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Annak függvényében, hogy ki melyik brazil (vagy amerikai, illetve európai) sajtót ol-
vassa, egészen mást láthat: egy ártatlanul meghurcolt politikus „megpuccsolásáról” 
vagy egy korrupciós botrányokba keveredett, az országát 70 év óta a legmélyebb 
gazdasági válságba vezető elnök demokratikus úton történő leváltásának a tör-
ténetéről értesülhet. Ráadásul kevesebb mint három hónappal az olimpia előtt. 
Elemzésemben – mely két, korábban a Figyelő online-on megjelent saját cikkemen 
alapul, kiegészítve a 2016. május 13–23. között Rio de Janeiróban tett kutatóutam 
tapasztalataival és a legfrissebb fejleményekkel – sorra veszem az elmúlt néhány 
hónap eseményeit.

A PetrobrAs-ügy

A Petrobras-ügy, avagy a Lava Jato [„autómosó”] névvel illetett botrány fejle-
ményei az utóbbi hetekben alaposan felbolygatták a brazil belpolitikát, amely 
addig sem volt állóvíz. A korrupciós botránysorozat egyik (gazdasági) fő-

szereplője az Obedrecht vállalatcsoport, illetve annak vezetése: Emilío Odebrecht 
és fia (örököse és a vállalat igazgatója), Marcelo Odebrecht. A cég az állami (rész-
ben Petrobras-) megrendeléseken elnyert több milliárd dolláros szerződések után 
tízmilliókat (talán százmillió dollárt is) juttatott vissza illegálisan a kormányzó Mun-
káspárt (Partido dos Trabalhadores, PT) vezető politikusainak.

Amikor 2015 júniusában letartóztatták Marcelo Odebrechtet, az apja azt mondta 
egy nyilvánosságra került magánbeszélgetésen a brazil kongresszus, illetve a sze-
nátus elnökének (Eduardo Cunhának és Renan Calheirosnak), hogy a fia zárkája 
mellett legyen még egy-egy üres cella Lulának és Dilmának is. Most úgy tűnik, hogy 
a fenyegetése hamarosan beteljesülhet.

Az ügynek nemzetközi szálai is vannak, ugyanis a brazil rendőrség vizsgálatot 
indított annak kiderítésére, hogy a leköszönő perui elnök, Ollanta Humala valóban 
kapott-e 3 millió dolláros csekket az Obedrecht cégtől. Humala bekérette a perui 
brazil nagykövetet, akitől magyarázatot követelt, és tagadja az ellene felhozott vá-
dakat. A Folha de S. Paulo által megszellőztetett rendőrségi jelentés szerint Humala 
elnök az Obedrecht perui kivitelezői munkáiért kért és kapott „visszatérítést”.

Mindemellett Argentínában is vizsgálat indult a Lava Jato-ügyhöz kapcsolódó-
an: az argentin ügyészség korrupció és kartellezés gyanújával vizsgálja száz cég 
(köztük az Odebrecht) és a kirchneri éra alatt a nagyberuházásokért felelős Argentin 
Tervezési Minisztérium között 2006 és 2012 között kötött szerződéseket.

http://m.figyelo.hu/cikkek/430668-brazilia-latin-amerika-uj-banankoztarsasaga
http://kki.gov.hu/download/0/e8/01000/25_KKI-elemzes_BRA_gazdasag_NSGy_20150708.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/23/america/1456268019_695976.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/23/america/1456268019_695976.html
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/argentina-investiga-quase-100-empresas-por-suspeita-de-corrupcao-ligada-a-lava-jato
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A korruPciós botrány társAdAlmi hAtásA

Nem sokkal később megszületett a korrupciós botrány első jogerős ítélete: 
a 47 éves Marcelo Odebrechtet 19 évi és 4 hónapi börtönbüntetésre ítélték 
a Lava Jatóban játszott szerepéért. A precedens értékű elrettentő ítéletet 

követően a korábbi elnök, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) ellen is tovább gyűltek a 
vádak. Újabb szenátor tanúskodott ellene és a hatalmon lévő elnök, Dilma Rousseff 
ellen, s vallomásában megerősítette a pénzmosás vádját. A rendőrség ezért elvit-
te Lulát, de a néhány órás kihallgatás után haza is engedték. Azonban mára az 
ügyészségi vizsgálat egy olyan szakaszához ért, hogy küszöbön áll a politikus elő-
zetes letartóztatása is.

