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Termer 

Bairro – Bokstavligen ”Kvarter”, syftar ofta till ett stadsområde med flera sammanbunda 
kvarter, dessa kan ibland uppgå till en mindre stadsdel. 

Carioca – Invånare i Rio de Janeiros formella eller informella stad. Vanligtvis personer som 
är uppväxta i staden. Carioca kan även känneteckna den kulturella identiteten som stadens 
invånare ofta kännetecknar sig till. Denna karakteriseras av stereotyper som samba, fotboll 
etc. 

Favela(s) – Kåkstad, vanligtvis av informell byggnation, uppförda med egenanskaffade 
medel. Saknar ofta infrastruktur och avlopp. I Rio de Janeiro kännetecknas de av den 
kuperade terräng de vanligtvis byggs på. Även kända som ”Morro(s)”, av portugisiskans 
”Morro” = Kulle. 

Favela Bairro – (översättning: Favelakvarter) Statligt projekt lanserat 1994 av Rio de 
Janeiros Kommun i syfte att uppgradera och integrera stadens favelas i resten av staden. De 
favelas som innefattades av Favela Bairro Project var alla av storleken 500 till 2 500 hushåll. 
Sammanlagt omfattade projektet ca 69 000 hushåll med 237 000 invånare. Projektet andra och 
sista etapp slutfördes år 2000. 

Favelados – Boende i favelas, alltså kåkstadsinvånare. 

FAU – Faculdade de Arquitectura e Urbaniso, Universidade Federal de Rio de Janeiro 
Arkitektur- och Stadsplaneringssektionen på Rio de Janeiros federala universitet. Favela 
Bairro Projects huvudplanerare ledde bl.a denna sektion under projekttiden. 

Grupo dos 16 – (”De sextons grupp”) En samlingsorganisation för sexton bostadsföreningars 
ledare inom projektområdet. 

IDB/Inter-American Development Bank - Privatägd bank som specialiserar sig på lån till 
investeringar och projekt i Latinamerika och Karibien. 

Municipio do Rio de Janeiro – “Rio de Janeiros kommun” 

POUSO - Postos de Orientação Urbanística e Social = ”Social- och 
Urbanutvecklingsstationer”, statliga stationer utplacerade i Favela Bairro-områden som skall 
hjälpa invånare med ekonomiska och juridiska problem samt informera om projektet. 

PROAP-RIO - Programa de Urbanização de Assentamentos Populares = “The Program for 
the Improvement of Low-Income Settlements” 

Real / Reais – Den brasilianska valutan. 

 SMH / Secretaria Municipal de Habitação - Kommunala bostadsverket i Rio de Janeiro 

SMU/ Secretaria Municipal de Urbanismo – Kommunala stadsplaneringsverket i Rio de 
Janeiro 
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Abstract  

Abstract: Denna uppsats ämnar undersöka planeringen, genomförandet och effekterna av 
Favela Bairro Project, ett av de största försök till uppgradering av informella bosättningar som 
har gjorts. Det långsamma skiftet av Brasiliens bostadspolitik i denna fråga, från förstörande 
till uppgradering, ledde till att detta projekt kunde planeras och genomföras. Projektet syftade 
till att fysiskt uppgradera hus, vägar, avloppssystem, gator och parker; bygga skolor och 
allmänna mötesplatser, stärka den sociala och faktiska tryggheten, stärka socio-ekonomiska 
förhållanden samt klargöra ägandefrågor angående områdesmarken. Projektet hade en positiv 
effekt på favelans fysiska struktur och ökade tillgång till sanitära system och förbättrade 
stadsbilden. Projektet innebar inte någon nämnvärd effekt på de socio-ekonomiska 
förhållandena och saknade sociala insatser av samma storleksgrad som de fysiska. En del av 
de fysiska uppgraderingarna saknar underhåll och på andra håll har nya områden konfiskerats 
av kriminella gäng. Projektet har utsetts till att stå modell för liknande projekt av FN och 
utsågs av dess finansiär Inter-American Development Bank till dess mest lyckade 
fattigdomsbekämpningsprojekt hittills. 

Abstract in English: This essay’s aim is to investigate the planning, management and effects 
of the Favela Bairro Project. It was one of the largest upgrading projects for informal 
settlements of all time. The slow shift in Brazil’s housing policy concerning informal 
settlements lead to the possibility of the Favela Bairro Project. The project’s aim was to 
physically upgrade houses, roads, sewer systems, streets and parks; build schools and public 
spaces; strengthen the social and physical security of the inhabitants and solve ownership 
questions. The project had a positive effect on the physical structure of the favela and 
increased access to sanitary systems and .improved the cityscape. The project did not have 
any visible effect on the socio-economical conditions in the affected areas and lacked social 
efforts of the same magnitude as the physical ones. Parts of the physical upgrading lacked 
maintenance work post-project and some of the newly built areas have been annexed by local 
criminal gangs. The Favela Bairro Project has been selected by the UN to serve as a model for 
similar projects. The main financier of the project, the Inter-American Development Bank, 
has declared that the project was their most successful poverty reduction project thus far. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte / Problemformulering 

Den informella staden är mycket utbredd i alla Brasiliens storstäder och inhyser för Rio de 
Janeiros del uppemot en tredjedel av stadens invånare. Många studier på ämnet 
slumuppgradering har gjorts, och en del studier har gjorts med fokus på Latinamerika och 
dess kåkstäder. 

Denna studie har Favela Bairro-Projektet som fokus och ämnar till att ge kunskap om hur 
specifika planeringsåtgärder i detta projekt kan tillämpas på andra liknande projekt. Det finns 
tidigare studier gjorda om projektet, men de utgår i gemen ej från en utpräglad planerarroll.  
De kåkstäder som klättrar på Rio de Janeiros kullar rymmer idag flera miljoner människor och 
är en permanent del av staden. Trots det har den brasilianska staten försökt riva dem i över 
hundra års tid. Project Favela Bairro markerade ett paradigmskifte i brasiliansk bostadspolitik 
och ämnade integrera favelan med den formella staden utan att förstöra dess grunddrag. Detta 
synsätt möjliggör en planering av den informella staden och är en möjlighet till att skaffa ett 
kraftfullt verktyg i fattigdomsbekämpningen i de snabbt växande kåkstäderna i tredje världen. 
Att skriva på svenska är ett medvetet val, då de liknande studier som gjorts om Favela Bairro 
projekt nästan uteslutande gjorts på engelska eller portugisiska.

Därför behövs det mer omfattande undersökningar av effekterna av de åtgärder som görs för 
att planera dessa områden och att förbättra villkoren för dessa områdens invånare. Detta 
arbete är en sådan undersökning. 

Även fast ett flertal projekt av Favela Bairro Projects slag har gjorts saknas bra 
sammanställningar om hur väl olika åtgärder uppfyllt sitt syfte och till vilken grad de har 
hjälpt invånare i den informella staden.  

1.2 Målformulering   

Jag ämnar med denna uppsats att: 

 Klargöra vilka åtgärder projektet implementerat 
 Visa på vilka effekter dessa åtgärder haft och för vem 
 Analysera vilka åtgärder som fungerat och vilka som kan återanvändas i liknande 

projekt i framtiden 

Målet är att förstå hur vi kan förvalta erfarenheten från detta projekt och använda den i 
planering av informella bosättningar. 

