
de strijd aanbinden met de excessieve ongelijk-
heid in het land. Buitenlandse investeerders wa-
ren juist erg huiverig voor Lula’s mogelijk over-
winning. Parallel aan de stijgende populariteit
van Lula in de peilingen steeg de risico-index
voor Braziliaanse staatsobligaties. Goldman
Sachs ontwikkelde een ‘Lulameter’ die de kans
op overwinning van de pt kandidaat aangaf, en
toen die steeds verder steeg begon op Wall Street
rond te zoemen ‘it is time to get out’.2 Niettemin
won Lula in de tweede ronde de verkiezingen
met 53 tegen 33 miljoen stemmen en daarmee
‘won de hoop van de angst’, aldus Lula in zijn
overwinningstoespraak.3

lula’s internationale koers

Terugblikkend op het eerste jaar van Lula’s presi-
dentschap valt op hoe hij rusteloos en doelge-
richt heeft gewerkt aan regionale en internatio-
nale betrekkingen ter versterking van de positie
van Brazilië en andere ontwikkelingslanden.
Kort na zijn aantreden in januari sprak Lula op
het World Social Forum in Porto Alegre (Brazilië)
om daarna direct door te vliegen voor een toe-
spraak naar de tegenpool: het World Economic
Forum in Davos. In Latijns Amerika werkte hij
hard aan de politieke en economische banden en

De wto-top in Cancún klapte uit elkaar door het
strijdbaar optreden van de groep ontwikkelings-
landen onder Braziliaanse leiding. De plannen
voor een vrijhandelszone van Noord- en Zuid-
Amerika zijn flink verwaterd door de gewijzigde
opstelling van Brazilië. En in eigen land is een
begin gemaakt met omvangrijke beleidshervor-
mingen. Terwijl Lula voor velen een held is, ra-
ken steeds meer Brazilianen teleurgesteld. El-
ders, vooral in de Verenigde Staten, ziet men
hem als een bedreiging; in Newsweek werd hij
vlak na Cancún zelfs afgeschilderd als de grootste
kluns onder de staatshoofden in 2003.1

Al maanden voor de presidentsverkiezingen
van oktober 2002 ontstonden grote spanningen
omdat Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, kandidaat van
de arbeiderspartij pt, goede kans maakte te win-
nen. Een meerderheid van de Braziliaanse bevol-
king hoopte dat zijn vierde poging in dertien jaar
eindelijk zou slagen. Vooral onder de armen van
dit grootste Latijns Amerikaanse land waren de
verwachtingen hoog gespannen: de uit een arm
gezin afkomstige voormalig vakbondsleider zou
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naast grote landen als India, Zuid-Afrika en
Mexico en een trits kleinere. Europa en de vs le-
ken overrompeld door deze nieuwe strategie.
Door een gebrek aan effectieve onderhandeling
over uitruil van verschillende eisen werd uitein-
delijk geen akkoord bereikt. 

Op het terrein van regionale integratie volgt
Brazilië al langere tijd de strategie van sterke
banden met soortgenoten. Of eigenlijk is soort-
genoten niet de goede term, want in Latijns
Amerika is Brazilië de enige echte reus (qua op-
pervlak, bevolkingsaantal, bnp

