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len évnek a történetét meséli el lendületesen 
és tudományos alapossággal Strange Rebels: 
1979 and the Birth of the 21st Century (Különös 
lázadók: 1979 és a 21. század születése) cím_ 
könyvében. Valószín_tlennek látszó kapcsolato-
kat von az iráni forradalom és II. János Pál pá-
pasága, az afgán dzsihád és a Teng Hsziao-ping, 
illetve Margaret Thatcher által bevezetett gaz-
dasági reformok között. A felsorolt események 
mindegyike az 1979-es évhez köthetQ.

A fekete köpenyes, mindig komor 
Khomeiniben nem sok közös volt a kifelé 
kedélyes Teng Hsziao-pinggel. Mégis, a két 
vezetQ ugyanolyan misszionáriusi buzgalommal 
dolgozott azon, hogy belenevelje országa pol-
gáraiba a vallás, illetve a szabad piac eszméit. 
Khomeini 1979-ben, Mohammad Reza Pahlavi 
sah hatalmának megdöntése után ragadta magá-
hoz a hatalmat Iránban. Caryl elemzése szerint 
a sah, Khomeini Qsellensége feltétlen híve volt a 
modern török köztársaságot megalapító Kemal 
Atatürk világi radikalizmusának. Törökország 
elsQ világháború utáni modernizálásának lá-
zában Atatürk bezáratta az iszlám iskolákat és 
megszüntette a nQk fátyolviselési kötelezettsé-
gét. A sah szemében Atatürk volt a modern idQk 
legnagyobb nemzetépítQje. Autoriter populiz-
musának 37 éve alatt Teheránt, az iráni fQvárost 
egy nyugatias elQQrssé alakította, amely állító-
lag mentes volt az iszlám befolyásától.

Khomeini azonban úgy vélte, hogy csak 
az iszlám „vallási-politikai hite” tudja meg-
szabadítani Iránt az Amerika- és Izrael-barát 
uralkodójától. A Khomeini-féle lázadás, írja 
Caryl, Amerika-ellenes buzgalmában szinte már 
a Castro-felkeléshez hasonlított. Az ajatollah 
ezt követQ 10 éves teokráciája azonban nem 
volt olyan középkori primitivizmus, mint ami-
lyennek a Nyugaton oly gyakran ábrázolják. 
A Khomeini-féle értelmezések szerint az isz-
lám szintezQ, kiegyenlítQ hitvallás volt, amely 
egyaránt megvetette monarchiát és a Nyugat 
bomlasztó hatását.

Margaret Thatcher 1979-es választási gyQ-
zelme „vízválasztó pillanat” volt a világ szá-
mára, amely elQször lehetett tanúja annak, hogy 
egy „politikai evangélista” költözik a Downing 
Street 10-be. Thatcher kisvártatva a „piaci el-
lenforradalom” arca lett, ami II. János Pál szov-
jetellenes intelmeivel kéz a kézben végigsöpört 
a posztkommunista Európán. Caryl elmulaszt-
ja megemlíteni, hogy Thatcher privatizációját 
és szakszervezet-ellenes törvényeit legalábbis 

részben befolyásolta Pinochet tábornok politi-
kája Chilében. Talán nem is olyan furcsa, hogy 
a brit jobboldal szimpatizált Pinochettel az 
1970-es évek végén. Nagy-Britanniában James 
Callaghan munkáspárti kormánya idején szinte 
egymást érték a sztrájkok, az áramkimaradá-
sok és az IRA által elkövetett merényletek. A 
brit oroszlán, az egykori világbirodalom kisebb 
jelentQség_ hatalommá vált. A brit katonai hír-
szerzés és a különbözQ titkosszolgálatok egy 
Pinochethez hasonló erQs embert követeltek, aki 
egy monetarista költségvetés és a kapitalista szi-
gor révén rendet teremthet. Margaret Thatcher 
személyében megtalálták a maguk emberét.

Kína ebben az idQben még nem heverte ki 
az 1976-ban Mao halálával véget ért kulturá-
lis forradalom hatásait. Teng, aki a „négyek 
bandájának”3 interregnuma után került vissza a 
hatalomba, önfenntartó szövetkezeteket hozott 
létre és igyekezett a külföldi tQkét Kínába csábí-
tani. Az elsQ alkalommal azóta, hogy 1949-ben 
létrejött a Kínai Népköztársaság, a kínaiak-
nak megengedték, hogy nyereséget termeljenek 
a munkájukkal (bár anélkül, hogy túlságosan 
megadnák magukat a kapitalista kapzsiságnak). 
A világ legnépesebb országa végre elfogadta 
Thatcher vállalkozásról alkotott elképzeléseit.

A szabadpiaci kapitalizmus és az átpolitizált 
vallás 1979-ben elszabadult erQi még mindig 
velünk vannak. A ragyogóan megírt Strange 
Rebels egy viharos évet idéz fel, és bemutatja 
annak igazi jelentQségét.

(The Observer)

Suketu Mehta

Élet és halál Brazília nyomornegyedeiben

Az alább elmesélt történet 2012 októberében 
esett meg velem São Paulóban. Brazil barát-
nQmmel, Marinával egy New Yorkból érkezett 
barátunkkal beszéltünk meg találkozót. A hölgy, 
aki egyébként egy civil szervezet elnöke, a 
Paulista sugárút közelében található egyik szál-

3 Négyek bandája: a Csiang Csing (Mao Ce-tung 
elnök felesége), Csang Csun-csiao, Vang Hung-
ven és Jao Ven-jüan által alkotott pártfrakció.



