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 ■ ÖVERSVÄMNINGARNA I BRASILIEN

Desperat behov   
Hon går i cirklar i gyttjan. Håret är 
uppsatt och tröjan oväntat ren. Inom 
fyrtioåriga Rosemary Serafim råder 
kaos. Någonstans under lermassorna 
ligger hennes man.

– Klockan var tre på natten och sky-
fallet vägrade sluta. Han skulle bara 
gå ut och flytta bilen, säger hon och 
tar paus. Han var rädd att den skulle 
flyta iväg på grund av allt regnande.

Rosemary Serafim  vänder blicken 
mot en hundra meter hög brant kulle 
som reser sig en bit ifrån oss. Det var 
den kullens jordtäcke som begravde 
femton hem och ett bilgarage.

– Jag vet att han ligger här någon-
stans. Jag vet att han ligger här nå-
gonstans, upprepar Rosemary Sera-
fim och blickar över ett område på 
hundra kvadratmeter.

I lördags natt,  tre dygn efter den 
värsta naturkatastrofen i Brasiliens 
historia, började en av bilarna som 

också stått i garaget att göra väsen 
från sig. Trots att bilen satt fastklämd 
i leran började strålkastarna blinka 
och tutan att tuta. Rosemary Sera-
fims hopp tändes. Hon trodde att det 
var hennes man, Jorge, 38, som krav-
lat sig fram under bilen för att signa-
lera att han levde.

– Jag sprang ned i ösregnet till 
räddningstjänsten. Men de ville inte 
hjälpa mig. Så länge det fortsätter att 
regna får de inte ge sig ut. ”Det är för 
riskfyllt”, säger de. Jag blev vansin-
nig. Vad ska vi då ha räddningstjäns-
ten till?

När vi träffar henne  i arbetarstadsde-
len Conselheiro Paulino, i utkanten av 
den värst drabbade staden Nova Fri-
burgo, har grannarna samlats för att 
hjälpa till. 

Ett tiotal män försöker bända upp 
bilen för att se om Jorge ligger där un-

der. De sticker påkar i leran och försö-
ker få fäste. Det går inte.

– Om fint folk bott här på kullen 
hade brandkåren säkert redan varit 
här. Med en vajer hade de kunnat dra 
upp bilen på två minuter. Men oss 
bryr de sig inte om, säger bilmekani-
ker Vladimir Costa.

Innan naturkatastrofen  var Nova 
Friburgo känd för att vara Brasiliens 
kalsong- och trosstad. Här tillverkas 
stora delar av landets underkläder. 
Staden har 170 000 invånare och om-
kring 250 underklädesbutiker. I dag 
är Friburgo mer känd för att vara den 
mest drabbade kommunen i regnka-
tastrofen som under några timmar 
kostade 648 människor livet.

Att katastrofen blev så omfattande 
beror på att marken redan var blöt 
och floderna fyllda till bredden när 
rekordskyfallet kom i tisdags natt. 
Sedan i julas har det regnat oavbrutet.

Marken kunde inte suga upp de yt-
terligare 300 millimetrarna som föll 
under sex timmar. 

Den redan porösa jorden släppte 
från sluttningarna och drog med sig 
hus, broar och vägar. Sju dagar efter 

Nova Friburgo. Minst 648 människor har dött på 
grund av regnkatastrofen i Brasilien. Värst drabbat 
är staden Nova Friburgo, där Rosemary Serafi m sö-
ker efter sin man bland lermassorna.

Grannarna försöker lyfta undan en bil för att hitta Rosemary Serafims man som försvann när han gick ut för att rädda sin bil 

 ■ ISRAEL 

Barak bildar
nytt parti i Israel
JERUSALEM
Israels försvarsminis-
ter Ehud Barak lämna-
de på måndagen lan-
dets Arbetarparti för 
att bilda ett nytt mit-
tenparti benämnt Atz-
maut (Självständighet 
eller Oberoende). Åt-
gärden väntas stärka 
premiärminister Ben-
jamin Netanyahus 
ställning.

