
Mens der postes milliarder af skattekroner i stadions her op til de afsluttende kampe i verdensmesterskabet i fodbold, oplever befolkningen, at det offentlige sundheds-
system, transportsystemet og uddannelsessystemet fungerer elendigt og slet ikke give de fornødne ydelser.  Foto: Silvia Izquierdo/Polfoto
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Når det brasilianske fodbold-
landshold løber ind på Are-
na de Sao Paulo for at møde 

Kroatien 12. juni klokken 22 dansk 
tid, bliver det måske ikke startskud-
det til den store folkelige fodbold-
fest, som mange havde drømt om.

Brasilianerne er ellers vilde med 
fodbold, og de har udklækket nogle 
af de største boldkunstnere i ver-
den.

Det er ikke for ingenting, at fod-
bold i Brasilien kaldes for ”Joga Bo-
nito” - det smukke spil - et navn, 
som den brasilianske fodboldlegen-
de Pelé introducerede i 1977, da 
han udgav sin selvbiografi ”My Life 
and the Beautiful Games”.

Så legende let går det imidlertid 
ikke for landets politikere.

Den glæde, som mange brasilia-
nere følte, da Brasilien i 2007 blev 
tildelt værtskabet ved slutrunden i 

VM og året efter De Olympiske 
Sommerlege 2016, er erstattet af 
vrede og frustration, fortæller Ma-
rie Kolling, ph.d. stipendiat ved In-
stitut for Antropologi ved Køben-
havns Universitet. Hun har ad flere 
omgange opholdt sig i længere pe-
rioder i landet for at studere og for-
ske.

Massedemonstrationer
I hele 2013 gjorde hun feltstudier 
om fattigdom og sociale forandrin-
ger i det latinamerikanske land, 
som huser omkring 200 millioner 
mennesker på et areal lidt mindre 
end USA:

- VM i fodbold har sat en masse 
ting på spidsen. Mens befolkningen 
ser hvor mange milliarder, der po-
stes i topmoderne stadions for at af-
vikle en sportsevent, oplever de 
selv, hvordan det sejler i den offent-
lige sundhedssektor, uddannelses-
systemet og i det offentlige trans-
portsystem. Man er slet ikke i stand 

til at levere de nødvendige ydelser, 
fortæller hun.

For et år siden bragede det løs 
med massedemonstrationer i man-
ge brasilianske byer, og det kulmi-
nerede 20. juni, hvor halvanden 
million mennesker samlede sig i de 
største byer og demonstrerede. Po-
litiet svarede igen med tåregas og 
gummikugler. Den brasilianske 
præsident, Dilma Rousseff, ind-
kaldte landets regering til hastemø-
de, og hun holdt efterfølgende en 
tale, der skulle neddæmpe gemyt-
terne.

Marie Kolling oplevede begiven-
heden på tæt hold:

- Demonstrationerne startede på 
de sociale medier. I starten demon-
strerede man mod en stigning i bus-
billetpriserne på syv procent, men 
der gik ikke lang tid, før det greb 
om sig, fortæller hun.

- I starten var det fortrinsvis de 
yngre fra middelklassen, der de-
monstrerede, men efterhånden 

sluttede almindelige borgere og fle-
re aktivistiske bevægelser sig til 
dem. Man havde fået nok - ikke kun 
af endnu en stigning i prisen på 
busbilletter men også over de uri-
meligt høje VM-udgifter og hele det 
politiske systems korrupte adfærd.

Politiet optrådte særdeles volde-
ligt og fik skyld for at opildne de el-
lers fredelige demonstranter, der 
stadig demonstrerer i gaderne her 
et år efter - dog med væsentlig min-
dre styrke end sidste år, hvor man 
mobiliserede de største demonstra-
tioner i Brasiliens historie.