122

lodában foglalt szobát. Péntek este fél nyolc kö-
rül találkoztunk vele a szálloda halljában, majd 
– miután megbeszéltük, hogy hármasban elme-
gyünk vacsorázni – elsétáltunk a hotel elQtt vá-
rakozó taxihoz. Én az elsQ ülésre ültem, hogy a 
két nQ nyugodtan beszélgethessen hátul. Marina 
megkért, hogy útközben az okostelefonomon 
nézzem meg, hogy mi a menü az étteremben. 
Épp ezzel voltam elfoglalva, amikor hirtelen 
egy tizenévesforma fiú futott oda a taxihoz, és 
az én oldalamon levQ lehúzott ablakon keresztül 
hevesen gesztikulálni kezdett. ElQször azt hit-
tem, hogy csak egy pénzt kéregetQ koldus, de 
aztán megláttam a fejemre szegezett fegyvert, 
amelynek csöve lassan a mobiltelefonom felé 
mozdult el.

„Csak add oda neki a telefont”, mondta a 
rémült Marina a hátsó ülésrQl.

Mit volt mit tenni, odaadtam neki a telefont, a 
kölyök azonban nem tágított.

„Dinheiro, dinheiro!” mondta a pénztárcámat 
követelve.

Nem akartam odaadni neki a tárcámat, mire a 
fiú válogatott trágárságokat vágott a fejemhez. 
„Dinheiro, dinheiro!” ismételte.

A fiú hirtelen hátratántorodott. Egy isme-
retlen, fekete inges férfi mögéje lopakodott, 
hátulról a nyaka köré fonta a karját, majd a 
földre rántotta és ütlegelni kezdte a kölyköt. A 
mellettem ülQ taxisofQr közben mindvégig meg-
Qrizte sztoikus nyugalmát. KésQbb fogadkozott, 
hogy ilyesmi még soha nem fordult elQ vele, 
de hidegvérébQl arra következtettem, hogy már 
nem elQször kellett átélnie hasonló esetet.

A következQ dolog, amit láttam, az volt, hogy 
a fiú és egy másik tinédzser (valószín_leg a 
társa) gyorsan menekül az utca vége felé futva. 
A fekete inges férfi kergette Qket egy darabig, 
aztán lihegve visszajött a taxihoz. „Elvitt a 
rohadék valamit?”, kérdezte ismeretlen meg-
mentQnk, akit fekete ruhája miatt magamban 
denevérembernek neveztem el. ElsQ ránézésre 
civil ruhás rendQrnek gondoltam, de késQbb ki-
derült, hogy csak egy hétköznapi polgár, akinek 
elege lett a b_nözQk garázdálkodásából.

„A telefont”, válaszolta Marina.
„A nyomorultak! Ezek a kis szemetek mindig 

párosával járnak, mert gyávák!”
A taxis elvitt minket a legközelebbi rendQr-

Qrsre, ahol mindössze két letargikus közeg volt 
szolgálatban. „Tíz ilyen eset van minden nap, 
csak ebben a körzetben”, mondta egyikük. A 
másik rendQr kicsit arrébb ment és belenézett a 

nyilvántartásba: „A maguké ma már a negyedik 
bejelentés…”

Naponta 319 fegyveres rablás történik São 
Pauloban, de Brazília többi nagyvárosában se 
jobb a helyzet. Az országban szinte mindenki-
nek megvan a maga története. Priscillát például, 
akivel másnap találkoztam, már tízszer rabolták 
ki. Egyszer egy kölyök egy törött üvegpalackot 
szorított a nyakához. Egy másik alkalommal 
fegyveresek törtek be hozzá, és egyikük negy-
ven percen át fegyvert tartott a fejéhez.

Én még viszonylag olcsón megúsztam a dol-
got: csak a telefonomat vitték el. A denevérem-
bernek hála megmaradt a tárcám, nem raboltak 
el, nem vertek össze – és nem öltek meg.

Brazília nagyvárosai a világ legveszélyesebb 
helyei közé tartoznak. Alig akad olyan ország a 
világon, ahol több embert ölnének meg évente, 
mint Brazíliában. 2010-ben 40 974 gyilkosság 
történt, azaz – az ENSZ Kábítószer-ellenQrzési 
és B_nmegelQzési Hivatalának (United Nations 
Office on Drugs and Crime, UNODC) statisz-
tikái szerint – 21 eset jutott minden 100 000 
lakosra, miközben a világátlag 6,9. Bár a leg-
több gyilkosságot Indiában követték el (szám 
szerint 41 726-ot), de India lakossága hatszor 
nagyobb, mint Brazíliáé, így ott az arány mind-
össze 3,4 gyilkosság 100 000 lakosra nézve. 
(Olaszországban ehhez képest 529 gyilkosság 
történt az említett évben, ami 0,9-es muta-
tót jelent.) Négy olyan brazil város van, ahol 
a 100 000 lakosra jutó gyilkosságok száma 
meghaladta a 100-at. Brazíliában az emberölé-
si ügyek nyomozásának 5-8 százaléka zárul 
eredményesen (ugyanez az arány az Egyesült 
Államokban 65%, Nagy-Britanniában pedig 
90%). A legtöbb áldozat a legalsóbb társadalmi 
rétegekhez tartozó férfi, 15 és 30 év között. A 
magas gyilkossági ráta hét évet von le a Rio 
faveláiban (nyomornegyedeiben) élQk várható 
élettartamából.

Mindennek a tetejébe ebben az évben az 
erQszakos b_ncselekmények egy másik formája 
miatt is az újságok címlapjára kerültek a brazil 
nagyvárosok. Rióban több nagyon súlyos nemi 
erQszak esetre is sor került; egy amerikai nQt 
például egy közlekedQ városi buszon erQsza-
koltak meg. 2012-ben összesen 1972 feljelentés 
történt, azaz a városban 24%-kal nQtt a nemi 
erQszak elkövetések száma az elmúlt évben. A 
szociológusok és a rendQrség értetlenül állnak 
a tendencia elQtt, hisz Brazília olyan ország, 
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ahol a nQk úgy öltözködnek, ahogy akarnak, 
amelynek törvényeit gyakran idézik modellként 
a nemi erQszak elleni küzdelemre, és amelynek 
elnöke, Dilma Rousseff, maga is nQ.

