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Favelor med i protesterna
Skärrade brasilianska politiker viker sig  för demonstranternas krav 
R I O  D E  J A N E I R O :  Den senaste 
tidens protester har gjort 
politikerna i Brasilien rädda. 
Senaten har nu beslutat att 
korruption ska klassas som 
grovt brott och redan har en 
kongressledamot dömts till 
fängelse av Högsta domstolen.

Längs den vackra kustvägen Av-
enida Niemeyer, som balanserar 
på en klippavsats ut med Atlan-
ten, vandrar tusentals arga de-
monstranter. De kommer från 
två av stadens största favelor och 
går mot överklassens Leblon där 
guvernören bor.

Det är förSta gången som lågin-
komsttagare deltar i den protest 
som medelklassen startade i Brasi-
lien för två veckor sedan. Polisen vå-
gar inte ingripa utan väljer istället 
att placera kravallstaket runt fastig-
heten där guvernören bor i en pent-
houselägenhet med havsutsikt.

Demonstranterna ställer sig 
nedanför lägenheten och visar sina 
plakat där det står ”Vi i favelan be-
talar också skatt”, ”Avlopp och vat-
ten nu!” och ”Vi behöver inte mer 
fotboll. Vi vill ha skola och läkare”.

Medelklassdemonstranterna, 
som campat utanför guvernörens 

bostad sedan i måndags, sluter 
upp i favelabornas protest och 
guvernören blir rädd. I stället för 
att prata med demonstranterna 
flyr Sérgio Cabral bakvägen. Hans 
försök att blidka protesterna ge-
nom att sänka busspriset med 60 
öre har inte lyckats. Favelaborna 
är trötta på Cabrals megaprojekt 
inför VM 2014 och OS 2016.

– Han vill bygga en stor jäkla 
linbana i vår favela, men vi behö-
ver ingen linbana. Vi vill ha skola 
och vårdcentral, säger Washington 
Medeiros, 43.

På axlarna har han sin femåriga 
dotter Andreia.

– De enda som tjänar på att byg-
ga en linbana är guvernören och 
byggbolaget. De delar på allt och 
inget blir över till oss, säger han 
och tittar upp mot sin dotter.

När Dilma rouSSeff blev presi-
dent för två och ett halvt år sedan 
lade hon fram ett förslag på hur hon 
ville minska korruptionen bland 
landets politiker. På fem månader 
sparkade hon fem ministrar för att 
de förskingrat pengar och oro spred 
sig i kongressen. Kongressledamö-
terna hotade att inte rösta för rege-
ringens förslag om hon inte genast 
lugnade ned sig. För att behålla den 
politiska stabiliteten lugnade hon 
sig och i stället blev det väljarna 
som två år senare sa ifrån mot den 
utbreda korruptionen.

Efter att hundratals demonstra-
tioner med nästan två miljoner 

deltagare har lamslagit södra halv-
klotets största land gav senaten 
upp i onsdags och beslöt att god-
känna lagförslaget om att korrup-
tion ska klassas som grovt brott. 
Även Högsta domstolen har gett 
efter för protesterna och dömde i 

all hast en parlamentariker som 
mellan 1995 och 1998 förskingrade 
25 miljoner kronor från den lag-
stiftande församlingen i delstaten 
Rondônia.

På grund av den politiska kul-
turen inom rättsväsendet har han 

”Vi behöver inte 
mer fotboll. Vi vill ha 
skola och läkare”.

Plakat

B R y s s E l :  med en långtidsbud-
get äntligen i hamn sätter eu 
nu fokus på ungdomsarbetslös-
heten. men det behövs mer än 
bara miljarder, tycker statsmi-
nister fredrik reinfeldt.

EU-ledarna väntas under toppmö-
tet i Bryssel besluta att 6 miljarder 
euro ska satsas för att få ned arbets-
lösheten i regioner med mer än 25 
procent ungdomsarbetslöshet. Bra 
så, tycker Reinfeldt, men det är inte 
de pengarna som kommer att lösa 
problemet.

– Det är mycket annat som be-
höver göras för att jobben ska bli 
fler. Det handlar om att få inre 
marknaden att fungera, service-
tjänsterna att växa till och få bättre 
frihandelsavtal, säger Reinfeldt och 

konstaterar att pengarna heller inte 
kommer alla EU-länder till del.