1.3 Vetenskaplig metod 

Detta kapitel ämnar förklara hur jag har förhållt mig till ämnet och vilken metod jag har 
använt. Metoderna utgår ifrån indelningen av metoder enligt Ejvegård, R. (2003) och 
förhållningssätt enligt Alvesson, M. och Deetz, S. (2000).  
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Jag använder mig framförallt av deskription och fallstudie som metoder i detta projekt. Den 
historiska utvecklingen av, och den nuvarande utvecklingen i, Rio de Janeiros stad har fåtts 
genom litteraturstudier, där flertalet av de relevanta källorna är publicerade på portugisiska. 
Många av källorna finns tillgängliga som elektroniska källor. Detta har underlättat 
materialsamlingen men kan också medföra vissa källkritiska problem.Det blir det svårare att 
kontrollera validiteten i vissa uppgifter som publicerats, då källhänvisningen på dessa 
internetsidor ofta ej har varit fullständig. Då jag talar portugisiska flytande har jag kunnat ta 
del av en mängd material som enbart finns utgiven på portugisiska. 

Ett exempel på en sådan källa är ”Favela-Bairro: êxito ou fracasso das políticas públicas de 
urbanização?”/”Favela Bairro: Framgång eller misslyckande av statlig urbaniseringspolicy?” 
2006) 

I samma spår ligger de statliga projektrapporterna. Jag gjorde från början en prediktion att en 
sådan rapport antagligen inte är helt oberoende, då Favela Bairro Project räknats som ett 
politiskt prestigeprojekt i Brasilien och krav från beslutsfattare på dess lyckade genomförande 
kan leda till ett försämrat oberoende i utvärderingen av dess effekter. Jfr vit propaganda. 

Projektet kan ses som en fallstudie, där dess förlopp får visa hur ett planeringsprojekt i 
slummiljö typiskt kan se ut. Samtidigt måste det beaktas att många effekter av projektet kan 
vara indicier, och inte behöver ses som en naturlig följd av projektet.  Fallstudien har gjorts 
genom studier av projektrapporter, statliga statiska underlag för Rio de Janeiro och andra 
studier av projektets genomförande. Tyvärr var det en fysisk omöjlighet för mig att besöka de 
områden som projektet omfattade och jag lyckades aldrig etablera kontakt med någon av 
projektets anställda. Därav har jag varit tvungen att förlita mig på skriftliga källor. 

Vid sammanställningen av resultaten av de olika tillämpade planeringsmetoderna i projektet 
görs en komparation med ett flertal variabler som indikerar invånarnas välbefinnande, t.ex 
antal hygienrelaterade dödsfall. Direkt infinner sig frågor angående verifikationsgraden av 
insamlade data för komparation. I liknande områden där myndigheterna ej utövar någon högre 
grad av kontroll kan det vara svårt att mäta faktorer som sysselsättningsgrad. Jag försöker 
analysera varje effekts samband med den eventuella åtgärd som förorsakat den, i detalj. För 
att kunna påvisa hur planeringen i projektet typiskt kan se ut, på ett lokalt plan, har jag gjort 
en ”fallstudie i fallstudien”. Här har favelan Parque Royale fått ett eget kapitel där Favela 
Bairro Projects planering, åtgärder och effekter i området beskrivits i kronologisk ordning. 

I analysen av projektets åtgärder och effekter har jag klassifierat dem efter deras natur, d.v.s. 
huruvida dessa är fysiska, ekonomiska, juridiska etc. De fysiska åtgärderna indelas i 
underklass då de utgjort flertalet åtgärder av skilda slag, och deras validitet förstärks av att de 
utgör mindre klasser istället för att buntas ihop. 
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2 Projektets Bakgrund 

2.1 Rio de Janeiro 

2.1.1 Staden Rio de Janeiro 

 

Figur 1. Rio de Janeiros zoner. (Källa: http://rioforpartiers.com/ 2010) 

Rio de Janeiro är uppdelat i fyra zoner. Favelas är sällan utmärkta på kartor över staden. 

Região Centro(Centrumregionen) är stadens rika innerstadscentrum och innehar Rio de 
Janeiros CBD. Affärsdistrikt, butiker och kontor utgör stadsbilden. Ett mindre antal favelas 
finns i centrum och medelinkomsten i zonen är mycket hög.  

Zona Sul (Södra Zonen) är ett historiskt område med de välkända turistiga kvarteren Ipanema, 
Leblon och Copacabana. Här finns lyxiga lägenheter och femstjärniga hotell. Ett flertal 
favelas återfinns i zonen men medelinkomsten i den formella staden är här bland de högsta i 
Brasilien. 

Zona Oeste(Västra zonen) är ett kontrastrikt område. Gamla favelas som Cidade de 
Deus(Guds Stad), förevigad i populärkulturen av regissören Fernando Meirelles, återfinns här 
tillsammans med nybyggda överklassområden som Barra da Tijuca.  

Zona Norte (Norra Zonen) är den mest heterogena zonen. Gamla kvarter som det runt 
Maracanã-stadion samsas med industriområden och många favelas. Detta är den fattigaste 
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stadsdelen och många av Favela Bairros projektområden återfinns här. Runt 50 % av Rio de 
Janeiros favelabefolkning bor i Zona Norte. 

Det formella Rio de Janeiros statistik: 

 Befolkning: 5 551 538 1996, 42 % av staten Rio de Janeiros totala befolkning  

 Yta täckt av formella bosättningar: 378 kvadratkilometer (1996) 

 Genomsnittlig befolkningstillväxt i staden: (1980-1991) 7.70%; 1.29% (1991-1996) 

 Arbetslöshet: 3.26% av den ekonomiskt aktiva befolkningen (1996) 

 Genomsnittlig befolkningsdensitet: 4 366 personer/kvadratkilometer 

Favelastatistik: 

 Antal favelas: 573 stycken 1994; 608 stycken 1997 

 Favelabefolkning: 941 705 invånare (1996) 

 Yta täckt av favelas: 30 kvadratkilometer; 2 % av den totala urbana ytan (1996) 

 Genomsnittlig befolkningsdensitet: 37 076 personer/kvadratkilometer 

 Genomsnittlig befolkningstillväxt i favelas: 1980-1991 34.00% 1991-1996 7.97%  

Källa: (Segre, R. /SMU/PROURB 2010) www.prourb.fau.ufrj.br 

 

2.1.2 Brasiliansk bostadspolitik och favelans framväxt genom historien 

Rio de Janeiro grundades 1565 av portugisiska upptäcksresande. Under 1600-talet upptäcktes 
stora guldfyndigheter i grannstaten Minas Gerais, och staden upplevde en stark expansion. 
Efter att det portugisiska hovet flyttat till staden 1808 och gjort den till det portugisiska 
imperiets huvudstad så startade en ny cykel av tillväxt och immigration till staden. Under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet inleddes en stark immigration av inhemsk rural 
befolkning och utländska emigranter till staden på grund av den tilltagande industrialiseringen 
och staden växte starkt under många år. 1870 förbjöds slumbyggnation, men detta hade ingen 
effekt på byggandet enligt de Mendonça Teixeira (2007). 

