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 ■ BRASILIEN Kvotering

Vitt är norm på   brasilianska universitet

I tretton år har Brasilien diskuterat 
hur landet ska göra för att luckra upp 
sitt orättvisa utbildningssystem. Trots 
att över häften av Brasiliens invånare 
är afrobrasilianare har endast en tion
del av dem lyckats ta sig in på univer
siteten. Det är därför det inte går att 
hitta svarta läkare, tandläkare eller 
bankdirektörer i Brasilien. Alla är vita. 

När president Dilma Rousseff god
kände kvoteringslagen i förra måna
den väckte den rädsla bland de vita 
som vant sig vid att inte behöva kon
kurrera med hälften av befolkningen 
när det gäller att få de välbetalda job
ben.

– Den här lagen är en tvångströja 
för utbildningen. Den kör över uni
versitetens självbestämmanderätt, 
säger senatorn Aloysio Nunes Fer
reira för mittenpartiet PSDB och får 
medhåll av privatskolornas förbund.

Intagningsreglerna till universite

ten ska vara lika för alla. Den här la
gen är diskriminerande, säger Amá
bile Pacios, ordförande för Fenep, till 
den brasilianska dagstidningen O 
Globo.

Den som stridit mest för att kvote
ringslagen ska vinna laga kraft är 
Paulo Paim, den ende av Brasiliens 
81 senatorer som är afrobrasilianare. 
Han menar att det finns de som inte 
vill att fattigas barn når universiteten.

– Hade vi inte fått genom denna 
lagen hade det inneburit att fattiga, 
svarta och indianer inte kommit in på 
universiteten, säger Paulo Paim för re
geringspartiet PT.

Det svåra med att utforma lagen 
har varit hur kriterierna för den posi
tiva särbehandlingen ska ställas. Den 
vita majoriteten i kongressen godkän
de först inte hudfärg som ett av krite
rierna eftersom rasbiologi är förbju

det enligt landets konstitution. Först 
med tillägget att kvoteringen  även 
skulle gälla de som gått den kommu
nala grund skolan vann lagförslaget 
stöd. 

Eftersom fattiga, svarta och indian
er oftast går den kommunala grund
skolan och merparten av den vita eli
ten går i privatskola innebär den po
sitiva särbehandlingen att afrobrasi
lianare nu får tillgång till hälften av 
landets universitetsplatser.

Ett av de 59�� federala universiteten 
där de nya reglerna redan börjat gäl
la är Universidade Federal de Rio de 
Janeiro, UFRJ. Universitetet är mest 
känt för sin läkarutbildning som 
grundades 1808 av det portugisiska 
kungahuset. 

Utbildningen, som är gratis, är 
en av de svåraste att komma in på i 
Brasilien. Förutom att nästan hund
ra procent av eleverna är vita har 
de flesta gått i privatskola hela sitt 
liv för att klara intagningsprovet. 
Sydsvenskan knackar på i sal B:26. 
Första årseleverna har en föreläsning 
om andningsorganens uppbyggnad. 
Föreläsaren använder mikrofon för 
att överrösta sorlet. Av kursens 107 
elever är en afrobrasilianare. 

Rio de Janeiro. I Brasilien har de bästa jobben varit 
vikta åt den vita befolkningen. Nu har en ny lag satt 
stopp för det. Hälften av universitetsplatserna ska 
reserveras åt fattiga och svarta. Det gillar inte landets 
vita elit.

Föreläsaren Fani Rubinsztajn har vunnit priser för sin pedagogik men hon är rädd att kvoteringen gör att många d uktiga elever          inte  kommer in då hälften av platserna reserveras åt fattiga och svarta.   FOTO: GIUSEPPE BIZZARRI

 ■ FOLKMORD

Karadzic inledde 
försvaret i Haag
När folkmordsåtalade 
Radovan Karadzic häv-
dar sin oskuld i FN:s 
domstol i Haag börjar 
den 20 år långa rätts-
processen gå mot sitt 
slut. 

Men många av de 
drabbade i Bosnien vill 
hellre ha en grav att gå 
till än fler fällande do-
mar.

