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Denne rapporten er en oversatt og redigert versjon av rapporten Rio 2016 Olympics: The Exclusion Games, publisert i 
november 2015. Det er den siste av fire rapporter i serien “Mega-Events and Human Rights in Rio de Janeiro Dossier”, 
om de sosiale konsekvensene av mega-arrangementene i byen. Rapportene er laga av Folkekomiteen for VM og OL 
(World Cup and Olympics Popular Committee of Rio de Janeiro), som er en paraply for foreninger, NGOer, akademikere, 
studenter, og berørte mennesker, som alle kjemper for sosial rettferdighet og folks rettigherer til å bruke byen. 

Rapporten er oversatt og redigert for Kirkens Nødhjelp i 2016 av Mattias Bergset.

-- -- -- --
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1. Innledning
Både presidenten for IOC, Thomas Bach, og borgermester i Rio de Janeiro, Eduardo Paes, har gitt 
de olympiske lekene i Rio 2016 tilnavnet “De inkluderende lekene”. De lovet at lekene skal gi Cidade 
Maravilhosa, den fantastiske byen, en arv av toleranse, fred og sosial inkludering. Kirkens Nødhjelps 
samarbeidspartnere forteller en annen historie.

Spesielt fire temaer blir trukket fram i denne rapporten, som alle viser hvordan forskjellige OL-
prosjekter er med på å forsterke de ekstreme økonomiske ulikhetene i Rio de Janeiro og i Brasil. Vi 
tar et blikk forbi den offisielle kommunikasjonen til Den internasjonale olympiske komité (IOC), de 
føderale og statlige regjeringene, og ikke minst bystyret og byadministrasjonen i Rio de Janeiro. Det 
vi har funnet avslører en annen retning for utviklingsprosjektene enn hva OL-arrangørene opplyser 
om.

Rådhuset i Rio de Janeiro nekter for, og skjuler, årsakene for tvangsflyttingene som skjer i byen. 
Denne rapporten viser at tvangsflyttingene i sammenheng med OL påvirker og truer tusener av 
familier, gjennom tvang eller institusjonell vold, som er alvorlige brudd på menneskerettigheter, 
spesielt rettigheter til bosted.

Vi har et kapittel om hva idretten i Rio de Janeiro får igjen, som er basert på besøk til idrettsarenaer 
og samtaler med utøvere, brukere og aktivister. Det er tydelig at arven som skulle komme hele byen til 
gode, ved å åpne befolkningens tilgang til idrettsfasiliteter, er fraværende. Tvert imot ser vi en rekke 
forbrytelser knyttet til privatisering av offentlige områder, mangel på respekt for miljølovgivning, og 
stenging av idrettsanlegg som lenge har blitt brukt av utøvere og av befolkningen. Disse ekskluderende 
forbrytelsene har blitt rettferdiggjort av den olympiske diskursen om inkludering.

Vi ser en økende militarisering av byen, som del av en aggressiv og rasistisk sikkerhetspolitikk. 
Dette går hovedsakelig utover unge, svarte menn som bor i slumområder og i forstedene, som hver 
dag blir drept av politiet. Men alle blir påvirket av denne fryktbaserte politikken fordi den har skapt 
synlige og usynlige murer som forsterker den geografiske segregeringen av byen, og i økende grad 
kriminaliserer sosiale bevegelser.

Det er også verdt å merke seg brudd på folkets rettigheter til innsyn i offentlig forvaltning. Ved å 
skjule informasjon, gir byadministrasjonen inntrykk av at offentlige utgifter er lavere enn private 
utgifter i forberedelsene til OL. Vi viser at dette ikke stemmer, at kostnadene for OL er høyere enn 
de offisielle tallene, og at de offentlige kostnadene er mye høyere enn de private bidragene. På 
bakgrunn av de offentlig-private samarbeidene og konsentrasjonen av kontrakter med noen få, store 
byggeselskaper, kan man si at OL-arrangementet representerer en overføring av offentlige midler til 
privat sektor og setter markedsinteresser over offentlige interesser.

