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Nu får favelans invånare   

Han kallas Matu och fyller stolt ut sin 
vita, nya T-shirt. ”Demokrati makten 
åt folket”, står det i röda bokstäver 
över bröstet.  Han delar ut valsedlar 
till invånarna som släntrar förbi den 
trånga betonggränden. Avloppsvatt-
net rinner bredvid.

Hittills har den lokale knarkchefen 
bestämt vem som är ordförande i fa-
velans stadsdelsförening.

– Jag ska se till att vi får riktig de-
mokrati här. Rösta på mig, säger Matu 
och ger en valsedel till en surfar tjej på 
väg hem från stranden.

Bredvid honom delar en annan 
kandidat ut sin valsedel. Rörmoka-
ren Guimarães har bott i favelan hela 
sitt liv.

– Jag tänker få ordning på den nya 

vattentanken. Den läcker, säger den 
48-årige mannen.

Några killar på motorcykel  lirkar sig 
genom den trånga gränden. Killarna 
ingår i Röda kommandot, Rios störs-
ta knarkliga, som tidigare styrde livet 
för de åttatusen invånarna i Pavão-
Pavãozinho. Nu patrullerar poliser i 
gränderna och ser till att ligans chefer 
inte kommer tillbaka.

Motorcykelkillarna nickar  åt en 
dam i femtioårsåldern. Alzira är lig-
ans favorit och har varit ordförande i 
stadsdelsföreningen i flera omgångar 
sedan åttiotalet. Nu försöker hon bli 
demokratiskt vald.

– Jag vill att de äldre ska få kom-
munal hjälp att ta sig ned från kullen 
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när de behöver gå på läkarbesök, sä-
ger 53-åriga Alzira, vars son är med-
lem av Röda kommandot.

Han sitter i fängelse, dömd för nar-
kotikabrott.

– Det finns inga kopplingar mellan 
ligan och min organisation längre. Vi 
är helt självständiga nu, försäkrar hon.

I november förra året  stormades 
Pavão-Pavãozinho av polisens elit-
trupp Bope. Med bepansrade fordon 
stängde den 170 man starka styrkan 
av favelans utgångar och sprang in i 
gränderna. 

Tidigare, när den vanliga polisen 
invaderade, gömde ligamedlemmar-
na sig i underjordiska tunnlar och 
återtog kontrollen över favelan när 
polisen försvunnit. Denna gång hade 
elitstyrkans helikopter i gryningen 
hissat ned ett kommando på top-
pen av berget där tunnelmynning-
arna fanns. När gängmedlemmarna 
sprang mot sina gömställen väntade 
den svartklädda elitstyrkan på dem. 

Efter 24 timmar var eldstriden över 
och favelan intogs av staten.

Pavão-Pavãozinho är en  av tretton fa-
velor som de senaste två åren utrustats 
med enheten UPP, Unidade de Polícia 

Pacificadora. Den består av unga män 
som utbildats i medborgerliga rättig-
heter, relationskunskap och i hur man 
uppträder mot barn. De ska ge polis-
kåren ett mänskligare ansikte och inte 
vara lika korrupta som sina kollegor.

– Vi ska fungera som kvarterspoli-
ser och garantera säkerheten så att el- 
och telefonbolagen vågar sig in i fave-
lan. Och givetvis, se till att knarklig-
ans chefer inte kommer tillbaka, sä-
ger Alexandre de Sousa, chef över de 
35 poliserna som varje dag patrullerar 
favelans gränder.

I dag är styrkan förstärkt  med ytter-
ligare 35 man eftersom militären gått 
in i favelorna Vila Cruzeiro och Com-
plexo do Alemão, Röda kommandots 
högkvarter, och tvingat ligans ledning 
att fly därifrån.

– Det finns en risk att de försöker ta 
sig in här igen, säger den 26-årige po-
lischefen i det luftkonditionerade kon-
tor som byggts i utkanten av favelan.

Den 23 december har UPP-styrkan 
funnits ett år i Pavão-Pavãozinho.

– I början var befolkningen skep-
tisk. De visste inte om vi kommit för 
att stanna eller inte. Men jag tycker 

Den senaste tidens attacker i Rio har varit knark-
ligornas hämnd för att den nya polisenheten UPP 
börjat ta över stadens favelor. 

En av den nya politikens förtjänster är att invånarna 
i favelan Pavão-Pavãozinho kunde hålla sitt första fria 
val i söndags. Tidigare var det knarkligan som utsåg 
ordförande i favelans stadsdelsförening.

 ” I början var 
befolkningen 
skeptisk. De 
visste inte 
om vi kommit 
för att stan-
na eller inte. 
Men jag tyck-
er det börjar 
lätta nu.” 
Alexandre de Sousa.

Alzira Maria do Amaral, knarkligans favorit till posten som ordförande i favelans stadsdelsförening, tillsammans med sonen Tiago.  


