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Folket har tröttnat på korruptionen och miljardrullningen – och gör uppror: ”Jag önskar att det inte blir något VM”

Roberta flyr kravallpolisen som skjuter 
tårgasgranater mot de tiotusentals 
demonstranterna som samlats på en av 
huvudgatorna i Salvador, Brasiliens 
tredje största stad. Roberta är 19 år och 
har aldrig demonstrerat i hela sitt liv.

– Dra tröjan över ansiktet, ropar en 
student från hennes universitet.

Roberta fumlar och hennes kursare får 
hjälpa till. En tårgasgranat exploderar 
bara några meter ifrån henne och 
Roberta klarar det inte längre. Hon viker 

in på en sidogata och börjar gråta.
– Jag gick med för att demonstrera mot 

att de ödslar en massa pengar på are-
norna, men skiter i utbildningen. Och 
kolla vad jag får. Jävla tårgas i ansiktet.

Roberta lägger sina handflator försik-
tig mot kinderna, som om hon vore 
brännskadad. Tårgasen bränner i ansik-
tet. Roberta hostar och kursaren räcker 
över en trasa indränkt med vinäger.

– Om du sätter den framför munnen så 

släpper andningsbesvären, säger han.
Roberta andas in. Ögonen blixtrar till.
– Det funkar!
Hon andas in igen och tittar på sin 

kursare.
– Nu ger vi oss ut igen, säger hon och 

springer ut i kaoset.

De två senaste veckorna, ända sedan 
Confederation Cup inleddes den 15 juni, 
har Brasilien lamslagits av att över två 

SALVADOR/RIO DE 
 JANEIRO. I kväll spe
lar Brasilien final mot 
Spanien i Con
federations Cup 
– genrepet inför nästa 
års fotbollsVM.

MmM Men fotbolls
festen har de senaste 
veckorna helt över
skuggats av demon
strationer.

– När folk såg de 
nya arenorna som 
byggts av skattemedel 
blev de förbannade 
och tänkte att om vi 
kan bygga så fina are
nor, varför har vi då 
kontinentens sämsta 
sjukhus och skolor, 
säger Juca Kfouri, 
Brasiliens främsta 
fotbollsskribent.

MmM Över två miljoner 
brasilianare i ett 
hundratal städer har 
protesterat mot 
 korrumperade makt
havare. Polis och mili
tär har svarat med 
tårgas.

MmM Inför dagens 
 finalmatch på Mara
canã laddar folket om 
– med tre olika 
 demonstrationståg 
i Rio de Janeiro.

Slaget om Brasilien

SALVADOR/RIO DE JANEIRO. Brasilien är världens sjätte största ekonomi 
och en majoritet av befolkningen har god levnadsstandard.

Samtidigt håller skolan och sjukvården fortfarande ulandsklass.
Roberta, 19, är en av dem som tröttnat.

GatuStrider. De senaste veckorna har Brasilien 
lamslagits av demonstrationer – som polisen mött 
med tårgas och gummikulor. Foto: ReuteRs