Ursprunget för termen favela anses vara de markområden som gavs till återvändande 
krigsveteraner 1897 efter Canudoskriget. På detta kulliga område byggdes en kåkstad och 
invånarna gav kullen namnet ”Morro da Favela” vilket senare blev ett vedertaget begrepp för 
liknande bosättningar i staden. Den ständigt tilltagande inflyttningen till staden ledde till att 
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planering fick stå tillbaka för den snabba urbaniseringen som skedde utan översyn och 
organisering.  1904 öppnades den första tunneln genom stadens flera berg och samband de 
centrala stadsdelarna Botafogo och Copacabana (Costa Mattos, 2007).  

Inflyttningstrycket på de centrala delarna började lätta allt eftersom transportmedlen inom 
staden förbättrades. Mellen 1902 och 1904 skedde en sanering av de centrala områdena från 
statligt håll, där åtminstone 20 000 hem förstördes. De fattiga invånarna tvingades att flytta 
norrut, där de inhystes i baracker på kullar och slänter. Detta gav upphov till den första stora 
kåkstadsbildningen på stadens kullar och berg. Under de nästkommande femton åren fortsatte 
den kontinuerliga förstörelsen av både informella och förslummade formella bosättningar. 
1930 inledde Getulio Vargas sin revolution och tog över styret av Brasilien. Färgad av 
socialistiska ideal, proklamerade han varje arbetares rätt till sitt eget hem. Under den följande 
tioårsperioden byggdes en stor mängd hus av den brasilianska staten alternativt av invånarna 
själva, med statens hjälp. Detta initiativ tillfredsställde en stor del av bostadsefterfrågan.  

Andra världskrigets utbrott förorsakade slutet på detta initiativ. Importen av byggnadsmaterial 
stoppades och den inträdande bränslebristen ledde till att det kommunala bussystemet togs ur 
bruk. Den efterföljande bristen på transportmöjlighet ledde till att alla av de oexploaterade 
kullarna och bergssluttningarna i det centrala områdets (och södra, ”Zona Sul”) bebyggdes av 
inflyttade arbetare som inte kunde ta sig igenom staden längre. Efter kriget demokratiserades 
Brasilien och det statliga husbyggandet återupptogs. Tyvärr föll de flesta projekten i träda 
efter en tid. 1954 startade Rios kommun en omfattande slumrensningsplan där flertalet favelas 
i de centrala stadsdelarna återigen jämnades med marken. Denna rivnad åtföljdes ej av ny 
byggnation och problemet med informella bosättningar flyttades i västerled till stadens 
periferi. Samtidigt flyttade mer välbärgade invånare ut till stadens förorter. 1960 byggdes 
Brasiliens nya huvudstad Brasilia och Rio de Janeiro förlorade positionen som nationens 
huvudstad. Detta saktade ned inflyttningstakten till staden men både de välbärgade förorterna 
och de centrala kåkstäderna fortsatte att växa. Statskuppen 1964 ledde en militärjunta till 
makten. Juntan fortsatte att följa den härskande rivningspolicyn och rev t.ex en favela i 
centrala Leblon som inhyste 40 000 invånare (Monteiro 2004). 

Under 1970-talet infördes en extra dimension i denna bostadspolitik. Vid rivandet av favelas 
skulle nya ersättningsbostäder byggas. En del nya områden, såsom Guds Stad, byggdes men 
bostadsbristen för invånarna i dessa områden fortsatte vara stor. De nya områdena saknade 
ofta transportmöjligheter och arbetstillfällen och saknade därför utvecklingsmöjligheter. 
Nationella Bostadsbanken startades av regeringen under denna tid för att bygga allmänna 
bostäder åt fattiga medborgare. Detta projekt stannade dock i det teoretiska stadiet. Under de 
följande åren revs arbetarområden i de centrala stadsdelarna Catumbi, Estacio, Nya Staden 
och Lapa i syfte att omflytta dessa till stadens periferi. I dess plats byggdes 
medelklassområden av privata aktörer. Denna rivningsvåg ledde till omfattande protester som 
tillfälligt lamslog statens demoleringspolicy.                 
1977 skedde ett paradigmskifte i stadens bostadspolitik. Stadens nya stadsplan Plano 
Urbanístico Básico da Cidade proklamerade att inga kåkstäder skulle rivas utan istället 
urbaniseras. 1980 fastslog Borgmästaren Israel Klabin att urbanisering nu skulle vara stadens 
policy. Under 1990-talet medförde detta att Favela Bairro Project startades som ett led i denna 
policy, och tillkom som en del av stadens nya stadsplan, Plano Diretor (de Mendonça Teixeira 
2007). 
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 Folkmängden i Rio De Janeiros stad var 5.9 miljoner invånare år 2000 och växte till 7.1 
miljoner invånare år 2007. Den årliga befolkningsökningen ligger runt 2.5% medan favelans 
tillväxt ligger på 7.5%. Favelans andel av stadens befolkning ökar utan några tecken på att 
stanna upp (Soares & Soares 2005). 
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2.1.3 Rio de Janeiros informella bosättningar 

Rio de Janeiros kåkstäder skiljer sig från andra städers informella bosättningar i det avseendet 
att de ligger extremt centralt i stadens rika centrum istället för i stadens periferi. Deras 
attraktiva läge med utsikt över staden gör att vissa områden hyser plåtskjul och lyxvillor sida 
vid sida. Detta medför att dessa områden har bra förutsättningar att, med rätt planering, 
integreras i den existerande stadsbilden.  

 

Figur 2. Favelan klättrar nedför berget tills den ligger sida vid sida med de höga medelklasshusen.              
Källa: (vervephoto.wordpress.com 2010) 

 

Inom den stora majoriteten av Rios favelas förekommer omfattande droghandel. Den svaga 
myndighetskontrollen i områdena i kombination med de svaga socio-ekonomiska 
förhållandena utgör en grogrund för kriminalitet och den höga andelen arbetslösa unga män i 
områdena är en stor rekryteringsbas för kriminella gäng som deltar i narkotikahandeln.  
Denna narkotikahandel är en enormt lukrativ inkomstkälla för de gäng som opererar i varje 
favela och leder till våldsamma territoriella krig om försäljningsplatserna. Förtjänsten för de 
som arbetar på den absolut lägsta nivån(vanligtvis pojkar mellan 12 och 16 år) i gängen 
motsvarar uppemot fem gånger så hög nivå som den brasilianska minimilönen, R$ 260 enligt 
CIA (2010). 

Den brasilianska polisen är ofta för underbeväpnad, korrupt och underbemannad gentemot de 
välbeväpnade gängen i favelan och därför används militärpolis i tillslag och aktioner mot 
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favelagängen. Detta leder till mer lidande för de invånare i områdena som hamnar i korselden. 
Många favelas står idag helt utom statlig och polisiär kontroll. 

Förutsättningen för dessa gängs starka position inom favelan är: 

 Svag myndighetskontroll, vilket är ett resultat av avsaknad av institutioner och 
infrastruktur i områdena.  

 Svaga socioekonomiska förhållanden och hög arbetslöshet vilket försätter många unga 
invånare i en situation där gängverksamheten utgör den enda inkomstkällan. 
(CIA 2010) 

1999 ledde skjutvapenrelaterade mord till död för 46.5 per 100 000 invånare i Rio de Janeiros 
stad, och uppskattningsvis klart högre i favelan enligt CIA (2010). Denna siffra är många 
gånger högre än för städer av jämförelsebar storlek i Asien och Nord-Amerika. 
Genomsnittssiffran för USA låg t.ex på 11.5 mord per 100 000 invånare år 2010 enligt 
Statemaster (2010).

