
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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31 döda i bombattentat i moské
B a g d a d :  Minst 31 människor dödades och omkring 
60 skadades när två självmordsbombare sprängde 
sig till döds i en shiamoské i Iraks huvudstad 
 Bagdad i går, uppger polisen.

Attentatet ägde rum i al-Qahira-distriktet i norra 
Bagdad kort efter bönestunden mitt på dagen. De 
båda självmordsbombarna sköt ned vakterna som 
stod utanför moskén och sprängde sedan sig själva 
inne i helgedomen, berättade ögonvittnen enligt 
BBC. (TT-Reuters)

i  k o r t h e t

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 

kulturen att politikerna gör vad de 
vill med våra pengar. Det är slut nu, 
säger hon.

Demonstrationen blev den största 
som ägt rum i Rio sedan militärdik-
taturen föll på 1980-talet.

– Det här kommer bara att växa nu, 
säger hon.

Kraften i rörelsen är att den inte 
är politisk förankrad i något parti. 
Enligt en opinionsundersökning av 
Datafolha har 84 procent av demon-
stranterna ingen politisk tillhörighet.

– det kvittar vilket parti du röstar 
på. Alla stjäl lika mycket, säger Fran-
cisco Carvalho, 34.

Han läser statsvetenskap vid det fe-
derala universitetet i Rio de Janeiro.

– Denna demonstration handlar 
om att bryta en kultur, inte om höger 
eller vänster, säger han och lämnar 
över en lapp.

Den innehåller tio punkter som, 
enligt honom, visar varför den nya 
generationen inte längre står ut med 
landets politiska kultur. Han läser 
högt för mig.

– Den som tror att demonstratio-
nerna handlar om att busspriserna 

höjts med 60 öre, bör veta att det också 
handlar om att ordföranden för par-
lamentets kommission för mänskliga 
rättigheter tycker att homosexualitet 
är en sjukdom som går att bota. Det 
handlar om att senatens talman snott 
skattemedel för att köpa en lägenhet 
till sin älskarinna. Det handlar om 
att Amazonas största skövlare, Blairo 
Maggi, sitter med i kongressens mil-
jökommission. Det handlar om att 
man fortfarande skjuter indianer på 
landsbygden och att de folkvalda inte 
har en dialog med sin väljare.

Folk stannar till på gatan och ger 
tummen upp åt studenten. En äldre 
kvinna ger honom en puss på kinden 
och en man i 50-årsåldern klappar 
honom på axeln. Det är tydligt att 
Brasilien är trött på sina politiker 
som lagt ett skattetryck på 36,6 pro-
cent på medborgarna, men inte gett 
något tillbaka, förutom nya fotbolls-
arenor.

”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

Detta händer 
i dag
eU: Kommis-
sionen antar 
nya regionala 
riktlinjer.
eU: Parlamen-
tets jordbruks-
utskott röstar 
om tobaks-
direktivet.
storbritannien: 
ett år sedan 
Wikileaksgrun-
daren Julian 
Assange sökte 
politisk asyl 
på ecuadors 
ambassad  
i london.
ryssland: 
International 
economic 
forum i s:t 
 Petersburg  
(till 21/6).

FBI gräver efter Jimmy Hoffa
d e t r o i t :  fBI:s utredare av fackföreningsledaren 
Jimmy Hoffas försvinnande har satt spadarna i jor-
den på en igenvuxen åker i Detroits utkant, oakland 
Township, inte långt ifrån den plats där han syntes 
senast 1975. en grävmaskin rullade ut på fältet i 
måndags. Många är övertygade om att gangstrar 
mördade transportarbetarförbundet Teamsters då-
varande ledare Hoffa. (TT-Reuters)

Turkiet vill reglera på internet
i s t a n B u l :  Turkiets regering planerar en ny lag för 
att reglera de sociala medierna, som premiärminis-
ter Recep Tayyip erdogan kritiserat hårt och som 
varit viktiga för att organisera de regeringskritiska 
protesterna.

Den turkiska tidningen Hürriyet Daily News 
 skriver att regeringen förbereder ett lagförslag 
för att reglera ”provokativa” sociala medier, vilka 
spelat en viktig roll för organiseringen av demon-
strationerna mot regeringen. President Abdullah Gül 
kommenterade, enligt tidningen, att en sådan regle-
ring måste hålla sig inom eu:s regelverk.

Carl BIlDT: 
Här finns en 
uppenbar fara 
för att den 

 turkiska  regeringen  beträder 
ett område som är oförenligt 
med  Europa

Den svenske utrikesministern kommenterar  
på twitter Turkiets lagplaner.

200 000 på gatorna
*	Brasilien har upplevt de största 
 demonstrationerna på över 20 år. 
Över 200 000 människor har gett sig 
ut på landets gator. Trots låg arbets-
löshet och en populär president.
*	Höjningen av priset på buss- och 
tunnelbanebiljetter med mot svarande 
60 öre blev ett startskott för 
 demonstrationer i elva städer,  
från são Paulo till Rio de Janeiro.
*	I morgon arrangeras en ny  
demonstration i rio. samlingsplats  
är vid Candelariakatedralen, där  
demokratirörelsen Diretas Já  
samlade en miljon människor när 
 diktaturen störtades på åttiotalet.
*	Demonstranterna uppmanas att klä 
sig i den brasilianska flaggans färger, 
gult och grönt.

T e x t

Henrik Brandão  
jönsson
Rio de Janeiro

Mali överens med tuareger
s t o c k h o l m :  Regeringen i Mali och två tuaregiska 
rebellrörelser har slutit ett avtal som ska bana väga 
för presidentval den 28 juli. en viktig del handlar 
om att regeringsarmén ska släppas in i staden Kidal 
i norr. Riksdagen godkände i går sveriges deltagan-
de i fN-insatsen i Mali. (TT-Reuters-AfP)

”skjUt inte, lyssna”.

Mässlingepidemi i norra Syrien
B e i r u t :  Minst 7 000 människor har insjuknat  
i en mässlingepidemi i norra syrien på grund av 
att  vaccinationsprogram avbrutits till följd av in-
bördeskriget, uppger läkare utan gränser. under 
normala förhållanden är andelen vaccinerade 80 
procent, i dag är den nästan noll bland små barn, 
enligt organisationen. under 2010 och 2011 rap-
porterades endast 13 fall av mässling i landet. 
Kriget gör nu att människor undviker vaccinations-
köer på grund av risken att träffas av flygattacker. 
Dessutom är risken för komplikationer större, då 
tillgången till sjukvård försämras. (TT-AfP)

ammunitionslager exploderade
m o s k v a :  omkring 6 000 invånare har evakuerats 
från en by i samararegionen i sydvästra Ryssland 
sedan ett ammunitionslager exploderat i går, enligt 
det ryska katastrofministeriet. Minst 30 personer 
har behövt läkarvård.

först hördes fem explosioner, innan hela lagret 
fattade eld. Tryckvågorna på grund av branden 
kändes i flera timmar, enligt ministeriet. lagret låg 
på ett militärt övningsområde och där förvarades 
över 11 miljoner ammunitionspjäser. orsaken till 
explosionen var på kvällen okänd. (TT-Reuters)


