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Fortsättning från föregående uppslag

Mästerskapet som skulle bli Brasiliens 
bevis på att landet är moget att arrang-
era VM 2014 har gett motsatt resultat. 
Alla på plats inser att nästa års VM är 
i fara.

Under de tio senaste 
åren har Brasilien gått 
från att vara ett land 
som tar emot bistånd till 
att bli en stormakt som 
skänker bistånd till 
Afrika. Miljontals 
människor har lyfts ur 
fattigdom och medel-
klassen har vuxit till att 
utgöra majoriteten av 
befolkningen. Brasilien 
är världens sjätte största ekonomi och 
har fått en utrikespolitisk tyngd i det 
globala samhället. Men under denna 
fantastiska resa har regeringen inte på 
allvar tagit itu med landets två största 
problem – utbildningen och vården.

I Unescos rankning av länder med bäst 
utbildning befinner sig Brasilien på 87:e 
plats. Den kommunala skolan saknar 
både lärare, lokaler och läromedel. 
Endast de elever med föräldrar som kan 
betala privatskola lär sig vad som behövs 
för att klara intagningsproven till uni-
versiteten. De fattiga eleverna som gått 
kommunal skola får börja jobba.

De allmänna sjukhusen är av samma 
usla kvalitet som grundskolorna. Det 
saknas läkare, hygien och utrustning, 

vilket har gjort att medellivslängden 
i Brasilien är lägre än i både Colombia, 
Mexiko och Argentina.

Problemet är inte pengarna. Det brasi-
lianska skattetrycket ligger på 36 pro-
cent, vilket är det högsta i utvecklings-
världen och i nivå med flera europeiska 

länder. Problemet är att 
en stor del av pengarna 
försvinner i korruption. 
Den politiska klassen 
behandlar skattepeng-
arna som sina egna och 
väljarna har mer eller 
mindre accepterat att 
det är så.

För oss utländska 
korrespondenter har det 
alltid varit svårt att 

förstå varför brasilianare inte reagerar 
när de ser att deras folkvalda snor skatte-
medlen och kommer undan med det. De 
flesta brasilianare svarar att det inte 
hjälper att klaga. Rättsväsendet är 
korrupt och medierna är kontrollerade. 

Andra menar att brasilianare är 
konflikträdda och har för mycket tåla-
mod. De är inte som argentinarna som 
smäller med sina kastruller så fort 
regeringen gör det minsta fel. Om det 
stämmer kan man säga att tålamodet och 
konflikträdslan tog slut måndagen den 
17 juni 2013.

Över 100 000 samlades i Rio för att 
fredligt protestera mot korruptionen 
i landet. Fyra dagar senare arrangerades 
en ny demonstration som samlade 

300 000 på Rios paradgata Avenida 
Presidente Vargas.

– När folk såg de nya arenorna som 
byggts av skattemedel blev de förban-
nade och tänkte att om vi kan bygga så 
fina arenor, varför har vi då kontinen-
tens sämsta sjukhus och skolor. De 
faraoniska arenorna blev droppen som 
fick bägaren att rinna över, förklarar 
Juca Kfouri, Brasiliens främsta fotbolls-
skribent.

Han drar handen genom håret.
– När politikerna skyllde ifrån sig och 

sa att det var Fifa som krävde att are-
norna skulle vara så moderna, så blev 
folket ännu argare och krävde att de 
allmänna sjukhusen och skolorna också 
håller Fifastandard.

Brasilien har lagt mer pengar på sitt 
mästerskap än vad VM 2002 i Japan och 
Sydkorea, VM 2006 i Tyskland och VM 
2010 i Sydafrika kostade sammanlagt. 

Enligt den brasilianska regeringen har 
staten satsat 80 miljarder kronor på att 
renovera tre arenor, 
bygga nio nya och 
anlägga vägar och 
infrastruktur till are-
norna. 

Enbart renoveringen 
av Maracanã har kostat 
mer än att bygga en ny arena. Notan 
slutade på 4,5 miljarder kronor, trots att 
arenan renoverades och fick nya stolar 
så sent som 2007. 

