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En fredlig UPPgörelse? 

En kvalitativt jämförande studie om perceptioner av favelapacificering i 
Rio de Janeiro 

Madeleine Grem-Nielsen 

Sammanfattning 

Trots att det har gått snart 30 år sedan Brasiliens militärdiktatur ersattes av en demokratiskt 

vald regim är det flera forskare som har kommit att ifrågasätta landets faktiska grad av 

demokrati – framförallt i Rio de Janeiros favelas, informella bosättningar. Favelan har under 

senare årtionden kommit att bli synonymt med; parallell stat under kriminella gängs 

dominans, extremvåld och en stigmatiserad folkgrupp. Statens många försök i att krossa 

gängverksamheten har visat sig mindre framgångsrika, men år 2008 introducerar 

säkerhetssekretariatet en ny polisiär strategi för favelan – först pacificering och sedan 

implementering av fredsbevarande polisenheter, s.k. UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). 

Pacificeringens syfte är att de bekämpa de kriminella gäng som länge styrt favelan, återge fred 

och integrera dem i den formella staden.  

Studiens har som syfte att undersöka om pacificering kan bidra till en känsla av förbättrad 

demokrati och förbättrat medborgarskap för invånarna i favelan. Med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys har denna studie visat att det finns invånare i pacificerade favelas som 

upplever, i motsats till staten beskrivning av pacificeringen som ett fredsbringande 

integreringsprogram, att de som medborgare inte respekteras sina rättigheter och att 

demokratin således är bristfällig. 
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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion 
Trots att det gått drygt 25 år sedan Brasilien övergick från militärdiktatur till demokrati har 

många forskare kommit att ifrågasätta dagens Brasilien och landet faktiska grad av demokrati 

(Perlman 2009; Reiter 2009; Goldstein 2003 et al.). Bortom samba, fotboll och kilometerlånga 

stränder har Brasilien gjort sig känt som ett ojämlikheternas land där gapet mellan de fattiga 

och rika är slående stort. Tydligast illustrerat har det kanske varit i Rio de Janeiro där vi ser 

favelas, informella bosättningar, växa fram ett stenkast bort från luxuösa bostadskomplex. 

Vidare har medier inte varit blygsamma med att spä på uppfattningen om ett hårt och 

hänsynslöst liv i stadens marginaliserade områden, favelas. I press och filmer, så som Guds 

Stad (2002), förmedlas bilden av en delad stad där favelan i kontrast till den formella staden 

urskiljer sig som områden under de kriminella gängens dominans, där fattigdom, våld, 

kriminalitet och droger flödar och som den plats vilken stadens överklass sällan eller aldrig 

satt sin fot (Prouse 2012:15; Perlman 2011:30,185).  

 

Trots statens många försök att komma till bukt med Rios utbredda våld och gängverksamhet 

var det först med ett OS-värdskap i sikte år 2016 som man kom att bli allt mer angelägen att 

lösa stadens ifrågasatta säkerhet (Nederveen Pieterse & Cardoso 2014:138; Reiter 2009:22). 

År 2008 kan för många ses som vändpunkten för en delad stad då Rio de Janeiros 

säkerhetssekretariat presenterar vad som ska komma att bli en ny polisiär strategi för stadens 

favelas; pacificering och sedan implementering av UPP, Unidade de Polícia Pacificadora 

(ung. pacificerande, även fredsbevarande1 polisenhet). Till skillnad från militärpolisens 

tidigare strategier i kampen mot kartellstyre, oftast våldsamma och brutala (AI 2005:14), 

innebär själva pacificeringen eller ockupationsprocessen att polisen fredligt tar tillbaka 

territorium som ockuperats av kriminella gäng för att sedan installera en fredsbevarande 

polisenhet och integrera favelan i det formella samhället 2 (UPP, 2013). Baserat på 

                                                        
1 I svensk dagspress förekommer översättningen ”fredsbevarande styrka”. Se Svenska Dagbladets artikel 

”Fredspolis tog över ökända favela” publicerad 2011-11-13, tillgänglig 2013-12-
02:<http://www.svd.se/nyheter/utrikes/operation-fredschock-i-rio_6631454.svd>  

2 <http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp> tillgänglig på portugisiska 2013-12-02 
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”polisbevakning med medborgarskap”3 innebär pacificeringen polisiär närvaro 24 timmar om 

dygnet med syftet att inrätta lagar och ordning samt hålla de kriminella gängen borta (Perlman 

2010:28). En ny era för Rios favelas går av stapeln den 19:e december 2008 då Morro Santa 

Marta blir den första favelan att pacificeras och installeras med en UPP-enhet (UPP 2013). 

Både nationellt och internationellt har programmet hyllats och pacificeringen kan för många 

låta som en framgångssaga. Men beroende på vem som uttalar sig kan vi se att det finns skilda 

perceptioner av pacificeringsfenomenet. Senaste tidens forskning, och i allt större 

utsträckning även media, har kritiserat programmet för att resultera i social exkludering och 

fortsatt diskriminering för invånarna i favelan (Nederveen Pieterse & Cardoso 2014:139). 

 

1.2 Syfte & frågeställning 

Orsaker så som utbrett våld och ojämlikheter i det brasilianska samhället har satt landets 

demokratiska status på spel (Reiter 2009:23). Syftet med denna studie är att undersöka om 

pacificering och polisiär närvaro i favelan kan bidra till en känsla av ökad säker- och trygghet för 

invånarna i favelan som i sin tur skulle innebära förbättrad demokrati och förbättrat 

medborgarskap, något som länge ansetts bristande.  

 

Genom att undersöka hur staten uppfattar och beskriver pacificeringen och sedan sätta detta i 

jämförelse med de perceptioner som finns i favelan av pacificeringen och UPP hoppas jag kunna 

uppnå studiens syfte. Denna jämförande fallstudie kommer med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys att titta närmre på mediala texter från två aktörer i Rio de Janeiro; 1) den statliga 

institution som ligger bakom pacificeringsprogrammet; Rios delstatliga sekretariat för säkerhet, 

Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, och 2) frivilligorganisation Catalytic Communities 

program RioOnWatch.org (ROW) – en engelskspråkig nyhetssida som rapporterar i form av 

artiklar om händelser/livet i Rios favela utifrån favelans perspektiv. Om den förstnämnda 

representerar staten kommer den sistnämnda i denna uppsats att representera invånarna i favelan, 

dvs. de som direkt upplever pacificeringsprogrammet (en mer detaljerad beskrivning av metod och 

val av data går att finna i kapitel 4, metodologi).  

 

 

                                                        
3 ”Policing with citizenship” är den colombianske sociologen Hugo Acero Velasquez beskrivning på ett nytt 

polisiärt paradigm där polisen för att bekämpa knarkkarteller tar avstånd från tidigare ”search-and-
removal” operationer. Se http://catcomm.org/upp/ 2013-12-10 
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Studien ämnar besvara följande frågeställning: 

 

• Hur beskriver staten UPP-programmet och vilka perceptioner av UPP finns hos 

invånarna i favelan?  

• Kan UPP bidra till förbättrad demokrati och förbättrat medborgarskap i Rio de 

Janeiros favela? 

 

1.3 Disposition 
Detta inledande kapitel (1) har beskrivit ett forskningsproblem, studiens syfte och 

frågeställning samt en kort beskrivning av den analysmetod som studien ämnar använda sig 

av. I nästa kapitel (2), det teoretiska ramverket, finner läsaren centrala begrepp och teorier om 

demokrati och medborgarskap vilka studien i efterföljande kapitel kommer återkoppla till. Det 

tredje kapitlet tar med läsaren på en historisk återblick av favelan; att gå från en ”avvikelse i 

stadsbebyggelsen” till att bli av högsta prioritet på den politiska agendan. Denna del kommer 

även innefatta hur skapandet av den polisiära pacificeringssatsningen blev till. Studiens fjärde 

del, metodologi, förklarar utförligt hur en innehållsanalys i denna studie har tillämpats för att i 

nästkommande kapitel (5) presentera resultatet av innehållsanalysen. I sista kapitlet (6) knyter 

vi samman säcken genom att analysera resultatdelen tillsammans med teorierna från det 

teoretiska ramverket. Stycket gör även en kortare sammanfattning av studieresultatet. 

2. TEORETISKT RAMVERK 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har det visat sig nödvändigt att förklara några 

centrala begrepp som kommer ligga till grund för analysdelen där jag ämnar analysera 

invånarna i favelans medborgerliga rättigheter i termer av inkludering och exkludering, samt 

offer och agentskap i pacificeringen. Jag anser dessa vara två viktiga dimensioner som kan 

visa på underliggande maktstrukturer som ofta förekommer i det brasilianska samhället. När 

det gäller offer och agentskap vill jag undersöka om t ex favelainvånarna själva har förmågan 

att underifrån öppna upp för inkludering (agentskap) samt känslan av ansvar hos externa 

aktörer för att säkerställa denna inkludering (offer).  
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Detta teoretiska ramverk utgörs av begreppsförtydligande av bl. a demokrati och 

medborgarskap. Kapitlet baseras på artiklar från bl. a FN:s utvecklingsprogram UNDP om 

vad det innebär att vara en demokrati (2004), Guillermo O’Donnell demokratiteori (1993, 

1998) samt Holston & Appadurai syn på medborgarskap (1996). Gudrun Dahls (2009) bidrag 

till diskussionen om viktimologi och offer och agentskap kommer också presenteras i detta 

stycke.  
 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Demokrati & medborgarskap 

