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RupeRt MuRdoch: 
Vi ber om ursäkt 
för de allvarliga 
förseelser som 
skett. Jag inser att 
en simpel ursäkt 
inte är nog. 

Mediemogulen ber om ursäkt för News of the Worlds 
agerande i en helsidesannons som publicerades  

i ett antal brittiska tidningar i går.

Misstänks för sexövergrepp
S t a v a n g e r / S t o c k h o l m :  Den norske politikern 
Trond Birkeland misstänks för sexuella övergrepp 
på 13 unga män och pojkar. Förre ordföranden 
för Fremskrittspartiet (FRP) i Stavanger misstänks 
också ha producerat barnporr, skriver Stavanger 
Aftenblad.

I ett fall ska han ha haft sexuellt umgänge med 
en minderårig på ett hotell och fotograferat poj-
ken i duschen. För det riskerar han upp till sex års 
fängelse.

Birkedal nekar. (TT)

Kejsarson begravdes i Wien
W i e n :  Otto von Habsburg, son till Österrike-Ung-
erns siste kejsare, begravdes i går i Wien. Vid be-
gravningen deltog kungligheter och politiska ledare 
från hela Europa.

Habsburg blev 98 år gammal. Fadern, Karl I, blev 
kejsare i november 1916 men avgick redan efter 
knappt två år när republiken Österrike utropades 
i samband med första världskrigets slut. När Karl 
dog 1922 blev Otto ättens överhuvud. (TT-AFP)

Kunglig begravning. Bland deltagarna i Wien 
märktes det svenska kungaparet.

i  ko r t h e t

r i o  D e  J a n e i r o :  Sedan rio de 
Janeiro valdes till värd för 
Olympiska spelen 2016 har 
bostadspriserna stigit med 380 
procent. Det gör att en del av 
medelklassen tvingats ta steget 
upp i favelan.

Germano Rolf kommer från Argen-
tina och har bott i stadsdelen Co-
pacabana i 30 år. Han är 55 år och 
livnär sig på att sälja utflykter till 
turisterna.

– Först höjdes hyran, sedan reno-
verades fastigheten och så höjdes 
hyran igen. När den gick upp för 
tredje gången på två år klarade jag 
det inte längre. Jag fick flytta.

Germano gjorde det som tidigare 
var otänkbart. Han gick två kvar-
ter bortom strandpromenaden och 
vandrade uppför kullerstensgatan 
Ary Barroso som leder upp till de 
två favelorna Babilônia och Chapéu 
Mangueira.

De som gick upp här för några 
år sedan var antingen ute efter 
att köpa droger eller hälsa på nå-
gon som bodde här. Turistguiden 
Germano Rolf kom i ett annat 
ärende. Han frågade om det fanns 
en kåk att hyra.

– Polisen hade ju kastat ut ligan 
som styrde här. Så det var hur lugnt 

som helst. Det är faktiskt lugnare 
här uppe än nere i Copacabana, sä-
ger den 55-årige turistguiden som 
betalar 3 000 kronor i månaden för 
en kåk med två rum och kök.

Den nya pOliSKåren som bildats 
för att skapa fred i favelorna inför 
sommar-OS 2016 har byggt en po-
lisstation på toppen av kullen. Varje 
dag, dygnet runt, vandrar polispa-
truller för att se till att ligan inte 
kommer tillbaka. Kommunen hål-
ler också på att lägga ett nytt vat-
ten- och avloppssystem i favelan, 
bredda gränderna och legalisera 
strömförsörjningen. Inom några 
år kommer Babilônia och Chapéu 
Mangueira att vara lika urbaniserat 
som bostadsområdena nedanför.

– Gränserna håller på att suddas 
ut, säger 56-årige Sergio Ferrez.

Han är språklärare och teolog 
och är uppväxt i ett av de stiliga art 
decó-husen som breder ut sig längs 
den glamorösa strandpromenaden 
Avenida Atlântica nedanför. När 
han gick i skolan på 1970-talet hade 
han en klasskamrat som bodde i fa-
velan på kullen bakom hotellen.

– Han gick alltid en omväg hem 
från skolan för att inte visa att han 
bodde i favelan.

På 1980-talet, när drogkarteller-
na flyttade in, blev det ännu mer 
stigmatiserat att bo i en favela. 
Babilônia och Chapeú Mangueira 
blev kända som några av de två far-
ligaste favelorna eftersom stadens 
ledande drogkartell hade ett av sina 
starkaste fästen här. Öppningssce-
nen till den våldsamma storfilmen 
Tropa de Elite, som vann en Guld-
björn för bästa film 2008, utspelas 
i Chapeú Mangueira.

– Jag bodde inte i Rio under den 
perioden, tack och lov. Jag missio-
nerade i Asien, säger Sergio Ferrez.