2016. március 13-án minden nagyvárosban felvonulást szerveztek, Dilma 
Rousseff lemondását követelve. A rendőrök és a szervezők szerint a több mint 
háromszáz helyszínen egyszerre tartott tüntetések résztevőinek a száma 3,6 és 6 
millió közé tehető. Ez volt a demokratikus átmenet óta a legnagyobb megmozdulás 
az országban. Ugyanakkor az elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a tünteté-
seken a brazil társadalom középosztálya vesz részt: a szegényebb rétegek jelentős 
része – bár már kevésbé erőteljesen – továbbra is Dilma és Lula mögött áll.

Ebben a politikai környezetben jelentette be Rousseff: miniszternek nevezi ki 
Lulát, hogy „erősítse kabinetje politikáját”. A kinevezéssel a korábbi elnököt mentelmi 
jog illette meg, s azt egy rendkívüli „hivatalos közlöny” megjelentetésével kívánták 
hivatalossá tenni.

A bejelentés hatalmas felháborodást váltott ki a már amúgy is elégedetlen brazi-
lok körében. Újabb tüntetések és felvonulások kezdődtek. São Paulóban lassanként 
állandó látvány a város ütőerének számító Avenida Paulista lezárása a jelentős szá-
mú tüntető miatt. Lulának a Dilma mellé történő „visszatérése”, azaz beemelése a 
kormányba, az elnöki kabinetvezetői kinevezése (miniszteri rangban) semmiképp 
sem magyarázható a hivatalos indokkal. Egyértelműen a korrupciós ügyek vizs-
gálatának a megakadályozása a motiváció. Ezt érzékelve a Legfelsőbb Bíróság 
határozatban meg is tiltotta Lula miniszterré történő beiktatását.

imPeAchment eljárás

A brazil kongresszus felsőháza 2016. május 12-én hajnalban, a szükséges 
abszolút többség helyett kétharmados arányban (a 81 szenátorból 55 sza-
vazatával) fogadta el a Dilma Rousseff elnök asszony ideiglenes (maximum 

180 napra történő) felfüggesztésére vonatkozó javaslatot. Jelenleg az eddigi alel-
nök, Michel Temer (Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB) vette át a 

http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2016/03/1747961-odebrecht-ex-ceo-receives-19-years-in-prison-for-role-in-petrobras-scandal.shtml
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/03/delcidio-do-amaral-acusa-dilma-e-lula-de-envolvimento-na-lava-jato.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/manifestacoes-contra-governo-dilma-ocorrem-pelo-pais.html
http://www.valor.com.br/politica/4485160/governo-publica-edicao-extra-do-%3Fdiario-oficial%3F-com-nomeacao-de-lula
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/justica-suspende-posse-de-lula-na-casa-civil
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/justica-suspende-posse-de-lula-na-casa-civil
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végrehajtói hatalmat. A szenátusban ezzel hivatalosan kezdetét vette a felfüggesz-
tési (impeachment) eljárás, melynek lezárását és a végső szavazást október végére 
prognosztizálják. Akkor a szenátorok kétharmadának szavazatával jó eséllyel vég-
legesen eltávolítják Rousseffet a hatalomból. Az ellene folyó eljárást hivatalosan a 
költségvetési törvény be nem tartása miatt kezdeményezték, ami eléggé átlátszó és 
álságos indok, mivel az elmúlt 20 évben az állami kiadások „kreatív könyvelésével” 
szinte minden elnök (és alelnök) megsértette azt. Rousseff igazi bűne a harmadik 
éve tartó gazdasági válság és az ahhoz való „hozzájárulása”, valamint pártjának az 
egész Petrobras (Lava Jato) korrupciós ügyben játszott vitathatatlan főszerepe. Az 
elnök asszony az eljárás kapcsán többször is a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, de az 
minden alkalommal elutasította a jogi kifogásait.

Felvetődhet a kérdés, hogy nem lenne-e egyszerűbb, ha egy előrehozott el-
nökválasztáson az emberek döntenének az új elnök személyéről. A legutóbbi 
felmérések szerint a brazilok 60 százaléka ért egyet a Dilma Rousseff elleni alkot-
mányos felfüggesztési eljárással, azonban csak 8 százalékuk (!) támogatja Michel 
Temer alelnököt, míg 25 százalék még mindig a hivatalban lévő elnök mellett áll ki. 
A megkérdezettek 62 százaléka szeretne előrehozott elnökválasztást, azt azonban 
csak az alkotmány módosításával lehetne kiírni, jelenleg nincs rá lehetőség. (Az el-
nök eltávolítása után az alelnök, annak akadályoztatása esetén az alsóház, majd 
a felsőház, legvégül a Legfelsőbb Szövetségi Bíróság elnöke veszi át a végrehajtói 
hatalom vezetését.)