En stor del av pengarna misstänks ha 
gått rakt ned i guvernörens kampanj-

kassa som ska användas under nästa års 
val för att köpa röster.

Det bästa med protesterna, menar Juca 
Kfouri, är att myndighetspersonerna för 
första gången blivit rädda.

– Titta bara på fotbollsförbundets 
president. Han vågar knappt synas ute 
längre. På arenorna är det ingen som vill 
sitta bredvid honom. Han vågar inte ens 
träffa spelarna efteråt på hotellet.

Det brasilianska landslaget, som var 
utbuat före Confederation Cup, har 
gett sitt stöd till demonstratio-
nerna och åter fått folkets 
kärlek. Inte på flera decen-
nier har supportrarna 
sjungit den brasilianska 
nationalsången lika 
högt inför match-
erna.

– Jag som bor 
i England vet att 
livet i Brasilien 
skulle kunna vara 

mycket 
bättre, sa 
Chelseabacken 
David Luiz, under 
demonstrationerna.

Han fick medhåll av 
anfallsstjärnan Hulk.

– Jag kommer från underklassen och 
känner suget att vara med på gatorna. Vi 
vet att de har en anledning att vara där, 
sa han.

Fotbollsvärldens nya älskling, 21-årige 
Neymar, skrev på Twitter att han kände 

De faraoniska 
arenorna blev 

droppen som fick 
bägaren att rinna över.

Många demonstranter grips av 
polis. Foto: ReuteRs

”Jag känner suget att vara  med på gatorna”

Paola Cruz, 20, student:
– Bättre sjukvård, utbild-

ning och kollektivtrafik. Det 
räcker nu! Vi har blivit utnytt-
jade tillräckligt.

Vanliga plakat i demonstrationstågen:
MM ”VMMförMvem?”
MM ”ViMbehöverMinteMmerMfotboll.MViMvillMhaMskolaM

ochMläkare”
MM ”AvloppMochMvattenMnu!”
MM ”ViMvillMhaMskolorMochMsjukhusMiMFifastandard”

MMFörMattMlugnaMprotesternaM
kommerMpresidentMDilmaMRous
seffMattMlämnaMinMettMförslagM
iMmorgonMtillMkongressenMomMenM
folkomröstning.MPresidentenMvillM
attMväljarnaMskaMvaraMmedMochM
bestämmaMhurMlandetsMpolitiskaM
systemMskaMmoderniseras.

MMEttMförslagMärMattMförbjudaMnäringslivetMfrånMattM
geMkampanjbidragMtillMpartierMochMpolitiker.MSomM
detMserMutMnuMåterfinnsMlandetsMbyggbolagMblandM
deMsomMskänkerMmestMpengar.

MMDemonstranternaMmisstänkerMattMkampanj
bidragenMärMdoldaMmutorMtillMpolitikernaMförMattM
bolagenMsedanMskaMvinnaMframtidaMstatligaMupp
handlingar.

Rousseff.

MM IMdagMväntasMnyaMdemonstrationerMvidMMara
canãMinförMfinalenMmellanMBrasilienMochMSpanien.

MMFörMattMgöraMdetMsvårareMförMpolisenMattMspärraM
avMarenanMkommerMprotesternaMattMdelasMuppM
iMtreMdemonstrationstågMsomMavgårMvidMolikaMtiderM
frånMolikaMplatser.MDenMförstaMmanifestationenM
inledsMklockanM14MsvenskMtid,MpåMtorgetMPraçaM
SaensMPeñaMiMstadsdelenMTijuca,MsomMliggerM
mindreMänMtvåMkilometerMfrånMMaracanã.

MMFinalenMspelasM24.00MsvenskMtid,MochMvisasMiMSVT.

Den jättelika Maracanãstadion, som renoverats 
för 4,5 miljarder kronor.

VarfØr deltar 
du i demon-

strationerna?

demonstranternas budskap

s˚ ska protesterna dÆmpas

m˚ltaVlan i dag – finalarenan