5) en daarmee de
regionale grootmacht. Hierdoor is het niet onlo-
gisch dat Lula uiting geeft aan de brede onvrede
die in Latijns Amerika leeft over het imf beleid.
En dat Brazilië landen in moeilijkheden, zoals
Cuba, Bolivia6, Venezuela7 en Argentinië, bij-
springt ¬ waarbij uitbreiding van de eigen eco-
nomische betrekkingen ook een belangrijke rol
speelt. Brazilië’s regionale integratiebeleid richt
zich vooral op de Mercosul (in het Spaans ‘Mer-
cosur’): de douane-unie samen met Argentinië,
Uruguay en Paraguay, en de geassocieerde leden
Chili, Bolivia en sinds kort Peru. Lula zegt te stre-
ven naar het uitbouwen van Mercosul naar een
gemeenschappelijke markt ¬ een bestaand plan
¬ wat zou betekenen dat regionaal beleid moet
worden gemaakt voor zaken als diensten, over-
heidsaanbestedingen en investeringen. Al kan
Brazilië hier in theorie een zwaar stempel op
drukken, bondgenoten zijn onmisbaar. Lula zet
daarbij vooral in op het bondgenootschap met
buurland Argentinië, zeker sinds Kirchner daar
aan de macht is. In oktober maakten zij bekend
gezamenlijk een leidende rol in Latijns Amerika
te willen spelen en lanceerden zij de Buenos
Aires Consensus, die de Washington Consensus
zou moeten vervangen. Met deze nieuwe con-
sensus willen Lula en Kirchner Latijns Amerika
beter wapenen tegen de grote externe beleidsbe-
ïnvloeding, de destabiliserende invloed van spe-
culatieve geldstromen en de concurrerende be-
langen van de ‘meer ontwikkelde blokken’. In het
nieuwe ontwikkelingsmodel dienen groei, soci-
ale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid
verbonden te worden. En in de verre toekomst

bezocht hij vele staatshoofden, waaronder ook
Fidel Castro en Hugo Chávez. In juni kwam hij
samen zijn collega’s uit Zuid-Afrika en India om
het gezamenlijk overlegforum ibsa in het leven
te roepen. Dit was tevens het startschot van de G-
20+ (ruim twintig ontwikkelingslanden waar in
totaal de helft van de wereldbevolking leeft) die
in september het handelsoverleg in Cancún zo’n
onverwachte wending gaf. In oktober sprak Lula
in São Paulo tot de Socialistische Internationale,
waarvan zijn pt wellicht volgend jaar lid wordt.
En in november bezocht hij onder meer een
reeks landen in Zuidelijk Afrika, waar hij bijvoor-
beeld met Mozambique overeen kwam dat Brazi-
lië het land zal bijstaan in de bestrijding van Aids
en er een fabriek voor Aids-medicijnen zal bou-
wen. Bij de bezoeken aan ontwikkelingslanden
staat samenwerking centraal, al laat Lula niet na
warme banden direct te verzilveren in de vorm
van handelsbevordering, of het nu in Zuid-
Afrika, Cuba of Azië is. Zoals hij op zijn reizen
ook niet nalaat zijn kritiek te uiten op de Ameri-
kaanse interventie in Irak, op Westers protectio-
nisme of op de imf die schuldverplichtingen bo-
ven armoedebestrijding zet.

Een anti-globalist kan Lula niet genoemd wor-
den. Ondanks zijn linkse achtergrond, vele kriti-
sche uitlatingen, en (politieke) vriendschappen
met figuren als Chávez en Castro, is Lula strikt
gezien niet eens zo anti-neoliberaal. Lula verzet
zich tegen te grote liberalisering van het kapi-
taal, maar zijn pro-vrijhandels standpunt staat
als een paal boven water ¬ wat overigens goed
past bij de sterke voorkeur voor een marktecono-
mie onder de Braziliaanse bevolking.4 Lula’s stre-
ven is vooral gericht op vrijhandel zonder het
protectionisme van de geïndustrialeerde landen
en hij verzet zich tegen de westerse neiging via
aanvullende regels over patenten, investeringen
en dergelijke steeds meer het nationale beleid
van ontwikkelingslanden te dicteren. Tijdens de
wto-top in Cancún verdedigde Brazilië als aan-
voerder van de G-20+ dit standpunt met verve.
De groep legde veel gewicht in de schaal door de
gezamenlijke opstelling van ontwikkelingslan-
den uit de verschillende regio’s: bovenal China,
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groep die het westen bij de wto heeft wakker ge-
schud; zij streven er elk naar zitting te krijgen in
de vn Veiligheidsraad; en ook niet onbelangrijk
voor deze nieuwe verhoudingen is Brazilië’s
steun voor het Zuid-Afrikaans streven het
Wereldkampioenschap Voetbal van 2010 binnen
te halen ¬ mits Brazilië daar dan wel de kans
krijgt te winnen, zo grapte Lula naar Mbeki
tijdens zijn staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Soms
wat onconventioneel, maar zeer gericht ¬ en
verre van klunzig ¬ is Lula bezig met verschil-
lende oude en nieuwe Zuid-Zuid connecties een
machtsbasis te creëren waarmee bestaande
internationale verhoudingen kunnen worden
open gebroken en ook het Zuiden richting kan
gaan geven aan processen van globalisering. 