– Över hälften kommer att ham-
na i Storbritannien, Spanien och 
Italien.

för SveNSk Del kan det bli cirka 40 
miljoner euro, utifrån 2011 års siff-
ror. De regioner som kan få pengar 
är Sydsverige, mellersta Norrland 
och norra Mellansverige.

Inledningsvis hamnade ändå ar-
betslösheten i skymundan på topp-
mötet. Efter förhandlingar i ottan 
steg nämligen EU-kommissionens 
ordförande José Manuel Barroso, 
EU-parlamentets talman Martin 

Schulz och ordförandelandet Ir-
lands premiärminister Enda Kenny 
ut på en presskonferens med över-
raskande besked:

– I dag har vi nått en politisk 
överenskommelse om EU:s fram-
tida budget, sade Barroso med ett 
brett leende.

Därmed biläggs den alltmer 
infekterade fejden mellan med-
lemsstaterna och parlamentet om 
långtidsbudgeten för 2014–20. Så 
sent som i förra veckan osade det 
av parlamentskritik mot det som  
Irlands biträdande premiärminis-
ter Eamon Gilmore då presente-
rade som en uppgörelse.

förSt När frågaN lyfts ett snäpp 
och behandlats av premiärminister 
Kenny och talman Schulz kunde en 
kompromiss hittas.

– Det är inte vad jag tycker är den 
bästa lösningen, men det är det 
bästa som vi kunde enas om här, 
sade Schulz.

– Vi är övertygade om att vi kom-
mer att få med oss alla medlems-
stater på det här, sade Kenny.

Uppgörelsen ger större flexibili-
tet och möjlighet att flytta pengar 
mellan åren, i stället för att betala 
tillbaka outnyttjade medel till med-
lemsländerna. Även om det kan bli 
negativt för nettobetalare som Sve-
rige, kan Reinfeldt ”köpa” det.

– Det ligger inom de ramar vi 
gjorde i februari och borde ha 
svenskt stöd, säger han.

När halva budgetperioden gått 
ska en översyn göras, efter på-
tryckningar från EU-parlamentet. 
För Reinfeldt är det godtagbart, om 
det inte innebär en omförhandling.

– Nu tycker vi att vi slutit ett av-
tal som gäller för sju år. Då får det 
respekteras.
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eu-mötet undvek 
bråk om budgeten

”Nu tycker vi att vi 
slutit ett avtal som 
gäller för sju år. Då 
får det respekteras.”

FREdRIk REINFELdt

P R E t O R I A :  ”gamar som inte ger 
sig förrän kadavret återstår”, 
kallar Nelson mandelas dotter 
makaziwe de medier som be-
vakar hennes fars tillstånd.

Hela dagen avlöste hyllningar och 
sångkörer varandra; först kom Fräls-
ningsarmén, sedan en grupp offent-
liganställda och därpå flera kvinno-
grupper och sedan bara fortsatte det 
hela dagen.

På eftermiddagen släppte presi-
dentkansliet ett officiellt uttalande 
där det hette att Mandelas sjuk-
domstillstånd förbättrats något 
och att det var ”kritiskt men sta-

bilt”, enligt landets president Jacob 
Zuma. Han uttryckte oro över ryk-
tesspridning om Mandelas hälsa.

I sociala medier har Nelson Man-
dela hunnit dödförklaras flera 
gånger om. Dottern Makaziwe var 
också hätsk i sitt utfall mot interna-
tionella medier som, enligt henne, 
innehöll ”rasistiska element” när 
de rapporterade om tillståndet för 
hennes världsberömde far.

I inhemska medier spekuleras om 
att det råder delade meningar inom 
Mandelas familj om hur frihetsiko-
nens sjukdomstillstånd och vänta-
de bortgång ska hanteras officiellt.
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Familjen bitter trots hyllningar

Bild: filiPPO mONTEfORTE

SåNg. körerna avlöste varandra utanför sjukhuset där Mandela vårdas.

På marScH. två pojkar i favelan Rocinha håller upp ett plakat med texten: 
”Hur många skolor kostar ett maracanã-stadion?” 

Bilder: ChRiSTOPhE SimON

”StoPPa korruPtioNeN!”  I onsdags gav sig den brasilianska senaten och beslöt       att godkänna ett lagförslag som klassar korruption som ett grovt brott.


