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FotbollsstjÆrnan sympatiserar med demonstranterna – VÆnd

Folket har tröttnat på korruptionen och miljardrullningen – och gör uppror: ”Jag önskar att det inte blir något VM”
miljoner människor i ett hundratal 
städer gjort som Roberta. 

De har trotsat tårgasen och gått ut på 
gatan för att demonstrera mot att landets 
skattemedel gått till att bygga världens 
mest moderna fotbollsarenor, i stället för 
att gå till utbildning och sjukvård.

– Jag önskar faktiskt att det inte blir 
något VM här, säger Roberta och försvin-
ner med studenterna.

Tre timmar senare attackerar ett 

hundra tal demonstranter två Fifa-bussar 
med stenar och vandaliserar Sheraton 
där Fifa-delegationen bor i Salvador. 

Samtidigt kommer rapporter om 
att 300 000 demonstranter vandrar 
mot Maracanã i Rio de Janeiro och att det 
i ett trettiotal andra städer samlats mer 
än en miljon människor på gatorna.

Ett av lagen funderar på att överge 
turneringen och Fifa håller krismöte om 
de ska avblåsa Confederation Cup eller 

inte. I stället bestämmer de sig för att 
begära att brasiliansk polis i fortsätt-
ningen spärrar av alla arenorna med en 
radie av tre kilometer. Om det blir bråk 
igen ska det ske så långt bort att tårgas-
granaterna varken hörs eller luktar in 
på arenorna matcherna spelas.

På en natt flyttas sambalandet Brasilien 
trettio år tillbaka i tiden då landet var en 
militärdiktatur. Polis och militär tar över 

gatorna och det som skulle bli en fot-
bollsfest blir i stället en oro över hur 
många som kommer att bli skadade vid 
nästa demonstration. Studenter invade-
rar kongressen och utrikesdepartemen-
tet i huvudstaden Brasília och tre perso-
ner dör i två olika städer när bilister 
tappat tålamodet och kört över studen-
terna som blockerat gatorna.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag
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MaSSproteSter. Demonstrationerna har fått hundratusen
tals att ge sig ut på gatorna. Foto: AP

t˚rgaSoffer. En demonstrant tas om hand efter en tårgas
attack. Trasor indränkta i vinäger hjälper mot gasen. Foto: ReuteRs

t˚rgaSoffer. Många demonstrationer har riktats mot fot
bollsarenorna, som hårdbevakas av polisen. Foto: ReuteRs