Demokrati är ett svårdefinierat begrepp. Många nutida teorier kring demokrati begränsar sig 

allt för ofta till att tala om enbart politisk demokrati där man hävdar att ett land är 

demokratiskt så länge allmänna politiska val är hållna. Andra argumenterar för att det 

demokratisikta samhället innefattar mycket mer än politiska val och allmän rösträtt. UNDP 

skiljer därför mellan electoral och citizen democracy (UNDP 2004:52, 54). Demokratins 

hörnstenar bygger på medborgarens fullständiga deltagande i samhället och innebär utöver 

politiskt medborgarskap ett socialt medborgarskap dvs. att åtnjuta civila, sociala, ekonomiska 

och kulturella rättigheter i samhället (ibid:26). För att, enligt UNDP, vara ett demokratiskt 

samhälle innebär det framförallt att det finns en medborgerlig demokrati där individers 

rättigheter erkänns och accepteras (ibid:29). En demokratisk stat bär ansvaret för att 

upprätthålla säkerhet i samhället och garantera sina medborgare ett välfungerande rättsystem 

(ibid:31). Enligt FN:s kommission för mänskliga rättigheter konstateras enligt paragraf c och f 

att demokratiska rättigheter innebär följande:  

 

“The rule of law, including legal protection of citizen’s rights, interests and 

personal security, and fairness in the administration of justice and 

independence of the judiciary” och ”The right to equal access to public 

service in one’s own country” (UNDP 2004:46) 

 

Enligt UNDP finns det fyra centrala aspekter av demokrati, följande; 

”1) Institutionalized and clean elections; 2) inclusiveness; 3) a legal system 

that recognizes and supports rights and political freedom; 4) a legal system 

that prescribes that no person or institution has the power to eliminate or 
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suspend the implementation of the law, or to evade its effects.” (UNDP 

2004:58) 

 

Statsvetare Guillermo O’Donnell har med sin demokratiteori kommit att ifrågasätta graden av 

demokrati i nyligen demokratiserade länder och använder sig av zoner; blå, gröna och bruna, 

för att visa hur långt demokratin sträcker sig inom ett land. Det är en teori som delar in det 

demokratiska samhället i geografiska zoner. Inom de blå zonerna är den statliga närvaron som 

högst – en effektiv byråkrati och ett ordentligt fungerade rättsystem medan de bruna zonerna 

karaktäriseras av en högst obefintlig statlig närvaro. Trots att delar av demokratins grunder, så 

som fria val, når ut i de bruna zonerna, saknas en rättsstatlig närvaro. När statens lag brister i att 

nå ut i dessa områden tenderas det att utvecklas lokala, subnationella och parallella styren 

vilket i sin tur kan bidra till extremvåld (O’Donnell 1993:1359). Som en följd kan vi i de bruna 

zonerna inte förvänta oss korrekt behandling av polis- och rättsväsen, något som Goldstein 

benämner ”lågintensivt medborgarskap” (Goldstein 2003:198) eller ett misslyckande av 

rättstaten, the rule of law (O’Donnell 1998:4). The rule of law innebär att den lag som finns ska 

av statens institutioner appliceras rättvist och att alla är lika inför lagen oavsett klass, status 

eller position i samhället (O’Donnell 1998:5). I detta avseende misslyckas välfärdsstaten - 

utvecklad i syfte skapa mer rättvisa åt samhällets utsatta grupper – att garantera invånare lika 

rättigheter i samhället (O’Donnell 1998:6).  

 

Att vara medborgare är ett tillstånd av social inkludering och individers delaktighet i 

samhället (UNDP 2004:52). Alla medborgare ska vara lika inför lagen och innehar samma 

rättigheter (O’Donnell 1998:5; Holston & Appadurai 1996:187 et al.). För den som är behörig 

medborgarskap ska övriga personattribut så som religion, etnicitet och genus underordnas 

medborgarskapet (Holston & Appadurai 1996:187). Man har även kommit att tala om olika 

typer av medborgarskap; i motsats till ett inkluderande medborgarskap där alla inkluderas 

oavsett personliga attribut har ett ”exklusivt medborgarskap” bildats då tämligen 

privilegierade grupper försöker göra medborgarskapet mer exklusivt genom att privatisera 

allmänna ytor och tjänster som i sin tur exkluderar och diskriminerar mindre privilegierade 

grupper och skapar ett segregera samhället (t ex stängda kondominum och privata 

vårdenheter). I länder med stora socioekonomiska ojämnlikheter där det exklusivt 

medborgarskap ofta förekommer har denna privatisering av säkerhet ofta präglats av rasism 

och våld i bemötande av personer som inte anses tillhöra det exklusiva medborgarskapet. 

Dessa motsättningar i medborgarskapet är i sig ett hot mot demokratin och idén om ett 



6 
 

gemensamt samhälle och en gemensam kultur (ibid:190;192). Även liberalismens syn på 

medborgarskap och en universell jämlikhet har också kommit att kritiseras då de traditionellt 

sett exkluderade samhällsmedlemmarna ska integreras i det formella samhället. Denna 

integrering kan tolkas på olika sätt, men en tolkning kan innebära lika möjlighet och rättighet 

för varje mänsklig varelse (UNRISD 1994:3). Att integreras kan för vissa betyda förbättrad 

livsförändring, medan det för andra innebär oönskat införande av att anpassa sig till den nya 

tillvaron som integrerad (ibid:5). Att rent politiskt konstatera att fattigdom och orättvisa kan 

bekämpas genom att inkludera tidigare exkluderade samhällsgrupper kan vara problematiskt. 

Det är viktigt att ta hänsyn till och respektera den kulturella mångfald som finns i samhället 

och se till den redan existerande sociala organisation som finns hos de olika grupperna för att 

därigenom uppnå ett integrerat och rättvist samhälle (ibid:3). Begreppet social integrering (i 

motsats till social exkludering) associeras ofta med mer rättvisa, jämlikhet, materiellt 

välmående och demokratisk frihet (ibid:5). Holston & Appadurais artikel (1996) utmanar den 

traditionella synen på medborgarskap och menar på att medlemskapet bör baseras på 

individers olikheter men med lika möjligheter. Man betonar vikten av att se till olikheter i 

samhället och menar att vid lika behandling av statsapparaten kan folks värderingar och 

identiteter komma att diskrimineras. Därför bör hänsyn tas till unika kvalitéer och samhällets 

historiska kontext (t ex vad gäller ursprungsbefolkningar och minoritetsgrupper) (Holston & 

Appadurai 1996:194;195). 

 

2.1.2 Inkludering & exkludering 

Sociologer och antropologer har allt som oftast fokuserat på att studera samhällets 

marginaliserade, exkluderade samhällsgrupper, men Reiter i motsats till detta väljer att 

förklara en misslyckad demokrati genom att studera samhällets inkluderade, privilegierade 

grupp och argumenterar för att de historiskt sett inkluderade grupperna upprätthåller ett lands 

ojämlikheter genom att skydda sin privilegierade tillgång till medborgarskap (Reiter 2009:3). 

Inkludering precis som exkludering formas av materiella likväl som kulturella eller 

symboliska variabler (Reiter 2009:5). En persons hudfärg är en symbolisk variabel där vit 

hudfärg symboliserar överlägsenhet. Detta symboliska ”kapital” skapar i sin tur andra typer av 

kapital; så som finansiella, sociala och kulturella. Dessa ”kapital” bestämmer också vilken 

social position som bäraren av kapitalet innehar i samhället. Enligt Pierre Bourdieu (1984) 

bestämmer dessa symboliska variabler så som en persons hudfärg, avsaknad eller tillgång av 

vissa personliga kapital (Reiter 2009:6). För att summera, inkludering är inte den objektiva 
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position som en person innehar i samhället utan istället den subjektiva position som bäraren 

själv tillskriver sig och intar i samhället. Att skydda eller utmana sin plats i samhället är en 

daglig kamp vilken också innebär hinder i att leva sitt liv. För att upprätthålla sin position som 

inkluderad innebär att samtidigt behålla de andra exkluderade (Reiter 2009:6). 

 

2.1.3 Perspektiv – offer eller agent 

En text, till exempel en tidningsartikel, är en författares beskrivning av en viss händelse. Vi 

som läsare tolkar texten utifrån det bildliga uttryckssätt som författaren använder sig av. 

Författaren ansvarar på så sätt för vilken bild som ska förmedlas av de subjekt som beskrivs i 

texten. Framförallt kan det handla om att göra subjekten till offer eller agent, dvs. passiv eller 

agerande person. Inom sociologi och antropologi använder man sig ofta av ett ANV-

perspektiv, Agent Not Victim, för att tydliggöra att de människor man talar om inte beskrivs 

som offer utan som agenter kapabla till handlande (Dahl 2009:391). I detta avseende är 

beskrivning av offer passiva objekt som saknar kraft, inre styrka och kapacitet för handlande. 

Teorier kring victimisation har betonat diskursens roll i skapandet av sociala relationer och 

visar genom denna teori strukturer av förtryck och ojämlikheter (ibid:393). Inom viktimologi, 

en delvetenskap inom kriminologi, betonas risken för stigmatisering av offret vilket i sin tur 

öppnar upp för förtryck (ibid:395). Det diskursiva fältet inom samhällsvetenskap har riktat 

fokus på hur människor i praktiken påverkas av socialt konstruerade etiketter i det dagliga 

livet. Den diskursiva effekten av att beskriva den underordnade andre som ett offer visar på 

maktstrukturer och idén om en överlägsen elit (ibid:396). 

3. KONTEXT & BAKGRUND 

Mycket av den samhällsvetenskapliga forskningen beträffande Brasiliens demokrati indikerar 

att staten, trots fria och öppna politiska val, misslyckas i att upprätthålla ett demokratiskt 

samhälle med grundläggande medborgerliga rättigheter för hela befolkningen (Reiter 2009:2). 

För att förstå innebörden av detta beskrivna misslyckande måste vi studera den oerhört 

komplexa situation som har skapats i landet och resulterat i statens oförmåga eller ovilja att på 

flera plan nå ut i hela samhället. Sekundära källor som ligger till grund för detta kapitel är 

bland andra forskare Jannice Perlmans bok FAVELA: Four Decades Of Living on The Edge 
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(2010) och Donna Goldsteins bok; Laughter out of Place: Race, Class, Violence and Sexuality 

in a Rio Shanty Town (2003) – två skickligt skrivna och mycket uttömmande böcker om livet 

i Rios favela vilka bl. a tar upp ämnen så som stigmatisering och diskriminering.  

