att de aldrig får chansen att visa sig?

Del 4: Lula vid ”makten”
När Lula vann presidentvalet 2002 grät folk på gatorna. De dansade i fontänerna och tågade 
euforiskt runt med PT:s röda fanor sjungandes ”Olé, olé, olé, olé , Lu-la, Lu-la”. I kongressen avbröts 
gång på gång formaliteterna av socialistiska folkvalda sjungandes kampsånger. Vid Lulas invigning dök 
200 000 personer upp, sju gånger mer än senaste gångerna då borgerliga kandidater vunnit valet.

Den anarkistiska akademikern Noam Chomsky kallade Lula för ”arbetarklassens, böndernas och 
människorrättsorganisationernas egen president”. Brasiliens ledande sociolog Fransisco de Oliveira 
sade: ”Jag anser att Lulas triumf  är ett nyckelögonblick i Brasiliens historia, i likhet med slaveriets avskaffande eller  
utropandet av republiken. Det kan vara den tidpunkt då vi går vidare från en passiv historia, där landet styrs av de  
härskande skikten, till en aktiv historia där de underordnade klasserna utövar ett stort inflytande på den statliga  
politiken.”
Precis innan Lula vann valet försökte man med alla medel lugna näringslivets oro för en kris som i 
Argentina. Kapitalister spekulerade i fallande valuta och skrämde utländska investerare. När man 
tillträdde skulle ekonomin lämnas över i dåligt skick, det visste man. Men att få en läckande skuta?!

”Vi sitter i regeringen men inte vid makten. Makt idag är global makt, de stora företagens makt, finanskapitalets  
makt”, sade medarbetaren till Lula och befrielseteologen Frei Betto. Lulas Arbetarparti (PT) kunde inte 
genomföra sitt program, menade han. Varför? Luiz Dulci, då Lulas generalsekreterare, förklarade PT:s 
strategi:

”Vi vill förverkliga våra planer på strukturella reformer genom förhandlingar och i beaktande av den 
komplexitetsgrad som den brasilianska ekonomin har uppnått. Vårt lidande beror på att vi tvingas sätta  
monetär stabilitet framför våra planer och för att vi tvingas använda en återhållsam ekonomisk politiks  
klassiska redskap. Vi var inte förberedda på en övergångsperiod.”



Man ville genomföra reformer som mildrar de stora sociala skillnaderna och luckrar upp samhällets 
koncentration av ägande. Samtidigt ville man samarbeta med landets privilegierade härskarklass. Men 
Lula kom till makten som representant för arbetarrörelsen, vilket inte är några som de rika och mäktiga 
föredrar vid regeringsmakten. De var rädda att för att partiets gräsrotsaktivister, folkrörelserna eller 
facket skulle pressa Lula att överge sin krypande inställning till dem.

Som tidningen Financial Times påpekade: ”Under 80-talet stod partiet för sådana kompromisslöst socialistiska 
ståndpunkter som nationaliseringar och en radikal jordreform. Stora delar av dess aktivister föredrar fortfarande denna 
inriktning. Så är det också för dess huvudsakliga uppbackare inom fackföreningarna”.
Den ekonomiska politiken var en stor prövosten. Det var därför ett tidigt tecken att Antonio Palocci, 
näringslivets favorit, blev finansminister. Efter ett år med Lula gav ex-presidenten Henrique Cardosos 
gamla rådgivare och tillika chef  för FN:s utvecklingsprogram utlåtandet: ”Cardoso lade den grund som Lula  
nu bygger vidare på”.
Lula hade förklarat att landet stod inför en period av spektakulär ekonomisk tillväxt. Regeringen antog 
därför målet att skapa tio miljoner jobb och fördubbla minimilönen på fyra år. När Internationella 
valutafonden (IMF) förespråkade 3,9 procent budgetöverskott avsatt för att betala utlandsskulden bjöd 
Lula över till 4,25 procent. Syftet var att inge näringslivet en ”trovärdighetschock”. Sociala utgifter 
stramades åt och omöjliggjorde alla planer på sociala reformer. Istället för att det hade skapats nya jobb 
hade det under första halvåret 2003 försvunnit en halv miljon arbetstillfällen.

Kontrollen över centralbanken lämnades över från regeringen till bankirer, som började driva en 
konservativ finansiell politik. Inflation bekämpades frenetiskt till priset av nolltillväxt. Regeringen höjde 
räntan från 25 till otroliga 26,5 procent för att undvika kapitalflykt. Med hög ränta dras resurserna från 
offentlig sektor till det inhemska och utländska finanskapitalet. Innan man sänkte till 16,5 procent 
tjänade finanskapitalet storkovan på att köpa upp statsskulden för att håva in räntorna.

Lula vägrade överföra skatteintäkter till Rio de Janeiro när delstaten misslyckats med att återbetala 
skulder till regeringen. Det visade att han gett upp motståndet mot lagen om finansiell ansvarsfullhet, 
som införts för att i sådana situationer tvinga fram nedskärningar. Åtgärderna bidrog till att bara 0,27 
procent av BNP investerades inom offentlig sektor. Inte ens nyliberalen Cardoso hade satsat mindre än 
0,7 procent av BNP. Efter att resultatet för årets tillväxt blev minus 0,3 procent (!) haglade kritiken från 
alla håll samtidigt: arbetsgivarföreningen, facket, folkrörelserna, vänstern och oppositionen.