voorzichtig manoeuvreren

De goede sier die Lula buiten de landsgrenzen
maakt, contrasteert met de groeiende kritiek en
frustratie over zijn beleid onder de eigen 180-
miljoen koppige bevolking. Nu waren de ver-
wachtingen ook wel erg hoog gespannen. Lula
ageerde niet alleen tegen de internationaal vrij-
wel ongeëvenaarde ongelijkheid in Brazilië (al-
leen in Sierra Leone, Swaziland en de Centraal
Afrikaanse Republiek is het nog erger), hij is bo-
vendien zelf hét symbool van ‘mobilisatie van
onderop’. Volgens schrijver Luis Fernando Veris-
simo is Lula voor Brazilië wat Mandela voor
Zuid-Afrika was: ‘Mandela was de eerste presi-
dent van de zwarte meerderheid. Lula de eerste
van de bezitslozen’.9 Daarnaast wekte Lula’s elec-
torale overwinning democratische verwachtin-
gen omdat het zijn pt, in tegenstelling tot de rest
van de politieke partijen, gelukt is democratise-
ring van onderop handen en voeten te geven.
Socioloog Alain Touraine noemde de pt, samen
met de Zapatistas in Mexico en de mensenrech-
tenbeweging in Argentinië, de belangrijkste
bron van politieke en maatschappelijke verande-
ring in Latijns Amerika.10 Lula, zo werd gehoopt,
zou eindelijk iets doen tegen de hardnekkige be-
perkingen van de neoliberale democratisering in
de regio, waar ¬ ongeacht zware maatschappe-

zou de Mercosul omgevormd moeten worden in
een brede Latijns Amerikaanse natie.

Ten aanzien van de Free Trade Agreement of the
Americas (ftaa) is Lula’s opstelling daarentegen
parallel aan die over de wto. Al tijdens zijn ver-
kiezingscampagne sneerde hij dat het Ameri-
kaanse ftaa voorstel annexatie- in plaats van in-
tegratiepolitiek was. In recente onderhandelin-
gen over de vrijhandelszone van het gehele
westelijk halfrond (Noord-, Midden- en Zuid-
Amerika) verzet Brazilië zich fel tegen (deels
nieuwe) Amerikaanse subsidies voor de eigen
landbouwsector en tegen de eis van de vs dat
naast landbouw- en industriële goederen ook
diensten en investeringen geliberaliseerd die-
nen te worden. Aan de oppervlakte kan dit over-
komen als anti-imperialisme, waarbij Lula op-
komt voor de regio; in werkelijkheid prevaleren
nationale economische belangen. In de regionale
economie is Brazilië voornamelijk importeur
van allerlei grondstoffen en exporteur van ver-
werkte goederen, transportmiddelen en machi-
nerie. Vrije concurrentie met Amerikaanse
ondernemingen zal Brazilië dus waarschijnlijk
meer kwaad dan goed doen. De rest van de La-
tijns Amerikaanse landen hebben er door hun
andere positie lang niet allemaal belang bij zich
achter Brazilië te scharen. Terwijl Lula zich in-
spant voor een gezamenlijk Latijns Amerikaanse
blok in de onderhandelingen met de vs, heeft
deze laatste via bilaterale ‘deals’ sinds Cancún al
zes Latijns Amerikaanse landen8 losgeweekt van
de G-groep. De voorlopige uitkomst van deze
strijd is de ondertekening op 21 november 2003
van de ftaa ontwerptekst, die landen meer
ruimte geeft voor bescherming van gevoelige
sectoren. Alhoewel enkele gevoelige kwesties
vooruit zijn geschoven, heeft Lula hiermee een
belangrijke overwinning geboekt ten koste van
de pan-Amerikaanse vrijhandelsplannen van de
Verenigde Staten. 