 

Detta stycke tar avstamp i Rio de Janeiro och tittar närmre på det historiska förhållandet 

mellan stat och favela och hur UPP har kommit att bli till. Kapitlet presenterar hur statlig 

ignorans av favelan har kommit att bli minst sagt ett problem att lösas. 

 

3.1 A Cidade Partida - Den Delade Staden  

När Brasilien 1888 avskaffade slaveriet kom migranter från landsbygden att söka sig till Rio 

de Janeiro i hopp om ett bättre liv. Väl i den dåvarande huvudstaden möttes de av ett samhälle 

inkapabelt till att absorbera de nyanlända migranterna på den formella arbets- och 

bostadsmarknaden. Favelas växte då fram som ett alternativ till bristen på boende för en 

rimlig kostnad och i takt med ökad inflyttning från landsbygden så kom även antalet favelas 

att stiga (i en takt mycket mer accelererande än övriga staden). Under militärdiktaturen och 

fram till 1985 hade favelan setts som en “avvikelse i stadsbebyggelsen” och ett hot mot den 

allmänna hälsan. Favelan skulle därför demoleras och invånarna förflyttas till proletärparker 

(Perlman 2010:26;27). Detta systematiska uteslutande (och kriminalisering) av 

favelainvånarna kallade Perlman i sin första bok The Myth of Marginality (1977) fördomar 

gentemot svarta och immigranter (Fleury 2012:196). Under 80-talet var påtryckningarna runt 

om i samhället så stora och man inte längre kunde negligera favelans existens. Staten var nu 

tvungen att möta behovet och efterfrågan på den samhällsservice som hittills varit obefintlig 

alternativt brisfällig. Så efter diktaturens fall kom man istället för demolering och exkludering 

att satsa på uppgraderings- och integreringsprogram för stadens favelas. Under 90-talet, 

framförallt under guvenör Leonel Brizolas tid har flera statliga interventioner gjorts för att 

förbättra infrastuktur och övrig samhällsservice och på så sätt integrera favelan i samhället i 

syfte att göra områdena till formella bostadsområden (Fleury 2012:197). Detta till trots 

karaktäriseras än idag många av Rios dryga 600 favelas (CatComm 2013) av undermålig 

samhällsservice när det gäller elektricitet, avlopp och vattentillförsel (AI 2005:7). Många 

beskriver favelan som slumområden eller getton, andra har förklarat favelan som fattiga 

bostadsområden där besittningen av mark vuxit fram oregelbundet (AI 2005:7) och där 

majoriteten av invånarna är av afro-brasilianskt ursprung (Da Silva 2000:124). Jag vill addera 
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några av statsplaneraren tillika CatComms grundare Theresa Williamsons ord i beskrivning av 

favelan: “Organic architecture (architecture evolves accordning to need), new urbanism, 

collective action, intricate solidarity networks and vibrant cultural production” (CatComm 

2013), något som bör ses som unika attribut i staden och en modell att inspireras av. Favelan 

med dess unika karaktär visar på individers styrka i att agera, individuellt och i grupp, och 

vara, enligt Dahls (2009) beskrivning, agenter kapabla till att förbättra sin livssituation även 

då staten ignorerat dess existens och än idag fortsätter att göra4.  

 

Den urbana karaktären och motsatsen mellan favelan och den formella staden där majoriteten 

av invånarna, till skillnad från många afro-brasilianska invånare i favelan, är vita har av 

Ventura (1994) kommit att benämnas ”a cidade partida”, den delade staden (Da Silva 

2000:124). Enligt Holston & Appadurai (1996) beskrivning av medborgarskap så visar 

ovanstående stycke att det inkluderande medborgarskapet för invånarna i favelan genom 

tiderna har varit bristfälligt då de systematiskt utesluts från samhällets service och 

säkerhetsnät.  

 

3.2 Den parallella staten 

Slutet på landets ekonomiska mirakelår (1964-85) och övergången till demokrati innebar 

arbetslöshet, fattigdom och växande ojämlikheter. Det var även vid denna tidpunkt, mitten av 

80-talet, som illegal drog- och vapenhandel blev ett allt vanligare inslag i Rios urbana miljön. 

I och med att staten länge vänt favelan ryggen och uteslutit dem från den ”formella staden” 

föll det sig ganska naturligt att de beväpnade gängen och den illegala verksamheten kom att 

bedrivas i de många favelas som vuxit fram i Rio. Svår terräng i kombination med en 

korrumperad poliskår innebar att handeln lättare kunde pågå i dessa områden (Arias 

2006:297). Konsekvensen blev således att flera favelas föll under gängens kontroll och det 

bildades en parallell stat inom staten. För gängen att fortskida sin verksamhet kom en form av 

klientelism att bli karaktäristiskt för favelan – i utbyte mot invånarnas stöd för dess illegala 

verksamhet tillhandahölls de förnödenheter som staten ”misslyckas” i att förse området med 

                                                        
4 Under min tid som praktikant vid CatComm mötte jag familjer som investerat en hel livstid i att bygga 

sig ett hem i favelan med de resurser dem haft och byggmaterial dem kommit över. I kölvattnet av de 
urbana förändringar som sker i Rio har många hus kommit att rivas för att göra plats åt nybyggen. Se 
artikel ”Serious Human Rights Violations in Largo do Tanque, Jacarepaguá” om brott mot mänskliga 
rättigheter. Tillgänglig 2013-12-16: http://rioonwatch.org/?p=6921  
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(Arias 2006:294). Gängen i form av ”välgörare” levererade i favelan alltifrån elektricitet och 

vatten till medicin (samt möjlighet till inkomst i form av rekrytering av unga till gängen) 

(Goldstein 2003:181). Istället för statens regelverk har gängens normer och lokala lagar styrt i 

favelan vilket i sin tur har skapat en viss känsla av säkerhet för invånarna (Goldstein 

2003:210). Favelan bär i detta avseende karaktären av en brun zon enligt O’Donnells (1993) 

teori om demokrati – rättsapparaten brister och ett subnationellt styre med lokala lagar 

dominerar.  

 

Den kriminella verksamheten och rivalitet över territoriekontroll mellan stridande gäng samt 

konflikter mellan gäng och polis kom dock att innebära att våldet, framförallt dödligt våld, tog 

ett stadigt fäste i flera av Rios favelas (Da Silva 2000:129). Statens övervåld i favelan har 

rättfärdigast, både juridiskt och moralist av gängens närvaro i dessa områden (Goldstein 

2003:180). Sedan den storskaliga narkotikahandeln blev ett faktum så har våldet ökat med 54 

procent (McRoskey 2010:95). I Rios favela har antal mord per år uppmätt 240 per 100 000 

invånare, något som kan liknas vid ett tillstånd av krig (McRoskey 2010:94). Trots att gängen 

ofta beskrivits som skuldbärare för narkotikahandel och det extremvåld som kommit att 

karaktärisera favelan i bråken mellan rivaliserande gäng och polis menar Desmond Arias 

(2006) att situationen är mer komplex än så. Medan vissa anser att statens misslyckande i att 

utveckla en fungerande byråkrati leder till kriminalitet och ökad rädsla och osäkerhet i staden 

(Waquant 2008:58) argumenterar Arias för att detta statliga ”misslyckande” i att garantera 

invånarna samhällsservice egentligen inte är något annat än att gängen utvecklar relationer 

med statliga institutioner som gör det möjligt för dem att forstskrida sin illegala verksamhet 

(Arias 2006:297-298). Favelainvånarnas näst intill obefintliga förtroendet för militärpolisen 

har resulterat i att många hellre ser lokalt styre framför statligt och vidare att favelan under 

dessa omständigheter är ”internaly safe and relatively free from crime and interpersonal 

violence” (ur Perlmans bok The myth of Marginallity: Urban Poverty and Politics in Rio de 

Janeiro, 1976, citerad i Goldstein 2003:176).  

 

Vidare har det ökade våldet skapat en rädsla runt om i staden och man har därför varit 

angenägen om att få bukt på problemet och krossa gängverksamheten (Perlman 2010:7; 

Amnesty International 2005:15). För att hålla ordning i favelan har polisen i Rio använt 

strategier som alltför ofta förbiser individens rätt och samhällets önskan och än mer sällan 

arbetat i brottsbekämpande syfte (Da Silva 2000:126). Brasiliens övergång till demokrati 
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innebar således att våld och kriminalitet ökade, framför allt i Rios favelas vilka är de områden 

i staden där våldet är som mest utbrett (AI 2005:15, Goldstein 2003:175). Enligt Waquant är 

favelas behandlade som samhällets fiende och där tilltron till statliga institutioner är nästintill 

obefintlig. Vidare konstateras att det är i de marginaliserade och stigmatiserade områdena som 

statlig bestraffning är som mest koncentrerad (Waquant 2008:56), vilket om vi applicerar 

O´Donnells teori om zoner innebär att favelan utsätts för dels illegalt våld från lokala gäng 

och en offentlig bestraffning från polisen (O’Donnell 1993:1359). 

 

3.3 Militärpolisens diskriminering 

Enligt UNDP är den dagliga kontakten och relationen mellan Stat och invånare ett 

av de problem som gör demokratin i landet skör (UNDP 2004:59). Följande citat är 

ett tydligt exempel på hur relationen mellan stat och invånare kan se ut och 

huruvida landet bör ses som demokratiskt rättvist. Det ska under militärpolisens 

specialstyrka BOBE:s träning (Batalhão de Operações Especiais) ha sjungits 

sånger innehållande följande meningar (citat hämtat från dagstidningen O Globo 

september 2003, publicerat i AI 2005:13):  

 

The interrrogation is very easy to do / get the slum dweller and beat him till 

it hurts / Interrogations are very easy to finish / get the criminal and beat 

him till he dies. [O interrógatorio é muito fácil de fazer / pego o favelado e 

dá porrada até doer / O interorgatório é muito fácil de acabar / pega o 

bandido e dá porrada até matar.] 

