
Bilder: EVARISTO SA, NElSON ANTOINE, VIcTOR R. cAIVANO 

Missnöje. I måndags fick Rio de Janeiro uppleva de största demonstrationerna i staden på över 20 år. Det unga Brasilien har tröttnat på korruption, miljöförstöring och orättvisor och invånarna samlades på gatorna i hundratusental. I morgon planeras nya demonstrationer.
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L o u g h  E r n E :  Tuffa tag mot 
skatte smitare och gisslan
tagare blev några resultat av 
G8mötet i nordirland. Men den 
djupa oenigheten om syrien, 
där Ryssland ensam stått mot 
de andra sju länderna, kastar 
sin skugga över mötet.

Det var en ensam kamp Ryssland 
förde när Kreml på tisdagen, vid 
G8-mötets andra och avslutande 
dag, stod fast vid sitt stöd för den 
syriska regeringen. Diplomater 
vittnade om ett låst läge där Kreml 
vägrade acceptera ett uttalande 
rörande framtiden för syriske pre-
sidenten Bashar al-Assad, vars av-
gång flera andra medlemsländer 
krävt.

FleRa av väsTMakTeRna i grup-
pen hade försökt få till ett uttalan-
de, men det mötte motstånd från 
den ryske presidenten Vladimir 
Putin.

– Situationen är i princip sju mot 
en om Syrien och det är uppenbart 
att Putin inte håller tillbaka sina 
åsikter, sade en källa med insyn i 
samtalen.

TRoTs oeniGheTen anseR Kreml att 
man ser förbättrade chanser för en 
planerad fredskonferens i Genève 
inom den närmaste framtiden.

– Det ser ut som att vi efter mötet 
kommer att kunna säga att fram-
steg gjorts, på väg mot att samla en 
internationell konferens med bred 
representation från de syriska par-
terna, sade biträdande utrikesmi-
nister Sergej Rjabkov.

Ryssland varnade samtidigt väst-
länder för riskerna med att beväpna 
rebeller.

I andra frågor hade gruppen lätt-
are att komma överens och i ett ut-
talande efterlyste den åtgärder mot 
skattesmitning.

”Skattemyndigheter världen 
över borde automatiskt dela infor-
mation för att bekämpa farsoten 
skatteflykt”, sade G8-gruppen i 
uttalandet. Gruppen tillade att nya 
regler som hindrar företag från att 
flytta vinster över gränser för att 
slippa skatt krävs.

ländeRna koM även överens om 
att stoppa utbetalningar av löse-
summor i utbyte mot gisslan tag-
na av ”terrorister”, enligt brittiske 
premiärministern David Camerons 
stab. 
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Oenighet 
i syrien-
frågan på 
G8-mötet

”Situationen är  
i princip sju mot en 
om Syrien och det är 
uppenbart att Putin 
inte håller tillbaka 
sina åsikter”

r I o  D E  J A n E I r o :  Brasiliens 
 president bryter tystnaden och 
ger oväntat stöd åt demonstra
tionerna i landet. 
– vi hör ert krav på förändring, 
säger dilma Rousseff.

I slutet av ett 
möte i går angå-
ende mineralut-
vinningen i lan-
det tog Rouseff 
tillfället i akt att 
kommentera lan-
dets största de-
monstrationer på 
över 20 år.

– I dag vaknade 
Brasilien upp 
starkare. Det är fint att se unga och 
gamla, barnbarn, pappor, farföräld-
rar som går ut med den brasilianska 
flaggan och försvarar förbättringar, 
sa hon.

Presidenten tog också tillfället i akt 
att göra reklam för sin regering.

– Vi hör gatans röster. Mer vård, 
mer utbildning och mer kollektiv-
trafik. Vad jag kan garantera er är att 

min regering också vill mer, sa hon.
Dilma Rousseff är enligt tidskrif-

ten Forbes världens näst mäktigaste 
kvinna, men har tappat många väl-
jare de senaste veckorna. Tidigare har 
hon haft upp emot 70 procent av väl-
jarna bakom sig. Nu har det sjunkit 
till 57 procent.

Dilma Rouseff har också gjort sig 
känd för att bekämpa korruption 
och har tidigare sparkat sju ministrar 
som på olika sätt mjölkat statskassan 
på pengar.

PRoBleMeT äR aTT det är under hen-
nes tid vid makten som 80 miljarder 
kronor tagits ur statsbudgeten för 
att bygga världens modernaste VM-
arenor. Det är mer än vad VM 2002, 

VM 2006 och VM 2010 kostade till-
sammans. En stor del av pengarna 
beräknas ha försvunnit i korrup-
tion. Under tiden har inga satsningar 
gjorts på varken vården eller landets 
skolsystem.

BRasiliens MäkTiGasTe  närings-
livsorganisation, arbetsgivarfören-
ingen Fiesp, uppskattar att det varje 
år försvinner upp till 225 miljarder 
kronor i korruption. De pengarna 
skulle räcka till att skapa 327 012 
sjukhusplatser, ge vatten och avlopp 
åt 23 miljoner hushåll eller bygga 227 
nya flygplatser. I stället förskingras 
pengarna.

Korruptionskulturen har länge 
varit accepterad i de flesta läger och 

sällan har demonstrationer mot den 
lockat mer än några hundra delta-
gare. Vad som är annorlunda är att 
nu säger den nya generationen ifrån.

– i daG är jag stolt över att vara bra-
silianare. Jag grät när jag insåg hur 
många som slöt upp, säger Marina 
Fonseca, 21, student vid tekniska 
högskolan i Rio de Janeiro.

Hon var en av 100 000 demonstran-
ter som i måndags kväll fyllde den 
breda Rio Branco-avenyn som löper 
genom Rios centrum.

– Jag orkar inte längre med den här 

”det kommer bara att växa”

” Vi hör gatans 
röster. Mer vård, mer 
utbildning och mer 
kollektivtrafik. Vad 
jag kan garantera er 
är att min regering 
också vill mer.”

dilmA RoussEFF, 
president

Rekordprotester när 
Brasiliens unga står 
upp mot korruption 

dilMa  
RousseFF.