De driehoek met India en Zuid-Afrika laat
zien dat Lula zich tot doel stelt een volwaardige
deelname van Brazilië en andere grote ontwikke-
lingslanden aan de internationale politiek te be-
reiken: zij vormen samen de ruggengraat van de
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Enrique Cardoso (1994-2002) van de sociaal-de-
mocratische pdsb. Diens Real Plan (een reeks van
financiële hervormingen en bezuinigingen)
bracht de inflatie terug van bijna 2500% in 1993
naar 22% in 1995 en verder voerde Cardoso het
bekende beleid van deregulering, privatisering,
en liberalisering van handel en investeringen.
Aanvankelijk stegen de buitenlandse directe in-
vesteringen spectaculair en was de economische
groei bevredigend (rond de 4% per jaar), maar

dit hield geen stand en de neoliberale aanpak
ging ten koste van de werkgelegenheid.
Bovendien kreeg Brazilië eind 1998 een klap
mee van de nervositeit op internationale kapi-
taalmarkten: er ontstond een financiële crisis
omdat zowel de economie als de overheidsfinan-
ciën grote zwakke plekken bleken te vertonen.
Afgezien van de directe economische en sociale
gevolgen van de crisis, ging door nieuwe bezui-
nigingen het niveau van sociale voorzieningen
naar beneden.12 In 2002 haalde Brazilië krap 1%
economische groei, oftewel stilstand per capita,
waardoor de interne vraag laag is, terwijl de
werkloosheid en informalisering verder door-
groeien.

Lula’s beleid voor minder ongelijkheid en
meer groei stond het afgelopen jaar in het teken
van twee belangrijke hervormingen: van het
pensioenstelsel en van het belastingstelsel. Voor
Latijns Amerikaanse begrippen is de belasting-
druk met zo’n 33% van het bnp hoog, maar de
verdeling is erg ongelijk en leunt relatief zwaar
op de industrie en de export sector ¬ juist de
sectoren waarvan meer groei gewenst is. De fe-
derale overheid besteedt vervolgens 16% van het

lijke pressie ¬ economische en sociale rechten
het sluitstuk van overheidsbeleid blijven. 

In tegenstelling tot de vele (neo-)populisten
die de Latijns Amerika-politiek bevolken, is Lula
leider van een brede politieke organisatie met
een democratische interne organisatie. De pt

staat bekend als een ‘radicaal democratische en
niet-dogmatische politieke partij’.11 De partij was
een bron van verzet tegen de militaire dictatuur
(1964-1985) en sindsdien een bron van vernieu-
wende politieke mobilisatie en participatie. Zo
introduceerde de pt een partijorganisatie met
werkelijke ledenparticipatie ¬ in tegenstelling
tot de traditionele partijen met hun caciques (po-
litieke bazen). De arbeiderspartij onderhoudt
verder betrekkingen met velerlei maatschappe-
lijke organisaties, waaronder de grote vakcen-
trale cut. Deze relaties zorgen voor een maat-
schappelijke basis voor de pt, maar zijn bepaald
niet vrij van spanningen. 

Door middel van de zogenaamde participa-
tieve begrotingsontwikkeling (pb) is de pt erin
geslaagd burgers en organisaties meer te betrek-
ken bij lokaal bestuur in ruim honderd steden.
Volgens dit systeem hebben burgers en maat-
schappelijke organisaties een beslissende stem
bij de besluitvorming over een deel van de ge-
meentelijke begroting. Een reeks van informatie,
inspraak- en overlegronden met een groot aantal
mensen en organisaties moet duidelijk maken
welke zaken het meeste prioriteit hebben en
waaraan het geld precies besteed gaat worden.
Door jarenlange ervaring met pb wordt een stad
als Porto Alegre veelvuldig bezocht door ‘poli-
tieke toeristen’ vanuit de hele wereld die willen
leren van dit democratiseringsexperiment. pb en
andere inspanningen hebben ervoor gezorgd dat
de pt ‘haar’ gemeentes en deelstaten veelal goed
en transparant bestuurd heeft en ter plaatste suc-
ces had met de bestrijding van ongelijkheid. 