 

A criminal from a slum / you don’t sweep up with a broom / you sweep them 

up with grenades / with a rifle and with a machine gun. [Bandido favelado / 

não varre com vassoura / se varre com granada /com fuzil, metralhadora.] 

 

Denna polisiära attityd kan ses som ett historiskt arv från militärdiktaturen och filosofin att 

bekämpa fiende. Under diktaturen skulle militärpolisen fokusera på nationell säkerhet och 

hålla ordning i landet genom att bekämpa gerillagrupper och upprorsmakare (Da Silva 

2000:126). Enligt Cerqueira (1998) ska militarisering förstås som den process där införandet 
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och användningen av militära modeller sker. Militarisering av polisväsendet innebär att 

polisiära insatser använder sig av militära metoder, begrepp och doktriner för att skydda 

landets allmänna säkerhet och offentliga rum (Zaverucha 2000:8). Sedan diktaturen har få 

omstruktureringar och reformer inom polisväsendet gjorts, detta innebär att militärpolisen än 

idag bär ansvaret för att patrullera gator och hålla ordning i samhället; något som bedrivs med 

traditionella, oftast inhumana tekniker (AI 2005:14). BOPE:s attityd är också ett tydligt bevis 

på de fördomar som finns gentemot invånarna i favelan samt uppfattningen om att alla som 

bor i favelan ofta ses som kriminella (AI 2005:13). Stigmatiserade områden har blivit 

måltavlan för polisiärt agerande där nya statliga innovationer testas. Genom tiderna har 

militärpolisen på ett aggressivt, nästan krigsliknande sätt invaderat favelan, krossat fönster 

och dörrar, avlossat skott och gjort intrång i invånarnas privata sfär och säkerhet (Waquant 

2008:66). Att på detta sätt ”rulla ut” rättstaten för att svara på samhällets oordning är inget 

annat än en gatuupprensning och ett (åter)skapande av ett ”envälde över de fattiga” (Waquant 

2008:61).  

 

Det upptrappade och extrema polisvåldet som är karaktäristiskt för Rio de Janeiro har i daglig 

diskurs normaliserats (Reiter 2009:26, Goldstein 2003:181). Staten, starkt påverkad av elitens 

intressen, är landets mest kraftfulla makt- och våldsutövare och den traditionella synen på de 

exkluderade som en underordnad och förtryckt grupp har etsats sig fast i det brasilianska 

samhället (Reiter 2009:24, 25). Orsakerna till detta kan ha att göra med diskursens 

neutralisering av favelan som ett utsatt offer i samhället, dvs. individer inkapabla till handling 

(enligt Dahl 2009). ISER:s, Institute for Study of Religion, rapport från 2001 visar att antalet 

mord på misstänkt kriminella utförda av polisen dubblerades i antal från 1993 till 1995. 

Siffror visar att 70,2 procent av polisens dödsskjutningsoffer i Rio de Janeiro mellan åren 

1993-1996 var svarta invånare (Reiter 2009:26). Det kan sägas att bestraffning i samhällets 

marginaliserade områden bygger på symboliska associationer och en persons utseende, så 

som hudfärg, vilket enligt Holston & Appadurai (1996) strider mot att personattribut ska 

underordnas medborgarskapet och att alla är lika inför lagen enligt O’Donnell (1998). 

Polisens aggressiva beteende kan bidra till att befästa samhällsgruppens marginalisering och 

förstärka existerande sociala strukturer. Istället för att bidra till favelans utveckling så 

separerar staten dem från det övriga samhället (Waquant 2008:69). Militärpolisens agerande 

gentemot favelan skapar i sin tur en fullskalig militarisering av urbana segment, militarization 
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of urban cleavages, och förstärker medel- och överklassens maktpositioner i samhället och 

återskapar samhällshierarkier (Waquant 2008:70-71).  

 

3.4 Favelapacificering – en enad stad? 

Efter otaliga försök att komma tillbukt med Rios ifrågasatta säkerhet och utbredda våld 

lanserades i samband med klargörandet av värdskapet för fotbolls VM 2014 och de 

Olympiska Spelen 2016 säkerhetssekretariat år 2008 en ny polisiär strategi – pacificering och 

implementering av UPP. UPP-programmet ses som de senaste decenniernas viktigaste 

säkerhetsåtgärd och går ut på att med hjälp av närpolis bygga partnerskap mellan 

befolkningen och institutionerna för allmän säkerhet. Förutom att skapa fred för invånarna i 

samhället har pacificeringen en viktig roll i den sociala och ekonomiska utvecklingen då det 

ökar möjligheten för offentliga tjänster; infrastruktur, sociala projekt, sport och kultur att träda 

in i favelan5. Sonia Fleury, doktorand i statsvetenskap beskriver pacificerings innefattande tre 

steg; ett; militär ockupation med eller utan konflikt (BOPE), två; permanent installation av 

UPP-enhet och tre; att etablera en dialog mellan sociala aktörer och möta de behov som finns 

för att vidare expandera medborgarskapet till invånarna i favelan (Fleury, 2012:195). Enligt 

Fleurys artikel konstateras att UPP policyn har bringat materiella förbättringar så som 

infrastruktur, men saknar fortfarande integreringen av favelan i det formella samhället (Fleury 

2012:198). UPP implementeringen har vidare kallats en militäroperation och kritiserats för 

avsaknaden av ett aktivt samarbete mellan polis och invånare. Med målet att uppnå statlig 

närvaro i favelan, inrätta lagar och se till att dessa följs genom att ha patrullerande poliser i 

området så skiljer sig statens beväpnade territoriekontroll ytterst lite i jämförelse med de 

tidigare gängens kontroll. Rio de Janeiros guvernör Sérgio Cabral har uttryckt att 

pacificeringen av ”förlorade” områden är ett viktigt steg i kriget mot droger vilket får en 

krigshandling att framstå som något fredligt. Genom att beskriva hur staten vill bringa fred i 

favelan samtidigt som favelan ses som en fiende i kriget mot droger så använder staten en 

retorisk taktik för att rättfärdiga dess militarisering av territorium och kriminalisering av en 

intern folkgrupp (Saborio 2013:132).  

 

Trots att UPP-poliserna är speciellt framtagna och tränade just i det avseende att bringa fred, 

upprätthålla lugn samt hålla tidigare styrande gäng borta så visar flera av den senaste tidens 
                                                        
5 tillgänglig 2013-12-13 http://www.rj.gov.br/web/seseg/exibeconteudo?article-id=1349728  
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nyhetsartiklar att så inte alltid är fallet. Lokaltidningen Jornal Extra publicerade 2013-11-10 

artikeln ”Traffickers återtar för första gången område i pacificerad favela i Copacabana” 

(Tráfico retoma pela primeira vez área em favela com UPP em comunidade de Copacabana6) 

som beskriver hur delar av den pacificerade favelan återigen är under gängens kontroll och 

hur polisen vidare undviker dessa områden för att undfly mottagandet av skottsalvor från 

gängen. I de fall då UPP-polisen inte lyckas hantera området träder specialstyrkan BOPE in i 

bilden (Heringer et al 2013). För beskrivning av BOPE, se tidigare avsnitt ”Militärpolisens 

diskriminering”.  

 

En studie utför av antropolog Alba Zaluar i samarbete med Institutet för Sociala och Politiska 

Studier, Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) koordinerad av Laboratório de 

Informação em Saúde do Instituto som publicerades i O Globo (2013-12-13) visar att UPP 

finns installerat i 174 favelas7 runt om i Rio de Janeiro, vilket utgör 18 procent av den totala 

mängden favelas. Studien visar även att 370 favelas, eller 37 procent, fortfarande domineras 

av drug traffickers och 454 favelas, eller 45 procent av det totala, kontrolleras av milisen. I 

motsats till UPP:s officiella hemsida där det påstås att narkotikagängen i favelan är historia 

framgår det i undersökningen att endas 6 favelas av de 174 som installerats med UPP är fria 

från drug trafficking. Vidare finns i 23 pacificerade favelas avväpnade drug traffickers 

(Goulart 2013; O livro UPP 2013:21).  

 

En annan lokaltidning i Rio, O Dia, publicerade en rad artiklar kring ämnet ”fem år av 

pacificering”. Den första artikeln utgår från den första favelan att pacificeras, Dona Marta, 

och beskriver pacificeringen som ett fenomen som hela staden drar nytta av. Sedan UPP-

implementeringen har ingen skottlossningar registrerats, turistflödet har stigit och lett till ökad 

konsumtion vilket i sin tur gynnar lokala entreprenörer. Vidare har bostadsområden i 

anslutning till pacificerade favelas ökat i värde med över 50 procent. Däremot, som artikelns 

titel avslöjar (publicerad 2013-11-16), ”Pacificerad, men fortfarande i jakt på inkludering” 

                                                        
6 Se Jornal Extras artikel Tráfico retoma pela primeira vez área em favela com UPP em comunidade de 

Copacabana tillgänglig på portugisiska 2013-12-13: http://extra.globo.com/casos-de-policia/trafico-
retoma-pela-primeira-vez-area-em-favela-com-upp-em-comunidade-de-copacabana-10738708.html  

7 Denna studie baseras på 1001 favelas till antalet. I tidigare nämnda ca 600 favelas räknas större 

komplex av favelas som en favela, dvs sammanslagning av flera favelas som ett större komplex, t ex 

Complexo Alemão utgörs av 15. Siffror på antal favelas i Rio visar ofta olika, detta på grund av de 
sammanslagningar som kan förekomma.  
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(Pacificada, mas ainda em busca da imclusão8), finns det för- och nackdelar med 

pacificeringen. Samhällsservice så som avlopp och sophämtning brister och den installerade 

linbanan som ska göra det lättare för invånarna att ta sig till toppen av favelan fungerar inte 

som den sig bör (Balocco & Di Carvalho 2013).  