I tillegg inneholder denne rapporten flere temaer, som det offentlige transportprosjektet som har 
blitt underordnet eiendomsinteresser, undertrykkelse av gateselgere og prostituerte, og brudd på 
barn og ungdoms rettigheter.
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2. Bolig og tvang
Mange fattige områder har blitt fjerna for å gjøre plass til store infrastrukturprosjekter knyttet til 
mega-arrangementene pan-amerikanske leker, fotball-VM og OL. I forkant av mega-arrangementene 
i Rio de Janeiro har de lokale myndighetene iverksatt den mest voldelige formen for brudd på 
boligrettigheter. Politiske krefter, i samspill med store byggeselskaper, har satt opp farten på en 
“sosial rensing” av verdifulle områder i byen og i utkantene. Disse områdene blir omgjort til nye, dyre 
eiendomsprosjekter for middelklassen og rike grupper av befolkningen. Disse prosjektene flytter 
på byens fattigste innbyggere, med voldelige og ulovlige midler, og tjener eiendomsinteresser og 
næringsinteresser.

Totalt har 22 059 familier (77 206 personer) blitt tvangsflytta i byen, mellom 2009 og 2015, ifølge 
myndighetene i Rio de Janeiro. Flere titalls områder er fortsatt truet av flytting. Myndighetene 
unngår å offentliggjøre tall for hvor mange som blir flytta på grunn av forberedelser til mega-
arrangementene, men noen tilfeller har klar sammenheng, som nabolag som har blitt revet til fordel 
for en parkeringsplass ved Maracanã-stadionet. I slike tilfeller estimerer vi at minst 4 120 familier 
har blitt tvangsflytta, og 2 486 familier er fortsatt truet av mulig flytting. Alle direkte eller indirekte på 
grunn av OL-prosjekter.

Flertallet av utkastelsene skjer i områder der eiendommer har veldig høy verdi. Fra 2012 til 2015 
har kvadratmeterprisene i Rio de Janeiro steget med gjennomsnittlig 29,4 prosent. I områder, som i 
favelaen Vidigal, har kvadratmeterprisen steget med så mye som 481 prosent.

Boligområdene som blir tilbudt som alternativ til beboerne som blir kasta ut, er som regel i 
utkantene av byen og med mangelfull infrastruktur. Nabolagene som blir flytta blir ikke informert 
om prosjektene som er planlagt i områdene, og de økonomiske kompensasjonene de blir tilbudt er 
veldig lave, og i strid med lokale lover.

METRÔ MANGUEIRA-NABOLAGET
Dette nabolaget har eksistert i 40 år og rundt 700 familier bodde her. Like ved ligger Maracanã-
stadionet, som skal huse åpningsseremonien til OL. Mange av husene ble merka for riving da det 
ble bestemt at det skulle bygges en parkeringsplass. De første 108 familiene måtte flytte ut da de, 
under press, godtok å bli flytta til Cosmos – 70 kilometer fra hjemmene deres. De neste 246 familiene 
ble flytta til et boligkompleks i nærheten av nabolaget. De resterende familiene bodde et år blant de 
utflytta naboenes ruiner, før 216 familier ble flytta til et anna boligkompleks like ved. Seinere ble 92 
familier flytta til bydelen Triagem, mens noen hus ble stående i lenger tid på grunn av byråkratiske 
prosesser.

