
VÄRLDEN18

Svenska Dagbladet fredag 6 maj 2016

RIO DE JANERIO Halvfärdiga bro-
ar och anläggningar. Dammiga 
vägar. I stadsdelen Barra da Tiju-
ca i sydvästra Rio de Janeiro kom-
mer flera tävlingsarenor att ligga 
inför de olympiska sommarspelen. 

Det är bara månader kvar till 
OS och området liknar fortfaran-
de en stor byggarbetsplats. De  

favelor som tidigare fanns här 
har till största delen rivits för att 
ge plats åt OS-parken och polisen 
fick under förra året kritik för att 
de använde våld mot invånare 
under vräkningarna. 

Men avhysningarna i Barra da Ti-
juca startade redan 2007 under 

de panamerikanska spelen som 
hölls i Rio. Problemet med stora 
spel som hålls i Rio är att de delar 
staden menar Pedro Martins som 
är journalist på ickestatliga insti-
tutet för social och ekonomisk 
analys IBASE.

– En minoritet står bakom  
politikerna som vill ha spelen  

i Rio. Det är inte folkets vilja, sä-
ger Pedro Martins.

Han klargör: 
– Den nuvarande säkerheten vi 

ser i favelorna är till för atleterna, 
inte för lokalbefolkningen.

Han kritiserar även infra-
strukturen med de nya Volvo-led-
bussarna och tunnelbanelinjen 
som han säger inte kommer de 
fattiga i staden till del. 

– De går till de rika områdena, 
inte till förorterna och favelorna. 
Staden blir ännu mer delad i rik 
och fattig.

Pedro Martins tycker att synen 
på OS är ”romantisk” och att den 
ekonomiska situationen i landet 

inte tillåter att pengar satsas på 
spelen. I stället borde myndig-
heterna satsa på saker som ut-
bildning och sjukvård.

Men alla håller inte med. I OS-
parken ligger arenan Maria Lenk 
där simhoppskvalet pågår under 
vårt besök. Kritiken mot att för-
beredelserna inför spelen går för 
långsamt är fortfarande stor, 
men simhopparnas förbunds-
kapten Ulrika Knape-Lindberg 
tror att staden kommer att hinna 
bli klar i tid.

– En del måste fräschas upp 
men det går framåt; de har sagt 
att allt ska vara klart i juli. Det här 
är fantastisk pr för staden vilket 
är bra, säger Ulrika Knape-Lind-
berg.

Hon har emellertid ”full för-
ståelse för situationen i favelorna 
– är verkligen OS samhällsekono-
miskt försvarbart?”. 

– Samtidigt händer det saker 
inom till exempel infrastruktu-
ren som ger transportmöjlig-
heter för lokalbefolkningen. Man 
måste se det onda med det goda, 
säger Ulrika Knape Lindberg.

På den öppna läktaren sitter 

Utsatta kritiska 
till OS i Brasilien
OS I RIO  Fler besökare till Rio under OS ger tillväxt. Andra menar 
att myndigheterna borde satsa på sin egen befolkning i stället.
    – Pr för vem? Inte för oss i alla fall. Det är bara polisen som kom-
mer till oss, säger studenten Renan Silva Souza, boende i en av sta-
dens favelor.

Angel Maria är positiv till OS, även om den restaurang hon driver inte ser till några turister och konstaterar att Rio saknar struktur för att hålla spelen. FOTO: MATS TRYGG (SAMTLIGA BILDER)
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Föds färre i Brasilien
Brasiliens folkmängd 
uppgår till 209 miljoner, 
varav cirka 12 tolv miljo

ner bor i Rios storstadsområde, 
och 17 miljoner i delstaten. 84 pro
cent av landets befolkning är  
urban och medellivslängden är  
74 år. 

Fertiliteten har sjunkit drastiskt 
de senaste årtiondena till dagens 
1,7 barn per kvinna, samtidigt som 
medianåldern har ökat till drygt 
31 år. Detta kommer att medföra 
att Brasilien inom kort kommer 
att få allt fler gamla som ska för
sörjas av allt färre unga. Pensions
åldern är 54 år och ett generöst 

pensionssystem gör det möjligt 
att plocka ut stora summor inom 
vissa yrkesgrupper. 

Inflation och  
arbetslöshet
Inflationen ökar och ligger på 
runt 11 procent och arbetslös

heten låg i januari 2016 på 7,6 pro
cent, jämfört med 5,3 procent ett 
år tidigare. BNP föll med 3,8 pro
cent under 2015 och beräkningar 
säger att tappet under 2016 kom
mer att bli lika stort. Det kan bli 
stora nedskärningar i familje
bidragsprogrammet Bolsa Fami
lia, vilket ger 14 miljoner fattiga 
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Rodrigo Garcia, sportchef i orga
nisationskommittén. Han är nöjd 
med att en stad i Sydamerika för 
första gången arrangerar OS.

– Det för med sig många möj
ligheter till den här delen av värl
den. Många människor kommer 
att besöka Rio och förhoppnings
vis kommer många fler barn och 
ungdomar att bli intresserade av 
sport när de blir inspirerade av 
sina hjältar, säger Rodrigo Garcia.

Sportarenorna kommer att 
vara tillgängliga för allmänheten 
efter OS och ska ”väva samman 
staden i de fyra kluster där spelen 
hålls”.

–Varje real som vi investerar 
kommer staden att få ut femfal
digt, säger han.