A személyek elleni erQszak párhuzamba ál-
lítható a természeti környezeten tett erQszakkal. 
Az ország nagy részét kitevQ erdQs területeken 
az erdQtüzek és az égetéses erdQirtás, a faki-
termelés és a nyereségérdekelt agrárgazdasági 
rendszerek továbbra is pusztítják az esQerdQt, 
annak ellenére, hogy – vagy talán éppen azért, 
mert – Rousseff módosíttatta a 1965-ban elfoga-
dott erdészeti törvényt. A kormány adatai szerint 
az erdQirtás, amelynek mértéke 84%-kal csök-
kent a 2012 augusztusát megelQzQ nyolc évben, 
35%-os növekedést mutat a törvénymódosítás 
óta eltelt idQben.

Az erQszak mindazonáltal nem akadályozta meg 
Brazíliát abban, hogy Latin-Amerika élenjáró 
országaként jelenjen meg a feltörekvQ világ 
színpadán. JövQre Brazília ad otthont a fut-
ball-világbajnokságnak, 2016-ban pedig a nyári 
olimpiai játékok házigazdája lesz. 2003 és 2011 
között „Lula”, azaz Luiz Inácio Lula da Silva el-
nök egyik reformot a másik után léptette életbe, 
amelyek fejlesztették az ország gazdaságát. A 
2013. júniusi tüntetésekig úgy t_nt, hogy a Lulát 
az elnöki székben követQ Dilma Rousseffet 
újra fogják választani a jövQ évi választásokon. 
(Egyébként mind Lula, mind Rousseff a bal-
közép Munkáspárt (Partido dos Trabalhadores, 
PT) tagja.) A brazil gazdaság, bár napjainkban 
már nem növekszik olyan mértékben, mint 
ahogy a 2008-as válság elQtti idQben, még 
mindig a hetedik legerQsebb a világon. Az 
1950-es években Brazília lakosságának még 85 
százaléka vidéken élt, és csak 15 százalék volt a 
városi lakosság aránya. Napjainkra az arány fel-
cserélQdött: immár az ország lakosságának 87 
százaléka él városokban. Ez a leggyorsabb ur-
banizációs folyamat a világon az utóbbi idQben.

Brazília az olyan fejlQdQ országok számára 
is modell, amelyek szeretnének segíteni legsze-
gényebb állampolgáraik helyzetén. MeglepQen 
sikeresnek bizonyult a Lula által 2003-ban 
bevezetett Bolsa Família (családi támogatás) 
program, amelyben a kormány kisebb összeg_ 
készpénzjuttatásokat fizet közvetlenül a sze-
génysorban élQ családoknak. A Bolsa Família 
egyes ellátásainak folyósítását bizonyos feltéte-
lekhez kötik, amelyeknek a kedvezményezettek 
meg kell felelnie, ilyen például az, hogy rend-

szeresen iskolába kell járatniuk a gyerekeiket. 
A program a brazil lakosság negyedére, azaz 50 
millió emberre terjed ki. Eredményeként 2001 
óta 20%-kal csökkent a jövedelmek egyenlQt-
lensége Brazíliában (a 2001-es évben még a dél-
amerikai országban mérték az egyik legnagyobb 
arányú egyenlQtlenséget a világon). A Bolsa 
Famíliának köszönhetQen a brazil középosztály 
létszáma az elmúlt tíz évben 40 millióról 105 
millióra nQtt, így mára Brazíliában található a 
világ legnépesebb alsó-középosztálya.

A forradalmak, amint azt a közelmúlt ese-
ményei bizonyítják, általában egy középosztály 
kialakulásával kezdQdnek. A 2013 júniusában a 
buszjegyárak tízszázalékos emelése miatt São 
Paulóban szervezett tüntetések a diktatúra buká-
sa utáni idQszak legnagyobb tüntetéshullámává 
dagadtak, amelyben több millió ember vonult 
az utcákra az ország nagyvárosaiban. A tüntetQk 
tiltakoztak a focivébével és más sportesemé-
nyekkel összefüggQ óriási költekezések miatt, 
amelyekre úgy teremtik meg a fedezetet, hogy 
az alapvetQ szolgáltatásoktól, például a tömeg-
közlekedéstQl és az oktatástól vonnak el forrá-
sokat. A tüntetések okai között szerepelt még 
a Munkáspárton belüli korrupció, a gazdaság 
növekedésének lassulása, illetve a brazil társa-
dalomban tapasztalható erQszak is. A legtöbb 
tüntetQ fiatal volt, diplomás és nem állt szoro-
sabb kapcsolatban egyik politikai párttal sem.

A kormány igyekezett orvosolni a tünte-
tQk által felhozott sérelmeket. São Paulo és 
Rio polgármesterei visszaállították az eredeti 
buszjegyárakat. Dilma Rousseff ígéretet tett 
egy reformcsomagra vonatkozó népszavazásra, 
amelyben szerepel az arányos képviseletrQl 
a kerületek szerinti szavazásra való áttérés, 
ami rugalmasabb kormányzást jelenthetne a 
favelákban. A tüntetQk, akik közül néhányan 
kifejezetten azt követelték, hogy mondják le a 
futball-világbajnokság megrendezését, eddigi 
nem igazán t_nnek elégedettnek. Rousseff nép-
szer_ségi indexe a 2013. június elején mért 57 
százalékról egy hónap leforgása alatt 30 száza-
lékra zuhant.

