
– Tidigare kunde du inte gå fritt 
här. När vi började installera liften 
stoppade ligan mig flera gånger för 
att kolla min kamera så att jag inte 
tagit några bilder på dem, säger in-
genjören Lucas Lazoski.

Nu har de flesta ligamedlemmarna 
rymt, men droghandeln fortsätter.

–  Droger  blir  du  aldrig  av  med. 
Men  de  maskingevärsbeväpnade 
tonåringarna är borta. De kontrol-
lerar inte längre favelan. Det är det 
viktiga, säger ingenjören.

Sedan regeringen lanSerade till-
växtpaket för fem år sedan har Bra-
silien  funnit  olja  utanför  sin  kust, 
blivit tilldelad värdskapet för VM i 
fotboll 2014 och för Olympiska spe-
len 2016. Medelklassen är i majoritet 
och  den  ökade  inhemska  konsum-

tionen gjorde att förra årets tillväxt 
nådde 7,5 procent. Brasilien är i dag 
världens sjunde största ekonomi och 
kan om några år bli världens femte.

den ekonomiSka uppgången har 
gjort att fler fått råd att köpa bil. För 
tio år sedan fanns det en och en halv 
miljon registrerade personbilar i Rio 
de Janeiro. Varje morgon och kväll 
korkade  motorvägarna  igen.  I  dag 
har  ytterligare  en  miljon  invånare 
köpt  bil.  Eftersom  inga  nya  vägar 
byggts  eller  breddats  står  trafiken 
still när folk ska ta sig till eller hem 
från jobbet.

– Jag har väntat på bussen i 40 mi-
nuter  nu,  säger  28-åriga  Cintia  da 
Silva Lopes.

Hon är hembiträde åt en läkarfa-

milj i Copacabana. Varje dag slutar 
hon klockan 16 och tar tunnelbanan 
till Central do Brasil. Det tar en halv-
timme. Det är sedan kampen börjar. 
Bakom centralstationen ligger Ter-
minal Américo Fontanelle, busstatio-

nen för dem som bor i kranskommu-
nerna. Varje månad passerar här elva 
miljoner  passagerare,  mer  än  hela 
Sveriges  befolkning.  Det  veckade 
betongtaket är svart av alla avgaser. 
Det går knappt att läsa skyltarna.

– Tre timmar brukar det ta mig att 
komma hem, säger Cintia som bor i 
kranskommunen Seropédica.

det Som gör henne mest upprörd är 
att kommunen gett ett privat buss-
bolag  monopol  på  sträckan.  Hade 
det funnits fler bolag hade konkur-
rensen gjort att det funnits fler och 
snabbare bussar, menar hon.

–  Jag  stiger  upp  halv  fyra  för  att 
hinna  ta  mig  till  Copacabana  och 
laga familjens frukost som ska vara 
klar klockan åtta. Och jag kommer 
aldrig hem förrän åtta på kvällen. I 
förrgår var det min sons födelsedag. 
Jag hann ta en dusch, lämna över pre-
senten och sedan var jag tvungen att 
lägga mig för att orka upp nästa dag.

Chefen för transportrådet i Rio de 
Janeiro tycker att hembiträdet över-
driver.

– Vi har gjort en undersökning som 
visar att ingen tillbringar mer än två 
timmar på väg till eller från jobbet. 
Allt annat är lögn, säger 52-årige Ju-
lio Lopes på transportmyndighetens 

kontor i Copacabana.
Han vill inte heller bryta monopo-

len bussbolagen skaffat sig.
– Vi behöver inte mer konkurrens. 

Vad vi behöver är en effektiv myn-
dighet som kontrollera att bolagen 
sköter sina uppdrag.