 

Doktorand i sociologi, Sebastian Saboro, lyfter i sin artikel fram hur mycket av den kritik som 

riktats mot programmet innefattar att man strategiskt valt att pacificera de favelas som ligger i 

anslutning till den olympiska staden och turistattraktioner istället för de favelas som är i högst 

behov av en pacificering (Saborio 2013:133). Mycket skarp kritik har även riktats mot att 

sportevenemangen, vilket anses vara orsaken till att favelas pacificeras, resulterat i att över 

170 000 familjer tvingats lämna sina hem för att göra plats åt infrastruktur och nya arenor, 

vilket strider mot både nationella och internationella lagar gällande mänskliga rättigheter. 

Implementeringen av UPP har även resulterat i hyresinflation och en kraftig ökning i 

bostadspriser vilket har gjort att de fattigaste invånarna tvingas lämna sina hem (ibid:137). I 

Saborios artikel hävdas att pacificeringen inte avsevärt har förändrat statens inställning 

gentemot favelan och menar att sociala förbättringar och offentliga investeringar fortfarande 

är bristande i pacificerade områden. UPP:s parallella program UPP Social, ämnat just för 

sociala förbättringar; vård, skola och grundläggande behov, har även det mött kritik då dess 

implementering i vissa fall har dröjt upp till tre år efter själva pacificeringen (ibid:139).  

 

3.5 Sammanfattning: Demokrati och medborgarskap i Rio de 

Janeiro 

Professor i statsvetenskap, Mark Ungar anser att det finns tre områden som avslöjar om 

landets demokrati är skör; maktrelationer inom samhället, geografiska olikheter och det civila 

samhället (Ungar 2011:69). Med fokus på Rios favela och övriga samhälle har detta kapitel 

visat att demokratin i staden är skör och inom områdena som avslöjar demokratins skörhet 

syns bland annat den mycket kritiserade relationen mellan polis och favelainvånare samt de 

geografiska och sociala olikheter som finns mellan den formella och den informella staden. 

Trots Brasiliens officiella status som demokrati upplever stora delar av befolkningen, i denna 

studie med fokus på Rios favela, en känsla av diskriminering, utanförskap och rättigheter som 
                                                        
8 Se O Dias artikel Pacificada, mas ainda em busca da inclusão, tillgänglig på portugisiska 2013-12-13: 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-11-16/pacificada-mas-ainda-em-busca-da-
inclusao.html  
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förbises av staten - motsatsen till begreppet demokrati (se teoretiskt ramverk). Hoppet om en 

bättre tillvaro såg många invånare när staten presenterade pacificering och implementering av 

UPP-enheter i favelan.  

 

4. Metodologi 

I genomförandet av denna jämförande studie kommer en induktiv ansats inom ramen för 

innehållsanalys att tillämpas. Genom observationer söker studien komma till en slutsats kring 

fenomenet pacificering. Trots problematiken och riskerna med en induktiv studie, dvs. att 

arbeta utifrån empirisk data och fastslå en teori kring ett fenomen, har denna ansats visat sig 

bäst lämpad för genomförandet av min studie då jag vill tolka, sammanställa och dra slutsatser 

kring ett fenomen (Fejes & Thornberg 2009:24). 

 

4.1 Metod 
Genom att tillämpa en innehållsanalytisk metodansats kan vi analysera all sorts text; det kan 

vara material i form av exempelvis dokument, dagstidningar och media, och således öka 

förståelsen för hur samhällsfenomen framställs i olika medier (Fejes & Thornberg 2009:136). 

En innehållsanalys kan göras kvantitativt såväl som kvalitativt, jag ämnar för denna studie 

genomföra en kvalitativ analys då mitt syfte inte är att räkna förekomsten av ord utan snarare 

se till fenomenets framställning. Tillvägagångssättet för en innehållsanalys består i se till 

förekomsten av vissa ord eller företeelser i en text för att på så sätt söka mönster (Bergström 

& Boréus 2009:43;50). Inriktningen har sina grunder i empirisk vetenskapssyn och det som 

söks är att se vad som uttrycks explicit eller/och latent i texter (ibid:45).  

 

4.2 Datainsamling 
I studien har texter hämtade från webben fungerat som analysenheter. De analyserade texterna 

kommer från två aktörer; statliga programmet UPP samt RioOnWatch. UPP:s officiella 

hemsida http://www.upprj.com innehållande information om pacificeringsprogrammet 

kommer förse mig med data för analys. Med denna text hoppas jag kunna se hur man från ett 

statligt perspektiv beskriver pacificeringsfenomenet och UPP-programmets syfte och mål 

vilket ämnar förbättra livet för invånarna i favelan.  
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Våren 2013 gjorde jag i samband med mina latinamerikastudier praktik vid 

frivilligorganisationen Catalytic Communities (CatComm) baserad i Rio de Janeiro. 

CatComm är en liten och välrenommerad organisation som bedrivs i syfte att stödja och 

stärka invånarna i Rios informella bosättningar. CatComm fungerar idag som en nyhetskälla, 

opinionsbildare och rörelsebyggare. Organisationen bedriver också nära samarbete med 

forskare intresserade för favelan. CatComm stödjer favelans utveckling och organisering 

genom att ge tillgång till verktyg för kommunikation och nätverksbyggande. CatComms 

nyhetssida RioOnWatch.org har som syfte att fungera som en informationskälla för 

journalister, forskare och andra intresserade för att förmedla pågående förändringar i Rio de 

Janeiro utifrån ett favelaperspektiv och på så sätt göra lokala invånares röster hörda 

(CatComm 2013). I denna studie kommer texter hämtade från http://www.rioonwatch.org att 

analyseras. Dessa texter tar sin form i självberättande artiklar från invånarna själva eller 

artiklar utförda i intervjuform. Översättningar från dagstidningar kan också förekomma. 

Valda texter att analyseras representerar invånarnas uppfattning om pacificeringsprogram och 

vilken effekt det har för boende i favelan. Det kan eventuellt argumenteras för att valda 

artiklar är subjektiva, speciellt när översättningar från dagstidningar förekommer och det finns 

ett bias i urvalet av publicerade texter, syftet är dock att jämföra statens programmanifest med 

hur det upplevs av favela-invånarna oavsett urvalsgruppens representativitet för populationen 

eller ej. Jag är medveten om problematiken med källmaterialet då även UPP:s hemsida kan 

uppfattas som subjektiv och utelämnande av viss information. Dessutom talar båda källorna 

till sin egen fördel, men jag vill än en gång betona att jag tillämpar en innehållsanalytisk 

metodansats för att visa hur samhällsfenomen, i detta fall favelapacificering, framställs i olika 

medier (Fejes & Thornberg 2009:136). Understrykas ska också att jag som forskare är väl 

medveten om riskerna med partiskhet. Min ambition och roll som forskare är dock att förhålla 

mig neutral till studiens material.  

 

4.3 Begränsningar 
Idealt för denna studie vore att vara på fält i någon av Rio de Janeiros favelas och utföra 

intervjuer med invånarna, men på grund av tidsbrist och andra omständigheter är en sådan 

studie dessvärre inte genomförbar. Trots att det har gått drygt fem år sedan den första UPP-

implementeringen ägde rum och en hel del har skrivits om ämnet så ämnar denna studie 

endast att analysera textmaterial som publicerats/editerats under 2013. Jag väljer att begränsa 

mig till denna tidsperiod då debatten och kritiken kring UPP i sociala medier och dagspress 
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har kommit att bli mer aktuell än någonsin (kanske på grund av den uppmärksamhet som 

landet har fått inför kommande värdskap för två stora sportevent; VM i fotboll och sommar-

OS samt de protester som ägde rum i juni/juli vilka bl a kritiserade landets undermåliga 

samhällsservice). Trots problematiken med att applicera en generell slutsats på alla Rios 

favelas har avsaknaden på tillförlitligt och tillgängligt material gjort att denna studie inte 

kommer fokusera på en specifik favela även om så hade varit önskvärt. Dessutom, på grund 

av studiens ringa storlek kommer följande material inte explicit fokusera på frågor kring 

genus, ras och klasstillhörighet även om ämnet är svårt att helt undvika då mycket av den 

litteraturen kring favela berör just dessa områden (se Goldstein 2003).  

 

 

4.4 Behandling av data 

I analysen av insamlat material har jag utgått från Graneheim & Lundmans (2004) guide för 

kvalitativ innehållsanalys och hur man i en text tar fram relevant information för studiens 

frågeställning med hjälp av ett kodschema. Då jag är ensam kodare vill jag tillägga att jag 

reserverar mig för de eventuella missar som kan inträffa i kodningen. Skulle missar ha 

förekommit bör det inte ses som lika problematiskt men tanke på att vi i en kvalitativ 

innehållsanalys inte är ute efter exakta siffror.  

 

För att få en tydlig bild och djupare förståelse för insamlat materialet, studiens analysenheter 

(UPP och RioOnWatch), har det lästs flera gånger om.  Steg två gick ut på att plocka fram 

meningar innehållande relevant information för studiens frågeställning. Dessa meningar har 

sedan kortats ner för att ta fram meningens kärna. Vi kan även kalla dem meningsbärande 

enheter. Dessa meningsbärande enheter har i sin tur gjorts om till latent meningstolkning, dvs. 

vad som är det underliggande budskapet för meningen. Slutsteget gick ut på att placera in 

meningen i lämplig kategori för att i ett sista steget tilldelas tema. Själva kategoriseringen 

utgör kärnan i en innehållsanalys och en kategori bör endast förekomma en gång (U.H. 

Graneheim, B. Lundman 2003:106;107). 
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Exempel på kodschema från innehållsanalys (a=staten, b=invånarna) 

Mening Meningsbärandeenhet Latent 
meningstolkning 

Kategori tema 

a) The 
government’s 
main priority 
is to preserve 
people’s lives 
and guarantee 
the freedom 
of the 
residents of 
the pacified 
communities 

The government wants 
to preserve life and 
guarantee freedom in 
pacified areas 

Main focus is 
freedom 

Security Improved life 
situation  

b) You don’t 
respect me as 
a citizen with 
full rights. I 
don’t respect 
your 
initiatives, 
and laws 
which I didn’t 
participate in 
creating. 