Tidigare under Cardoso var PT starkt emot att reformera de offentliganställdas pensioner. Nu tänkte 
Lula genomföra vad Cardoso aldrig lyckats med. Ersättningarna skulle sänkas, avgifterna bli dyrare och 
fonderna öppnas för privatisering. Reformen innebar att deras pensionsålder ökades med sju år (från att 
ha varit 48 år för kvinnor och 53 år för män). Beslutet rättfärdigades med att vissa statstjänstemän har 
särskilda privilegier; astronomiska löner och möjlighet att lägga ihop pensioner från olika anställningar. 
Bara en liten del (fyra procent) av de offentliganställda med högre lön än själva presidenten hade denna 
möjlighet. Av de offentliganställda som helhet hade 70 procent högst 1500 real per månad.

Det skedde stora protester mot reformen och partiets vänster höjde rösten. Tre kongressmän och en 
kvinnlig senator blev uteslutna från PT på grund av deras opposition mot pensionsreformen. Absurdt 
nog uteslöts de för att ha försvarat en politik som varit hela partiets för bara ett år sedan. Facket (CUT) 
accepterade i början socialförsäkringsreformen, men två dygn innan lagen skulle röstas igenom tog man 
ställning mot. Den 6 augusti ägde slutligen ”skammens natt” rum. Kongressen drev igenom förslaget 
klockan fem på morgonen samtidigt som 80 000 arbetande människor protesterade utanför. Efteråt 
skedde politiska strejker mot reformen under nästan fyra månader.

Regeringen presenterade 2005 ett åtgärdspaket som skulle få de brasilianska företagen att öka sina 
investeringar. Bland annat skulle skattesänkningar genomföras på fem miljarder real och skatten på 
investeringar i maskiner och utrustning sänkas från två till noll procent. Dessutom skulle exporten 
främjas genom skattelättnader för företag som exporterar minst 80 procent av sin produktion.

Under Lulas fyra första år växte ekonomin i Brasilien med bara i snitt 2,6 procent per år. Det var långt 
efter tillväxtekonomier som Kina och Indien. Därför sade Lula vid sitt tal till kongressen att det är 



”dags att låsa upp ekonomin så att den kan växa snabbare”.

Program för acceleration av tillväxten (PAC) var ett stimulanspaket som skulle få fart på ekonomin. 
Förslagets presenterades som ett program för ”infrastruktur” och ”bättre regelverk”. Vad menar man? 
Pengarna gick till redan existerande infrastrukturprojekt och man samarbetade med den privata sektorn. 
Förslaget betydde fler skattesänkningar för företag och frysta löner för statliga tjänstemän. Offentliga 
arbeten klassades också som ”oumbärliga”. Därför fick bara 60 procent av personalen tas ut i strejk. 
Men staten fick ändå rätt att leja strejkbrytare.

Lula sade att världsfinanskrisen inte skulle påverka Brasilien. Men börsen halverades på fem månader 
och hamnade bland de största förlorarna på världens börser. Petrobras och gruvbolaget Vale drabbades 
hårt. Kreditåtstramning drabbade små banker och exportföretag. Handeln stannade inom hela 
branscher.

Trots att Lula var mot ett krispaket grep centralbanken in flera gånger. Regeringen gav centralbanken 
rätt att köpa in sig i privata finansföretag och göra valutaaffärer med andra centralbanker. Dessutom 
slopades transaktionsskatten på utländska investeringar. Finansministern Mantega förklarade motivet: 
”Vi vill underlätta för likviditet och skapa fler alternativ för de privata finansinstitutionerna.”
Efter finanskrisen har regeringen till viss del bytt ekonomisk politik. När man hittade stora oljefynd 
utanför Brasiliens kust bildades ännu ett statligt oljebolag, Petrosal. Tillsammans med Petrobras skulle 
det tas kontroll över hela oljeutvinningen. Produktionen skulle på tio år fördubblas. Samarbete med 
utländskt kapital var välkommet. Men lagar stiftades som gav staten kontroll över framtida oljekällor 
och dess intäkter. Lula kallade det ”en ny självständighetsdag” och sade att oljan tillhör ”hela det 
brasilianska folket”. Regeringen skulle starta en speciell fond efter norsk modell som ska få andel i 
oljeintäkterna. Det skulle ge pengar till utbildning, sjukvård och program för att minska fattigdomen.

Korruption, kriminalitet och fattigdom ville Lula bekämpa. Främst ville han ”normalisera” favelan. 
Regeringen gjorde för första gången favelornas 1,6 miljoner bostäder lagliga. De som bor på samma 
plats i fem år får laglig rätt till sin egendom. Skolor, fotbollsplaner och andra öppna platser registreras i 
bostadsområdets namn. Lula uttryckte sin vilja att ”favelasinvånarna, med lagfarten som säkerhet, skall 
kunna få tillgång till krediter för förbättra sitt boende och för att sätta upp egna företag”. Åsikten var 
att staten inte hjälper de fattiga genom att leda ekonomin. Istället skulle de få sin egendom erkänd så att 
deras liv kan integreras i marknadsekonomin. Alltså ett recept för att främja marknaden, inte de fattiga.