I 2014 var fortsatt ingen byggeaktivitet satt i gang, og hjemløse begynte å slå seg ned i området. 
Politi og militærpoliti har flere ganger rydda bort bosetningene på området, og vært i flere voldelige 
konfrontasjoner med de hjemløse og studenter som har demonstrert på deres vegne. Det ble aldri 
en parkeringsplass, men området er nå planlagt for bilbutikker og rekreasjon.
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3. Kollektiv transport/mobilitet
En viktig del av byutviklingsprosjektene knyttet til OL handler om mobilitet i byen. Byadministrasjonen 
i Rio de Janeiro har lovet en revolusjon av kollektiv transport, med ny infrastruktur. Vi ser at de 
enorme investeringene i transportsystemer er veldig ulikt fordelt i byen, og kommer bare en liten 
del av befolkningen til gode. I tillegg til det, satser de på å forbedre transporten hovedsakelig i 
de velstående delene av byen og også kutte mange av transportforbindelsene mellom de sørlige 
(velstående) bydelene, og de nordlige (fattige) bydelene.

På tross av store offentlige investeringer og store protester, har billettprisene for kollektivtransport 
steget, og slike prisøkninger rammer de fattigste delene av befolkningen hardest. I gjennomsnitt 
koster transport allerede 20 prosent av brasilianeres levekostnader. De siste seks årene har 
transportkostnadene økt med 30 prosent for fattige familier, som tjener opptil 900 norske kroner (en 
halv minstelønn). Mens transportkostnader for familier som tjener opptil 14 500 kr (åtte minstelønner) 
gikk transportkostnadene ned med over 15 prosent.

Selv om byen har brukt enorme summer på utbygginger av ruter som de sier er på grunn av fotball-
VM og OL, har ikke kvaliteten på de mest brukte rutene blitt forbedret. Dette er transportruter 
som blir brukt av de minst privilegerte i byen og i regionen rundt. Så kollektivtransporten som 
tilbys befolkningen er dyr, dårlig og ikke tilstrekkelig for dagens behov. Men investeringene og 
utbyggingene er rettet mot transport til tomme eller mindre befolkede områder for å oppmuntre til 
eiendomsspekulasjon i disse områdene. De mest trafikkerte rutene blir i mye mindre grad utbedret.

Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil
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4. Arbeidsforhold
UØNSKEDE SELGERE
Å skape arbeidsplasser har vært en av de viktigste argumentene fra de lokale myndighetene for å 
rettferdiggjøre de store investeringene i utvikling knytta til mega-arrangementene. Men i praksis 
har Rio de Janeiro gått i motsatt retning, ved å undertrykke gateselgere og medvirke til utnytting av 
arbeidere i store byggselskaper.

Ifølge byadministrasjonen er gateselgere et stort problem i Rio de Janeiro. Vi ser at byadministrasjonen 
har iverksatt undertrykkende tiltak mot gateselgere for å renske og pynte områder som er nær 
turistattraksjoner. Gateselgere har blitt gjort til kriminelle gjennom nye lover mot arbeidet de lever 
av. I mange tilfeller har bystyret laget lover som privatiserer bestemte områder for å skape orden 
og ro fra gateselgere. Enkelte selskap har fått eksklusiv tilgang til gatemarkeder gjennom å sponse 
store arrangementer, som for eksempel det årlige karnevalet. Resultatet er at de tradisjonelle 
gateselgerne blir drevet ut, når de ikke har lov å jobbe for inntekt på stedene med best handel. Ironisk 
nok har bystyrets argumentasjon for disse ryddetiltakene vært å åpne områder for offentligheten og 
å ta områdene tilbake til befolkningen og de mange besøkende til byene.

Bygningsarbeidene i forbindelse med fotball-VM og OL har også blitt brukt som grunn for å fjerne 
selgere. Arbeidene med Transcarioca-ruta, som er en vei kun for busser, har ført til at Jacarepaguá 
og Madureira, som er to viktige områder for handel har, ikke lenger kan brukes til dette. Selgere 
ble også fjernet i området rundt Maracanã på grunn av renovasjonen der. Men da fotball-VM i 2014 
var ferdig, fikk ikke selgerne komme tilbake til stedet da privatiseringen av området hadde gitt alle 
rettigheter til butikker og restauranter. De har også ansatt private sikkerhetsvakter for å holde orden. 
I ukene etter fotball-VM gjennomførte politiet mange raid mot markeder og har ikke vist tegn til å 
myke opp denne praksisen fram mot OL.