De senaste åren har han arbetat 
som assistent åt biskopen i huvud-
staden Brasília. Det var när han 
återvände till Rio förra året och 
vill köpa en lägenhet som han lade 
märke till att priserna förändrats. 
Kvadratmeterpriset för en lägenhet 
i någon av stadsdelarna längs strän-
derna är nu uppe i 60 000 kronor, 
nästa tre gånger mer än genom-
snittspriset i Göteborg.

 För Sergio fanns det inte många 
valmöjligheter. Liksom Germano 
Rolf gick han uppför Ary Barroso 
och frågade om någon ville sälja 
sitt hus.

– Jag hade gjort något frivilligar-
bete tidigare i favelan, så de flesta 
kände mig. Det hjälpte mig, säger 
han.

efter lite letanDe hittade han 
ett hus på tre våningar som var till 
salu. Han köpte det för en kvarts 
miljon kronor och renoverade. 
I dag har han bott här i ett år och 
stormtrivs.

– När du bara kommit över att det 
ser lite annorlunda ut så är det bara 
fördelar. Det är säkrare här uppe. 
Alla känner alla och alla hjälper till. 
Om någon knackat på hos mig när 
jag varit borta så får jag alltid veta 
det av någon granne. Vi behöver 
inga digitala övervakningskameror 

här, skrattar han och tar stegen upp 
på terrassen.

Han sträcker ut armarna och visar 
stolt upp utsikten. Bakom honom 
syns Jesusstatyn sticka upp ur grön-
skan. Rakt framför honom sträcker 
hela stranden i Copacabana ut sig.

– Den här utsikten har inte ens 
de femstjärniga hotellen, säger han 
och ler.

efterSOm huSet är betydligt stör-
re än vad han själv och hans sambo 
behöver hyr han ut sina tre rum på 
andra våningen. Han har lagt ut en 
annons på en av världens största 
annonssajter och kallar sin kåk för 
Safety Inn Rio. För det mesta har 
han utlänningar som hyresgäster. 
De har färre fördomar, menar han.

En av dem är 28-åriga Megan 
Jelly från Victoria Bay i Sydafrika. 
Hon är i Rio för att lära brasilianska 
oljeingenjörer att prata engelska.

– Den här oljeboomen har skapat 
ett enormt sug. Alla vill lära sig 
engelska nu, säger Megan.

Tidigare hyrde hon en lägenhet 
i den populära stadsdelen Santa 
Teresa, men när priserna höjdes 
tvingades hon leta efter något bil-
ligare. Enligt det internationella 
konsultföretaget Mercer, som var-
je år sammanställer en lista över 
världens dyraste städer, är Rio de 
Janeiro nu den tolfte dyraste staden 
i världen. Den är dyrare att leva i än 
både London och New York. Även 
tidskriften The Economist listar 
Rio som en av världens dyraste 
städer.

– För mig är det perfekt att bo här. 
Det är nära till stranden, det är bil-
ligare och massor med härligt folk. 
Det känns mycket mer lekfullt att 
bo här i än i våra townships i Syd-
afrika. Där skulle jag inte vilja hyra 
ett rum, säger Megan Jelly.

Favelan i Rio 
alternativ för 
medelklassen
Olympiska spelen driver upp bopriser

”Gränserna håller på 
att suddas ut”

 SERgIO FERREz,
språklärare och teolog

StOrmtrivS. Sergio Ferrez öppnar dörren till sin nyrenoverade fastighet.   
Han kallar huset för Safety Inn Rio.
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henrik Jönsson
Brasilien

hundratals fast efter skred
P e k i n g :  Minst 13 personer har mist livet och flera 
hundra sitter fast i sina bilar, sedan skyfall vållat 
lerskred på olika platser i Kina. I gansu-provinsen 
mitt i Kina fångades en buss av leran. Fem män-
niskor omkom direkt medan ytterligare åtta dog se-
nare av sina skador, skriver nyhetsbyrån Nya Kina.

På en motorväg i Yunnan-provinsen i söder sit-
ter fler än 800 personer strandade i sina fordon. 
(TT-AFP)

Bombdåd i irakisk helig stad
B a g D a D :  En bomb fäst vid en polisbil har sprängts 
och kostat minst tre människor livet i Karbala, en 
av de heligaste städerna i Irak belägen åtta mil 
sydväst om Bagdad. Attentatet inträffade under en 
shiamuslimsk högtid tillägnad den tolfte imamen 
Muhammad al-Mahdi. Minst 15 personer har ska-
dats och de senaste två dagarna av högtiden har 
ytterligare två större bombattentat tagit sex män-
niskoliv. (TT-Reuters)

Skogsbränder härjar på Brac
Z a g r e B :  På den 
kroatiska semes-
terön Brac kämpade 
brandkårer ännu i 
går, för tredje dagen 
i rad, med att släcka 
en skogsbrand. Bran-
den tros ha uppstått sedan turister haft grillfest. 
Fårhjordar har dukat under, men inga personskador 
är kända. I fredags evakuerades omkring 230 per-
soner, de flesta turister, på egen begäran i samband 
med att eldsvådan vållat strömavbrott. (TT-AFP)