Not respecting 
initiatives and laws 
when not being 
accepted as a citizen 
with rights 

The dialog 
between favela 
citizen and the 
state is 
insufficient  

Rights of 
citizen 

Significant 
relationship 

 

 

5. RESULTAT 

Detta kapitel presenterar de teman och underliggande kategorier som framkom i 

innehållsanalysens kodschema. Den ena av studiens analysenheter bestod av, som tidigare 

nämnt, textutdrag från UPP:s officiella hemsida (http://www.upprj.com). På hemsidan 

presenteras under sju flikar/kategorier vad UPP innebär. Resultatet i denna analys baseras på 

text från tre kategorier vilka går att finna under följande tre flikar; The UPPs, About samt 

History. På grund av studiens ringa storlek har följande kategorier uteslutits; videos, photos, 

multimedia, publications. Den andra analysenheten bestod av artiklar publicerade på 

RioOnWatch (http://www.rioonwatch.org). På hemsidan finns artiklar indelade i kategorier. I 

denna studie har tre artiklar märkta under nyckelordet ”UPP” kommit att analyseras. 

Artiklarna är inte slumpmässigt utvalda utan är texter som fokuserar explicit på upplevelse av 
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UPP från ett favelaperspektiv. Här nedan presenteras analysenheternas tre framträdande 

teman; utmaningar, förbättrad livssituation och avgörande relation. Under varje tema 

presenteras tillhörande kategorier. 

 

5.1 Utmaningar 

5.1.1 Säkerhet 

a) Delar av det analyserade materialet från UPP beskriver hur Rios favelas under en längre tid 

dominerats av kriminella gäng. Man låter invånare uttalas sig om hur livet såg ut när gängen 

kontrollerade favelan – det beskrivs något av en krigsliknande situation där tungt beväpnade 

gäng utbyter skottsalvor mot polisen och hur barn, vuxna och banditer tvingats leva 

tillsammans. Upprepade gången beskrivs hur Sérgio Cabral när han tillträdde sitt ämbete som 

Rios guvernör 2007 hade som första prioritet att ta sig an den allmänna säkerheten i staden. 

UPP lanserades, vars främsta mål är att bekämpa kriminella gäng och återskapa fred och 

säkerhet för folket.  

”The UPPs have come to stay. We’ll reach 40 units by 2014. It is not just 

a security project; it's a State policy of life improvements and hope 

development to the people of Rio de Janeiro9.” José Mariano Beltrame 

(säkerhetssekretariatet)  

 

b) Materialet från RioOnWatch uttrycker att implementeringen av UPP tände hopp hos 

invånarna i favelan – man såg chansen till ett bättre liv, fritt från våld: “Suddenly, a dream of 

a better life emerged: the installation of a Pacifying Police Unit (UPP). The promise was that 

it would be a better life, free from violence, all with the objective of spreading peace10.”  

Texten påminner läsaren om de utmaningar som finns; att förändring inte kan ske genom 

statens konfrontation, arrest och dödande av invånarna, utan kan endast via utbildning. Här 

visas uttryck för att invånarna anser att staten står inför utmaningen att undvika konfrontation 

med invånarna (något vi vet har varit karaktäristiskt för statens behandling av favelan).  

 

 

                                                        
9 citat hämtat från UPP, tillgänglig 2014-01-08 http://www.upprj.com/index.php/as_upps_us 
10 citat hämtat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-08 http://rioonwatch.org/?p=11309 
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5.1.2 Polisväsendet  

a) Staten har stått inför en stor utmaning och det har varit att återfå invånarnas förtroende för 

polisväsendet och för att få tillbaka detta förtroende har det visat sig nödvändigt att upprätta 

en ny polisiär strategi; nyutbildade poliser och bekämpning av korruption. Man betonar även 

vikten av att använda färre vapen i kontakten med favelan och istället kommunicera med 

invånarna. Detta skulle sudda ut bilden av polisen som en ”krigspolis” och istället bli en ”vän 

av folket”.  

 

b) Skillnaden mellan den offentliga (UPP) och civila aktören är att den förstnämnde talar om 

de utmaningar som man stod inför innan själva pacificeringen medan den civila aktören, här 

RioOnWatch, beskriver att det finns utmaningar som man än idag står inför. I materialet från 

RioOnWatch uttrycker man att det finns svårigheter i att förtränga hur polisen med hat, 

respektlöshet och aggressivitet genom tiderna bemött invånarna på ett inhumant sätt: “What is 

difficult to forget is what is tattooed onto people’s retinas: hatred exercised by the police 

towards the favela population through abuse, arbitrariness, disrespect, violations, aggression 

and assassinations11.” 

 

Den utmaning som texten visar störst uttryck för är militärpolisens behandling av invånarna: 

“For the demilitarization of the Military Police! The State that kills – never again!”12 

 

5.1.3 Integrering 

a) För att integrera favelan i samhället betonar materialet att endast en pacificering är inte 

tillräckligt, man måste även lösa de sociala problem som finns och tillhandahålla utbildning, 

sjukvård, arbete och grundläggande samhällsservice för invånarna. Alltså beskrivs 

tillhandahållandet av sociala tjänster som ett problem staten än idag står inför (även om man 

har kommit en bra bit på vägen). 

 

                                                        
11 citat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-08 http://rioonwatch.org/?p=11266 
12 citat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-17 http://rioonwatch.org/?p=11266  
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b) RioOnWatchs material visar uttryck för den utmaning man står inför i att integrera favelan 

och medborgarna i det demokratiska samhället. Texten talar om att invånarna befinner sig i en 

kamp för att favelan ska erkännas som en del av staden och lika så en kamp för demokratisk 

tillgång och samma rättigheter som övriga samhället besitter:  

”Occupy Alemão is made up of young people who believe that a new world is 

possible, that favelas should be recognized as part of the city, and who have ideas 

about how to realize these objectives. Our struggle is for the rights of the city, and 

for democratic access13.” 

 

5.2 Förbättrad livssituation 

5.2.1 Minskat våld & bekämpad kriminalitet 

a) En del av analyserade materialet beskriver en stad i transformation – stora investeringar, 

ökade möjligheter på arbetsmarknaden, högre inkomster och sociala förbättringar. 

Våldsrelaterat nyhetsstoff har nu bytts ut mot nyheter rörande Rios ekonomiska och sociala 

framgång - ”Rio de Janeiro – time of peace” är vad som beskrivs. Delar av analysmaterialet 

använder sig av röster (video) och citat från invånarna för att låta höra hur livet i favelan 

numera är fritt från våld och skottlossning. Med stöd från undersökningar visar texten att 

mordsiffror sjunkit med 50 procent i de områden där UPP finns närvarande. Sjunkande siffror 

i våldsrelaterade brott har bidragit till ökad känsla av säkerhet i staden. Istället för klagomål 

gällande gängens våld rapporteras nu istället missnöje med t ex. sophämtning. Texten trycker 

på att man lyckats förändra den historiska bilden av Rio (kan syfta på dels bekämpningen av 

kriminella gäng eller att militärpolisens övervåld har förändrats – det framgår ej i texten): 

”The UPP is the main tool that the Military Police has to approach the society. We managed 

to reverse a historical image that Rio de Janeiro had for many years. And the police officer 

who works in this units and acts near the community has a key role14.” De gånger texterna 

talar om våld så har det med traffickers att göra och det som beskrivs är hur favelan är fritt 

från våld i de områden UPP finns implementerat.  

 

                                                        
13 citat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-08 http://rioonwatch.org/?p=10856  

14 citat från UPP, tillgänglig 2014-01-06 http://www.upprj.com/index.php/as_upps_us 
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b) I motsats till minskat våld beskriver materialet från RioOnWatch hur invånarna möts av 

inhuman behandling när de utsätts för hot, förtryck, slag och tortyr. ”Residents being 

addressed in a shocking manner, beaten, suffocated and pepper sprayed15.” Upprepade 

gånger visat materialet uttryck för det polisvåld och förtyck man som invånare möts av. Ett 

stycke i texten redovisar för hur en 18-årig pojke mördats av två poliser och en annan 

händelse där en kvinna utsatts för förnedring när hon blir brutalt muddrad av polisen. Tydligt 

är att invånarna upplever en känsla av diskriminering: “Workers being hassled as they leave 

work, people being considered suspect and treated in a way which no human deserves to be 

treated16”. 

 

5.2.2 Sociala förbättringar 

a) Polisiär närvaro och pacificering har gjort det möjligt för utbildning, vårdenheter och 

avfallshantering att nå ut i favelan. Uttrycks gör också hur positiva resultat av pacificeringen 

syns på en mängd områden så som; fler jobbmöjligheter, ökad turism, attraktivare 

bostadsmarknad etc. Tillsammans med förbättringar i infrastruktur beskrivs programmet även 

innefatta integreringsprojekt inom kultur, samhälle och arbetsliv. Tack vare UPP är Rio en 

integrerad stad där man upprätthåller medborgarens rättigheter. Av kontexten att tolka kan 

“medborgerliga rättigheter” ha att göra med 1) säkerhet; ett liv där man utsätts för mindre våld 

och kriminalitet och 2) samhällsservice; invånarnas tillgång till utbildning och sjukvård: 

”It is important to notice that before the UPPs people were not aware 

of their civil rights and neither had their rights as citizens 

preserved17.” 

 

b) I kontrast till vad som beskrivs i UPP:s material framkommer inga tydliga argument för att 

sociala förbättringarna ska ha ägt rum, däremot betonas vikten av att det måste ske “Beyond 

putting a stop to the drug traffic /…/ it is important to work at the foundation, improve 

education and respect human rights and look after our children, in order to break the traffic 

at its roots18.” 