A tüntetQk haragját részben a Brazília egész 
történetében tapasztalható igazságtalanságok 
okozták. A Bolsa Família valóban sokat tett 
az egyenlQtlenség problémájának megoldására, 
de nem oldotta meg a nemzetiségi ellentéteket. 
Az ország lakosságának fele fekete bQr_, de 
a legszegényebb brazilok körében már 70% a 
feketék aránya. A 2000-es népszámlálás adatai 
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alapján készült tanulmányok szerint egy tizen-
nyolc éves fehér brazil fiú átlagosan 2,3 évvel 
több oktatásban részesül, mint egy tizennyolc 
éves fekete fiú. Az említett fehér fiú apja úgy-
szintén 2,3 évvel többet töltött az iskolapadban 
a fekete fiú apjánál. Hatvan évvel ezelQtt pedig 
a fehér fiú nagyapja 2,4 évvel tovább koptatta 
az iskolapadokat, mint a fekete gyermek nagy-
apja. Gyakorlatilag minden más megváltozott az 
országban, de a fehérek és feketék közötti okta-
tási egyenlQtlenség problémája makacsul tartja 
magát, immár több mint három nemzedék óta.

A brazilok szeretnek úgy gondolni magukra, 
mint fajilag sokszín_ társadalomra, de egy séta 
a városok favelái körül elég ahhoz, hogy lerom-
bolja ezt a mítoszt. A nyomornegyedekben élQk 
legtöbbje sötét bQr_ – sokkal sötétebb, mint 
a legtöbb gazdag, akik a tengerparton vagy a 
külvárosokban élnek, és sötétebb bQr_ a legtöbb 
fiatalnál, aki a közelmúltban az utcákra vonult 
tüntetni. Az elmúlt másfél évben többször is 
meglátogattam São Paulót és különösen Rio de 
Janeirót, megfigyelve a pacifikációnak neve-
zett folyamatot. Egy-egy favela pacifikációja 
során a kormányerQk megpróbálnak békésen 
bevonulni a város legveszélyesebb enklávéiba, 
amelyeket a traficantéknak nevezett kábítószer-
kereskedQkbQl álló bandák vagy a milíciák, azaz 
a korrupt rendQrök szindikátusai uralnak, hogy 
ott helyreállítsák az ellenQrzést. 2008-ig, amikor 
a pacifikációs program elindult, a traficanték 
irányították nagyjából a favelák felét, míg a má-
sik fele fölött a milíciák gyakoroltak ellenQrzést. 
(A legtöbb favelában még ma is a két csoport 
valamelyike gyakorolja a hatalmat.) A Rio állam 
kormánya által kidolgozott terv végsQ célja, 
hogy az Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), 
azaz a RendQrségi Pacifikáló Egység mindkét 
csoportot kiszorítsa a fevelákból, és felváltsa 
Qket az állami szervekkel.

Napjainkban a 6,3 millió riói közül 1,4 milli-
óan élnek favelákban. A városban mintegy 630 
favela található, amelyekben összesen több mint 
ezer „közösség” létezik. Rio állam kormányá-
nak az a célja, hogy a jövQ évi focivébéig pacifi-
káljon negyven favelát; ezzel egyfajta demonst-
ratív hatást akarnak elérni, ami felkelti majd az 
országba látogató külföldiek figyelmét. Mióta 
2008-ban elkezdQdött a program, a harminc leg-
nagyobb favelát már pacifikálták, azaz ezek már 
nem a kábítószer-kereskedQk, illetve a milíciák, 
hanem a hivatalos rendQri erQk ellenQrzése alatt 

állnak. A folyamat korábban úgy zajlott, hogy 
a rendQrség lecsapott egy-egy favelára, elfogta 
vagy megölte a legveszélyesebb kábítószer-ke-
reskedQket, majd kivonult a területrQl. A halott 
vagy letartóztatott b_nözQk helyét azonban ha-
marosan átvették más kábítószer-kereskedQk, és 
az erQszak folytatódott. „Az új stratégia nem az 
egyes kábítószer-kereskedQket veszi célba, ha-
nem magának a területnek a visszaszerzését t_zi 
ki célul”, mondta egy magas rangú rendQrtiszt.

Az UPP programban elit rendQri egységek – 
bizonyos esetekben a hadsereg, sQt a haditen-
gerészet csapataival kiegészülve – vonulnak 
be a kiválasztott favelába, és legfeljebb három 
hónapig ott állomásoznak. Ezután a helyüket 
átveszik a reguláris rendQri erQk, illetve az 
UPP köztisztviselQi. Az UPP megszervezi 
és m_ködteti az iskolákat és a szemétszállí-
tást, állami és magáncégeket hoz a favelába, 
amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, 
mint például a villamosenergia-ellátás vagy 
a kábeltelevízió, továbbá az UPP állítja ki a 
hivatalos dokumentumokat (pl. a foglalkoz-
tatási és a tartózkodási tanúsítványokat) is. 
Az ellenQrzése alatt álló területeken az UPP 
közösségi biztonsági tanácsokat hozott létre 
azzal a céllal, hogy még azelQtt mérsékeljék 
a helyi rendbontók közötti konfliktusokat, 
hogy azok elmérgesednének. Az üzenet a 
következQ: az állam itt van, és itt is marad. 
Az eddigi tapasztalatok alapján a programot 
általában véve sikeresnek tekintik, és ez a 
siker volt az egyik fQ oka a Munkáspárt által 
támogatott Sérgio Cabral kormányzó 2010-es 
újraválasztásának.