 

Figur 3. Rio de Janeiros gäng är mycket välbeväpnade och utkämpar territoriella strider med varandra och med 
polis, till en grad som gränsar till krig. (Källa: http://vervephoto.wordpress.com 2010) 

Trots att många favelas i Rio de Janeiro ligger inom de centrala stadsdelarna saknar 
majoriteten rinnande vatten och elektricitet. Vanligtvis stjäl invånarna elektricitet ur det 
kommunala nätet genom att koppla in kablar i de elmaster som löper genom staden. 
Avsaknaden av sanitetssystem i många favelas ger upphov till hygienrelaterade sjukdomar 
som diarré etc.  
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Stora skillnader förekommer även mellan olika favelas. De fattigaste områdena har ett 
utvecklingsindex motsvarande det afrikanska landet Gabons, t.ex Complexo de Alemão (FN 
PNUD Brasil 2010) medan andra favelas utvecklats mot undre medelklassområden med 
rinnande vatten och elförsörjning. Favelas i allmänhet bebos dock av människor som lever 
under fattiga förhållanden. 

 

Figur 4. Statistisk jämförelse mellan befolkningen i hela Brasilien, stora kommuner och Rio de Janeiros 
kommun. (Källa: http://idbdocs.iadb.org 2010) 

Statistiken ovan visar enligt de Mendonça Teixeira (2007) att även fast Rio de Janeiros 
favelahushåll är mycket fattigare än stadens formella hushåll, är de inte fattigare än landets 
formella hushåll i stort. Detta visar på att den informella arbetssektorn är stark i dessa 
områden och att invånarna i gemen inte lever i absolut fattigdom. Det visar även på varför det 
fortfarande finns en immigration till Rio de Janeiro från, framförallt, landets fattiga, nordliga 
landsbygd. Förhållandena i den informella staden är svåra men bättre än på många andra håll i 
Brasilien. 
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2.2 Favela Bairros uppkomst 

1992 antogs en ny stadsplan i Rio de Janeiro, Plano Diretor, som befäste principen att 
integrera favelan i den formella staden, i laga skrift. 1993 antog Rio de Janeiros kommun en 
bostadspolicy som ämnade till att inväva favelas i den redan existerande stadsstrukturen. För 
att göra detta skapades ett stort åtgärdsprogram som Favela Bairro-projektet var ett resultet 
av, PROAP-RIO.  

”The Program for the Improvement of Low-Income Settlements”, PROAP-RIO, definierade 
sju punkter som skulle användas som verktyg i programmet (Segre /SMU/PROURB 2010). 

 Favela-Bairro 
Kompletterar eller bygger primära urbana infrastrukturer i favelas (VA-system, rättvis 
tillgång till allmänna system etc). Sociala och omgivningsmässiga åtgärder skall 
transformera dessa områden och uppmuntra integrationen av favelas i stadens formella 
kvarter. Anpassad till mediumstora favelas, i storleksordningen 500 till 2 500 
bostäder. 
 

 Formalisering av äganderätten 
Formaliserar markdelning genom att komplettera eller konstruera urban infrastruktur i 
dessa områden.  
Etablerar administrativa och juridiska procedurer för juridisk registrering av irregulär 
landutveckling, för att säkra omständigheter för de boende som leder till god hälsa och 
säkrat markägande. 
 

 Legislation av markägande 
Ger ägandebevis för ockupanter på/ägare till oregistrerade eller illegala markområden 
i syfte att öka mängden lagligt ockuperad mark. 
 

 Nya alternativ, villor och hyreshus 
Erbjuder alternativ till att bygga på mark med existerande infrastruktur, både för 
investerare och för familjer. Använder även oanvänd mark för att omskapa stadsväven. 
Återställer de robusta bostadsalternativen som är i dåligt skick, i syfte att förbättra 
bostadsalternativ i stadens centrum.  

 Leva utan risk (”Morar sem risco”) 
Omflyttar befolkning som bor i högriskområden (hus stående på pålar över vatten, på 
mycket branta sluttningar eller under broar) när det inte är möjligt att eliminera 
riskerna. Projekt för att kontrollera jordras och översvämmningar i bebodda områden. 
 

 Carioca-bostadsbyggande 
Finansierar markanskaffning i områden med existerande infrastruktur genom 
kreditbevis, stimulerar deltagandet av små och mellanstora företag i bostadsbyggandet. 
Stöder bildandet av bostadskooperativ och restaureringen av offentliga bostäder. 
 
 
 

 Småkvarter ("Bairrinho")  
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Förbättrar urbana- och bostadsomständigheterna för invånare i små slumområden för 
befolkningar på mellan 100 och 500 familjer (Segre/SMU/PROURB 2010). 

 

Sergio Ferraz Magalhães (2004), tidigare ordförande på SMU(se sektionen Termer) på Rio de 
Janeiros kommun och professor på FAU(se sektionen Termer) kommenterar: 

"The development of the Favela-Bairro program took place in a context of complete absence of public housing 
policy and urban development in the country. The absence of public policies, credit and the obligation of 
families having to supply their own condition of urban housing, explain the fact that the city has expanded so 
irregular and the emergence of slums and shantytowns and irregular.  
 
In this situation, the Favela-Bairro program emerges as a clear desire of Rio society to face the challenge of 
promoting the integration of slums with the city. Integration would come from recognizing the efforts of those 
who built their homes, so then, the government could provide the basic conditions, such as infrastructure, water, 
electricity, sewage, drainage, utilities, equipment and urban sanitation, which the modern city needs to have and 
the poor areas do not have.” (Paulo Conde & Magalhães 2004) 

Detta citat från en av projektets huvudmän visar att de ansåg att favelan är ett symptom på 
samhällets misslyckande med att ge tak över huvudet till sina fattigaste invånare. Det visar 
även hur man i projektet anser att favelan istället kan vara en lösning på detta misslyckande. 
 

2.3 Aktörer 

Projektets beställare var Municipio do Rio de Janeiro, d.v.s. Rio de Janeiros kommun. 
Projektet finansierades delvis av Rio de Janeiros kommun och delvis av IDB, med två lån av 
storleken 180 miljoner US$ vardera. Projektet organiserades av det då nya Secretaria 
Municipal de Habitação men innefattade även en rad mindre statliga verk och företag som t.ex 
det statliga vattenverket CEDAE (Soares & Soares 2005). 

Utformningen av favelorna bestämdes av ett flertal arkitekt- och planeringsbyråer, under 
översyn av SMH. Dessa byråer valdes ut genom en stor förslagstävling om hur utformningen 
av områdena skulle se ut. Varje favela planerades av en separat byrå vilket gav upphov till ett 
flertal varierande metoder för att förbättra områdena. De flesta favelas har någon form av 
bostadsförening där ledarna väljs av invånarna för att representera dem i lokala frågor. Den 
återkommande rivningspolicyn i Rio de Janeiros bostadspolitikhistoria har försvagat dessa 
föreningar och de riskerar ständigt inflitration från de kriminella gäng som opererar i deras 
områden. I vissa fall har föreningarna tagits över och blivit företrädare för det lokala gänget  
enligt Fiori Riley och Ramirez (2000). 