Kvarterer nedlægges
En af Brasiliens helt store knaster 
op til fodboldverdensmesterskabet 
er sikkerheden, og siden 2008 har 
man forsøgt at ”rydde” op i de store 
slumkvarterer, som findes i de stør-
re byer. I favelaerne, som slumkvar-
tererne kaldes, bor flere hundrede 
tusinde ludfattige mennesker, som 
styres af kriminelle bander, der 

Fodboldfestens  bagsideFAKTA 
BRASILIEN - KORT:

 {Brasilien er lidt under 
USA´s størrelse, og befolk-
ningen tæller omkring 200 
millioner. Fra 1964 til 1985 
var der militærdiktatur. I dag 
har man demokrati, og præ-
sidenten er en kvinde, som 
hedder Dilma Rousseff. Hun 
repræsenterer Arbejderparti-
et og overtog posten efter 
præsident Lula i 2010.

 {Brasilien har gennemgået 
en hurtig urbanisering. I 
1954 boede 87 procent af 
landets befolkning på landet. 
I dag bor 85 procent i større 
byer.

 {Brasilien har haft en kraf-
tig økonomisk optur de sene-
ste år, hvor millioner af men-
nesker er flyttet fra dyb fat-
tigdom op i middelklassen. 
For et par år siden begyndte 
det at gå lidt tilbage økono-
misk, og regeringen har ikke 
magtet at stille den brede 
befolkning tilfreds. Sidste år 
udbrød der store demonstra-
tioner i de større byer. Brasili-
anerne luftede deres vrede 
over, at der postes milliarder 
i stadions og andre bygnin-
ger.
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Inden VM i fodbold og det kommende OL i 2016 har det brasilianske militær og politi gjort en kæmpe indsats for at rense slumområderne for nako- og våbenbander.  
Det er gået ud over lokalbefolkningen, der føler, at de lever i en belejret krigszone.  Foto: Silvia Izquierdo/AP/Polfoto
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handler med narko og våben. Politi-
et har de seneste år overtaget nogle 
af favelaerne, og det er sket med 
militær magt. Motivet har været, at 
man ville have de kriminelle ban-
der opløst, men man gik meget 
hårdhændet til værks, og indbyg-
gerne har følt, at de er blevet belej-
ret af militæret, som har slået sig 
massivt ned i favelaerne. Andre ste-
der har man tvangsflyttet menne-
sker, fordi der skulle bygges nyt til 
VM-turneringen, hvilket også har 
skabt stor utilfredshed og frustrati-
on.

Brasilien er også kendt for de 
mange forældreløse gadebørn, der 
lever et kummerligt liv uden skole-
gang og social sikkerhed. Her op til 
VM i fodbold har man forsøgt at 
”rense” gaderne for hjemløse børn. 
Officielt fordi man ville skaffe dem 
bedre forhold og tilbyde dem op-
holdssteder og skoleundervisning - 
uofficielt fordi man ønskede, at lan-
det tog sig pænt ud, når medier og 

turister fra hele verden besøger det 
under VM i fodbold og under OL i 
2016.

- Gadebørnene er meget sårbare, 
de lever et farligt liv, og de er tidli-
gere blevet systematisk dræbt af så-
kaldte dødspatruljer, siger Marie 
Kolling.

Store fremskridt
Men utilfredsheden skal ses på bag-
grund af den store fremgang Brasi-
lien har haft både økonomisk og so-
cialt de seneste år, mener Steen 
Fryba Christensen, der er lektor på 
Institut for Kultur og globale Studi-
er ved Aalborg Universitetscenter. 
Han har Brasilien som sit speciale.

- Da jeg besøgte landet sidste år, 
var det seks år siden, jeg havde væ-
ret der. Jeg var i Rio de Janeiro, og 
byen var næsten ikke til at kende. 
Den kriminalitet, man tidligere 
frygtede, var bestemt aftaget, og 
jeg følte mig meget mere tryg.

Heller ikke de sociale problemer 

var så påtrængende som ved det 
tidligere besøg, siger han:

- Det mindede faktisk meget om 
Sydeuropa, før krisen kom.