Az egyik éjjel Walter Mesquita, egy utcai fo-
tós elvitt egy riói baile funkra, egy szabadtéri 
zenés-táncos partira, amit a kábítószer-keres-
kedQk szerveztek Ararában, egy kisebb, még 
nem pacifikált favelában. Rendkívüli jelene-
teknek lehettem tanúja: éjfélkor a traficanték 
elkerítettek egy több háztömbnyi területet, 
így gyakorlatilag egy hatalmas szabadtéri 
szórakozóhellyé alakították a favelát. Az utca 
egyik vége egy több tucat hangszóróból álló 
hatalmas fallá változott, amibQl zene, illetve 
rendQrgyilkosságokról és kiskorúakkal foly-
tatott szexrQl szóló történetek bömböltek. 
AK–47-esekkel felfegyverkezett tinédzserek 
jártak körbe, alig-kamasz lányok kábítósze-
reket szívtak be és táncoltak. Egyik-másik 
sarkon kokaint árultak nagy m_anyag zacs-
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kókból. Mindenki táncolt: táncoltak a nagy-
mamák, táncoltak a gyerekek és táncoltam én 
is… És ez így ment egészen reggel nyolcig.

Bár az ilyen fesztiválok szervezése számos 
ponton jogellenes (a csendháborítástól kezdve 
a gyilkosságra való felbujtásig – még az itt 
játszott zenét is úgy hívják, hogy baile funk 
proibidão, azaz tiltott zene) miatt hivatalosan 
tilos a pacifikált favelákban, az államot és erQit 
sehol sem láttam. A rivális bandák nagyobb 
fenyegetést jelentettek, mint a rendQrség. A Rio 
jelentQs részét ellenQrzQ három banda (a Vörös 
Parancsnokság, a Harmadik Parancsnokság és 
a Barátok barátai) többé-kevésbé stabil maradt 
az elmúlt néhány évtizedben. Egy magas rangú 
rendQrtiszt szerint, akivel beszéltem, a több 
mint hatmilliós városban mintegy 30-40 ezer 
ember tagja a bandáknak.

A baile funk utáni napon egy rendQrségi heli-
kopteren repültem Rio felett. A gép elvitt minket 
Ipanema, a jómódúak egyik kedvelt strandja, 
illetve a nemrégiben pacifikált Rocinha favela 
fölé. Megkérdeztem a pilótát, hogy el tudnánk-e 
repülni Arará fölött. A pilóta nemmel válaszolt, 
mert aggódott amiatt, hogy lelövik a gépet. 
(Néhány évvel ezelQtt a traficanték légvédelmi 
fegyverekkel lelQttek egy rendQrségi helikoptert.) 
A rendQrség így jelenleg sem szárazföldi, sem 
légi úton nem tudja biztonságosan megközelíteni 
a város jelentQs részét. Úgy t_nik ez is a jövQhöz 
tartozik a fejlQdQ világ sok metropoliszában, 
Nairobitól kezdve Caracasig. Létezik egy de 
facto hatalommegosztás az állam törvényes ható-
ságai, a bandák és a milíciák között. Sok ember 
fog meghalni addig, amíg kialakulnak ennek a 
hatalommegosztásnak pontos körvonalai…

Barátom, Luiz Eduardo Soares elmesélt ne-
kem egy történetet arról, hogyan is m_ködik a 
hatalom a favelákban. Soares egyébként antro-
pológus, Q az Elite da Tropa (Elit osztag) cím_, 
a rendQri brutalitásról és a korrupcióról szóló 
könyv szerzQje, amelybQl a brazil filmgyártás 
történetének legnépszer_bb filmje készült. Sok 
ellenséget szerzett magának a korrupt politiku-
sok és rendQrök között. 2000-ben a biztonsági 
erQk részletes terveket találtak arról, hogyan 
öljék meg Qt és lányait – a tervek között voltak 
feljegyzések például arról is, hogy milyen napo-
kon és mikor, illetve milyen útvonalon járnak a 
lányok iskolába. A terv kieszelQi korrupt rend-
Qrök voltak. Luiznak családjával együtt mene-
külnie kellett: elQször az Egyesült Államokban 
kerestek menedéket, majd miután visszatértek 

Brazíliába, egy, az ország déli részén található 
államba költöztek.

Soares történetére visszatérve: egy éjszaka 
felhívta Qt egy Lulu nev_ férfi. Lulu, az egyik 
legmagasabb rangú riói traficante, ekkor már 
a harmincas éveiben járt, azaz túl öreg volt a 
kábítószer-kereskedelemhez. Fel akarta adni 
magát, ki akart szállni a bandaéletbQl és élni, 
hogy láthassa felnQni a gyerekeit.

Soares azt mondta, hogy ha Lulu megláto-
gatja, akkor neki le kell tartóztatnia. Ezután 
valószín_leg egy olyan börtönbe csuknák, mint 
a Carandiru, ahol 1992-ben egy börtönlázadás 
után a rendQrség tüzet nyitott a fogvatartottakra 
és lemészárolt 111 elítéltet. Soares szeretett 
volna segíteni Lulunak, de a férfi kilátásai nem 
t_ntek túl rózsásnak: a rendQrség éppúgy el 
akarta kapni, mint a rivális bandák.

Nem sokkal a fenti eset után Soares elláto-
gatott az ország távoli, északi részébe, ahol 
felkeresett egy hagyományos templomot, egy 
olyan szentélyt, ahol a régi isteneket imádják. 
Éppen imádkozott, amikor valaki megérintette 
a vállát. Megfordult, és a mosolyogó Lulut 
pillantotta meg.

„Mit csinálsz itt?”, kérdezte Soares.
„Az anyámhoz jöttem látogatóba – válaszolt 

Lulu. – Meglógtam.”
Nem sokkal találkozásuk után a riói rendQr-

ség emberei megtalálták Lulut. FelelQtlenséget 
csinált: az elsQ hely, ahol a rendQrség keres egy 
körözött embert, az az anyja háza. Férfiak jöttek 
egy dzsipen, és anélkül, hogy letartóztatták vol-
na, visszavitték Lulut a favelájába.