2.4 Principer  

Den största principen som användes i projektet var att inte riva favelan, utan istället använda 
dess unika förutsättningar till att integrera den i den formella staden. Detta medför att 
projektet utgår från ett kollektivt perspektiv; Projektet ämnar inte utgå från de inviduellas 
bostadsbehov utan utgår från favelans kollektiva behov av struktur och legitimitet. Målet är 
inte främst att utrota urban fattigdom utan att integrera den informella och den formella 
staden. Konsekvensen av denna metod är att resurser inte avsätts till familjer i området, vilket 
kan vara riskabelt i ett projekt som är beroende av invånarnas stöd. 
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Projektet hade både en uttalad fokus på infrastruktur och sociala insatser. Detta till trots, var 
projektet från början nästan uteslutande ett infrastrukturprojekt. När IDB involverades var de 
positiva till inriktningen på infrastruktur, det första lånet på 180 miljoner dollar riktades 
enbart till fysisk uppgradering. Senare har den sociala aspekten infogats men tyngdpunkten 
låg fortfarande på infrastruktursuppgradering. Att utgå från och utveckla favelans egen 
struktur har även en ekonomisk fördel. En av projektledarna, Sergio Magalhães, motiverar 
valet att låta de befintliga kvarteren stå kvar:  

”Relocating them to another site where everything has to be built costs about five times more just for 
construction.” (Ivo Imparato, Jeff Ruster 2003) 

Enligt Paulo Conde och Magalhães (2004) har denna princip blivit internationellt erkänd som 
en framgångsrik lösning på problemet med informella bosättningar. 
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3 Projektet Favela Bairros utformning 

3.1 Planeringen av projektområdet 

Planering i favelas är en helt unik process. Förutsättningarna och möjligheterna skiljer sig 
starkt från de i den formella staden. Det oreglerade myllret av gator, hus och verksamheter 
tillsammans med den stora bristen på anlagd infrastruktur samt myndighetsnärvaro ställer 
krav på nya lösningar för dessa områden. De ansvariga formgivarna för projektet valdes ut 
genom en stor formgivningstävling, där de vinnande bidragen för hur projektets principiella 
utformning(formgivningslinjer och grundiéer) skulle se ut vann rätten till att planera i Favela 
Bairro Project. De flesta av projektets favelas planerades av en egen byrå, som valts ut från 
tävlingen, vilket ledde till ett visst utrymme för variation. Dock skulle varje planering följa 
projektets principer(se kapitel 2.5: Principer). (Paulo Conde & Magalhães 2004) 

Favela Bairro Projekts planering sökte att i största möjliga mån använda de egenskaper och 
den befintliga struktur som dess favelas innehade. Favelan (som företeelse) erkändes som en 
del av staden och istället för att förstöra den skulle man utveckla den. Detta innebar att man 
rev endast om det var absolut nödvändig som t.ex när många återvändsgränder togs bort. 
Vidare skedde planeringen med den kollektiva nyttan i åtanke. Detta ledde till att individuella 
hushåll inte alls uppgraderades så mycket som infrastrukturen. Istället fokuserades på 
gemensamma nyttor, t.ex vägnät och allmänna platser. Projektets huvudmän konstaterade att 
slummen karaktäriserades av en ordning där privata ägor överskuggade allmänna platser.  

En del av den fysiska planeringen i favelan är (åter)införandet av allmänna platser. Nya torg 
och allmänna byggnader ger legitimitet åt området och innebär en social integration med den 
formella staden. Samtidigt rivs de fysiska barriärer som kriminella gäng i favelan reser för att 
isolera den från resten av staden. Dessa barriärer, vanligtvis murar eller väggar, blockerar av 
vägnätet och hindrar expansion. De syftar till att försvåra polisinsatser och intrång från 
rivaliserande gäng samt markera det egna gängets territorium. De avskärmar även favelan från 
den formella staden i invånarnas ögon. Allmänna platser för idrottsändamål såsom 
fotbollsplaner ger ungdomar fler möjligheter att utöva fritidssysslor som kan hålla dem borta 
från de gäng som återfinns i många av dessa områden (Conde & Magalhães, 2004). 
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Figur 5. Här syns alla projektområden i projektet. De flesta är belägna i Rio De Janeiros fattiga Zona Norte.              
(Källa: Favelaissues.wordpress.com 2010) 

Planeringen krävde stor kommunikation med de boende för att inte fallera i projektstadiet. I 
planeringstadiet av området togs flygbilder över varje favela för att kunna dokumentera alla 
topografiska och fysiska detaljer.  Trots detta visade det sig i kontakten med 
invånarrepresentanter i områdena att mycket hade missats vilket hade lett till problem i 
anläggningsskedet om det inte hade upptäckts. Detta visade på hur viktigt kontakten med 
invånarna i området var för projektet. 

Planerarnas önskemål var att kunna införa alla uppgraderingsåtgärder som VA, elektricitet, 
vägbyggen etc. på samma gång. Tyvärr var detta inte alltid möjligt. Budgeten för varje 
område fördelades per hushåll och uppgick till 4000$ US per hushåll, av vilket IDB-lån stod 
för 60 % av summan. De resterande 40% av summan betalades av Rio de Janeiros kommun 
(Fiori & Ramirez 2000). 

3.2 Fysiska åtgärder  

3.2.1 Vägar och infrastruktur 

En huvuduppgift för projektets infrastruktursatsningar var att förbättra ”the pedestrian flow”, 
d.v.s. gångtrafikantflödet. I projektets officiella presentation (Paulo Conde & Magalhães,  
2004) nämns det dåliga transportsystemet som ett problem för alla infrastruktursystem. 
Irrvägar och återvändsgränder förhindrar effektiv transport, avsaknad av körbara vägar skapar 
långa gångavstånd och det enda gemensamma transportsättet består vanligtvis av privata 
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skåpbilar som klättrar uppför de branta backarna. Undermåliga vägar förhindrar eller 
försvårar överkommandet av denna branta terräng. I områden som saknade en bra förbindelse 
sökte man bygga en förbindelseled som även kunde fungera som en ekonomisk led i området 
som verksamheter och affärer kunde växa upp längs med. Man sökte i projektet att använda 
delar av det existerande favelavägnätet och istället sammanlänka de gator som inte matade ut 
till större leder. Detta för att inte förstöra den väv av stadsbyggnation som redan fanns på 
plats, utan istället sammanlänka favelan med den formella staden med en mer flytande gräns. 
Ordentliga vägar i dessa områden har ännu en aspekt: förutom att de tillåter godstransporter 
och service att nå området, tillåter de även invånare från den formella staden att besöka 
området. Detta ger området en mer officiell prägel, och försvagar känslan av utanförskap för 
de boende (Paulo Conde & Magalhães 2004). 