Han står åtalad för 
folkmord och brott mot 
mänskligheten, men den 
bosnienserbiske tidigare 
presidenten Radovan Ka
radzic anser att hans i roll 
i kriget var att göra det 
”mer humant”.

– Jag borde inte åta
las, utan tackas för alla 
goda saker jag gjorde. Jag 
gjorde allt någon möjligt
vis kunde för att hindra 
mänskligt lidande, sade 
Karadzic när han igår 
tog plats i Internationella 
krigsförbrytartribunalen 
för det forna Jugoslavien 
(ICTY) Haag för att inleda 
sitt försvar.

Åhörarna, många anhö
riga till folkmordsoffren  
i Srebrenica, fick höra Ka
radzic berätta om hur han 
beordrat serbiska trupper 
att gå in i staden, men att 
han ”skyddat civila”. Att 
över 8 000 pojkar och 
män avrättades i juli 19��9��5 
sade sig Karadzic inte ha 
”fått någon information 
om”.

En granat som slog ned 
och dödade och lemlästa
de människor på Markale
marknaden i Sarajevo 
året innan hävdade Ka
radzic att landets musli
mer iscensatt för att vin
na sympatier.

– Det finns många do
kument som visar hans 
skuld. Bevisen är överväl
digande. I tidigare domar 
framgår det med all tyd
lighet att myndigheterna 
i Republika Srpska har be
gått fruktansvärda grym
heter och folkmord, det 
här är psykopatiskt, säger 
Asim Mujkic, statsvetare 
vid Sarajevos universitet.

I över 20 år har FNdom
stolen försökt skipa rätt
visa.

På lång sikt kan dom
stolen få historisk bety
delse, men i dagens de
lade Bosnien ligger nyck
eln till försoning i politi
ken, säger Roland Kostic 
som forskar om ICTY:s 
betydelse för försonings
processen. Men det är 
inte fler domar många av 
de drabbade helst vill ha, 
berättar Kostic.

– Det här sättet att han
tera rättvisan räcker inte. 
Någon döms till 15 års 
fängelse, men de anhöri
ga vill veta vad som har 
hänt deras nära och kära. 
De vill hitta deras kroppar 
och ha en grav att gå till.

LINA MALERS/TT

TBILISI

Valvinnare  
får tillbaka  
georgiskt pass
■ Georgiens president 
Micheil Saakasjvili med
delade igår att han tän
ker återge miljardären 
och politikern Bidzina Iv
anisjvili medborgarskap. 
Ivanisjvilis politiska ko
alition vann nyligen en 
oväntad seger över Saa
kasjvilis parti. Ivanisjvili 
fråntogs för ett år sedan 
sitt georgiska pass, efter
som det visade sig att han 
även har franskt medbor
garskap.  TT-AFP

BRYSSEL

Nunnekloster  
fick pulverbrev
■ Två misstänkta försän
delser innehållande ett 
vitt pulver har sänts till 
det belgiska kloster där 
Michelle Martin, med
brottsling och exhustru 
till pedofilen och serie
mördaren Marc Dutroux, 
befinner sig efter att frivil
ligt ha frigetts ur fängelse.

Breven kom med posten 
i måndags och igår och 

har lämnats in för under
sökning, vilket beräknas 
ta två dygn. TT-AFP

19
miljarder kronor i skadestånd 
krävs fyra personer på, för att 
ha orsakat Spaniens största 
miljökatastrof någonsin när 
fartyget Prestige sjönk för tio 
år sedan. Uppemot 77 000 ton 
olja läckte ut. Rättegången 
med sammanlagt ungefär 
1 500 målsägande började  
i går.  TT-AFP

BIRMINGHAM

Flera försökte 
besöka skottoffer
■ Natten mellan måndag 
och tisdag kom minst två 
personer till det sjukhus 
i Birmingham där den 
skottskadade 14åriga pa
kistanska flickan Malala 
Yousafzai tas omhand. De 
utgav sig för att vara hen
nes släktingar, vilket per
sonalen inte trodde på.

Läkare är försiktigt po
sitiva om den av talibaner 
skjutna aktivistens chan
ser att återhämta sig. 

TT-AFP