Å åpne byen for befolkninga som en del av OL-prosjektet innebærer en deling mellom de som kan 
bruke byen og dens offentlige områder, og de som får deres frihet og rettigheter innskrenket. Dette 
fenomenet finner man igjen i lignende rapporter fra tidligere mega-arrangement, som for eksempel 
OL i Seoul i 1988, OL i Barcelona i 1992 og fotball-VM i Sør-Afrika i 2010.

Flertallet av arbeidere i uformell sektor i Rio de Janeiro er kvinner, og derfor er en stor del av de 
gateselgerne som blir fratatt sine områder, kvinner. Tradisjonelt har det vært kvinner som har 
organisert seg mot maktmisbruk fra de lokale militærpolitistyrkene, da protesterende kvinner blir 
oppfatta som mindre aggressive. Kvinner i Rio de Janeiro har organisert seg selv mot utviklingen av 
en by som blir mer elitistisk, ekskluderende og forsterker privilegiene til minoriteten middelaldrende, 
heterofile menn med stabil jobb og økonomi.

UVERDIGE ARBEIDSFORHOLD
I tillegg finnes det mange eksempler på uverdige forhold for arbeidere som bygger fasiliteter til OL-
arrangementene. På byggeplasser relatert til OL, er arbeidsforholdene for kontraktørenes ansatte 
dårlige, og det er tydelig at tilsynsmyndigheter er fraværende. Press fra FIFA og IOC i tillegg til at 
Brasil har rykte på seg til å ikke klare å ferdigstille infrastruktur for arrangementer i tide, fører til 
tidsnød og unntakstilstand. Dette legitimerer og unnskylder lavere standarder for arbeidsforhold og 
brudd på arbeiderrettigheter. For eksempel har politiet rapportert at elleve arbeidere måtte arbeide 
under slavelignende forhold i et av selskapene som bygger OL-landsbyen. På mange av disse 
byggeplassene har arbeidere streiket flere ganger for bedre vilkår for sikkerhet, lønn og arbeidstider.
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5. Arven fra lekene
Noen av de store investeringene til OL er de prestisjefylte arenaene som lekene skal foregå på, som for 
eksempel renoveringen av det verdenskjente stadionanlegget Maracanã. Sammen med andre store 
arenaer, har Maracanã-prosjektet skuffet Brasils idrett. Mange av prosjektene som skulle styrke 
brasiliansk idrett har faktisk ødelagt treningsfasiliteter for mange idrettsutøvere og idrettssamfunn. 
Prosjektene har derimot styrket private interesser, som nærings- og boligprosjekter på arenaene og 
i områdene rundt.

Rio de Janeiro var vertskap for de pan-amerikanske lekene i 2007, som skulle være et vendepunkt 
og gi nytt liv til byen. Men mange av prosjektene som ble lovet ble ikke realisert, og allerede fem år 
seinere var tre av arenaene utilgjengelige for idrettsaktiviteter. Fotball-VM og OL ble også presentert 
som store vendepunkt for byen. Ved å bruke den symbolske makten sport har, har politikere ved 
makta legitimert et byutviklingsprosjekt som legger til rette for eiendomsspekulering, overføring av 
offentlige fasiliteter til private grupper og som forsterker geografiske delinger i byen.