3.2.2 Sanitetssystem, elektricitet, övriga fysiska åtgärder 

 

Figur 6. Gömd bakom träden är en favela som är svåråtkomlig p.g.a den branta sluttningen. Därför sker den 
improviserade sophämtningen genom rännan som syns i bildens mitt. (Källa: vervephoto.wordpress.com 2010) 

De flesta favelas som projektet omfattade saknade anslutning till det kommunala VA- och 
vattennätet. Därför var målsättningen att alla områden skulle få tillgång till dessa nät, dels för 
att ge tillgång till dessa tjänster och dels för att en inkludering i det kommunala nätet innebär 
ett erkännande av favelan som en del av den formella staden. Avloppssystem och 
vattenledningar skulle anslutas genom de existerande ledningsnäten i angränsande områden. 
De flesta av projektets favelas återfinns nära stadens centrum och därför finns möjlighet till 
att fortsätta läggandet av de rör som finns i medelklassområden runtomkring de kullar som 
dessa ligger på. Alla områden som projektet innefattade skulle få tillgång till rent vatten, då 



21 

 

detta kan ha en stark inverkan på den hygieniska standarden i områdena. Efter anslutning 
skulle det kommunala vattenverket knyta till sig de boende (Fiori, Riley & Ramirez 2000). 

Genom att ansluta områdena till det kommunala elnätet får invånarna möjlighet till att lagligt 
använda stadens nät. Men denna åtgärd har även en annan effekt: möjliggörandet av 
gatubelysning. Detta är en viktig del av trygghetskänslan hos de boende, såväl som den 
praktiska fördelen i att kunna vistas ute efter mörkrets inbrott. (Fiori, Riley & Ramirez 2000)   

Ett stort problem som kännetecknar de kulliga områden där de flesta favelas ligger är bristen 
på bra grundläggning för husen samt goda avrinningsmöjligheter vid kraftig nederbörd. Detta 
medför en onödig och livsfarlig risk för ras när den lösa jorden på sluttningarna rasar och drar 
med sig hus i farten. Än vanligare är att regn för med sig sopor och avfall nedför bergen och 
detta hamnar inte sällan i de formella bosättningarna längre ned i staden. På grund av detta var 
byggandet av dräneringskanaler och vattenrör en viktig del i arbetet för att säkra husens 
grund.  En annan åtgärd mot rasrisk är återplantering av skog. Många sluttningar har 
förvandlats till kalhyggen när invånare i favelas behöver byggmaterial till husbyggen och 
hugger ned träd. Detta eroderar marken och tar bort den barriär mot översvämningar och ras 
som träden utgör. Genom att plantera träd fås ett bättre skydd mot de livsfarliga lerras som 
kommer när regnvattnet spolar bort jord från bergen. Rötterna binder den lösa jorden och 
träden utgör en fysisk sköld mot själva vattnet.  

3.3 Sociala åtgärder 

För att ge de boende en bättre chans till att kunna delta i den formella arbetsmarknaden 
anordnades jobbträningsprogram för de boende. Även sjuksköterskeskolor byggdes för att ge 
invånarna tillgång till bättre närvård samtidigt som fler arbetstillfällen skapades.  En satsning 
på grundskolor skulle förbättra framtidsutsikterna för barnen i områdena, likväl skulle 
utbildningar i grundläggande IT-kunskaper öka arbetsmöjligheterna för den stora gruppen 
arbeslösa ungdomar i dessa områden. Varje område skulle få tillgång till ett s.k. 
kvarterscenter (POUSO) som skall bli en temporär övervaknings- och rådgivningsstation när 
projektet slutförs. På POUSO:s skulle utbildad personal finnas tillgänglig som kan 
säkerhetsställa att den tillförda infrastrukturen och de uppförda kollektiva systemen används 
och underhålls på rätt sätt. De skulle även kunna se till att bebyggelse ej sker på de öppna 
allmänna platser som byggts, i syfte att motverka att favelan expanderar efter att projektet är 
färdigt.  

POUSO:s skulle även fungera som rådgivare i gällande service, stöd, juridisk hjälp i 
markrättsfrågor etc. Denna funktion har tidigare fyllts av boendeföreningar. Trots 
förekomsten av dessa stationer är boendeföreningarna av avgörande betydelse i arbetet med 
att underhålla projektets åtgärder. Utan ett medborgerligt engagemang riskerar åtgärderna att 
falla i träda enligt Fiori, Riley och Ramirez (2000). Förutom den möjlighet till ett bättre liv 
som dessa åtgärder ger, har de även den uttalade avsikten att stärka de boendes tilltro till den 
frånvarande statsapparaten. När statens närvaro markeras av skolor och inte polisinsatser 
skapar den en tilltro hos invånarna som hjälper vid formaliserandet av stadsbilden. 
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3.4 Juridiska åtgärder 

Alla områden som innefattades av projektet transformerades enligt lag till ” Area de Especial 
Interesse Social”(AEIS, områden av specella sociala intressen) Detta gav utökade 
befogenheter för staten gällande markägande och planering enligt Paulo Conde och 
Magalhães (2004). Där det var nödvändigt kunde staten exproprietera mark för projektets 
ändamål. 

Inom dessa områden ämnar projektet att i högsta möjliga mån formalisera och reglera 
markägande och ge svar på husägarfrågor. Detta ger markägaren en formell byggnadsrätt på 
sin mark vilket uppmuntrar till investering i marken. Samtidigt bestämmer det vem som är 
skattepliktig på marken vilket ger staten en viktig inkomst. 

3.5 Samarbete med invånare i favelan 

Under planeringens gång mötte planerarna kontinuerligt upp med representanter för 
områdenas bostadsföreningar, för att uppdatera dem på planerings- och arbetsprocessen samt 
rådgöra med dem angående detaljer kring deras respektive områden. Kontakten med områdets 
boende ansågs vara en hörnsten i projektet då det troddes främja projektprocessens 
fortlöpande. Planerarna mötte kontinuerligt med områdesrepresentanter för att diskutera de 
aktuella planerna. Denna kontakt var framträdande i planeringsstadiet men minskade vartefter 
de statliga organen vidtog arbetet med sina projektåtgärder. Mer om detta i analysdelen. 

Vissa åtgärder som presenterades för invånarna krävde upprepad kommunikation för att nå 
överenskommelser. I ett område var invånarna rädda för att bättre vägar och ökad tillgång till 
vägnätet endast skulle göra det lättare för polisen att nå och trakassera boende i området. 
Denna misstro mot de frånvarande myndigheterna är ett vanligt förekommande hinder i dessa 
områden och kräver medvetna insatser för att kunna överkommas. I detta specifika fall kunde 
invånarna övertalas och vägupprustningsåtgärderna lyckades. (Fiori & Ramirez 2000). 
Informationen till de boende efter projektslutet sköttes av tidigarenämnda POUSOS och var 
tänkta att fungera som ett kommunikationsnav i området, gentemot invånarna för 
myndigheterna.  
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4 Analys av projektets effekter 

4.1 Påverkan på de boendes situation. 

Invånarna i projektets favelas fick tillgång till ett flertal tjänster. Enligt  Soares  och Soares 
(2005) fick de favelas som innefattades av projektet en märkbart ökad tillgång till rinnande 
vatten (6 % ökning gentemot de favelas som ej innefattades av projektet) och VA-system (16 
% ökning gentemot de favelas som ej innefattades av projektet). Överraskande är att 
mätgrupperna i komparationsområden fick försämrad tillgång till både vatten och VA-system. 
Alltså är ökningen gentemot mätgrupperna än större. Ändringen i belysningsgrad var en lika 
stor överraskning. Den minskade i de berörda favelorna, vis-a-vis de icke berörda favelorna, 
trots att det kommunala bolaget RioLuz nu kunde installera sitt nät i områdena. 