Soares szerint az ottani rendQrQrsön a traficante 
találkozott a helyi rendQrfQnökkel, aki így szólt 
Luluhoz: „Azt akarjuk, hogy gyere vissza. Te 
megtartottad a békét a bandák között, de amióta 
elmentél, elszabadult a pokol. És különben is, 
kell a pénzed a politikai kampányomhoz. Újra 
dolgoznod kell, mert különben…”

Így aztán Lulu visszament „dolgozni”: ko-
kaint és metet [metamfetamint] árult a gazdag 
kölyköknek a Copacabana és az Ipanema éj-
szakai bárjaiban. Ám mivel egyszer már meg-
próbált kiszállni, a fiúk a bandából már nem 
bíztak meg benne, nem tisztelték úgy, mint 
régen. Így aztán nem tudta összeszedni azt a 
300 000 brazil reált, amit a rendQrök minden 
héten követeltek tQle.

Egy nap újra eljöttek Luluért. A rendQrök, 
mondta Soares, leültették Qt egy kQszékre egy 
nyílt területen a nyomornegyedben, aztán az 
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egész favela szeme láttára fejbe lQtték. Csak ad-
dig volt hasznos a rendQrségnek, amíg volt ha-
talma. Amint elvesztette a hatalmát, halott volt.

Mário Sérgio Duarte az a magas rangú rend-
Qrtiszt, aki 2010-ben az Alemão, Rio egyik 
legnagyobb és legveszélyesebb favelája elleni 
akciót vezette. A nyolcnapos hadm_velet során 
a rendQrség több mint ötszáz fegyvert talált: 106 
karabélyt, rakéta- és aknavetQket, továbbá 39 
darab Browning légvédelmi géppuskát.

„A rendteremtés velem kezdQdött,” meséli 
Duarte a szállodám tetején található bárban. 
Anyja varrónQ volt, az apját 1972-ben egy 
„személyes vita” közben megölték. Duarte ere-
detileg fizikát tanult az egyetemen, ám végül 
úgy döntött, hogy belép a rendQrség kötelékébe.

Az 1980-as években kezdett a kokain beke-
rülni a favelákba Kolumbiából és Bolíviából, 
miközben Paraguayból megérkeztek a kelet-
európai AK–47-esek is. Egy AK–47-eshez 
vagy M–15-öshöz hasonló karabély mostanság 
körülbelül tizenöt-húszezer reálba – nagyjá-
ból 7500-10 000 amerikai dollárba – kerül. 
A traficantéknak már aknavetQik is vannak, 
mondja Duarte, azaz már „jobb fegyvereik van-
nak, mint a rendQröknek,” akik 38-as és 9 mm-
es kaliber_ revolverekkel vannak felszerelve. 
Évente mintegy ötven rendQrt és nagyjából 
1500 drogcsempészt ölnek meg. Tavaly több 
mint száz rendQrt öltek meg São Paulóban a 
kábítószer-kereskedQk, a rendQrség pedig meg-
ígérte, hogy öt „rossz fiút” ölnek meg minden 
egyes halott zsaruért.

A kábítószer-kereskedelem forgalma csak 
egyetlen favelában, Rocinhában körülbelül egy-
millió reál hetente, mondja Duarte. És nem 
csupán drogokról van szó. A kábítószer-keres-
kedQk egy párhuzamos gazdaságot is üzemel-
tetnek, amiben a lopott kábeltévé, a telefonok és 
motortaxik is szerepet játszanak, továbbá saját 
igazságszolgáltatási rendszerük van.

„Nem várjuk el, hogy megállítsák a drogke-
reskedelmet, csak azt, hogy vessenek véget a 
drogokhoz kapcsolódó erQszaknak”, mondja 
Duarte. Manapság a drogok legnagyobb részét 
az Európából érkezQ ecstasy, PCP és kristálymet 
teszi ki. Duarte Santa Martát említi példaként 
a pacifikált favelára, ahol ugyan továbbra is 
kereskednek a kábítószerrel, de már nincsenek 
fegyverek az utcán.

Az állam kormánya 36 ezerrQl 42 ezer fQre 
növelte a riói fegyveres rendQrség létszámát, és 

a cél az 50 ezres létszám elérése. (Rajtuk kívül 
ott van még a polgárQrség 10 000 tagja, akik 
nem viselnek egyenruhát, és nincs hivatalos 
szolgálati fegyverük.) A fizetések havi 1500 
reálról indulnak, és hat év alatt elérhetik az 1900 
reált. A pacifikált területeken szolgáló rendQrök 
további ötszáz reált kapnak havonta, hogy köny-
nyebben ellen tudjanak állni a kísértésnek, hogy 
kenQpénzt fogadjanak el vagy csatlakozzanak 
valamelyik milíciához, azaz a korrupt rendQrök 
által létrehozott erQszakos szindikátusok egyi-
kéhez.

Duarte „a hivatalos rend romlott termékének” 
nevezi a milíciákat. Becslése szerint pár ezer 
rendQr lehet tagja a milíciáknak, amelyekben t_z-
oltók és volt katonák is felbukkannak. A milíciák 
szervezQdése…

„…2006-tól kezdQdött” kottyantotta közbe a 
pincér, aki akarva-akaratlanul is hallotta a beszél-
getésünket, miközben kihozta az italokat.

A milíciák nem hunynak szemet afölött, hogy a 
traficanték kábítószerrel kereskednek, de jelentQs 
bevételük van védelmi pénzekbQl, kábeltévébQl, 
szállításból és uzsorából. „Ha a kábítószer-keres-
kedelem a pokol, akkor a milícia a purgatórium”, 
mondja Duarte. A milíciák íratlan szabályokat al-
kotnak a városrészek számára. A rádiót nem lehet 
túl hangosan hallgatni, az emberek nem hagyhat-
ják el az otthonaikat egy bizonyos idQpont után, 
aki pedig megerQszakol egy nQt, azt nyilvánosan 
kivégzik. Az íratlan szabályok megszegQinek 
büntetése leginkább kínzás vagy, esetenként, 
halál. A milíciák fegyvereket adnak el a kábító-
szer-kereskedQknek, szükség esetén Qk maguk 
is árulnak drogot, és egykori, a bandákból kizárt 
kábítószer-kereskedQket alkalmaznak Qrökként.