Direkt efter Lulas valseger 2002 lanserades Nollhungerprogrammet (”Fome Zero”). Man ställde in köp 
av stridsflyg på motsvarande 760 miljoner dollar för att istället bekämpa fattigdom. Varje brasilianare 
skulle få möjlighet att äta tre mål mat om dagen. Planen var nya regeringens flaggskepp och på sätt och 
vis ett genidrag. Det visade upp Lulas ”sociala ambition” och var något som hela folket kunde ställa 
upp på. Projektet fick genast stöd av FN, Världsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken.

Regeringen har försökt öka de fattigas köpkraft. Man har satsat på krediter inte bara för att starta egna 
företag utan också för ren konsumtion. Den statliga familjefonden har utvidgats. Många miljoner av de 
fattigaste familjerna fick för första gången bidrag till mat, utbildning och hälsovård. Familjer med 
månadsinkomst under 50 real skulle få 50 real per månad, plus femton real per barn. Men föräldrarna 
måste då låta barnen vaccineras och gå i skolan.

PT försökte driva igenom förbud i en folkomröstning om försäljning av vapen och ammunition. Det 
cirkulerade tio miljoner olagliga vapen i landet 2005. I samarbete med partiet PMDB, mediejätten 
Globo, katolska kyrkan, fackledarna, ledarskribenterna och kändisar som fotbollsspelaren Ronaldo 
uppmanades folk att rösta ja. Men efter en serie korruptionsskandaler var regeringen impopulär. Delvis 
som protest röstade brasilianarna nej. Bara 28 procent ansåg att Lula fortfarande gjorde ett bra jobb.

En räd av vapenattacker mot polisstationer, kravaller och upplopp i nästan 70 fängelser ägde rum 2006. 
Upploppen i fängelserna spreds från São Paulo till delstaterna Mato Grosso och Paraná. Det är sant att 
den kriminella organisationen PCC inledde attacken. Men svenska exportrådets chef  i São Paulo, John 
Fager, var något på spåret när han sade: ”Det är otäckt att PCC är så starkt att de kan göra så här.”
Delstatspolisen var inte intresserad av varför oroligheterna kunde bli så omfattande. Men MNDH, en 



människorättsorganisation, kritiserade regeringen för de inte satsar resurser på att göra fängelselivet mer 
mänskligt. Det påpekades att polisens korruption är ett incitament för organiserad brottslighet. MNDH 
varnade för att polisen nu kunde uppfatta händelserna som att de gett dem ”en licens att döda”. Lula 
förespråkar ”behandling av innerstadsvåld med statens hårda hand”. I samband med att brottslingar 
tände på bussar i Rio de Janeiro 2007 passade han på att bilda en nationell säkerhetsstyrka på 500 man.

Brasilien blev tidigt känd i världen för sitt lyckade Aidsprogram. Aidssjuka och hivbärande får gratis 
vård och mediciner. Trots att man inte fått bukt med epidemin har man kraftigt bromsat spridningen. 
Regeringen har även varit beredd att bruka sin rätt att bryta patent i nödsituationer. I det här fallet gäller 
det företaget Abbotts aidsmedicin Kaletra. Abbott anklagades för att ockra med priserna. Men 
företaget vidhöll ändå att man skulle fortsätta samarbeta. Abbott anklagade samtidigt regeringen för att 
sätta en ”önskan att spara pengar på sjukvården framför patienternas behov av nya och bättre 
behandlingar”.

Lula kritiserade våren 2009 en biskop som ansåg att katolska kyrkan har rätt att utesluta en flicka på nio 
år för att hon genomgått en abort. Lula har ännu inte visat någon vilja att legalisera abort. Förbudet 
mot abort undantas vid våldtäkt eller vid fara för den gravidas liv. Det blev en stor debatt i media om 
det skulle finnas rätt till undantag. Flickan väntade tvillingar efter att styvfadern våldtagit henne. Lula 
klagade på biskopens konservativa attityd och ansåg att den läkarna hade mer rätt i kyrkan i fallet. 
Varför löper Lula då inte linan ut och förespråkar legalisering av abort?

Lula lovade en jordreform som skulle dela ut jord till 400 000 fattiga familjer på fyra år. Men de stora 
godsen som monopoliserar jorden skulle inte delas upp. Staten erbjöd inte heller de jordlösa någon 
hjälp för att få en bättre försörjning än innan de fick jorden. En trotskist som var medlem i jordlösas 
rörelse (MST) hade nu ansvaret för jordreformen i regeringen. Det ökade mångas förväntningar om 
framtiden. Men samtidigt var, som sagt, en godsägare från södra Brasilien jordbruksminister.

MST intensifierade jordockupationerna mot boskapsrancher, storgods och sockerbruk. För att 
uppmärksamma kraven slog man läger vid landsvägarna. Syftet var att öka reformtakten. 150 000 
familjer levde nu i 1300 läger etablerade av MST. En guvernör i nordöstra Brasilien sade att hans 
område håller på att bli en ”krutdurk”. Aktiviteten spred sig till städerna. De taklösas rörelse (MTST) 
ockuperade mark som ägdes av Volkswagen. Ryktet om ockupationen spreds till folk i närliggande 
slumstäder som kom för att ansluta sig.