Enligt Soares och Soares (2005) har de områden som Favela Bairro innefattade inte erfarit en 
större minskning av dödlighet till följd av parasitburna sjukdomar, gentemot 
kontrollgrupperna. Dessa sjukdomar är associerade med undermåliga sanitära förhållanden 
och detta var en förvånande upptäckt. Många av de hushåll som projektet innefattade togs upp 
i skatteregistreringen och började betala skatter och sociala avgifter. Detta sågs ibland som ett 
problem för invånarna, som redan tillhörde de svagaste socio-ekonomiska grupperna i staden.  

 

I en intervju med en boende i området Mangueiras, som omfattades av många av projektets 
åtgärder, förklaras hur många såg på detta:  

“If Favela Bairro has really come here to improve living conditions but also to charge us for it so as to turn 
Mangueira into a neighborhood, you have to remember that the majority of us only earn about two minimum 
salaries.” (Fiori, Riley & Ramirez 2000) 

 
Samtidigt förklarar en representant för boendeföreningen i Favela Fernão Cardim hur 
projektet fått invånarna att känna sig tillhörande den formella staden.  
 
“The best thing about Favela Bairro is that it effects their integration 
into the city, giving people a voice and access to the government, allowing 
them to speak “ (Fiori Riley & Ramirez 2000)” 

 
Detta visar på hur myndighetsnärvaron har ökat i området, i och med att invånarna får 
möjlighet att komma till tals. Samtidigt har invånarna inte fått någon större möjlighet att 
influera vad som pågår i dess stadsdel och detta förhindrar integrationsprocessen. 
 

4.2 Den förändrade stadsbilden 

Favelorna i projektet märktes för första gången ut på de officiella kartorna över Rio de 
Janeiro. Detta erkännande av deras legitimitet i stadsbilden är representativt för projektets 
avsikt. Denna åtgärd har även den praktiska fördelen i att husen får nummer och gatorna 
namn, även detta en legitimisering av deras formella status. Utan en adress är en brasiliansk 
medborgare i princip utstängd från många samhällsfunktioner, då ansökningar och byråkrati 
ofta kräver en sådan som bevis för att man uppehåller sig i landet.                     
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De allmänna platser, t.ex fotbollsplaner och torg, som byggts utgjorde nya knutpunkter för 
lokalinvånarna. I vissa områden gav de upphov till en bättre granngemenskap. Tyvärr togs de 
ofta över av kriminella gäng och invånarna var ibland rädda att använda de nya ytorna. 
(Perlman 2003, refererad av Parr 2009) Sammantaget kan sägas att den nya stadsbilden 
dominerades av den nya vägsträckningen och öppningen av gatuväven. I vissa områden sågs 
en förbättring av fasader och byggnader, men husen var ofta inte speciellt förbättrade . 

   

Figur 7. Här syns skillnaden efter ett typiskt ingrepp i projektet, i detta fall har grundläggningen vid kanalen 
förstärkts och gatan har fått en riktig beläggning. (Källa: http://favelabairro.orgfree.com 2010) 

 

Enligt Solange Amaral (2010), tidigare projektledare för Favela Bairro Project under sin tid 
som president i Secretaria Municipal de Habitacão(se Termer), sammanfattas de fysiska 
insatserna i siffror med detta: 

 556 910 personer utspridda på 143 favelas har blivit hjälpta av projektet.                                        
 2.28 miljoner kvadratmeter anlagda vägar och gator (även Rio-Niteróibron) 
 636 000 kvadratmeter av fritidsytor  
 731 000 m avloppsledning (längre än sträckan Rio-São Paolo) 
 678 000 m vattenledningar 
 305 000 kvadratmeter inneslutningshällar (för att förhindra ras)  
 380 000 m dräneringssystem 
 173 000 kvadratmeter byggnader 

Detta visar på hur omfattande åtgärderna varit. Det visar också på hur mycket ny infrastruktur 
som kommer att behöva underhåll i framtiden, en stötesten för liknande projekt. 

Enligt Rio Sem Favelas (2009) har favelas som inte omfattats av Favela Bairro växt fyra 
ganger mer än vad projektets favelas har växt. Detta tyder på att den öppnare stadsbilden med 
riktigt vägnät regulariserar staden på ett sätt som förhindrar att den växer okontrollerat.  

4.3 Socio-ekonomiska effekter  

Projektets åtgärder var i första hand av fysisk karaktär. Detta tog sig uttryck både i 
förbättringar av befintlig bebyggelse och av nybyggnation. Det tog sig även uttryck i att de 
sociala insatserna stod tillbaka till förmån för de fysiska. 
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En tänkbar effekt av dylika uppgraderingsprojekt är att markvärdet höjs på grund av de 
investeringar som görs i områdena. Enligt Soares och Soares (2005) har markvärdet mycket 
riktigt höjts med mellan 30-60%. Dock är denna ökning mindre än ökningen som observerats 
i områden utanför projektet. Detta betyder att det inte finns något klar indikation på att 
projektet påverkat markvärdet. Vidare anmärker Soares och Soares (2005) att andelen boende 
med relativt hög inkomst ökat, vilket kan betyda att den ökade infrastrukturen framförallt 
uppmuntrat inflyttning av mer välbärgade invånare. Detta överensstämmer med 1980-talets 
Rio de Janeiro där favelas såg en inflyttning av medelklassinvånare efter att de uppgraderats.  

En viktig skillnad som denna statistik inte visar är hur formalisering av äganderätten till husen 
gör att den nu erkända ägaren kan bli mer benägen att investera i sitt eget hus. Detta är dock 
en skillnad som kan märkas på längre sikt och data till detta finns ej ännu. Graden av 
analfabetism inom de svagaste socio-ekonomiska grupperna sjönk märkbart i projektets 
favelor enligt Soares och Soares (2005). Några större effekter på arbetslöshet och inkomst har 
projektet dock inte gett enligt Fiori, Riley och Ramirez (2000). Detta går i linje med att 
projektet från början var avsett enbart för infrastrukturuppgradering och att sociala insatser 
inte har fått samma prioritet. Vidare har de genomförda sociala projekten haft oklar 
finansiering efter Favela Bairros avslut. I typexemplet Favela Fernão Cardim hade ett flertal 
lågstadie- och IT-utbildningar lagts ned kort efter projektets slut, enligt Fiori, Riley och 
Ramirez (2000)  

Solange Amaral ledde Favela Bairro Project under den tid han ledde SMH. Enligt Amaral / 
SMH (2010) har programmets sociala insatser lett till att: 

 9000 barn har skrivits in i dagis- och förskolor 
 5400 barn och unga i åldern 4-14 år uppges ha upptagits i sociala program    
 61 500 barn och unga i program har upptagits i program som  

motverkar extrema sociala risker 
 12 800 personer deltog i utbildningsprogram 
 15 400 people deltog i yrkesförberedande kurser 
 30 IT-centers har öppnats, betjänande 97 600 personer 
 14 100 personer har deltagit i ”the Orientation Programme for Economic Integration”  