A milíciák ellensége a BOPE, az elit rendQri 
osztag, amit még a diktatúra alatt hoztak létre 
a marxisták elleni küzdelemre, de késQbb át-
képezték a pacifikálásra. (A BOPE jelentése 
Batalhão de Operações Policiais Especiais, az-
az speciális rendQri zászlóalj. Ez az egység sze-
repelt Soares Elite da Tropa cím_ könyvében.) 
Duarténak, aki egy ideig vezette a BOPE-t, meg 
kellett gyQznie a kormányt arról, hogy Rióban 
egy sajátos konfliktussal állnak szemben, ami 
„nem etnikai, nem vallási és nem marxista” 
jelleg_. Duarte egyébként szereti Platónt és 
Hegelt idézni az alkalmi beszélgetések közben. 
Amikor késQbb megemlítettem a BOPE egyik 
Qrmesterének, hogy találkozni fogok Duartéval, 
azt mondta egy gúnyos nevetés kíséretében: 
„Ah, a filozófus.”



127

Marina társaságában elmentem, hogy találkoz-
zak néhány „rossz fiúval” egy szabadtéri bár-
ban a kikötQ melletti Maré favela-komplexum 
Parque União nev_ részében. A találkozóra ket-
ten jöttek el: egy huszonegy éves volt traficante 
és egy ugyanilyen korú jókép_ fiatalember, aki 
az egyik éjszakai klubban énekel és ceremó-
niamesterként is dolgozik. A kábítószer-keres-
kedQnek az „Emilly” név volt a jobb alkarjára 
tetoválva. „Minha filha”, magyarázta – a lánya 
neve. A kislány hét éves, és az apja nem akarja, 
hogy elmenjen vele a baile funkra, ahol felszedi 
a nQit. „Szeretném, ha a lányom nem gyarapíta-
ná a statisztikákat.”

Amikor aktív volt a bandában, több embert is 
megölt t_zharcban, és nincs emiatt lelkiismeret-
furdalása. „Abban a pillanatban nem enged-
hetem meg magamnak, hogy arra gondoljak: 
Q is éppolyan apa lehet, mint én. Inkább az Q 
anyja könnyei hulljanak az Q sírjára, mint az 
enyémre.” Rablásokban is részt vett Rio gazdag 
részén. A rablások után Q és a bandájának tagjai 
az úton haladó autókat állítottak le, és az eltérí-
tett gépkocsikkal jutottak vissza a favelába. A 
favela területén viszont soha nem rabol. Csak 
olyasvalaki fog itt rablást elkövetni, magya-
rázza, akit megbolondított a kokain. Nos, ez a 
magyarázata annak, hogy miért éreztem magam 
nagyobb biztonságban itt, mint az elQzQ este a 
tengerparton Ipanemában…

Amikor a favela azt akarja, hogy baile le-
gyen, az emberek ellopnak két buszt az Avenida 
Brasilon levQ teleprQl, és lezárják velük az 
utcákat. A bailén lehet, hogy hallanak valakirQl, 
akit majd megölnek az este végén, valakit, aki 
megsértette „a favela tulajdonosát”, azaz a leg-
fQbb traficantét.

A két fiatalember ragaszkodik ahhoz, hogy 
elkísérjenek minket a fQúton álló furgonunkig. 
Egy ponton három fehér fémoszlop van az útba 
ágyazva, ami így gyakorlatilag sétálóutcává 
alakul. „Egy kis meglepetés a BOPE-nak”, 
magyarázza a kábítószer-kereskedQ. A rendQr-
autók vezetQi nagyot néznek majd, amikor meg-
próbálnak bejutni a favelába… A favelájukat, 
mondják, a hét végére pacifikálni akarják. Nem 
azért állnak ellen, mert a fiatal kábítószer-ke-
reskedQk hiányt szenvednének alternatív mun-
kalehetQségekben. Arról van szó, hogy utána 
nem élvezhetnének ugyanolyan szint_ luxust, 
nem engedhetnék meg például maguknak, hogy 
olyan vastag aranyláncokat hordjanak, „mint 
egy kisbaba karja”.

A BOPE végül valóban megszállta a Maré 
komplexumot, de nem az UPP-folyamat része-
ként. A júniusi tüntetések közben a favelából 
származó rablók elkezdték fosztogatni az 
Avenida Brasil mentén található üzleteket. 
Hívták a BOPE-t, és az akció közben lelQttek 
egy Qrmestert, aki egészen a faveláig üldözte a 
rablókat. A halott rendQr bajtársai erre lövöldöz-
ni kezdtek, és mire a füst elült, a favela nyolc 
lakóját – némelyik olyan fiatal traficante volt, 
mint az, akit nemrég meginterjúvoltam, mások 
csupán ártatlan járókelQk – megölték.

Ami Rió faveláiban történik, az nem is igazán 
békeszerzés, hanem inkább törvényesítés. Az 
1964 és 1985 között hatalmon levQ diktatúrát 
sok év alatt és nagy áldozatok árán számolták 
fel. Gyakorlatilag mindenki a junta áldozata 
volt, aki nem állt kapcsolatban vele. Az em-
berek rohantak elkölteni a fizetésüket amint 
megkapták, mert a pénz délutánra már vesztett 
az értékébQl. Amikor eljött a demokrácia, min-
denki – a gazdagok Leblonban éppúgy, mint a 
szegények Rocinhában – úgy érezte, hogy hasz-
nos lesz a számukra, és Brazíliában, legalábbis 
egy ideig, a legtöbb ember számára az is volt.