En röd månad utlystes av folkrörelserna. MST ockuperade jord i en mycket uppskruvad takt och 
Taklösas rörelse (MTST) gjorde samma sak i städerna. Man protesterade mot att inget gjordes åt 
morden på jordockupanter och att ockupanterna inte fick någon hjälp av regeringen. Även CUT deltog 
i stora protester tillsammans med MST. Detta tigdes ner för att isolera MST. Istället hetsade godsägare 
desto ivrigare mot MST och pekade ut det som en ”kriminell rörelse”.

Jordlösa bönder från hela Brasilien marscherade 2005 mot USA:s ambassad och regeringsbyggnader i 
huvudstaden Brasilia för att pressa Lula att uppfylla löftena om jordreform. Då blev de attackerade av 
polisen och det bröt ut kravaller. MST krävde mer pengar till att köpa loss jord, bättre lånemöjligheter 
för småbönder och fler anställda i den statliga myndigheten för jordreform (Incra).

Godsägare och guvernörer begärde återigen ”hårda tag” mot ockupationerna. Det krävdes att MST:s 
ledare João Pedro Stedile skulle arresteras. Lulas justicieminister Bastos sade att regeringen ”kommer att 
handla energiskt för att säkra legaliteten”. PT-ordföranden José Genoino sade att det ”finns rum för 
allting från storjordbruk till kooperativ och familjejordbruk. De kan alla samexistera”. I en intervju 
ordade en godsägare att hans samhällsklass ”står inte ut längre och kommer att utnyttja sin lagliga rätt 
att beväpna sig, sina släktingar och anställda för att försvara sin egendom”.

Jordägarnas påtryckningar till trots bröt Lula inte med folkrörelserna utan försvarade rätten att trycka 
på och ställa krav. Men han tog inte ställning för dem. Han kritiserade deras krav som ”orealistiska”. 
Lula försökte balansera mellan olika klassintressen. Regeringen hade framtill slutet av 2004 beviljat jord 
till 100 000 familjer. Sen stannade reformen vid en fjärdedel av löftet.

Jordfrågan är också kopplat till landets ursprungsprungsbefolkning och regnskogen. Brasiliens högsta 



domstol beslutade förra året (2009) att indianerna skulle få laglig rätt till landets norra delstat Roraima. 
En handfull risfarmare tvingades lämna området. Reservatet som bildades för fem år sedan genom efter 
förlag av Lula själv uppehåller fem indianstammar med totalt 19 000 personer. Risodlare och andra som 
ville använda marken till jordbruk, boskap och gruvdrift överklagade med stöd av delstatens 
guvernörer.

När myndigheter hade försökt tvångsförflytta risodlare brände de broar och kastade bensinbomber. 
Vägspärrar sattes upp och risodlarna skjöt skarpa skott på protesterande indianer. Då tog regeringen på 
sig silkesvantarna och gav odlarna fem miljoner hektar av marken i Roraima så att de ska kunna starta 
upp på nytt. Indianerna har i alla fall genom åren fått elva procent av Brasiliens yta reserverad för sig. 
Men hursomhelst blev det ytterligare ett exempel på att man inte kan på allvar förändra landets skeva 
jordfördelning utan att hota markexploatörernas intressen. Det går inte att samarbeta med godsägarna!

Regnskog och etanol är två viktiga miljöfrågor i Brasilien. Konflikter mellan godsägare och jordlösa 
har i den regnskogsbevuxna delstaten Pará gjort att området kallas ”Brasiliens Gazaremsa”. Detta 
fattiga område är mer än dubbelt så stor som Sverige. Skogshuggare och odlare försöker tränga djupare 
in i regnskogen. Godsägare håller här lantarbetare under tvångsarbete och skövlar regnskogens 
tillgångar.

Den amerikanska nunnan Dorothy Stang skjöts ihjäl 2004. Stang med flera hade med sina planer på ett 
reservat stått i vägen för en lukrativ timmerverksamhet. Armén skickade in 2000 soldater i området. 
Lula och turistministern Walfrio Mares Guia vädjade om en snabb utredning av nunnemordet och ett 
slut på våldet. Många var skeptiska till att våldet tilläts pågå obemärkt ända till en amerikanska blev 
mördad. Kort därpå mördades också en brasiliansk regnskogsaktivist. Godsägaren ”Bida” hade lejt män 
för 26 000 real och delat ur mordvapnen. Det drogs igång en kampanj mot illegal skogsavverkning. 
Miljöbyrån, armén och polisen skulle upprätta nitton baser för att få kontroll över avverkningen.

Det kom larmrapporter i början av 2008 när sattelitbilder hade visat att ett område lika stort som 
Gotland på mindre än ett halvår hade avverkats i Brasilien. Värst var det i delstaten Mato Grosso men 
problemen fanns också i Pará, Rondonia och Amazonas. Vissa beräknade att skövlingen i själva verket 
var dubbelt så stor. Under första halvåret 2007 hade man fått viss bukt med skövlingen, men nu blev 
siffrorna det dubbla i förhållande till år 2006. Chockökningen berodde med största sannorlikhet på att 
priset på soja och kött, två viktiga exportprodukter för Brasiliens bönder, stigit kraftigt. Exporten ökade 
också kraftigt. Därför var det då lönsamt att röja skogen till fördel för boskap och sojaodling.