Chefen för tranSportrådet vill 
hellre bygga ut pendeltågstrafiken. 
Problemet är att ingen före honom 
brytt  sig  om  att  förnya  tågen.  Den 
som  tar  den  nyinvigda  linbanan  i 
favelan  Complexo  do  Alemão  till 
pendeltågsstationen  Bonsucesso 
kommer att möta pendeltåg med en 
genomsnittsålder på 52 år. Dörrarna 
går inte igen i en del av vagnarna. Det 
finns därför risk att crackmissbruka-
re, som lever längs bangården, hop-
par ombord och rånar passagerarna 
när tågen stannar i väntan på att få 
köra in mot centralstationen.

– Det är pinsamt. Så ska det inte 
vara. Men vi har beställt nya vagnar 
från Kina. Problemet är att de tidi-
gare makthavarna inte gjort ett skit. 
Allt är upp till oss som styr nu.
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Allt fler har råd med 
bil. Och därför korkar 
trafiken igen helt

tJoCkt. Bussar i långa köer på Vargasavenyn i Rio de Janeiro på väg 
till förorterna.

tre timmar hem. Cintia da Silva Lopes stämplar sin biljett. Sedan tar det 
henne över tre timmar att komma hem. Varje dag.

Bilder: GiuSEPPE BiZaRRi

Stockholm :  martin Schibbye 
och Johan persson, de två 
gripna svenska journalister-
na i etiopien, har stått inför 
domstol. men ud fick veta 
det först en vecka senare, 
trots att ambassadören träf-
fat svenskarna flera dagar 
tidigare.

Svenskarna greps den 1 juli i det 
etiopiska  Ogadenområdet.  Nu 
visar det sig att de ställdes inför 
en första domstolsförhandling 
den 6 juli, vilket Etiopien infor-
merade  utrikesdepartementet 
(UD) om först den 13 juli. Sveri-
ges ambassadör Jens Odlander 
träffade dock svenskarna redan 
i fredags, den 8 juli.

Men  enligt  UD  informerade 
inte journalisterna ambassadö-
ren om förhandlingen den 6 juli.

– I det samtalet framkom det 
inte  att  det  varit  en  sådan  här 
första förhandling, säger Anna 
Björkander på UD:s presstjänst.

BJörkander Säger att UD inte 
vet  varför  informationen  inte 
kommit tidigare.

Ännu har heller inte UD fått 
någon  exakt  information  om 
vad de båda svenskarna ankla-
gas för.

– Nej, fortfarande inget nytt. 
Det  här  ärendet  befinner  sig 
fortfarande i förundersöknings-
stadiet, säger Björkander.

En ny förhandling är nu preli-
minärt planerad till den 20 juli.

–  Då  ska  personal  från  am-
bassaden vara med, säger Kent 
Öberg på UD:s presstjänst.

Till dess hoppas UD ha ord-
nat fram en försvarare till de två 
svenskarna.

BiStåndSminiSter Gunilla 
Carlsson  (M)  säger  till  TT  att 
det inte är lätt att arbeta med det 
känsliga, resurskrävande ären-
det. På frågan om UD kände till 
förhandlingen den 6 juli svarar 
Carlsson:

–  Vi  känner  till  att  det  är 
 väldigt  svårarbetat,  att  det  är 
anklagelser som reses mot dem 
och vi försöker hantera det här 
nu så att det ska bli korrekt och 
att vi kan se till att stötta indivi-
derna så gott vi kan, men också 
försöka påverka så den här even-
tuella processen i det etiopiska 
rättssystemet  kan  hanteras  på 
ett  ansvarsfullt  sätt  från  etio-
pisk sida.

Carlsson vill inte kommentera 
kommunikationen med etiopis-
ka myndigheter.

–  Jag  vill  inte  i  detalj  gå  in 
på vad UD och folk på plats nu 
 arbetar med. 

tOmas BengtssOn 
CaRl FRIdh KleBeRg 

och helena eKInge
 TT

etiopien-
svenskar 
stod inför 
domstol

En ny förhandling 
är nu preliminärt 
planerad till den 
20 juli