Új szelek, régi Arcok

Az új Temer-kormány nemcsak a hatalomra jutás módjával, hazai elfogadott-
ságával, hanem az összetételével kapcsolatban is vihart kavart. Az eddigi 
alelnök által vezetett új (hivatalosan átmeneti), kizárólag fehér (kreol), közép-

korú férfi miniszterekből álló brazil kormány tagjainak száma 33-ról 22-re csökkent. 
Egyik első lépésként több ezer, „nem felvételi vizsgával bekerült” alkalmazott (vagyis 
a kabinetekben dolgozó politikai tanácsadók) elbocsátását jelentették be, valamint 
jelezték, hogy a költségvetési hiány csökkentése érdekében szükség van az állami 
kiadások visszafogására. A brazil központi bank új elnökének egy liberális köz-
gazdászt, a legnagyobb ottani kereskedelmi pénzintézet (Itaú Unibanco) vezető 
közgazdászát nevezte ki, amit pozitív üzenetnek szánt a nemzetközi pénzpiacok 
számára. Az új gazdasági miniszterré pedig az első Lula-kormány egyik megha-
tározó gazdaságpolitikusát nevezte ki Temer, hasonló megfontolásból. Emellett 
az új elnök a WikiLeaks-dokumentumok szerint érzékeny politikai információkkal 
segítette az amerikai nagykövetség munkáját – ez lehetett akár egy kötetlen be-
szélgetés vagy kölcsönös információcsere is az akkori amerikai tanácsossal, amit 
aztán a nagykövetség így „adott el” a State Departmentnek. A diplomáciában egy-
általán nem szokatlan a helyi pártvezetők és a nagykövetségek közötti ilyen jellegű 
kommunikáció a kölcsönösség jegyében…

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1769742-governo-alega-desvio-de-poder-e-vai-ao-stf-para-barrar-impeachment.shtml
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/26/america/1461706368_153986.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/13/actualidad/1463171897_512719.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/13/actualidad/1463171897_512719.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/17/actualidad/1463490343_322209.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/17/actualidad/1463490343_322209.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/14/america/1463179442_592765.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/14/america/1463179442_592765.html
http://www.telesurtv.net/news/Wikileaks-Michel-Temer-fue-informante-de-la-CIA-20160513-0024.html
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Az új kormány nemzetközi fogadtatása is érdekes kérdéseket vet fel. Latin-
Amerikában több, jellemzően populista baloldali vezetésű ország (Kuba, Venezuela, 
Ecuador, Bolívia, El Salvador, Nicaragua) nem ismeri el az új brazil kormányt. El Sal-
vador ment a legtovább: meg is szakította a diplomáciai kapcsolatait Brazíliával. Az 
Obama-adminisztráció, Chile, Uruguay és Kolumbia is hűvös fogadtatásban része-
sítette Temert, melyet jelenleg a „csönd” jellemez, habár nem kérdőjelezik meg a 
felfüggesztési eljárás jogszerűségét és az új kormány legitimitását. A szomszédos 
országok vezetői közül talán csak az argentin elnök, Mauricio Macri örül valószí-
nűleg a változásoknak, bár ő is csak annyit nyilatkozott, hogy elfogadja a brazil 
kormányváltást, és nem kommentálta annak körülményeit. Talán nem meglepő, 
hogy az új brazil külügyminiszter első hivatalos útja éppen Buenos Airesbe vezetett.

