
Åbent brev i anledning af verdensmesterskaberne i fodbold 
 
Undertegnede repræsentanter for Emmaus Brasilien’s medlemsorganisationer har 
afholdt repræsentantskabsmøde i Teresina (delstaten Piauí) den 21. – 23. maj 2014 
og ønsker at dele vore refleksioner vedrørende den aktuelle politiske og sociale 
situation i vort land. 
 

1. Vi fordømmer det høje korruptionsniveau, som knytter sig til størstedelen af 
de offentlige og private arbejder udført inden for rammerne af VM-
organisationen. Fra opførelse af stadioner til utallige infrastrukturprojekter, 
hvoraf adskillige er blevet skammeligt overfaktureret. 

2. Vi fordømmer FIFA’s arrogante og ekstremt autoritære indblanding under 
forberedelsen og gennemførelsen af verdensmesterskaberne. Der blev pålagt 
absurde betingelser og krav og udvist manglende kendskab til og respekt for 
vort folks kultur og endog for vort lands love. 

3. Vi støtter op om de sociale bevægelsers retmæssige krav om forbedring af 
væsentlige, offentlige tjenester, såsom uddannelse, sundhed, bolig, transport 
og sikkerhed. Vi er imidlertid bevidste om de politiske og stemmetaktiske 
motiver og interesser, som ligger skjult bag flere af disse tilkendegivelser. Vi 
tager afstand fra dem, for på den måde bliver folkets bevidsthed og vilje 
endnu en gang ignoreret og manipuleret. De førende konservative medier har 
bevidst bidraget til en forværring af situationen ved at sprede informationer, 
som ikke stemmer overens med de faktiske forhold. 

4. Vi fordømmer al vold og hærværk, som beskadiger offentlig og privat 
kulturarv, og som svækker og miskrediterer kampen for at skaffe bedre 
levevilkår til de fattigste og mest sårbare. 

5. Vi benytter denne lejlighed til at gøre opmærksom på et socialt problem i vort 
land, som uden tvivl vil vokse under gennemførelsen af 
verdensmesterskaberne: Sexturisme praktiseret af de tusindvis af 
udlændinge, som begiver sig til Brasilien. Et fænomen, der især har børn og 
unge som ofre. 
 
Respekten for mennesket – mand eller kvinde, barn eller ung, rig eller fattig, 
ven eller uven – er et socialt krav og en ret, som ingen må tilsidesætte eller 
krænke, ikke under nogen omstændigheder. 
 
- oversat for Genvej til Udvikling af Gunver Bjærre. 


