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BRANDEN I BRASILIEN

V olleybollnätet 
på idrottshallen 
i Santa Maria 
hänger kvar som 

om ingenting har hänt. Det 
är på golvet som likkistorna 
står uppradade. Desperata 
föräldrar vandrar fram och 
tillbaka och försöker ta in 
det ofattbara.

De lutar sig� över kistorna 
och tittar ned i den öpp
ning som katolska likkistor 
är utrustade med. I luckan 
ser de ansiktet på sin ton
åring som om han eller hon 
fortfarande sover. Det finns 
inga brännmärken. Nittio 
procent av de 231 offren 
dog av den giftiga röken. 
180 av dem hittades på toa

letterna som gästerna trod
de var nödutgången – som 
inte fanns.

Vreden sprider sig� nu 
i Brasilien över alla de fel 
som ledde till en av de värs
ta tragedierna i landets his
toria.

För det första, varför 
tände sångaren i dansban
det Gurizada en bengalisk 
eld på scen och riktade den 
mot taket? Varför var ljud
isoleringsplattorna av bil
ligt skumgummi och inte 
av ett brandsäkert materi
al? Varför fungerade inte 
brandsläckaren bakom sce
nen som en av säkerhets
vakterna snabbt fick tag på 
och riktade mot taket? Var

för fanns det ingen nödut
gång? Och framför allt, var
för krävde dörrvakterna att 
gästerna betalade sin nota 
innan de tilläts fly ut?

Brasilien är ett land som 
är vant vid katastrofer som 
inträffar på grund av slarv, 
korruption eller bristande 
respekt för lagen.

Förra året rasade ett fjor
tonvåningshus samman  
efter att en illegal bygg
nadsfirma renoverat ett 
av våningsplanen och ta
git bort alla bärande bjäl
kar. Innan dess explodera
de en restaurang eftersom 
en av gastuberna var rostig 
och inte hade besiktigats. 
Nyligen inträffade också 

Tre dagars landssorg har utlysts efter den värsta branden som drabbat Brasilien på över femtio år. Katolska likkistor har en öppning så att sörjande kan se ansiktet på den de tar förväl av. FOTO: AP

Vreden sprider     sig efter branden

Hollande: Vi 
vinner i Mali
BAMAKO/GAO

■ Vi vinner, sade Frankrikes president 
François Hollande efter det att fransk
ledda trupper tagit kontroll över den 
anrika staden Timbuktu i norra Mali.

Rebellerna hade redan lämnat staden, 
och de tros ha bränt en samling ovärder
liga manuskript under sin reträtt.
– Vi håller på att segra i den 
här striden, sade Hollande 
inför ett samlat pressupp
båd under måndagskvällen.

Tidigare på dagen hade 
franskledda maliska trup
per tagit ”total kontroll” 
över mytomspunna Tim
buktu, enligt uppgifter till 
nyhetsbyrån AFP.

Hollande tillade att det är 
Frankrikes skyldighet att 
skapa förutsättningar för 
”de afrikanska styrkorna att 
ge Mali varaktig stabilitet”. 
Det regionala samarbetsor
ganet Ecowas har utlovat 
5 700 soldater till Mali. Ut

över det bidrar Tchad med 
2 000 soldater.

”Mali, Mali, Mali”, ropade 
hundratals av Timbuktus 
invånare som kom ut på 
gatorna viftande med fran
ska och maliska flaggor för 
att välkomna soldaterna ef
ter tio månader under isla
mistrebellernas hårdhänta 
styre.

Rebellerna ska enligt in
vånare ha lämnat världs
arvsstaden för flera dagar 
sedan. Under sin reträtt 
brände de ned ett biblio
tek som innehöll tusentals 
ovärderliga manuskript, 

uppgav borgmästaren Hal
le Ousmane för Reuters.

Mycket talar för att re
bellerna lämnat de stora 
städerna och flytt ut i det 
vidsträckta och otillgängli
ga ökenlandskapet. Risken 
finns att franska och malis
ka trupper där dras in i ut
dragna gerillastrider.

Från en tredje stad, Ki
dal, kom uppgifter om 
att den tuaregiska rebell
rörelsen MNLA håller sta
den tillsammans med en 
fraktion av islamistrebeller 
från gruppen Ansar alDin 
som har lierat sig med tua
regerna.

MNLA ledde förra året 
det tuareguppror mot cen
tralregeringen som senare 
kapades av islamisterna.

Franska konsulatet i Ni
geria varnade för att ex
tremister i landet utfärdat 
direkta hot mot Frankrike 
och franska medborgare till 
följd av insatsen i Mali. 

TT-AFP-REUTERS
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Island fick rätt om Icesave
STOCKHOLM
■ Efta-domstolen g�av 
på måndag�en Island rätt 
i Icesavekonflikten. Det 
är en politisk revansch 
för Island och en presti-
g�eförlust för EU, Stor-
britannien och Neder-
länderna.

Tvisten härrör från den 
isländska internetban
ken Icesaves kollaps kris
hösten 2008. Det isländska  
alltinget ratificerade två av
tal med London och Haag, 
som skulle reglera skul
den som uppstod när dessa 
länder backade upp insätt
ningsgarantin för sina in

vesterare. Men båda avta
len revs upp sedan isländ
ska folket sagt nej i folkom
röstningar.

Den isländska regeringen 
anser att beslutet är ”väl
kommet” men påpekar att 
landet redan betalat över 
90 procent av sin skuld till 
Storbritannien och Neder
länderna.

Domslutet innebär en 
stor prestigeförlust inte 
bara för Nederländerna 
och för Storbritannien – 
som använde sig av brittis
ka terrorlagar för att frysa 
isländska tillgångar i Stor
britannien – utan också 
för EU vars linje från bör

jan har varit att Island stod 
i skuld. Måndagens besked 
innebär att det helt enkelt 
inte finns klara regler för 
vem som ska står för insätt
ningsgarantin.

Storbritannien och Ne
derländerna har fortfaran
de möjlighet att stämma Is
land, men det är oklart hur 
och om detta kommer att 
ske.

Danske Banks chefsana
lytiker Lars Christensen 
betecknar beskedet som 
”något överraskande”, och 
något som kan få konse
kvenser för internationella 
bankaffärer.

JAN WINTER/TT

USA

Nytt förslag om 
papperslösa
■ En grupp mäktiga sena
torer har kommit överens 
om huvuddragen i vad som 
kan bli en framtida immi
grationsreform. Förslaget 
innehåller en väg till med
borgarskap för USA:s elva 
miljoner papperslösa, enligt 
amerikanska medier.  TT

IRAN

Iran sköt upp 
apa i rymden
■ Iran har gjort en lycko
sam uppskjutning av en 
rymdkapsel med en apa 
som passagerare, rappor
terar den statliga nyhetsby
rån Irna. Kapseln lyckades 
landa väl igen, och apan ska 
också ha överlevt färden.  
 TT-REUTERS-AFP

PAKISTAN

Åtta döda vid 
gruvexplosion
■ Minst åtta kolgruvare
arbetare omkom i går då en 
gasexplosion skakade gru
van där de jobbade i syd
västra Pakistan. Olyckan 
skedde på 600 meters djup 
i det mineral, naturgas 
och oljerika distriktet Lo
ralai.   TT-AFP