I Brasilien hamnade 2008 den svenska miljardären Johan Eliasch i stormväder på grund av sina 
regnskogsaffärer. Han hade köpt ett lika stort område som halva Gotland. Eliasch såg lösningen på 
skövlingen av Amazonas i att rika människor engagerar sig för att att köpa upp och skydda regnskogen. 
Toretiskt kunde man köpa hela Amazonasskogen för 50 miljarder dollar, hävdade han. Regeringen 
ogillade retoriken då de såg utländska markinvesteringar som ett hot mot nationens suveränitet som 
måste kontrolleras. Men begränsningarna för utländskt markinnehav kunde enkelt kringgås genom att 
köpa upp brasilianska företag och indirekt komma över marken.

Eliasch var känd som miljörådgivare åt brittiska premiärministern Gordon Brown och genom sin 
miljöorganisation Cool Earth. Sen kom chockbeskedet att Brasilianska miljöstyrelsen dömde Eliasch till 
sju miljoner real i böter. Skälet var att hans brasilianska företag Gethal olagligt hade avverkat omkring 
230 000 träd.

Brasilien och USA producerar idag tillsammans 70 procent av världens etanol. För tre år sedan (2007) 
hade Aftonbladet en artikelserie om arbetarna som producerar den brasilianska etanolen. Fattiga från 
nordöstra Brasilien lockas med rosenskimrande löften. De får köpa sina arbetsredskap av arbetsgivaren 
själv och börjar alltså arbeta som skuldsatta. Arbetarna vet inte ens om att det socker de hugger går till 
etanol. Arbetarna har inte råd att köpa en bussbiljett för att ta sig därifrån. De hålls kvar under tvång.

När delstatsmyndigheter tvingar igenom kortare arbetstid får sockerarbetarna skippa lunchrasterna för 
att hinna med. Odlingsfälten bränns för att få nytillväxt och då framkallas en cancerframkallande rök 
som arbetarna andas in. Många arbetare drivs till självmord eller dör i hjärtattacker. Under den värsta 
tiden fanns det 25 000 ”etanolslavar” boende i barracker på stora gods. Vid slaveriet avskaffades 1888 



överlevde man tjugo år i tvångsarbetet på fälten. Etanolslaven klarar i snitt bara tolv år!

Lula höll ett tal om etanolen inför bönder i Goais. ”För tio år sedan sågs sockerrörsproducenterna som 
affärsbanditer, men idag är de på väg att bli nationens och världens hjältar eftersom alla nu bryr sig om etanol”, sade 
han. Snabbt kom en kritikstorm från ledare för de jordlösa bönderna, befrielseteologer och andra mot 
uttalandet. Etanolen kritiserades för ge upphov till slavliknande arbeten och att Karibien visat att det 
inget land blir rikt på sockerrör.

I en intervju i DN uttalade sig João Paulo Rodrigues som representant för de jordlösas rörelse MST. 
Rodrigues kallade inte etanolen för det vanliga ”bioenergi” utan ”agroenergi”, för att understryka att 
det är mat som istället används till bränsle. Det har medfört att priset på majs, som man använder till 
etanol i USA, trissas upp för fattiga i Latinamerika. (Detta bör gälla Mexiko särskilt, då majs här går till 
fattigas basföda). Etanolens inkomster går enligt honom inte några fattiga i Brasilien till del. 
”Inkomsterna från etanolen hamnar hos de utländska företag som köpt mark och anläggningar. Microsoft är ett  
exempel. Miljardären George Soros hör också till investerarna.”
När Lula var på statsbesök i Sverige 2007 lovade han att de slavliknande arbetsförhållanden för de som 
procucerar sockret till etanolen ska upphöra. Han lovade att man inte ska skövla upp Amazonas för att 
kunna fördubbla sockerproduktionen och bli hela världens etanolleverantör. Lula menade att Brasilien 
har tillräckligt med outnyttjad mark för att den ska räcka till både jordlösa och etanolproduktion utan 
att hota Amazonas.”Vi har miljontals hektar annan mark vi kan odla på.”
Lulas åtgärd var att kalla arbetsgivarna och sockerarbetarnas fack till gemensamma diskussioner om ett 
avtal för justa villkor. Han meddelade också att Brasiliens ekonomi efter trettio år av kris går som tåget 
och leder till mindre fattigdom, arbetslöshet och ekonomiska klyftor. Oemotsagd lämnade Lula Sverige 
för att sprida etanolfebern uti världen. Sveriges statsminister Reinfeldt lovade i gengäld att skatten för 
etanolimport skulle slopas. Sverige importerar för övrigt 80 procent av sin etanol från Brasilien.