Of dat laatste ook op nationaal niveau zal luk-
ken is bovenal afhankelijk van de economie. De
ambitie van Lula is een hoge en stabiele groei die
tot meer formele banen leidt. Zijn economische
beleid is een vervolmaking van het beleid dat
werd ingezet door Lula’s voorganger, Fernando
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hielden pters in het parlement zich van stem-
men of stemden zij tegen. De te kort schietende
landverdeling en het armoedebeleid leidden tot
stevige acties. De landlozenorganisatie mst was
in de afgelopen jaren al meer op afstand van de
pt komen te staan en heeft zich nu fel tegen Lula
gekeerd en samenwerking gezocht met organi-
saties van thuislozen en werkelozen. Ook is er
meer afstand gekomen in Lula’s relatie met de
vakbeweging cut, voorheen een belangrijke
steunpilaar van de pt, welke nu samen met de
mst protesten tegen zijn beleid organiseert. En
dan is er nog de onmisbaarheid van buitenlands
kapitaal, ongeacht of het nu directe investeer-
ders, kopers van aandelen en staatsobligaties, of
het imf betreft. Ondanks Lula’s kritiek heeft Bra-
zilië begin november toch weer een overeen-
komst voor 14 miljard dollar gesloten met het
Fonds.

Alhoewel een groeiend aantal Brazilianen de
hoop begint te verliezen, gaat het nog redelijk
goed met de populariteit van Lula: rond de helft
van de bevolking vond Lula na zijn eerste rege-
ringsmaanden nog goed of zeer goed en dat is
meer dan bij zijn voorgangers. In geval van
nieuwe verkiezingen zou een meerderheid weer
op hem stemmen. Dat heeft misschien ook te
maken met Lula’s beleid tegen geweld, waaron-
der een nieuwe wapenwet die illegaal bezit veel
strenger strafbaar maakt. Met het nog altijd stij-
gend geweld is een grote meerderheid in Brazilië
tegen het bezit van wapens, vooral in de grote
steden waar het straatgeweld het ernstigst is: in
2002 werden in São Paulo 11.847 mensen ver-
moord en in Rio de Janeiro 6.233. Waarschijnlijk
komt er in 2005 ook een wet die de verkoop van
wapens aan burgers verbiedt.

Opvallend genoeg is Lula onder ondernemers
mateloos populair: ruim driekwart steunt
hem.14 Zij kunnen zich goed vinden in zijn plan-
nen om de grote invloed van financieel kapitaal
te beperken, en daarmee de onzekerheden voor
productief kapitaal. Verder zijn ze enthousiast
over Lula’s hervormingen. Helaas geldt dat alle-
maal veel minder voor buitenlandse onderne-
mers: buitenlandse investeringen waren in de

bnp aan sociale voorzieningen, maar daarvan
gaat tweederde op aan pensioenen van voorma-
lig overheidsfunctionarissen. En door de enorme
staatsschuld van 250 miljard dollar (54% van het
bnp) zijn de schuldenverplichtingen een hoge
post in de overheidsbegroting. Lula is daarom
snel begonnen aan hervormingen die het pensi-
oenstelsel goedkoper maken (minder rechten en
een belastingplicht voor gepensioneerden) en er-
voor zorgen dat de economisch cruciale sectoren
minder belast worden terwijl elders meer en ef-
fectiever belasting wordt geïnd.

De resterende eenderde van het federale bud-
get voor sociale voorzieningen wordt meren-
deels besteed aan algemene programma’s voor
onderwijs en gezondheidszorg. De toegang tot
die voorzieningen was en is echter zodanig on-
gelijk dat het sociale beleid uiteindelijk maar
nauwelijks iets verandert aan de maatschappe-
lijke ongelijkheid. Tot voor kort was slechts 0,4%
van het bnp beschikbaar voor specifiek op armen
gerichte voorzieningen.13 Het is gezien die
achtergrond niet echt een verrassing dat Lula’s
eigen armoedeprogramma Fome Zero (Honger
Nul) de kritiek krijgt dat het qua omvang en aan-
pak niet volstaat om de 23 miljoen extreem arme
Brazilianen te helpen. Evenmin bleek Lula zijn
campagnebelofte over landverdeling na te kun-
nen komen; nog niet eenvijfde van de beloofde
60.000 stukken grond is in 2003 uitgedeeld aan
landloze families. 

