Dilma Rousseff reportage
...
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Brasiliens præsident, Dilma
Rousseff, er persona non
grata på eliteskolen, hvor
hun studerede i sin
ungdom. Ingen vil tale om
hende. Middelklassepigen,
der blev byguerillaleder,
fanget og tortureret, men
ikke mere knækket, end at
hun røg til tops i Brasilien
som præsident i 2010, er i sit
livs stormvejr. Suspenderet
fra præsidentposten,
anklaget for korruption,
med folket imod sig – er
hun skyldig eller offer?

ed indgangen til den katolske eliteskole Colégio Santa Dorotéia i
bydelen Sion i Brasiliens tredjestørste by, Belo Horizonte med 5
millioner indbyggere, står en flok
uniformerede elever i kø for at komme
ind i skolegården. Det var her, den afsatte præsident Dilma
Rousseff studerede, da
hun var barn og ung.
I dag vil ingen på
skolen kendes ved, at
hun har gået her.
HENRIK
»Vi udtaler os ikke
BRANDÃO
JÖNSSON,
om hende«, siger skoBELO
lens ledelse.
HORIZONTE
Ikke et eneste sted
på Santa Dorotéia,
hvor der går 3.000 elever, finder man et
portræt, der bekræfter, at Brasiliens første kvindelige præsident har studeret
her.
»Der er ingen, som er stolte af, at hun
var elev her. Det var jo her, hun blev
kommunist«, siger 48-årige Alexandro
Furtado, der står og venter på en af sine
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SUSPENDERET.
12. maj besluttede
senatet at rejse
rigsretssag mod
Dilma Rousseff og
suspendere hende,
i første omgang op
til 180 dage, indtil
det bliver afgjort,
om hun skal
sættes permanent
fra præsidentembedet og
straffes, eller hun
frikendes og atter
kan bestride
præsidentposten.
Arkivfoto: Eraldo
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Blå bog
Dilma Vana
Rousseff
Brasiliens præsident fra 2011. Født 14.
december 1947 i Belo Horizonte. Datter
af en bulgarsk far, der var advokat og
entreprenør, og en brasiliansk mor, der
var skolelærer. Uddannet økonom.
Suspenderet fra præsidentposten,
mens det efterforskes, om hun har
manipuleret med statsregnskabet.
Mens undersøgelsen står på, bor hun
stadig i præsidentresidensen og har ret
til at beholde sin stab samt adgang til
regeringens fly.
Senatet ventes at stemme for at
afsætte hende permanent til september,
når OL og de paralympiske lege i Rio er
overstået.
Enlig mor til en datter. Skilt to gange.

døtre. Han er civilingeniør og mener, at
Brasilien bør glæde sig over at være
kommet af med hende.
»Dilma forpestede alt på sin vej. Tilmed Petrobras, som var et af verdens
største olieselskaber, lykkedes det hende at køre i sænk«, siger han.
Mellem 2003 og 2010 var Dilma Rousseff bestyrelsesformand for det statslige olieselskab, og hun hævder, at hun
ikke har kendt til, at Petrobras blev
plyndret af politikerne.
Først 4 år efter at hun havde forladt
posten, stod det klart, at hendes koalitionsparti, PMDB, sammen med Arbejderpartiet havde begået underslæb for
12 milliarder kroner. Det er den største
korruptionsskandale i Brasiliens historie.
»Selvfølgelig havde hun kendskab til
det. Ellers udførte hun ikke sit arbejde
ordentligt«, siger Alexandro Furtado,
som aldrig har stemt på Arbejderpartiet, der har styret Brasilien de sidste 13 år.
Da Dilma Rousseff gik ud af Colégio
Santa Dorotéia, var hun 17 år, og mili-
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