olimPiAi előkészületek

A brazil belpolitikai forrongások talán nem is érdekelnék különösebben se a nem-
zetközi, se a hazai közvéleményt, ha augusztusban nem Rio de Janeiróban 
kezdődnének az olimpiai játékok. A helyi és a nemzetközi szakértők egyaránt 

azt állítják, hogy a riói olimpiát nem veszélyeztetik a brazil belpolitikai turbulenciák. 
Mivel a játékokat Rio és a brazil olimpiai bizottság szervezi, a kormányváltásnak 
közvetlen hatása valóban nem lesz. Csak nagyon kellemetlen felhangot ad neki az 
ország elnökének kevesebb mint három hónappal a rendezvény előtti megbukta-
tása. Ennek ellenére az olimpiai játékokra való felkészülés hosszú távon komolyan 
javítja a város infrastrukturális ellátottságát, különösen a tömeg- és a közúti köz-
lekedés terén. A várt 350.000 külföldi és több százezer brazil turista pedig rövid 
távon fellendítheti a térség gazdaságát is. (A riói szállodák állítólag már megteltek, 
azonban a jegyeladás mértéke egyelőre elmarad a várttól.) Valószínűleg maga az 
olimpia nem lesz nyereséges, vagyis a belépőjegyekből és a reklámokból származó 
bevételek nem fogják a befektetett pénzt behozni, azonban a városra remélhetőleg 
(Barcelonához hasonlóan) tartós és hosszú távú pozitív hatással lesz a játékokat 
követően a turizmus fellendülése és a nemzetközi befektetések növekedése, hiszen 
azokat most a szokásos brazíliai infrastruktúránál sokkal jobb várja majd.

Az olimpiai létesítmények építése halad. A frissen szerzett saját tapasztalataim 
alapján kijelenthetem, hogy az Engenhão negyedben lévő Nilton Santos olimpiai 
stadion (ahol a hivatalos megnyitó is lesz) majdnem teljesen kész. A pánamerikai 
atlétikai versenyt is sikeresen tartották meg benne 2016. május 15-én. Bár még a 
vendégellátó, kiszolgáló létesítmények (büfék, árusok) és a lelátókon a széksorok 
egy részének az építését nem fejezték be.

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/eua-rechacam-tese-de-golpe-no-brasil
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/eua-rechacam-tese-de-golpe-no-brasil
http://m.figyelo.hu/cikkek/433101-olimpiai-felkeszules-egy-puccs-arnyekaban
https://www.moodys.com/research/Moodys-Olympics-will-give-Rio-long-lasting-infrastructure-benefits-boost--PR_349010?WT.mc_id=AM~WWFob29fRmluYW5jZTQyX1NCX1JhdGluZyBOZXdzX0FsbF9Fbmc=~20160516_PR_349010
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A Nilton Santos olimpiai stadion (2016. május 15.)

(A szerző saját felvételei)
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A Maracanã stadion és a mellette álló közvetítői központ már majdnem kész. 
Komolyabb építkezések a Barra da Tijuca negyedben található olimpiai park kör-
nyékén láthatóak, ahol még a felszíni tömegközlekedés külön sávjait és megállóit 
építik, illetve egyes fedett sportpályákon dolgoznak, láthatóan nagy erővel.

A Barra da Tijucában lévő olimpiai park és környéke

(A szerző saját felvételei)
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A riói olimpia szervezőbizottsága többször megerősítette, hogy a legfontosabb 
tömegközlekedési beruházás, a riói négyes metró készen lesz a játékok kezdetére 
(legalábbis az olimpiai falu és a belváros közötti szakasz). Azt is tudni lehet azon-
ban róla, hogy az olimpia ideje alatt csak korlátozottan lehet majd használni (a 
szervezők, a sportolók és a turisták vehetik majd igénybe, a tervezettnél hosszabb 
menetidővel). A lakosság szeptember 19-én tudja birtokba venni, és – várhatóan – 
akkortól lehet használni teljes kapacitással.

A latinos mentalitásnak megvan a maga szépsége, így a helyi eseményeket nem 
lehet a német precizitással mérni vagy megfigyelni. Remélhetőleg az az aranysza-
bály, hogy Latin-Amerikában a káoszból végül a legtöbbször mindig kijön „valami” 
– akár üzleti megbeszélésekről, akár egy beruházásról van szó –, most az olimpi-
ára is érvényes lesz. Egy biztos: a brazil kormány, Rio de Janeiro városa és a helyi 
olimpiai szervezőbizottság, valamint a brazilok is mindent megtesznek a sikeres, jó 
hangulatú olimpia lebonyolításáért.

A Nilton Santos olimpiai stadionban tartott pánamerikai verseny szurkolói

(A szerző saját felvétele)

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/04/rjtv-percorre-trilhos-da-linha-4-do-metro-pela-ponte-estaiada-da-barra.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/linha-4-do-metro-do-rio-vai-funcionar-para-populacao-em-setembro.html