Ám a favelákban nem volt demokrácia. 
Fennmaradt a kábítószer-kereskedQk saját dik-
tatúrája, a favela lakói pedig továbbra is csak 
nehezen jutottak el a bíróságokra vagy a szava-
zófülkékhez. A pacifikáció tehát egyben kísérlet 
is egy despotikus folyamat megszakítására. Az 
építQiparban dolgozó munkások és a nyomor-
negyedben feijoadát – feketebabból készült 
pörköltet – áruló asszonyok számára ez jelenti a 
diktatúra végsQ bukását.

Az elmúlt húsz évben a kábítószer-kereske-
dQk gyakorolták az ellenQrzést a favelák éle-
tének nagy része felett, beleértve annak olyan 
Brazíliában különösen fontosnak számító ele-
meit is, mint a zene. „A kihívás az, hogy mi fog 
történni a pacifikáció után”, mondta Ricardo 
Henriques, aki a tavalyi évig az Instituto Pereira 
Passos (a kormány városi agytrösztje, amely az 
UPP politikáját is megfogalmazza) vezetQje volt.

Henriques meglehetQsen optimistán úgy lát-
ja, hogy a favelák fölötti ellenQrzés átvétele 
három fázisban fog megtörténni. Az elsQbe 
tartozik az, hogy a rendQrség bevonul és meg-
gátolja a kábítószer-kereskedQket abban, hogy 
azt csinálják, amit akarnak. A második fázis 
akkor fejezQdik be, amikor az emberek már azt 
mondják: „Ez egy kicsit unalmas, a rendQrség 
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itt van.” A harmadik fázisban az állam felváltja 
a tiltott kultúrát a hivatalosan támogatott kul-
túrával, vagy legalábbis egy olyan kultúrával, 
ami nem dicsQíti a nemi erQszakot és a gyilkos-
ságot. „Az ember ezt kreatív módon csinálja”, 
magyarázta Henriques. „Nincsenek fegyverek. 
Kevésbé izgalmas, de nagyon kreatív. A zene 
nem proibidão.”

A favelák évtizedeken keresztül egy különál-
ló, Brazília többi részével párhuzamos rendszer-
ben léteztek. „Az állam terve az, hogy hosszú, 
nagyon hosszú távon a favelákban maradjon,” 
mondta Henriques, aki azt szeretné, hogy csök-
kenjen az egyenlQtlenség a favelák és a város 
többi része között. „A kihívást számunkra az 
jelenti, hogy a városba integráljuk ezeket a te-
rületeket.”

Ha m_ködik ez a sematikusan hangzó elképzelés 
– bár ezt a szerte az országban folyamatban lévQ 
tüntetések kétségessé teszik –, akkor mi jön majd 
utána? Egyik este elmentem egy jazz-klubba 
az egy évvel ezelQtt pacifikált Tavares Bastos 
favelába. A klub egy emelettel a BOPE helyi 
fQhadiszállása alatt m_ködik. Termei tele voltak 
izzadt testekkel, és szinte vágni lehetett volna a 
marihuánafüstöt. Nos, ha a BOPE kábítószereket 
akart volna találni, akkor nem kellett volna mesz-
szire mennie… De soha nem jönnek ide, mert 
a vendégek a gazdag, fehér területekrQl jönnek, 
Ipanemából és Leblonból. Csak két feketét láttam 
a klubban: az egyik a szaxofonos volt, a másik 
pedig alkalmi idegenvezetQm, az utcai fotós, aki 
itt, ebben a favelában lakik.

„A favelákból való emberek nem tudják el-
képzelni magukat itt”, mondta a fotós. A klub-

ban egyébként fQleg bebopot és bossa novát 
játszottak. Nem igazán lehetett szambát hallani, 
még kevésbé funkot.

A klub öt évvel ezelQtt nyílt meg. Az egyik 
vendég, egy szép, fehér bQr_ közgazdásznQ, aki 
egy bankban dolgozik és drága ruhát visel, azt 
mondta, hogy már kezd unatkozni. „Két évvel 
ezelQtt még érdekesebb emberek jártak ide. 
Mostanában már csak olyanokat látok, akiket a 
strand közelében is látnék.”

A klubba ötven reál a belépQ, egy pohár sör 
pedig tizenöt reálba kerül. Útban a klub felé el-
sétáltam néhány kisebb kávézó mellett. Néhány 
környékbeli sört iszogatott, ami harmadannyiba 
kerül, mint a drága klubban. Az egyik kávé-
zóban kellemesen dundi párok táncoltak egy-
máshoz simulva a szamba ritmusára. Ez éjfél 
után történt; a favela egyik házában sem égett 
már a villany. De a vidám fehér törzsvendégek, 
akiket felvillanyozott a gondolat, hogy egy tit-
kos-tiltott helyre mennek, már nem voltak ilyen 
csöndesek.

Tavares Bastosban és a Cantagalóhoz hason-
ló favelákban, amelyekbQl könny_ eljutni Rio 
gazdag déli zónájába és ahol a pacifikáció után 
jobb a közbiztonság, a lakók arra kényszerül-
nek, hogy elhagyják otthonaikat. Ennek nem az 
erQszak az oka (azzal megtanultak együtt élni), 
hanem a magas bérleti díjak, amelyek ellehetet-
lenítik az ottani életet. A favelában való élethez 
való jogukat védték addig, amíg illegálisan éltek 
ott. A pacifikáció után a legnagyobb veszélyt 
Rio faveláinak régi lakosaira már nem a drog-
dílerek jelentik, hanem az ingatlankereskedQk…

(The New York Review of Books)
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