MARACANÃ
Arenaen og landemerket Maracanã har vært brukt til mange ting gjennom sine 60 år i bruk. Arenaen 
er mest kjent for fotball og i mange år var fotballkamper veldig populære og tilgjengelige, til og med 
for fattigere grupper i samfunnet. “Under finalen i fotball-VM i 1950 var 8,5 prosent av Rios befolkning 
inne på stadion. I 2014 kunne bare den rike, hvite eliten kjøpe billetter til VM-kampene,” sier Lucas 
Pedreti, som er student og fotballsupporter. Etter renoveringen av Maracanã har billettprisene til 
kamper på arenaen blitt tre ganger høyere, noe som også gjelder for flere andre stadioner som har 
blitt renovert til fotball-VM tidligere. Nå er det en stor del av befolkningen som ikke kan se landets 
mest populære sport på et stadion.

DEN OLYMPISKE PARKEN
Dette var den fjerde gangen Brasil lagde OL-søknad, og tredje gang for Rio de Janeiro. Sentrum for 
lekene i 2016 vil være Den olympiske parken, et område på 1,18 millioner kvadratmeter i Barra da 
Tijuca, og her vil det bli avviklet konkurranser for 14 olympiske og 9 paralympiske leker. De fleste 
arenaene her vil være midlertidige installasjoner. Et av de permanente byggene er den nye OL-
velodromen for banesykling. Velodromen som ble bygget for de pan-amerikanske lekene i 2007, ble 
revet, på tross av at den ble bygget på vilkår av at den også ble brukt til OL.

Den eneste aktøren som leverte anbud på park-prosjektet var et konsortium av flere byggeselskaper, 
hvor et av selskapene også eier områdene rundt. Dette selskapet vil derfor tjene mye på verdiøkningen 
i området etter at det er bygget ut med infrastruktur, hovedsakelig med statlige midler.

GLORIA HAVN
Midt i Rio de Janeiro, langs stranda til Guanabarabukta, ligger Flamengoparken. Dette er en stor, 
åpen kulturarv-park med sandstrender, promenader, gressområder og fotball-, volleyball- og 
tennisbaner, som er åpent for alle. Like i nærheten ligger Gloria, et gammelt havneområde som har 
blitt et byråkratisk og planmessig mareritt. Planen var at Gloria havn skulle utvikles til å bli seilearena 
i De pan-amerikanske lekene i 2007, og private selskaper fikk eiendomsrett til havneområdet og 
kontrakter til denne utviklingen. Planene de presenterte var mye større og mer omfattende enn 
mandatet de hadde blitt gitt. Det endte med at seileøvelsene ble lagt til et annet sted til lekene i 
2007. Da Rio fikk tildelt OL i 2016 ble planene om Gloria havn hentet fram igjen og nye selskaper 
ble involvert for å utvikle havneområdet til seilekonkurranser. Det samme skjedde igjen, planene til 
utviklerne var for store og ble etterhvert stoppet.
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Mange forskjellige planer har blitt presentert, men alle har til felles at havneområdet, som tidligere 
har vært et åpent, offentlig område, blir solgt til private utviklere. I tillegg vil deler av kulturarvområdet 
i Flamengoparken bli eiendom for private utviklere. Dette er et av landemerkene i Rio de Janeiro, 
kjent for sitt pulserende liv og tilgjengelighet for alle. Aktivister som kjemper mot privatiseringen av 
Flamengoparken og Gloria havn sier at OL har blitt brukt som dekkargument for å privatisere store 
rekreasjonsområder for allmennheten.

Havneområdet vil likevel bli brukt som seilearena under OL, men med midlertidige fasiliteter. På 
grunn av den rotete prosessen har området vært stengt for offentlig tilgang i flere år, noe som 
har gått ut over lokale seilere, roere, padlere og lignende utøveres tilgang til Guanarabukta som 
treningsområde. I tillegg til fasiliteter for seiling og vannsport, var det meningen at utviklingen av 
Gloria havn også skulle omfatte prosjekter for å stoppe forurensingen av vannet i bukta. Det har ikke 
bli gjort og Det internasjonale seilerforbundet er bekymret for utøvernes helse og krever at bukta 
ikke blir brukt som seilearena under OL.