Fakta er da også, at vi ikke skal 
længere tilbage end til begyndelsen 
af nullerne, hvor den økonomiske 
krise i Brasilien var så fatal, at man-
ge forudså, at landet ville gå banke-
rot. Men så vendte udviklingen, og i 
stedet blev millioner af brasilianere 
løftet fra dybeste fattigdom til en 
tålelig tilværelse i middelklassen. 
Ifølge en rapport, som er udarbej-
det af den globale humanitære or-
ganisation Oxfam, har Brasilien 
formået at mindske den økonomi-
ske ulighed i befolkningen. Det ses 
blandt andet ved, at de fattigste 20 
procent brasilianere, siden midten 
af nullerne, har haft en indkomst-
fremgang, der målt i procent er cir-
ka tre gange så stor som den, de ri-
geste har haft. I rapporten bliver 
især den tidligere præsident Lula 
krediteret for at have haft et klart 

fokus på at mindske uligheden, der 
dog stadig er en af verdens højeste.

Det er især middelklassen der er 
vokset. Verdensbankens seneste 
skøn lyder, at 55 procent af befolk-
ningen i dag tilhører middelklas-
sen, som dog ikke lever på nær sam-
me høje økonomiske niveau, som 
den danske.

Forventningerne skruet op
Og netop det løft, som mange brasi-
lianere har oplevet - at få fodfæste i 
middelklassen er også det, der har 
givet dem blod på tanden til at kræ-
ve, at politikerne får skubbet endnu 
mere til udviklingen, mener Steen 
Fryba Christensen.

- Det virker måske paradoksalt, 
men når borgere bliver bevidste om 
deres demokratiske rettigheder og 
deres ret til at protestere, så gør de 
brug af dem. Det er set mange gan-
ge før. Den brasilianske middelklas-
se betaler en forholdsvis høj skat, 
og de får relativt få offentlige ydel-

UDSKIFTNING: Når VM i fodbold bliver fløjtet i gang  
i Brasiliens største by Sao Paulo 12. juni, sker det i skyggen af 
befolkningens frustrationer over, at regeringen poster  
milliarder i topmoderne sportsarenaer, mens uddannelses- 
systemet, sundhedsvæsenet og transportsektoren sejler

 ... fortsættes  næste side ...

 {  VM-slutrunden varer fra 
12. juni til finalen 13. juli.

 {32 lande deltager ved 
slutrunden.

 {De i alt 64 VM-kampe bli-
ver spillet på stadioner i 12 
forskellige byer. Flere stadio-
ner blev ikke klar til den op-
rindelige deadline ved års-
skiftet, men på et hængende 
hår forventes alle at blive 
helt klar til slutrunden.

 {Omkring 600.000 turister 
ventes at deltage i VM-slut-
runden.

 { 157.000 soldater og politi-
folk skal sikre, at slutrunden 
forløber fredeligt. De skal 
samtidig bevogte landets 
16.800 kilometer lange lan-
degrænse.

FAKTA
 VM I BRASILIEN



Graffitien  på en gavl i et fattigt 
boligkvarter er svær at mis- 
forstå.  
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 Fodbold, samba og karneval i Rio. 
Det er stort set, hvad de fleste dan-
skere kender til brasiliansk kultur.

Men kæmpelandet har uendeligt 
meget mere at byde på, og nu bliver 
der for første gang mulighed for at 
studere brasiliansk kultur på tæt 
hold - så at sige - i Nordjylland. Aal-
borg Universitet har nemlig etable-
ret en helt ny uddannelse kaldet 
Brazilian Studies, hvor det første 
hold studerende starter efter som-
merferien.

Uddannelsen er en to-årig specia-
lisering på masteruddannelsen i 
kultur, kommunikation og globali-

sering. Den foregår på engelsk med 
mulighed for at lære portugisisk 
undervejs, og der er indlagt et halvt 
års praktik i Brasilien, fortrinsvis i 
Rio-området. 

Der er tale om en humanistisk ud-
dannelse med vægten lagt på kul-
tur, dog iblandet samfundsfaglige 
elementer. Altså ikke noget med 
business school her, trods Brasili-
ens stigende økonomiske betyd-
ning.

