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Dödstalen
stiger
■ Australien: 46 städer har hit-
tills översvämmats i främst östra 
Australien. Minst arton männis-
kor har omkommit. Ett dussintal 
personer saknas. Nu stiger vattnet 
i södra Australien och i delstaten 
Victoria, som utkämpat en tretton 
år lång kamp mot torka. Där har 
flera tusen människor nu evakue-
rats på grund av regnen.

■ Sri Lanka: 27 personer har dött i 
översvämningar och lerskred som 
drabbat Sri Lanka de senaste veck-
orna. Över en miljon har tvingats 
fly från områden där ihållande 
monsunregn satt igång katastro-
fen. En femtedel av landets han-
delsskörd av ris har förstörts.

■ Filippinerna: Dödstalet för över-
svämningarna i Filippinerna steg 
under måndagen till minst 51. 

Tre veckors  kraftigt regnande 
har lett till lerskred och drunk-
ningsolyckor i 25 drabbade pro-
vinser. Meteorologer varnar för yt-
terligare skyfall i veckan, särskilt 
längs de östra kusterna.

TT OCH SYDSVENSKAN

 av hjälp efter skyfallen
skyfallet är flera byar ännu isolerade.

– Visst, det är sorgligt. Men jag 
måste ändå understryka den glädje 
jag känner. Vi har fått besök av Bra-
siliens president. Hon har förklarat 
landssorg i tre dagar. Guvernören har 
deklarerat sju dagars sorg i delstaten. 
Vi är inte bortglömda, säger borgmäs-
taren Dermeval Barbosa Moreira.

Mest glad är han för att kommu-
nens vänort i Schweiz, Fribourg, 
skickat ett plan med 32 specialutbil-
dade räddningsarbetare.

– Det känns helt fantastisk. Hela 
världen hjälper oss!

När dödsfallen nämns  tittar han ut 
genom fönstret. Himlen har öppnat 
sig igen. Det öser ned. På en halvtim-
me är huvudgatan förvandlad till flod. 
Panik sprids i centrum. Den finns risk 
för nya jordskred.

– Vi är vana vid att det kan regna 
mycket. Vi bor ju i bergen. Men det-
ta är något annat. Aldrig förr har det 
varit så kraftigt. Till och med lyxvillor 
har åkt sin väg, säger borgmästaren 
och pekar ut genom fönstret.

– Ser du berget där som glänser i 
regnet. Det bodde en miljonär innan. 

Nu är både han, familjen och huset 
borta.

Vad som också försvunnit  är Fribur-
gos främsta turistattraktion. En färg-
glatt målad lift som tar turister 363 
meter upp på ett berg till en italiensk 
restaurang. För barnen finns ett stort 
pariserhjul. I dag är liften försvunnen 
i lermassorna. Restaurangen går en-
dast att nå med helikopter.

– Vi får bygga upp allt igen, säger 
Dermeval Barbosa Moreira som varit 
borgmästare i fyra månader.

Den ordinarie borgmästaren, 86-åri-
ga Heródoto Bento de Mello, är säng-
liggande efter en olycka i Schweiz un-
der semestern. 

– Tidigare var det mest de fattiga i 
favelorna som drabbades av jordskre-
den. Men nu är det alla, både fattiga 
och rika. Denna katastrof var mycket 
mer demokratisk, säger den 52-åriga 
borgmästaren och får mat serverad av 
sin sekreterare.

Kommunen har fått  mycket kritik, 
bland annat av Brasiliens president 
Dilma Rousseff, för att tidigare borg-
mästare tillåtit att lyxvillor och kåkar 
byggts på de branta sluttningarna.

Borgmästaren skakar av sig kritiken.

– Ja, men vad ska du göra. Det kom-
mer en fattig familj. Det enda de har 
är en kåk byggd utan bygglov. Vad 
gör du? River kåken? Nä, det går inte. 
Detta är ett problem som alla kom-
muner har. Inte bara vi.

I Conselheiro Paulino  fortsätter söm-
merskan Rosemary Serafim jakten på 
att hitta sin make. En av grannarna 
har fått fäste med en stor påk. Med 
hjälp av tio grannar lyckas de få upp 
bilen. Rosemary kryper under. Hon 
är under bilen ganska länge. Folk blir 
oroliga. Sedan kommer hon ut, sam-
manbiten. Jorge var inte där.

– Snälla, säg till räddningstjänsten 
att de kommer hit. De måste hjälpa 
mig att hitta min man, säger Rosema-
ry Serafim, som arbetat med att sy un-
derkläder i över tjugo år.

I stadsdelens grundskola ligger 
madrasserna på rad. Här sover ett tju-
gotal familjer som förlorat sina hem. 
De har inte heller hört av myndighe-
terna. En desperat kvinna räcker över 
en lapp.

– Snälla, snälla, ta med den till 
räddningstjänsten. Min gamla mam-
ma behöver medicin. Hon har högt 

blodtryck. Får hon inte medicinen 
snabbt kan hon få hjärtinfarkt.

Efter henne kommer en annan och 
frågar efter mediciner.

– Det har gått en vecka nu. Vi är helt 
avskurna. Inga mediciner. Ingen mat.

Det enda som nått fram är en hjälp-
sändning från den rika oljestaden 
Macaé vid kusten. 

När klockan går mot kväll  i Consel-
heiro Paulino har räddningstjänsten 
fortfarande inte anlänt. Enligt polisen 
är de upptagna med att gräva efter en 
före detta borgmästare. Han har om-
kommit nära sin lyxvilla tillsammans 
med sina söner, femton kilometer 
från Nova Friburgo.
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”Vi är vana 
vid att det 
kan regna 
mycket. Vi 
bor ju i ber-
gen. Men det-
ta är något 
annat.”
Dermeval 
Barbosa Mereira, 
borgmästare.

FAKTA

Jordbruksbygd
■ Nova Friburgo ligger på 1 079 meters höjd fjorton mil norr om Rio 
de Janeiro. 

Staden grundades 1818 av den portugisiske kungen Johan den VI 
för att introducera europeisk jordbrukskultur i Brasilien. Han bjöd 
in tvåtusen schweizare från den franskspråkiga kantonen Fribourg. 
Först några generationer senare kom jordbruket igång, när tyskar, 
libaneser och italienare emigrerade till regionen. 

De flesta grönsaker i mångmiljonstaden Rio de Janeiro kommer 
från trakterna kring Nova Friburgo. Men på grund av regnkatastro-
fen är stora delar av skörden förstörd.

 Rosemary Serafim vill inte ge upp hoppet om att hennes 
man ska vara vid liv.

Tre räddningsarbetare dog i sin bil under söndagens skyfall.

           från att flyta iväg.
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