ROARENAEN I LAGOA
Roing er en tradisjonsrik sport i Brasil og mange av de store fotballklubbene i landet startet som 
roklubber. Stadionanlegget for roing i Lagoa, som skal brukes under OL, ble bygget på 1950-tallet 
og var et viktig anlegg for vannsport for unge i byen. Etterhvert ble anlegget solgt til ulike eiere og 
etterhvert stoppa aktiviteten. Eierne var mer interesserte i å etablere et underholdningssenter enn 
en moderne arena for roing. Brasilianske roere hadde håpet at et OL endelig ville være anledningen 
til å oppgradere anlegget, men på grunn av byråkratisk rot mellom private utbyggere, eiere og 
myndighetene, ender de opp med midlertidige fasiliteter som folk ikke kan benytte seg av etter 
lekene.

GOLF FOR HVEM?
Rio de Janeiro har to golfbaner som begge er vertskap for store, internasjonale golfturneringer. 
Likevel ble det bestemt at de skulle bygge en helt ny golfbane for OL, og området som ble pekt ut var 
et våtmarksområde som var et naturreservat. Etter flere lovendringer endte de med å bygge en ny 
golfbane som delvis innebærer utbygging av naturreservatet. Etter lekene vil deler av golfbanen bli 
regulert for utbygging av luksuseiendommer – også de områdene som inntil nylig var naturreservater.

Foto: Tuca Vieira
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6. Miljøvern
Siden Rio søkte om OL har miljøtiltak blitt kommunisert som en viktig del av lokalbefolkningens arv 
etter lekene i 2016. Så langt er resultatet ganske så annerledes. Guanabarabukta er fortsatt veldig 
forurenset, og kan være farlig for utøvernes helse. På tross av at det fantes en passende golfbane 
fra før, har arrangørene bygget en ny bane i et naturreservat. For å bygge Transolímpica, et stort 
veiprosjekt i byen, har utbyggere ødelagt 200 kvadratkilometer av Atlântica-skogen, som er ett av de 
mest truede økosystemene i Brasil.

Disse tiltakene har fullstendig ignorert brasiliansk miljølovgivning. Ironisk nok har de samme 
miljølovene blitt brukt som hjemmel for fjerning av hele nabolag, og voldelig tvangsflytting av 
familiene som bodde der.

7. Militarisering, sikkerhet og rasisme
Rio de Janeiro har satt inn en stor innsats og brukt store ressurser på sikkerhetstiltak i byen fram 
mot mega-arrangementene. Særlig det de kaller “fredsskapende arbeid”, som er militære invasjoner 
og okkupasjoner av favelaer. Krigen mot narkotika på 1990-tallet var basert på kontroll og rasistiske 
strukturer som minnet mange på militærregimet som styrte Brasil fram til midt på 80-tallet. For 
mange representerer mega-arrangementene en ny periode med lignende strukturer. Det blir omtalt 
som en fortsettelse av undertrykkelse i slumområdene og forstedene, og en fortsettelse av det som 
ofte blir snakka om som et “folkemord” på svarte.

Politiets sikkerhetsoperasjoner har forårsaket mange dødsfall, og det foregår spesielt de områdene 
som er nærmest OL-anleggene. Politivold og andre menneskerettighetsbrudd er vanlig i disse 
områdene under politiets operasjoner, og går oftest utover svarte, unge menn.

I periodene før de store mega-arrangementene, har politidrap i det som hevdes å være legitimt 
forsvar økt betydelig. 1 030 personer ble drept av politiet i 2006 med “motsettelse mot pågripelse” 
som forklaring. I det påfølgende året, året da Rio de Janeiro var vertskap for de pan-amerikanske 
lekene, ble 1 330 personer drept av politiet. Det samme gjelder tallene på arrestasjoner. I 2007 ble 
43 personer drept av politiet og 85 skadet, kun i nabolaget Complexo de Alemâo, fram til de pan-
amerikanske lekene var over. Operasjonen har seinere blitt snakka om som “PanAm-massakren”. 
Økning av drap med forklaringen “motsettelse mot pågripelse” gjentok seg til prøve-VM i fotball i 
2013, fotball-VM i 2014, og det fortsatte å være relativt høyt i 2015.