Lula har inom utrikespolitiken utmärkt sig mest. Brasilien närmade sig Afrika, Indien, Kina och 
Latinamerika. Första året reste Lula hela 109 000 km och besökte 27 länder för att knyta kontakter. 
Förutom de länder man särskilt ville närma sig besökte han också i Mellanöstern. Fördomar mot Lula 
om att en president som bara pratar portugisiska skulle misslyckas diplomatiskt hamnade i skamvrån.

Lula har dubbat sig själv till de fattiga ländernas globala talesman. I WTO fick Brasilien igenom ett krav 
som tvingar EU sänka sina sockersubventioner och USA sitt bomullsstöd. I augusti 2008 ledde Lula 
arbetet med att återuppta förhandlingarna om ett nytt globalt frihandelsavtal. Han uttryckte viljan att 
”garantera de fattigaste länderna tillträde till marknaden i de mest utvecklade länderna”. Avtalet skulle 
ge 97 procent av Afrikas fattigaste länders exportprodukter tullfritt tillträde till i-ländernas marknader.

Brasilien började sälja enorma mängder soja och spannmål till Kina. Lula stödde Irans rätt att utveckla 
kärnkraft och motsatte sig sanktioner mot landet. Han hade ju själv stått bakom att bygga Brasiliens 
tredje kärnkraftverk. Å andra sidan ville han att Iran skulle gå med på ”världssamfundets” villkor för 
kärnenergiprogrammet. Denna dubbelhet av tredje världen-demagogi kombinerat med tjänster år det 
imperialistiska systemet är så typisk för Lula.

Lula reste efter tre veckor som president för att träffa president George W Bush i Washington. Lula har 
kritiserat USA:s restriktioner i handel med jordbruksvaror och subventioner till storjordbruk. Han 
talade också i början om frihandelsavtalet FTAA som ”liktydigt med USA:s annektering av Brasilien”. 
USA är Brasiliens största handelspartner. Så nu var han där för att locka med sin finansiellt 
”ansvarsfulla” politik för samarbete mellan regeringarna. Lula återbesökte George W Bush 2007 för att 
bilda den pakt som brasilianska medier kallat ”etanolens Opec”. USA och Brasilien skulle tillsammans 
främja produktion och handel av etanol som ett ”miljövänligt alternativ” till bensin och andra fossila 
bränslen.

Lula har påpekat att det ”måste skapas ett block som är kapabelt att förhandla med USA och EU”. 
Initiativ togs för att slå ihop frihandelsområdena Mercosur och Andinska gemenskapen till Unasur. 
Unasur var tänkt som en gemensam inre marknad med fri rörlighet på människor och varor i regionen. 
Ett gemensamt tullsystem har inrättats tillsammans med Argentina. Banken BNDES skapar öppna 



kreditkanaler till grannländerna. Lula uppmanade Latinamerika att köpa brasiliansk etanol istället för 
”dyr råolja”. Utländska företag och investerare stod på kö för att få köpa sockerplantager i Brasilien.

I förhållande till progressiva regeringar i Latinamerika har Lula en vacklande hållning. Några saker har 
varit positivt. Lula uttalade efter statsbesöket på Kuba sig kritiskt om EU och USA:s planer att isolera 
landet. Han samlade en handelsdelegation och uppmanade näringslivet att investera på Kuba. Han 
bildade gruppen Venezuelas vänner för att avstyra en ny kupp mot Hugo Chavez när han kom tillbaka 
som president. Han erbjöd Venezuela 520 000 fat olja av solidaritet när arbetsgivarna destabiliserade 
landet med en lockout. Efter kuppen mot populisten Munuel Zelaya i Honduras skyddades han på 
Brasiliens ambassad och Lula vägrade dessutom erkänna den nya militärregimen.

Men Lula lät även Petrobras dra tillbaka sina investeringar i Bolivia när president Morales under folkligt 
tryck tog mer kontroll över oljan och ökade utländska företags avgifter för att exploatera den. En artikel 
i DN förklarade saken väl: ”Spanska energibolag har böjt sig för Bolivias mycket hårdhänta metoder, men i Brasilien 
kokar harmen över konfiskationshoten, och president Lula da Silva har kallat Bolivias agerande ‘gangstermetoder’.” 
Och när Colombias högerpresident Alvaro Uribe ökade det militära samarbetet med imperialistmakten 
USA gladdes Lula åt beslutet.

 

Arbetarpartiets ledning korrumperas och fortsätter gå högerut. Det utvecklas mot ett vanligt 
borgerligt parti, men är inte ännu där. Partiets visioner om direktdemokrati och dess egen 
medlemsdemokrati sätts ur spel av Lulas korporativism. PT har länge varit berömt för den 
”direktdemokrati” man har inrättat i Porto Alegre. Där har det upprättats olika råd för att dra in 
medborgarna i att bestämma hur kommunens resurser ska användas. Denna ”deltagarbudget” har inte 
införts på federalt plan. Istället har man använt redan existerande råd, conselhos. Här dras såväl 
företagare som fackledning in att diskutera politiken som regeringen ska föra. Det är en dialog 
ovanifrån med den kapitalistiska staten som ”medlare”.