Myndigheterna räknar med att 
över en halv miljon utländska tu
rister kommer till Rio enbart för 
att se de 10 500 deltagande atle
terna tävla i sommar. Rio är redan 
den populäraste brasilianska de
stinationen bland utländska besö
kare och för de som arbetar inom 
turistbranschen väntas goda tider.

Svenske auktoriserade turist
guiden Peter Hult har bott i Rio  

i 17 år. Han ser att staden utveck
las snabbt inför OS och har gjort 
så sedan fotbollsVM hölls i lan
det 2014.

– En tunnelbana hela vägen till 
Barra da Tijuca och nya snabb
busslinjer. Restauranger och hotell 
byggs och skapar nya arbetstill
fällen, berättar Peter Hult.

Förutom att han redan har  
blivit bokad som guide inför och 
under OS så hjälper Peter Hult ett 
par bostadssajter att hyra ut  
lägenheter. En lägenhet som före 
OS kostar 800 kronor går i augusti 
upp till 2 500 kronor.

– Priserna ökar tre gånger.

Ser du inget negativt med OS?
– De kanske hade kunnat an

vända pengarna till annat. Det är 
tråkigt med korruptionen, det 
märks hela tiden. Men nu har 
medierna börjat skriva mer om 
korruptionen, det har blivit mer 
transparent och politikerna har 
fått börja betala tillbaka.

Konstnären och aktivisten Pérola 
Bonfanti tycker att varken de 
panamerikanska spelen eller  
fotbollsVM ledde till någon skill

nad för större delen av Rios be
folkning, och tror inte att OS 
kommer att göra det heller. Hon  
visar runt på sin konstutställning 
i centrala Rio och berättar om det 
dåliga ekonomiska läget.

–Delstatsregeringen kan inte 
betala sina skulder och bryr sig 
inte om invånarna. De bygger 
hellre shoppinggallerior och 
golfbanor till de rika, där maffian 
är involverad, säger Pérola Bon
fanti.

Hon förklarar: 
–Det finns ingen struktur för 

att hålla OS, det enda som är bra 
är investeringarna i transport
systemen.

Linbanan sveper över betong 
och tegeldjungeln nedanför som 
bildar stadsdelen Complexo do 
Alemao i norra Rio; området be
står av många favelor och räknas 
som ett av stadens mest våldsam
ma. Studenten Renan Silva Souza 
som bor i en av favelorna tittar  
ut genom fönstret från linbane
vagnen. 

På frågan om OS är bra pr för 
staden skattar han bara.

– Pr för vem? Inte för oss i alla 

fall. Det är bara polisen som kom
mer till oss.

Om några dagar kommer han 
inte att kunna gå i skolan; ”efter
som alla lärare går ut i strejk” på 
grund av de dåliga förhållande
na.

På marken i Complexo do Ale
mao ligger vapenhylsor och 
plastskräp. Angela Maria driver 
en håliväggenrestaurang. Hon 
tycker att tanken med OS är bra 
även om ”hon inte märker av det 
här”.

– Hit kommer inga turister. 
Det finns inga möjligheter att 
lyckas: det saknas utbildning, 
sjukvård, skolorna är dåliga.

Helst vill Angela Maria flytta 
från området men stannar och 
tar hand om sin sjuka pappa.

Hon berättar att situationen  
i Complexo do Alemao är värre 
än någonsin. Varje dag är det rån 
och skjutningar mellan gängen. 
Polisen skickar dödspatruller 
”som går in enbart för att skjuta 
ihjäl gängmedlemmarna”. 

– Rio har ingen struktur att 
hålla spelen.

JOHAN AUGUSTIN
utrikes@svd.se

Det enda som är bra med OS är investeringarna i transportsystemen, tycker 
konstnären Pérola Bonfanti. 

Många av favelorna i Rio lär aldrig märka av att staden invaderas av stora mängder turister i augusti.

Journalisten Pedro Martins menar att OS inte är folkets 
önskan, utan att bara en minoritet stödjer spelen.  

Brasilienguiden Peter Hult är positiv till spelen och  
investeringarna det medför. 
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hushåll bidrag. Sittande presiden-
ten Dilma Rousseff (bilden) sägs 
till stor del ha blivit omvald 2014 
på grund av Bolsa Familia. Under 
maj riskerar Rousseff dock att bli 
avsatt av parlamentet. Men enligt 
Internationella olympiska kom-
mittén ska det inte påverka förbe-
redelserna inför OS.

Kostnad för OS
OS-öppningsceremoni 
hålls den 5 augusti och 
avslutningsceremonin 
äger rum den 21 augusti. OS i Rio 
beräknas kosta omkring 39 miljar-
der real (cirka 90 miljarder kro-
nor) och budgeten har skrivits upp 
på sistone. 

Cirka 7 miljarder real 
går till de fyra olika OS-
områdena med anlägg-
ningar (60 procent 

kommer från privata medel och 
40 procent från offentliga). 

Största delen, omkring 25 miljar-
der real, går till 27 projekt som 

kommunen, delstatsregeringen 
och den federala regeringen  
ansvarar för. Projekten innefattar 
infrastruktur- och miljösatsning-
ar.

7 miljarder real är öronmärkta 
för OS-kommittén, och är privata 
medel.  SVD
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Varje real som 
vi investerar 
kommer staden 
att få ut fem
faldigt.
Rodrigo Garcia, sportchef i orga-
nisationskommitten.
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