Det finnes mange detaljerte beskrivelser av menneskerettighetsbrudd under politiet og militærets 
aksjoner. Høsten 2015 ble 17 år gamle Eduardo Felipe Santos Victor drept i det som ble forklart som 
en skuddveksling med politiet. Seinere kom det fram av en øyenvitnevideo at gutten overgav seg før 
han ble skutt, men at politiet avfyrte et skudd med guttens pistol og la den i hånda hans mens han lå 
skadeskutt på bakken. 

Under fotball-VM i 2014 og under prøve-VM året før, var det mange som protesterte i gatene mot 
de ekskluderende tiltakene relatert til VM. Politistyrkene har slått ned på slike protester med 
uforholdsmessig sterke midler, som tåregass og arrestasjoner med vage og merkelige begrunnelser. 
Mange som har deltatt i demonstrasjoner har blitt arrestert for “væpna, kriminelt samarbeid”, etter 
en lov som tidligere ble brukt mot organisert og planlagt kriminalitet. Disse nye tolkningene av loven 
betyr at de i praksis har kriminalisert demonstrasjoner som ifølge juridisk sedvane har vært lovlig 
tidligere. Slike endringer fratar befolkningen retten til å protestere.
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8. Barn og ungdom
Det er hovedsakelig fire typer brudd på barn og unges rettigheter som har skjedd i forbindelse med 
mega-arrangementene i Rio de Janeiro. Den første typen er sikkerhetsstyrkers voldsbruk, særlig 
under det “fredsskapende arbeidet”; den andre er tvungen utkastelse fra boliger; den tredje er 
seksuell utnyttelse; og den fjerde typen er barnearbeid. Det er ikke fullstendige talloversikter over 
hendelser som er rapportert, men de fleste bruddene på barns rettigheter handler om de to første 
typene. For å “rense” områdene rundt turistattraksjonene, fjerner myndighetene barn og unge som 
bor på gata. Noen forsvinner uten at de de kjenner veit hvor de har blitt av. Andre blir sendt til 
utdanningsinstitusjoner for unge lovbrytere. De som har kommet tilbake fra slike institusjoner har 
meldt om vold og undertrykkelse.

Også i favelaene har mange hendelser med politivold vært retta mot ungdom. Slike hendelser 
inkluderer drap begått av politiet, forklart som nødvendig selvforsvar. Under fotball-VM registrerte 
hjelpetelefonen ‘Disque Denúncia’ 1 658 flere anrop om brudd på barns rettigheter enn den samme 
måneden året før, som var 9 753 totalt.

9. Åpenhet og økonomi
Det er nesten utallige eksempler på manglende åpenhet når det gjelder anskaffelser, utgifter, og 
kontroll av det store budsjettet for infrastruktur rundt mega-arrangementene i Rio de Janeiro. 
Mangelen på innsyn fikk en av de store sportsavisene i landet til å kalle Rio-OL “De  dunkle lekene” 
og mente at lokale myndigheter bryter lover om tilgang på informasjon og skjuler dokumenter om 
pågående prosjekter.

Det innsynet man har fått viser blant anna at noen selskaper har klart å dra stor nytte av OL-relatert 
aktivitet. Det er en liten handfull bygningsselskaper som er tilstede i nesten alle de store infrastruktur-
prosjektene knyttet til OL. Mangelfulle og skjulte anbudsprosesser er noen av årsakene til dette. Man 
ser også at fordelinga av utbyggingsprosjekter i de forskjellige bydelene ikke matcher fordelinga 
av midler til de forskjellige bydelene. Velstående bydeler har fått forholdsmessig flere midler for 
utbyggingsprosjekter enn fattigere bydeler.