                                                        
15 citat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-08 http://rioonwatch.org/?p=11309  

16 citat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-10 http://rioonwatch.org/?p=11266 
17 citat från UPP, tillgänglig 2014-01-06 http://www.upprj.com/index.php/as_upps_us 
18 citat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-09 http://rioonwatch.org/?p=11266  
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5.3 Avgörande relation  

5.3.1 Relation favela - stat  

a) Syftet med UPP är att ta hand om folket och tillsammans skapa medborgarskap för alla i 

staden. UPP beskrivs som ett livsförändrande och hoppingivande projekt för invånarna i Rio 

de Janeiro och symboliserar att allt mänskligt liv har ett värde.  

 

Texten trycker även på samhällets engagemang i pacificeringsprocessen och att den är 

essentiell eftersom lokala invånare oftast känner till kriminella gängs tillhåll. Detta i sin tur 

innebär att invånarnas förtroende för och relationen till staten är nödvändig (och var tvungen 

att förbättras) för att lättare avslöja gängen och få ett slut på dess verksamhet. Invånarnas 

förtroende för polisen har ökat vilket bidrar till att många är villiga att samarbeta med polisen 

för att bekämpa kriminella gäng. Texten betonar vikten av polisiär närvaro för favelans 

integrering i samhället.  

 

I områden där UPP finns installerat känner polisen att deras image har förbättrats i 

invånarnas ögon. Med hjälp av undersökningar visar texten att polisens handlingar 

stöds med upptill 93 procent av invånarna och den allmänna uppfattningen är att livet 

förbättrats avsevärt sedan installationen av UPP. 

 

“/…/ its strategy [is] based on the partnership between local residents 

and law enforcement institutions. The pacifying police approach, which is 

guided by dialogue and respect to the culture and uniqueness of each 

community, eases conversations and stimulates the growth of local 

leaders.19” 

 

b) I materialet från RioOnWatch beskrivs staten som en kraftfull organism som 

dominerar det politiska, ekonomiska och sociala. Invånarna känner sig underordnade 

och lurade av staten som i sin diskurs ger en illusion av att de representerar invånarna 

och tänker på det ”socialt goda”.  Texten beskriver hur staten, styrd av kapitalismen i 

detta så kallade demokratiska samhälle, aldrig visat sin närvaro i favelan; usel 

                                                        
19 citat från UPP, tillgänglig 2014-01-06 http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp_us  
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utbildning, öppna avloppssystem och brist på bra boende. “When the UPP arrives in 

the favelas, it becomes a reference, example of monopoly, a bull-dozing intervention 

which proposes the “State as someone” in the area: complete and authoritative 

territorial control20.” 

 

På flera ställen dyker meningar upp som uttrycker avsaknad av aktivt deltagande i 

samhället och menar vidare att integreringsprogram är skapade utan medborgarnas 

deltagande: “You don’t respect me as a citizen with full rights. I don’t respect your 

initiatives, and laws which I didn’t participate in creating21.” “Take the favelas, 

where there is no popular participation in the development of politics which will 

directly affect people’s day-to-day life; a perfect example of which is the public 

security policy of the Pacifying Police Unit (UPPs).22” 

 

5.3.2 Invånarnas rättigheter 

a) Texten trycker på att UPP har bidragit till att invånarna numera är medvetna om sina 

rättigheter och att de vidare får sina rättigheter respekterade – något som inte var fallet innan 

installationen av UPP. Pacificeringen och implementeringen av UPP bygger på dialog med 

invånarna och respekt för varje samhälles unika karaktär och kultur. Delstatsregeringens första 

prioritet är att bevara liv och garantera invånarnas frihet i de pacificerade områdena. 

 

b) Analysmaterialet från RioOnWatch visar att invånarna upplever att deras medborgerliga 

rättigheter inte respekteras och att invånarna istället för frihet känner sig nedtryckta och 

dämpade av staten: “The UPP is /…/ fencing us in on all sides. The police are /…/ carrying 

out orders to defend it, event when the States totally violates citizen rights23.” Av materialet 

att läsa tolkar jag att det finns en avsaknad i respekt för mänskliga rättigheter men även 

invånarnas rätt till att leva det liv som man är van vid. Som nämnt i studiens historiska del är 

favelan ett kulturellt vibrerande område – gator och torg är typiska mötesplatser för invånarna 

där man tillsammans umgås efter en dags hårt arbete. Även funkfester är karaktäristiskt för 

favelan vilka sedan implementeringen av UPP har förbjudits: “Following the arrival of the 

                                                        
20 citat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-09 http://rioonwatch.org/?p=11266  
21 citat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-09 http://rioonwatch.org/?p=11266  
22 citat från RioOnWatch tillgänglig 2014-01-09 http://rioonwatch.org/?p=11266  
23 citat från RioOnWatch, tillgänglig 2014-01-07 http://rioonwatch.org/?p=11266  
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UPPs and, more recently, of urban mobility programs, alleys and public squares have been 

increasingly associated with prohibition and repression.” 

 

6. SAMMANFATTANDE ANALYS & 
DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
För att uppnå trovärdighet i en innehållsanalys bör man tänka på vissa saker; vad är det 

studien ämnar besvara, vilka är analysenheterna, är analysenheten representativ osv. Att vara 

bred i valet av material ökar studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). På grund 

av brist på tillförlitligt material har jag i denna studie varit begränsad i att välja texter som 

representerar invånarnas upplevelser av pacificeringen. Jag vill återigen betona att idealt för 

denna studie skulle vara att befinna sig på plats i Rios favela och utföra intervjuer med 

invånarna (personer av olika kön, i olika ådrar och med olika arbetsbefattning osv.), men på 

grund av omständigheterna har en fältstudie inte varit möjligt.  

 

Vid en innehållsanalys måste tolkaren om hen vill uppnå trovärdighet också ställa sig frågan 

om materialet är tillräckligt och om det utvalda materialet för analys har tolkats rätt - ord eller 

meningar kan ha flera innebörder (Graneheim & Lundman 2004). För att undvika 

feltolkningar vid textanalysen har det visat sig nödvändigt att jag som tolkare är väl insatt i 

ämnet för att förstå kontexten. Jag vågar påstå att jag under min tid som praktikant vid 

CatComm fick en mycket bred förståelse för pågående förändringar i Rio de Janeiro och 

framförallt favelan, något som har visat sig mycket användbart i denna studie. Jag anser 

RioOnWatchs material trovärdigt då jag även under praktiken fick möjlighet att besöka flera 

favelas och personligen tala med invånare för att höra deras syn på pacificeringen. Huruvida 

materialet är tillräckligt eller ej kan diskuteras, men jag vill återigen betona att studien ämnar 

undersöka vilka perceptioner som finns i favelan och sätta dessa i jämförelse med statens 

beskrivning av pacificeringen.  
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6.2 Analysdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om pacificering och polisiär närvaro i favelan i 

form av UPP kan bidra till en känsla av ökad säker- och trygghet för invånarna vilket i sin tur 

skulle innebära förbättrad demokrati och förbättrat medborgarskap. Med hjälp av resultatet 

från den kvalitativa innehållsanalysen ämnar studien analysera favelainvånarnas 

medborgerliga rättigheter i termer av inkludering och exkludering samt offer och agentskap. 

Analyserat textmaterial har visat intressanta resultat. Centralt för resultatet är att statens 

beskrivning (UPP:s material) av pacificeringsprogrammet skiljer sig avsevärt från de 

perceptioner invånarna i favelan har av pacificeringen (enligt RioOnWatchs material).  

 

En av forskningsfrågorna sökte svar på hur staten beskriver UPP-programmet och vilka 

perceptioner som finns hos invånarna i favelan. Enligt UPP:s hemsida beskrivs UPP projektet 

som en ny modell för allmän säkerhet som länkar samman avståndet mellan befolkningen och 

polisen. Det är en modell som går under närpolisverksamhetens principer som grundas på 

samarbetet mellan invånarna och brottsbekämpande institutioner. Enligt O’Donnells 

demokratiteori talar delar av materialet (UPP) för att favelan, som länge uppnått kriterierna 

för vad det innebär att vara en brun zon; områden där rättsapparaten inte når ut trots statlig 

närvaro i form av deltagande i allmänna val, under UPP:s närvaro snarare kan liknas vid en 

blå alternativt grön zon – statlig närvaro i form av en effektiv byråkrati och ett ordentligt 

fungerande rättssystem alternativt en mindre effektiv byråkrati trots statlig närvaro 

(O’Donnell 1993:1359). Delar av resultatet visar hur staten och UPP mött utmaningar, 

förbättrat livssituationer och förstärkt sin relation till invånarna. Enligt UPP beskrivs 

programmet som integrerande, brottsbekämpande och essentiellt för att kunna förbättra de 

mänskliga rättigheterna. Materialet visar uttryck för en stat som i favelans och en folkgrupps 

integrering i samhället ser till och respekterar de kulturella olikheter som finns, något som 

enligt Holston & Appadurai (1996:194) är en essentiell del vid integrering av tidigare 

exkluderade samhällsgrupper. Om vi applicerar offer och agentskap enligt Dahl (2009) 

beskriver UPP sig själva som agenter, t ex när man talar om att favelans integrering i 

samhället endast kan ske via pacificering samt att innan pacificeringen var invånarna inte 

medvetna om sina medborgerliga rättigheter. I samma skeende som staten beskriver sig själv 

som en agent visar resultatet att pacificeringen även gjort invånarna till agenter (enligt Dahl 

2009); kapabla till handling eftersom de numera kan nyttja (som agenter) sina medborgerliga 

rättigheter de tidigare inte varit kapabla till att göra. Problematiken med att beskriva 



28 
 

pacificeringen som ett statligt agerande för att ”rädda” invånarna och återställa fred i 

samhället kan bidra till skapandet av hierarkier och maktutövning – dvs. att polisen (och 

kanske även överklassen) ser invånarna som den underlägsne andre i behov av ett statligt 

agerande i form av pacificering. Att även applicera en säkerhetsstrategi (UPP) i utvalda delar 

av staden kan skapa uppfattningen om favelan som ett offer i behov av polisiär närvaro 24 

timmar om dynget (vilket inte är fallet i de ”formella” delarna av staden), vilket i sin tur 

öppnar upp för ytterligare stigmatisering och förtryck för samhällsgruppen inom det 

pacificerade området men även för de medborgare som befinner sig i icke-pacificerade 

favelas. Rättfärdigar staten hur de väljer att pacificera specifika favelas och lämna andra icke-

pacificerade? Detta ”urval” av favelas kan eventuellt skapa en känsla av utanförskap och bör 

ses som problematiskt ur detta perspektiv.  