Partiet har gått framåt när man haft ett intimt samband med folkrörelsernas mobiliseringar. De 
kammade hem det ökade stödet i kommunalvalen 2004. I första valomgången vann man 400 av 5000 
borgmästarposter. Partiet började även gå starkt framåt i det fattiga nordöstra Brasilien. Här hade Fome 
Zero kommit igång på allvar och här hade MST mest aktivitet. Partivänstern var ledande i att ta hem 
segrarna i mellanstora städer och på landsbygden. Chockerande nog förlorade man i landets största 
stad, São Paulo.

Allianser med borgerliga partier som PMDB har försvagat partiets auktoritet bland arbetande 
människor. PMDB är största partiet i Brasilien och ledde den borgerliga motståndsrörelsen under 
militärdiktaturen. Idag är det ett för landet traditionellt politiskt parti, utan ideologi och är helt och 
hållet genomkorrupt. Under Cardoso var PMDB splittrat på mitten, mellan de som stödde regeringen 
och de som stödde oppositionen. PT kunde ofta få dess kongressmän att rösta som dem genom 
förhandlingar och politiska tjänster. PMDB var mot Lula i presidentvalet 2002. När Lula vann bytte de 
sida. En ledare för PMDB gav uttryck för dess principlöshet: ”Vi är inte vana vid att sitta i opposition. Vi  
föredrar att regera.”
Köpslåendet om andra partiers röster blev en skandal. PT:s folkvalda anklagades för att ha gett andra 
kongressmän en ”extra månadslön” för att rösta som dem. Partiet kunde inte längre kalla sig för ”det 
hederliga alternativet”. Lula förnekade delaktighet eller kännedom. Men nu tappade han även 
förtroende bland fattiga kärnväljare. Lulas högra hand och partiets ordförande sedan tio år, José Dirceu, 
tvingades avgå. Dirceu och Lula hade lett partiets högervridning inför presidentvalet 2002. Dirceu var 
känd för att ha gift samman arbete (Lula) och kapital (kandidaten till vicepresident José Alencar, en 
textilföretagare). Hugo Chavez var därför långt ifrån sanningen när han påstod att ”eliten” försökte bli 
av med Lula.

Som Nathan Shachar skrev i DN: ”Ledande finansmän har gjort allt för att gjuta olja på vågorna och släta över  
försyndelserna. Under sina snart tre år vid makten har socialistregeringen motsått alla populistiska frestelser. Inflationen 
och räntan har sjunkit, kapital flyter in och tre miljoner nya jobb har följt på en imponerande tillväxt… Regimens fall  
och Lulas avsättning skulle få ytterst svåra återverkningar för det politiska klimatet i Brasilien och på kontinenten. Den 



icke-demokratiska vänsterns budskap, att den demokratiska vägen är oframkomlig, skulle vinna gehör och polarisera  
politiken i en rad stater.”
Lula valdes om på fyra år till som president 2006. Han lyckades inte få riktigt hälften av rösterna utan 
var tvungen att gå till en andra valomgång. Heloisa Helena från Partiet för socialism och frihet (PSOL) 
fick nästan sju procent i första valomgången. Christovam Buarque, en fd minister i Lulas regering som 
lämnat PT, fick 2,7 procent. Det säger ändå att tre av fem röstade på olika socialistkandidater. Lula kom 
starkt igen i andra valomgången och vann med över 20 miljoner fler röster än högerkandidaten Alckim.

Helena hade varit den kändaste kritikern mot Lula inom PT. Hon var en av dom som uteslöts i slutet av 
första året med Lula. Hon hade modet att ducka för partipiskan och röstade mot försämringarna av 
pensionerna i kongressen. Hon brännmärkte PT som ett urartat parti, en maffia som styr landet med 
gangstermetoder.

Buarque hade lämnat partiet i protest mot korruptionen. Istället hade han gått med i Demokratiska 
arbetarpartiet (PDT). Buarque hade varit arkitekten bakom många populära sociala program till förmån 
för landets fattiga, arbetare och bönder. Han har sagt: ”Jag lämnade inte PT, det var PT som lämnade mig.  
Detta är partiets stora brott. Partiet är oerhört ärligt, men består av människor. Bara enstaka petistas är  
korrumperade.”
Missnöjet med högerutvecklingen inom partiet ger röster åt olika alternativa socialistiska kandidaturer. 
Brasiliens socialistparti (PSB) växer stadigt i kongressen samtidigt som PT har tappat sen valet 2002. 
Ändå bjuder Lula in alla partier som vill vara med och bilda regering. Efter förra valet ville bara mindre 
borgerliga partier (”kapitalisternas skugga”) bilda allians. Nu deltog inte bara partier som PMDB utan 
även PP, med ursprung i den gamla militärdiktaturen. Att alliansen stöddes av alla PT-tendenser visade 
att den breda vänsterflygeln inte är immun mot högeranpassning. Vad som behövs är ett realistiskt 
perspektiv för att förändra partiet till ett tillförlitligt verktyg för arbetarna. Det behövs marxism!

Under våren i år höll PT sin fjärde kongress. Lulas utsedda efterträdare Dilma Rousseff  erkändes som 
partiets presidentkandidat i oktober. Tanken är att Dilma ska vara den samlade regeringsalliansens 
presidentkandidat. Det var intressant att kongressen antog det radikala kravet på ”progressiv 
förmögenhetsbeskattning”. Men det utmärkande var ändå vänsterflygelns totala försvinnande.