Zie daar de balanceeract die Lula in eigen land
moet zien te volbrengen. Om in parlement en se-
naat voldoende steun voor zijn hervormingen
van het pensioen- en belastingstelsel te krijgen is
Lula gedwongen geweest een brede maar insta-
biele coalitieregering te vormen met de
machtige middenpartij pmdb, en met leden van
de PL (liberaal) en de pps (voorheen commu-
nistisch, nu sociaal-democratisch). Lula’s  brede
regering en haar beleid leiden evenwel tot tegen-
stand binnen de eigen achterban, zowel bij de pt

als bij vakbonden. Een verschraling van het om-
vangrijke pensioenstelsel voor ambtenaren
leidde tot verzet van belanghebbenden, bonden
en de linkervleugel van de pt; uiteindelijk ont-
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zich in de internationale politiek kritischer en
linkser opstelt dan in eigen land. En dat hij in
Brazilië omzichtiger te werk moet gaan in zijn
aanpak van de vele problemen. Maar daar be-
vindt zich tenslotte ook zijn electoraat. Waar de
discrepantie tussen Lula’s internationale optre-
den en zijn nationale beleid sommige Brazilia-
nen stoort, zou het toch goed uit kunnen pakken.
Als Lula er samen met andere ontwikkelingslan-
den in slaagt de fundamenten te leggen voor een
Nieuw Zuiden, dan zullen zowel de inwoners
van Brazilië als miljoenen anderen daar uitein-
delijk beter van worden.

eerste helft van 2003 nog maar een derde van het
jaar daarvoor, met vooral een scherpe daling van
Europese investeringen. De vooruitzichten wor-
den inmiddels wat beter maar dat neemt niet
weg dat de Brazilianen tijdens Lula’s eerste jaar
als president hebben geleden onder een econo-
mische recessie.

Kort gezegd blijkt Lula zowel in binnen- als in
buitenland een handige politicus en een goede
bruggenbouwer. In beide werelden bouwt hij
verder op oude relaties terwijl hij vele nieuwe
betrekkingen aangaat. De vaart waarmee hij dit
doet maakt indruk, evenals de vele resultaten die
hij in één jaar heeft geboekt. Wel valt op dat Lula
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1. In de column van Fareed Zaka-
ria, 29 september 2003.

2. Juan Martínez en Javier Santiso,
‘Financial markets and Politics:
the confidence game in Latin
American emerging economies’,
International Political Science Re-
view (2003), vol. 24, no. 3, 363-
395.

3. Tenzij anders vermeld, zijn de
in dit artikel genoemde cijfers
ontleend aan verschillende
nummers van Latin America Bra-
zil & Couthern Cone Reports en La-
tin Watch (bbva).

4. De meest recente peiling van
Latinobarómetro laat zien dat
volgens bijna 70% van de Brazi-
lianen een markteconomie het
enige systeem is dat hun land
kan ontwikkelen. In geen ander
land in Latijns Amerika ligt dit

percentage zo hoog (zie The Eco-
nomist, 1-11-3: 54).

5. Brazilië is sinds kort voorbij ge-
streefd door Mexico als Latijns
Anerikaans land met het hoog-
ste bnp. Qua omvang van terri-
torium en bevolking is Mexico
echter een stuk kleiner en daar-
naast heeft Mexico door zijn lig-
ging en economisch integratie-
beleid (m.n. lidmaatschap van
de nafta) een heel andere rol
en imago in de rest van Latijns
Amerika.

6. Samen met Kirchner van Ar-
gentinië stuurde Lula enkele
vertegenwoordigers om te be-
middelen in de bloedige con-
frontaties in oktober.

7. De inzet van Lula, Kirchner en
Lagos (Chili) heeft ervoor ge-
zorgd dat Venezulea niet volle-
dig egïslieerd is geraakt. In au-
gustus sloten Lula en Chávez

een financieringsovereenkomst
voor 1 miljard dollar.

8. Het betreft Colombia, Peru, Ecu-
ador, Costa Rica, Guatemala en
El Salvador.
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