Det kommer fram at de offentlige utgiftene til OL-prosjekter er større enn lokale myndigheter har 
informert om. Folkekomiteen for VM og OL har gjort egne utregninger som viser noen helt andre 
utgiftstall, blant annet utgjør offentlige utgifter 62,1 prosent, altså større enn de private utgiftene. 
Dette står ikke i stil med det som var regjeringas målsettinger. Lovnaden om at private skulle ta 
større kostnader enn det offentlige var også viktig for å rettferdiggjøre pengebruken til OL i 2016.
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10. Anbefalinger 
Folkekomiteen for VM og OL publiserte med rapporten seksten forslag og konkrete krav fra 
sivilsamfunnet, som de mener trengs for en rettferdig utvikling av byen.

1. Slutt på tvangsflyttinger. Det må være kompensasjon til de som er berørt, spesielt til barn som har 
mistet skolegang, helsehjelp og fritidsaktiviteter. Lokale myndigheter må ha en mer demokratisk 
boligpolitikk, basert på behovene til flertallet av befolkningen og de som gjennom historien har 
blitt oversett.

2. Slutt på trakassering av gateselgere. Selgere må få fornya tillatelser til handel og lokale vakter 
bør ikke ha rett til inspeksjon av selgere.

3. Gjenåpning av stengte idrettsanlegg. De må være under offentlig styring og til allment bruk.
4. Folkelig bruk av Maracanã-stadionet. Billettpriser, tilgang og utforming må være slik at vanlige 

folk også kan se fotballkamper, og ikke bare de rike.
5. Gjenetablering av naturreservatet Marapendi og umiddelbar stopping av OL-golfbana og 

luksusboligene som bygges der.
6. Rett til å protestere uten kriminalisering og institusjonell vold. Løslatelse og frifinnelse av alle 

politiske fanger i sammenheng med protestene i 2013 mot fotball-VM i 2014.
7. Demilitarisering av byen. Det må bli slutt på at militærpoliti og okkupasjon av slumområder 

blir sett på som sikkerhetstiltak for mega-arrangementer. Det må bli slutt på utryddelse av den 
svarte befolkninga. Det må bli slutt på politivold, særlig mot barn og unge i slumområder og i 
forstedene.

8. Idrett skal være utdanning, helse og fritid – ikke business.
9. Alle overskuddsareal fra offentlige prosjekter skal brukes til offentlige boliger og felles fasiliteter 

for befolkninga.
10. Slutt på privat utbygging av Glória havn og rostadionet i Lagoa.
11. Slutt på offentlig-privat samarbeid for byggingen av Den olympiske parken og Porto Maravilha. 

De må bli folkelige prosjekter.
12. Rensing av Guanabarabukta, og Rodrigo de Freitas- og Jacarepaguá-lagunene. Idrett kan ikke 

utøves i kloakken.
13. Slutt på privatiseringa av kollektiv transport, den skal være gratis for alle. Det må også bli slutt på 

konsentrasjonen av investeringer til områder som er attraktive for eiendomsmarkedet.
14. Gatefeiere og lærere som ble sparka for å kjempe for deres rettigheter og en mer rettferdig by, 

må få tilbake jobbene sine. Å demonstrere er ikke en forbrytelse og alle har rett til å streike.
15. Slutt på tvangsflytting av gatebarn- og ungdom som middel for å “rense” områder i forbindelse 

med mega-arrangementer.
16. Slutt på fotball-VM og OLs særlovgiving, og arrangør-organisasjonenes forbrytelser.

Folkekomiteen ber om at prinsipper nedfelt i det olympiske charter respekteres, som for eksempel 
menneskeverd og “harmonisk utvikling av menneskeheten”, og at de olympiske leker etterlater seg 
en positiv arv for alle innbyggere.
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