Barak, premiärminis-
ter 1999–2001 och Arbe-
tarpartiets ledare sedan 
2007, sade vid en press-
konferens att det nya 
partiet ska vara ”mitten-
politiskt, sionistiskt och 
demokratiskt”. Partiet 
ska också kvarstå i Ne-
tanyahus regering. Kort 
därpå godkändes utbryt-
ningen av parlamentet 
knesset.

Med sig till Atzmaut tar 
försvarsministern fyra 
parlamentsledamöter – 
jordbruksministern Sha-
lom Simchon, vice för-
svarsministern Matan 
Vilnai samt Einat Wilf och 
Orit Noked.

Arbetarpartiet har  länge 
dragits med sviktande väl-
jarstöd och fick i senaste 
parlamentsvalet bara tret-

ton mandat, partiets säm-
sta valresultat. Med mån-
dagens avhopp är partiet 
nere på åtta mandat.

Partiets splittring kom-
mer enligt bedömare att 
stabilisera och till och 
med förbättra Netanya-
hu-regeringens ställning, 
och allt tydde på att för-
svarsministerns steg togs 
i nära samordning med 
premiärministern. Ne-
tanyahu kan nu påräkna 
stöd från en ”stabil ma-
joritet” på 66 av knessets 
120 medlemmar.

Bedömare såg  partibild-
ningen som ett sätt av Ba-
rak att taktiskt slå vakt 
om sin ställning som för-
svarsminister och kunna 
sitta kvar i den styrande 
koalitionen. 

Debatten har varit hård 
inom Arbetarpartiet se-
dan Israels fredssamtal 
med palestinierna kört 
fast helt, och många med-
lemmar har krävt att par-
tiet ska lämna regeringen 
i protest.

Barak motiverade sitt 
beslut med att hans gamla 
parti försvagats och splitt-
rats av ”eviga inre strider” 
och ”en glidning vänster-
ut”. TT-AFP

TUCSON/WASHINGTON

Tucson-rättegång 
i Kalifornien
■ Rättegången mot 22-åri-
ge Jared Lee Loughner 
som sköt kongressleda-
moten Gabrielle Giffords 
i Tucson i Arizona kom-
mer sannolikt att hållas i 
grannstaten Kalifornien.

Rättegången blir extra 
känslig eftersom ett av 
offren var Arizonas chefs-
domare John Roll. Det 
blir nu Rolls efterträdare 
som får sista ordet om hu-
ruvida processen ska flyt-
tas.

Gabrielle Giffords till-
stånd har samtidigt för-
bättrats.  TT-AFP-REUTERS

TEHERAN

Ashtianis
hängning
uppskjuten
■ Iran har skjutit upp 
hängningen av 43-åri-
ga Sakineh Mohammadi 
Ashtiani, enligt ett brev 
till Brasiliens president 
Dilma Rousseff.

Ashtiani har dömts till 
hängning för inblandning 
i mordet på sin make och 
stening för att ha haft en 
”olaglig relation”. Hon har 
också dömts till tio års 
fängelse och ska ha fått ta 
emot 99 piskrapp.

Verkställandet av straf-

fet sköts upp i somras, 
men dödsdomen har 
kvarstått.  TT-AFP-REUTERS

ABIDJAN

Nya försök
att tvinga
bort Gbagbo
■ Nya fredsförslag ska 
övertyga Elfenbenskus-
tens tidigare president 
Laurent Gbagbo att for-
mellt avgå. Trots att med-
lingen hittills varit miss-
lyckad ska Kenyas premi-
ärminister Raila Odinga 
försöka på nytt.

Samtidigt manar riva-
lens anhängare till strejk 
för att mota bort Gbagbo. 
Men sådana metoder har 
tidigare saknat effekt. En 
utlyst strejk i december 
fick inget genomslag, då 
många ivorianer är bero-
ende av sin dagslön. 

TT-AFP-REUTERS

LIBANON

Politiska samtal 
sköts upp
■ Förhandlingar i Liba-
non om vem som ska ta 
över premiärministerpos-
ten har skjutits fram en 
vecka. Hizbollah drog sig 
förra veckan ur regerings-
samarbetet i tron att man 
kommer att anklagas för 
premiärministermordet. 

TT-AFP