- Det er første gang, der laves en 
sådan uddannelse i Danmark. Jeg 
er spændt på, hvordan den bliver 
modtaget. Timingen er god med 
det store fokus, der lige nu er på 
Brasilien. Men generelt er interes-
sen for Brasilien stigende. Aarhus 

Universitet har stigende optag på 
uddannelsen i portugisisk, og Kø-
benhavns Universitet har netop 
genåbnet portugisisk, efter at ud-
dannelsen har været nedlagt i nogle 
år, fortæller Steen Fryba Christen-
sen, lektor ved AAU’s Institut for 
Kultur og Globale Studier.

Han har sammen med Karl Erik 
Schøllhammer, professor ved det 
katolske universitet PUC i Rio de 
Janeiro, været hovedkraften i tilret-
telæggelsen af den nye uddannelse, 
hvor de begge skal undervise.

- De fleste mennesker forbinder 
Brasilien med noget godt. Landet er 
en soft power, der er tiltrækkende i 
kraft af sin kultur og sit værdisæt. 
Den brasilianske kultur har haft en 

enorm opblomstring, efter at lan-
det er blevet demokratisk. Det 
mærker vi her i Europa, hvor vi ek-
sempelvis begynder at se flere ud-
stillinger med brasiliansk kunst, si-
ger Steen Fryba Christensen, der er 
cand. mag. i spansk og portugisisk.

- På uddannelsen vil vi tage træk 
frem fra den brasilianske virkelig-
hed og udvikling, som vi håber kan 
være inspirerende for os i Europa, 
siger lektoren.

Han forventer, at omkring halv-
delen af de kommende studerende 
ved Brazilian Studies vil være fra 
udlandet. For at uddannelsen op-
rettes, skal der være mindst otte 
studerende pr. hold de første fire år 
og derefter mindst 16 studerende.

Ny uddannelse i brasiliansk kultur

ser igen.
Da den globale finanskrise ind-

hentede Brasilien i 2010, gik det 
pludseligt tilbage. Det har blandt 
andet bevirket en større arbejdsløs-
hed især blandt unge, og at der ikke 
bliver indkrævet så mange skatter, 
som kan pumpes ud til sociale for-
bedringer. Mange brasilianere har 
altså skruet forventningerne op til, 
at udviklingen ville gå stærkere, og 
samtidig er de dybt frustrerede 
over den udbredte økonomiske kor-
ruption i det politiske system. Poli-
tikerne har ry for at rage til sig.

Fodboldfeber
Steen Fryba Christensen mener dog 
ikke, at Brasilien har gabt over for 
stor en mundfuld, da man i sin tid 
takke ja til at afholde både slutrun-
den i VM i fodbold og OL i 2016:

- Det var bestemt forsvarligt, at 
man bød ind på de to store interna-
tionale begivenheder, for da man 
gjorde det i 2007 og i 2008 var lan-
det i en rivende udvikling, og jeg 
kan godt forstå, at den daværende 
præsident Lula greb muligheden 
for at tage de udfordringer op på 
forventning om, at de på lidt længe-
re sigt ville bidrage til væksten, for-
di man ville tiltrække flere uden-
landske investeringer.

Steen Fryba Christensen erken-
der dog, at situationen i dag er en 
lidt anden:

- Billedet er mere mudret, men 
jeg mener stadig, at det var den rig-
tige beslutning.

Om vi kan forvente ro i gaderne, 
når bolden kommer i kog på de bra-
silianske græsbaner, siger ph.d. sti-
pendiat Marie Kolling fra Antropo-
logisk Institut på Københavns Uni-
versitet.

- Brasilianerne elsker jo fodbold, 
så de kan meget nemt blive ramt af 
fodboldfeber. På den anden side gik 
det utrolig stærkt, da man sidste år 
fik organiseret de mange landsdæk-
kende demonstrationer, og der er 
ingen tvivl om, at demonstranterne 
er bevidste om, at de vil få interna-
tional opmærksomhed, hvis de de-
monstrerer under VM.

Selvom Brasilien de seneste år 
har oplevet en kolossal økono-
misk og social vækst, bor der 
stadig millioner af mennesker i 
slumkvartererne - de såkaldte 
favelaer.  
 Foto: David R. Frazier/Polfoto

Fodboldfestens 
bagside

 ... fortsat fra forrige side ...


