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 VÄRLDEN

en olycka på ett tivoli som 
mutat sig till ett tillstånd av 
kommunen. Följden blev 
att en trasig gunga lossna-
de. En 13-årig tjej flög hals 
över huvud mot marken 
och omkom.

För tre år sedan� stiftade 
den dåvarande presidenten 
Luiz Inácio Lula da Silva en 
lag som kräver att alla loka-
ler med mer än femhundra 
personer har en brandman 
på plats. De flesta arran-
gemang i kommunal eller 
statlig regi följer reglerna. 
Det är det privata näringsli-
vet som inte är lika piggt på 
att följa några regler som 
innebär merkostnader.

Många i Brasilien skyller 

i dag brandtragedin på den 
girighet som genomsyrar 
samhället. Till vilket pris 
som helst höll dörrvakter-
na tillbaka gästerna efter-
som de inte betalt sin nota. 
Enligt en av de överlevande 

var gästerna tvungna att slå 
ned vakterna för att kunna 
ta sig ut ur den brinnande 
nattklubben.

Sån�garen� och gitarristen 
i dansbandet är gripna, och 
en delägare till nattklub-
ben. Huvudägaren gömmer 
sig fortfarande och är rädd 
för att misshandlas till döds 
av desperata föräldrar, sys-
kon, vänner och anhöriga.

I det lilla samhället San-
ta Maria, som inte är större 
än Malmö, känner alla på 
ett eller annat sätt någon 
som omkommit i branden. 
Guvernören ropar efter 
långa fängelsestraff, men 
vad Brasilien mest behö-
ver är att arbeta med den  

kultur som gör att slarv, 
korruption och girighet le-
der tiotusentals medborga-
re in i döden varje år.
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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 Polisens utredare utanför den utbrända klubblokalen. FOTO: AP

På måndagen började de sörjande att begrava sina anhöriga.
 FOTO: AP

”Enligt en av  
de överlevande 
var gästerna  
tvungna att slå  
ned vakterna  
för att kunna  
ta sig ut ur den  
brinnande  
natt klubben.”

Vreden sprider     sig efter branden FAKTA

Branden i Brasilien
■ Studentstaden Santa Maria 
har runt 260 000 invånare och 
ligger i delstaten Rio Grande do 
Sul, längst söderut i Brasilien.
■ Natten till söndag omkom 
231 personer och 112 skadades 
i en våldsam brand på nattklub-
ben Kiss.
■ Chockade överlevande vittnar 
om hur människor trampats ner 
i paniken som uppstod, eller 

fallit offer för brandröken, samt 
hur vakter till en början hind-
rat folk från att komma ut för 
att de inte skulle smita undan 
betalning.
■ Delstatens guvernör har be-
ordrat en bred utredning för att 
finna de ansvariga.
■ Brandsäkerhetstillståndet 
för klubben ska ha gått ut i au-
gusti 2011.
Källor: Efe, Reuters, AFP.

FAKTA

Varningssignaler
Oavsett var i världen du befin-
ner dig, kolla alltid nödutgång-
arna. Det är expertens bästa 
tips Du bör överväga om du ska 
lämna lokalen:
■ Om det saknas markerade 
nödutgångar.
■ Om det känns som att det 

finns för få nödutgångar.
■ Om det är� så mycket folk 
i lokalen att det i stort sett är 
omöjligt att ta sig fram.
■ Om det används olika typer 
av fyrverkerieffekter och lik-
nande.
Källa: Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap. 