 

Resultatet visar att invånarnas, i motsats till UPP:s, perception av pacificeringen fortfarande 

upplever att det finns utmaningar att lösa, att livssituationen inte avsevärt har förbättrats och 

att relationen mellan favela och stat ännu är bristfällig. Tittar vi närmre på RioOnWatchs 

material visar resultatet att invånarna upplever att pacificeringen är ett program som har 

skapat utan invånarnas aktiva deltagande och utan intresse för invånarnas välmående, något 

som utgör grunden i vad det innebär att vara en demokratisk stat (UNDP 2004:26). Istället för 

att ”bringa fred” ses pacificeringen som statens sätt att ”hålla ordning” i favelan, alltså statens 

”förlängda arm”. I detta avseende beskrivs dem som offer (enligt Dahl 2009:393), samtidigt 

som man agerar och beskrivs som agent då man motsätter sig pacificeringen och säger att en 

integrering inte kan sker utan medborgarnas aktiva deltagande. Enligt UNDP (2004:26) ska 

medborgarnas fullständiga deltagande i samhället finnas om staten ska kunna kallas 

demokratisk – något som resultatet visar att invånarna inte upplever. Om vi återigen försöker 

applicera O’Donnells (1993) demokratiteori borde statens närvaro i favelan eliminera det 

extremvåld som är karaktäristiskt för den bruna zonen eftersom favelan nu med statlig närvaro 

kan ses som en blå alternativt grön zon. Men istället visar resultatet att invånarna blir utsatta 

för våld, slag och tortyr, dvs extremvåld av ett statligt organ, i detta fall UPP:s militärpolis 

(även om det finns delar av resultatet som inte visar uttryck för extremvåld, i detta fall UPP:s 

material). Trots att UPP-poliserna är speciellt tränade i att bemöta befolkningen med dialog 

blir kulturen av polisvåld även i detta avseende framträdande när militärpolisens använder sig 

av inhumana tekniker - ett arv från militärdiktaturen – i bemötandet med favelainvånarna. Det 

finns även uppfattningar om att invånarnas rättigheter inte accepteras, något som staten enligt 

UNDP (2004:31) bär ansvar för i en medborgerlig demokrati. Kriminalisering av allmänna 
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ytor och förbud mot kulturella sammankomster, så som förbud av funkpartyn, visar att staten 

”glömmer” att se till favelans unika karaktär och historiska arv som enligt Holston & 

Appadurai (1996:194) är aspekter som staten bör ta hänsyn till vid integreringen av en 

tidigare exkluderad samhällsgrupp. För att inte diskriminera och nedvärdera folks identiteter 

bör medborgarskapet och integreringen se till individers olikheter men med lika möjligheter. 

Materialet visar uttryck för att pacificeringen för vissa har resulterat i ett oönskat anpassande i 

samhället enligt UNRISD (1994:5) syn på integrering. Att applicera förbud på allmänna ytor i 

favelan förstärker kriminaliseringen av en hel samhällsgrupp då de förbjuds att göra vad som 

tidigare varit ett vanligt inslag i deras vardag.  

 

Då vi känner till favelans historiska kontext och det faktum att majoriteten av invånarna är av 

afro-brasilianskt ursprung och för att återknyta detta till polisvåldet som invånarna upplever är 

det svårt att förbise att resultatet tyder på att det våld man utsätts för kan ha att göra med en 

persons symboliska värde, dvs. hudfärg eller position i samhället (enligt Reiter 2009:6). På så 

sätt tillskriver sig polisen en position i samhället som gör det möjligt att hen att utöva sin 

makt och överlägsenhet och vidare behålla de exkluderade, favelainvånarna i detta fall, 

utanför samhällets skyddsnät och rättvisa behandling. För att medborgarna ska uppleva 

inkludering krävs att polisen ser personliga attribut, så som hudfärg och position i samhället, 

underordnat medborgarskapet där invånarna oavsett ras, klass eller kön behandlas lika av 

staten och är lika inför lagen (O’Donnell 1998:5).  

 

Vad som framgår av resultatet är att ingen av aktörerna, varken UPP eller RioOnWatch, talar 

för att det än idag pågår utbrett gängvåld som invånarna drabbas av. UPP (och andra källor) 

hävdar, med hjälp av röster från invånarna och stöd av undersökningar, att man upplever att 

UPP har bidragit till att gängvåldet minskat och livet förbättrats avsevärt. Resultatet från 

RioOnWatch talar för att det våld som pågår inte är gängrelaterat utan snarare det våld som 

militärpolisen utsätter invånarna för. På så sätt kan vi om vi återigen applicerar O’Donnells 

demokratiteori faktiskt konstatera att gängens subnationella styre inte längre är karaktäristiskt 

för favelan under polisiär närvaro, men att det istället (för vissa invånare) bytts ut mot ett 

statligt våld som i sin tur sätter hinder för demokratin och lika behandling. Enligt 

undersökningar som publicerats i lokal media (se punkt 3.4) hävdas det att gängverksamhet i 

pacificerade favelas fortfarande är förekommande. Detta kan tolkas som att verksamheten 

sköts mer diskret eller att polisen tar avstånd från konfrontation med gängen alternativt att 

polisen har utvecklat relationer som gör det möjligt för gängen att fortskrida sin verksamhet 
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trots att polisen befinner sig i området (korruption). Om så skulle vara fallet, vilket vi endast 

kan spekulera i, så brister demokratin enligt UNDP:s kriterier för en demokrati; “A legal 

system that prescribes that no person or institution has the power to eliminate or suspend the 

implementation of the law, or to evade its effects24” vilket i sin tur är ett hot mot invånarnaas 

förtroendet för staten, framtiden och tron på en icke korrumperad poliskår (som ständigt tycks 

vara ett (ofrånkomligt?) problem i det brasilianska samhället).   

 

För att komma till studiens andra fråga; om pacificering och implementering av UPP kan 

bidra till förbättrad demokrati och förbättrat medborgarskap så ser vi, av resultatet att tolka, 

att det är en mycket komplex fråga att svara på. Statens beskrivning av programmet skulle 

innebära att demokratin och medborgarskapet förbättras i och med att statsapparaten når ut 

och tränger undan subnationellt styre i form av kriminella gängen och dess våld – något som 

resultatet, både från UPP och RioOnWatch tyder på att så har skett i pacificerade favelas. Vad 

som dock strider mot demokratin är polisens inhumana metoder i mötet med invånarna. Om vi 

tolkar invånarnas upplevelser av pacificeringen och om det kan bidra till förbättrad demokrati 

och medborgarskap så upplevs demokratin, enligt UNDP:s fyra aspekter av demokrati (se 

teoretiskt ramverk punkt 2.1.1), fortfarande otillräcklig. Materialet visar uttryck för dels 

exkludering, rättigheter som förbises samt ett polisväsen som eliminerar lagens effekt.  

 

Denna fortsatt misslyckade demokrati kan ha att göra med att staten, starkt påverkad av att 

tillgodose elitens intresse och i detta fall även turismen (inför OS och VM), istället för att 

pacificera de mest behövande favelas strategiskt väljer de områden som är i nära anslutning 

till välbärgade bostadsområden (som fallet Santa Marta, beläget i Zona Sul, ett bostadsområde 

för stadens överklass) och den olympiska staden/fotbollsarenor. Om vi applicerar Reiters 

(2009) syn på exkludering så fortsätter man alltså i pacificeringens namn att upprätthålla 

ojämnlikheter i staden genom att tillgodose elitens intressen och det privilegierade 

medborgarskapet genom att behålla vissa grupper i samhället exkluderade. I detta avseende 

när staten strategiskt väljer specifika favelas att pacificeras så exkluderar man vidare de 

invånare som tvingas leva under kartellstyre, vilket i sin tur gör medborgarskapet exklusivt 

för specifika delar av populationen (pacificerade områden och den formella stadens invånare). 

 

                                                        
24 Citat från UNDP (se teoretiskt ramverk, punkt 2.1.1) 
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Det är även tveksamt om enbart en pacificering kan bidra till förbättrad demokrati; sociala 

projekt måste även nå ut i favelan och inte dröja upp till tre år som det har visat sig göra i 

vissa fall. Lika tillgång till allmännyttiga tjänster är enligt UNDP en demokratisk rättighet 

som den brasilianska staten bör tillhandahålla samtliga invånare i Rio de Janeiro (UNDP).  

 

 

6.3 Sammanfattning 

Denna studie har med hjälp av en innehållsanalytisk metodansats visat att statens beskrivning 

av UPP och pacificering av favelan skiljer sig från de perceptioner som invånarna har av 

programmet. Enligt O’Donnells demokratiteori (1993) kan vi tolka favelan som en blå 

alternativt grön zon där staten finns närvaro når ut i form av polisiära enheter och 

patrullerande poliser – i detta avseende har demokratin i favelan förstärkts. Vad 

analysresultatet dock visar uttryck för är att invånarna i mötet med polisens och dess närvaro i 

favelan, upplever att deras rättigheter förbises och att de som medborgare diskrimineras. 

Resultatet visar att staten, utöver att pacificera favelas, står inför andra utmaningar så som att 

garantera varje medborgare lika tillgång till samhällets tjänster; vård, utbildning och 

arbetsmöjligheter. Endast genom att integrera favelan och dess invånare i samhället och låta 

samhället integreras i favelan, samt acceptera och erkänna områdets unika karaktär kan vi 

uppnå en förbättrad demokrati. För att uppnå ett förbättrat medborgarskap krävs det dock att 

staten ser till Rios individers olikheter men behandlar dem med lika möjlighet.  
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