För åtta år sedan lanserade vänsterflygeln en egen presidentkandidat inför partiet. Men som väntat vann 
Lula majoriteten. Denna vänster leddes av ”trotskisterna” i Democracia Socialista (DS). Tio procent av 
medlemmarna stödde dem när de öppet talade om behovet av en socialistisk politik. Senare accepterade 
DS att sätta sig i en koalitionsregering med borgerliga partier. De vägrade inse regeringens karaktär vara 
avgjord. Det skylldes på att de folkrörelser man var med i ville att man skulle delta i regeringen. De 
påpekade att miljöminister Silva stod nära dem i olika frågor. Sedan blev som sagt fyra DS-medlemmar 
uteslutna under stormen mot pensionsreformen. Det var början till slutet för denna ”vänsterflygel”.

Den enda fraktion inom PT som har stått ut är Marxistisk vänster. De lyckades med sin kampanj i de 
interna partivalen, ”Gå vänsterut! Tillbaka till socialism!”, få in en person i det nationella ledarskapet. 
Nyckeln är att de har byggt en egen identitet, en egen organisation och inte upplöst sig i den anpassliga 
partivänstern, som aldrig går från ord till handling. Ett kampanjblad uppmanade PT att bryta med de 
borgerliga partierna: ”Antingen bryter PT sig ur koalitionen med Sarney, Collor och de kapitalistiska partierna och 
vidtar åtgärder för att försvara arbetarklassen eller så kanske vi förlorar valen 2010. Då tillåter vi högern att återta  
presidentskapet i Brasilien och blockerar vägen till socialism.”

 

I Brasilien har antalet undernärda barn minskat med 73 procent på bara sex år. Men framstegen till 
trots är fortfarande 57 miljoner brasilianare fattiga. Det motsvarar nästan en tredjedel av detta folk på 
190 miljoner. Brasilien (på sjunde plats av alla länder) har fortfarande bland de största klasskillnaderna i 
världen. Den tiondel som tjänar minst har 1 procent av inkomsterna medan den rikaste tiondelen har 
43 procent. Landet toppar mordstatistiken tillsammans med Colombia, Ryssland och Sydafrika. 
Brasilien har flest aidssjuka i Latinamerika. Var åttonde person över femton år kan varken läsa eller 
skriva. Nivån har stått still sedan Lula blev president.



Idag känner sig MST besvikna. Jordreformen har bara infriats till en fjärdedel och rörelsen har vänt 
presidenten ryggen. Lula har nu gått ännu ett steg ifrån sina tidigare löften. Som svar på internationell 
kritik att satsningen på etanol skulle påverka Amazonas och produktiv åkermark lovade Lula att bara 
utnyttja improduktiv mark för nya sockerrörsodlingar. Denna jord hade tidigare reserverats för jordlösa. 
Fortfarande äger mindre än tre procent av befolkningen två tredjedelar av all odlingsbar jord!

Arbetarpartiet har sedan Lula blev president gått fortare högerut. Tyngdvikten har vilat på pakten med 
de rika och de borgerliga partierna. I den ekonomiska politiken har man pragmatiskt försökt till varje 
pris vinna kapitalets förtroende eller använt staten som hävstång, två olika taktiker för olika tillfällen. 
Han stod emot ett oerhört masstryck när han beslöt sig driva igenom pensionsreformen. 
Utrikespolitiskt har Lula utan tvivel handlat som en ren agent för kapitalets handelsintressen. Samtidigt 
vill han bygga ett handelsblock som kan ta sig an EU och USA. Under finanskrisen gav Lula staten 
ökad tyngd i ekonomin. Lula distansierar sig från folkrörelser. Istället litar han till korporativism. Allt 
hänger ihop!

När den ”trotskistiska” tendensens plats i PT manövrerades bort blev det politiska hopkoket till 
vänsterflygel allt mindre radikal. ”Trotskisterna” bestod inte provet för att man litade på den 
heterogena ”vänstern” inom partiapparaten. ”Vänstern” hade inte det slagkraftiga marxistiska 
perspektiv som behövdes. De tog första bästa tillfälle att vika sig för press, lockelser, köpslåenden om 
poster och andra mutor från högerflygeln. Det var ett solklart förräderi mot arbetarklassen när de satt 
sig i en regering med borgerliga ministrar som förhindrar dem att genomföra sitt program. När alla 
tendenser röstade för att ingå allians med PP, ett parti som uppstått ur militärdiktaturen, visade sig 
vänstern vara död!

Möjligen har vanligt folk i Brasilien rätt när de säger att Lula i alla fall är bättre än tidigare presidenter. 
Lula själv kanske inte personligen är korrumperad. Men nog har han ändå blivit främjad från de han en 
gång arbetade sida vid sida med i bilindustrin. Korruptionen äntrade Arbetarpartiet när man slutade lita 
till gräsrötterna; när eliten fick förtur framför folkrörelsernas krav; när det med tiden sågs som allt 
viktigare att till varje pris få borgerliga kongressmän att rösta för sin linje. Den klassamarbetande 
strategin är källan till misslyckandena. Bara landets revolutionära traditioner är källan till en lösning! 