Solange Amaral (2010) hävdar även att programmet hjälpt 550 000 invånare, ett påstående 
som i bästa fall har svag empirisk grund. Antagligen är dessa siffror överdrivet positiva men 
visar ändå på att konkreta insatser gjorts.  
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5 Åtgärd till effekt: Analys av samband 

Rimligtvis bör den starka kopplingen mellan favelan och våldsam brottslighet medföra att 
risken att dö i skjutvapenrelaterade mord kan minskas med projekt som Favela Bairro Project. 
Detta visar på den oerhörda betydelsen av att minska klyftorna i dessa områden.  Minskning av 
mord kan härledas till bättre myndighetsnärvaro enligt Soares och Soares (2005). I 
projektområdena syns dock inget påvisad märkbar minskning av mord jämfört med favelas 
som ej omfattats av projektet. Däremot kan en mätbar effekt tillskrivas de områden som har 
starkare socio-ekonomiska förhållanden d.v.s högre medelinkomst, högre utbildningsgrad etc. 
Även tillförandet av statlig service är korrelerat till färre mord enligt Soares & Soares (2005) 
Då projektet inte kan påvisas ha haft några märkbara effekter på invånarnas inkomst eller 
utbildning(bortsett från analfabetismsänkningen) så bör det inte heller överraska att effekten 
på mordfrekvensen varit låg. 

Skälet till att inga större markvärdeshöjningar förekommit jämfört med favelas utanför 
projektet är att investeringar gjorts i områdenas infrastruktur och inte på de inviduella 
hushållen. Däremot verkar dessa investeringar ha medfört att vissa hushåll fått högre 
omkostnader pga de statliga och kommunala avgifter som anslutningen till diverse service 
gett. 
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Figur 8. Den höga graden av dödligt våld och kriminalitet är fortsatt hög även i projektets favelas. Här syns den 
komplexa och farliga problematiken kring polisinsatser i dessa tätbefolkade områden.( Källa: 
http://www.midiaindependente.org 2010) 

Den kraftigt ökade tillgången till VA-system i området får ses som en stor framgång för 
projektet. Då dessa system vanligtvis kunde ledas in i favelan från närliggande formella 
bosättningar fanns redan existerande baser att utgå ifrån.  En förväntad effekt av bättre 
sanitära system av en minskning av parasitburna sjukdomar. Den konstaterade höjningen av 
hushåll anslutna till VA-nätet kunde ej påvisas ha inneburit någon signifikant minskning av 
dödsfall relaterade till vektorburna sjukdomar. Varför detta samband ej kan styrkas är inte helt 
klart. En trolig anledning är att den sanitära situationen i favelan från början inte var 
livshotande, d.v.s. att hushållen redan innan hade någon grad av tillgång till rent vatten och 
avloppstömmning, alternativt att hushållets inkomst var tillräckligt stor för att kunna 
kompensera en brist på sanitetssystem genom medicin etc. Underlaget från Soares och Soares 
(2005) visar att Rio de Janeiros favelas redan innan projektet hade märkbart högre tillgång till 
VA-system och vatten än landets genomsnitt. Detta kan innebära att effekten på VA-
tillgången skulle ha varit större om projektet utförts i andra, fattigare städer i Brasilien. Det 
skulle i sin tur antagligen ha haft större påverkan på sanitetsrelaterade sjukdomar. 

Satsningen på nya vägar har förbättrat möjlighet till sophämtning och varutransport. Fokuset 
på att lägga nya vägar har ibland mötts med skepsis av invånare som hellre ser att mindre 
gränder och bakvägar ges ordentlig ytläggning eller tas bort. I Favela Vidigal protesterade det 
lokala styrande kriminella gänget genom en bostadsföreningoch murade sedermera ned en 
metallpåle i en av de nya vägarna då de ansåg att den gjorde det alltför enkelt för polisen att ta 
sig in i området, skriver Fiori och Ramirez (2000). Detta visar på att ett ordentligt vägnät 
förbättrar möjligheten för myndigheten att verka på området vilket är viktigt för inlemmandet 
av området i den formella staden. Samtidigt har den tidigare misstron till myndigheterna i 
området skapat konflikter när mötet mellan dessa och invånarna blir större. Detta får ses som 
en naturlig om än besvärlig effekt av dylika åtgärder. 
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6 Fallstudien Parque Royale 

I detta kapitel görs en fallstudie av favelan Parque Royale (”Kungliga Parken”).  Den kommer 
att följas i tre steg i detta arbete: Bakgrund, Planering, Utfall. Syftet är att beskriva hur en för 
projektet typisk planerings- och arbetsprocess ser ut. Utfallet i det aktuella fallet 
sammankopplas med det för projektet analyserade ”typiska utfallet”, för att se om resultaten 
korresponderar. 

6.1 Bakgrund 

o Planeringsansvarig: Archi 5, Arquitetos Associados.  
o Antal hushåll: 1063 st. 
o Befolkning: 4146 personer. 
o Områdets yta: 7.1 Hektar 
o Projektinvesteringar: 3.4 miljoner Reais. 

 

Parque Royale-favelan är belägen i Bairro Portuguesa (”Portugisiska kvarteret”) på Ilha do 
Governador ("Guvernörens ö) i stadens norra zon. Fram till 1930-talet användes de flesta 
byggnaderna på ön endast för militärt bruk. Efter byggandet av bron som länkade ön till 
staden ledde områdets närhet till kommunikationer såsom Avenida Brasil, motorväg och 
järnväg att området växte snabbt. Efter 1970-talet flyttade många fiskare och arbetare in som 
arbetade på Rio/Niteroi-bron och stadens internationella flygplats Området avgränsas av 
Guanabarabukten, två kanaler och Tubiacangamotorvägen. Området exploaterades senare 
enligt Trädgårdsstadsmodellen och fick en inflyttad medelklassbefolkning. Därefter fortsatte 
inflyttningen till området och en ”invasion” av fattigare invånare vidtog. När Favela Bairro 
tog sin början var området så exploaterat att 500 familjer bodde i hus pålade på vattnet vid 
buktens kant (Segre/SMU/PROURB 2010). 

 

6.2 Planeringen av Favela Parque Royale 

De planeringsansvariga vann rätten till att planera i favelan genom den statliga 
arkitekttävlingen. 

Parque Royale är mycket kompakt bebyggt och tydligt avgränsat på grund av de naturliga 
hinder som Guanabarabukten, de två kanalerna och huvudvägen utgör. Därför etablerade 
planerarna två nyckelpunkter för deras planing. En som löpte längs med huvudvägen och en 
som löpte vinkelrätt mot den. Detta syftade till att integrera avenyn med buktens kant. En ny 
cykelväg byggdes från huvudvägen längs med kanten av bukten för att avskärma bukten från 
resten av bebyggelsen samt öppna upp området för transport och turism. Husen som redan 
byggts på pålar i vattnet revs för att begränsa fortsatt landfyllning i bukten och bevara 
våtmark. 

Ett flertal byggnader byggdes i projektet och placerades vid favelans ingång. Centro 
Polivalente e Profissionalizante (Flerfunktions- och professionellt träningscenter); ett daghem 
och ett sportcentrum. De invånare som bott i pålade hus i bukten omplacerades i ett nygbyggt 
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bostadshus med butiker på bottenplan. Områdescentrumet och hälsocentrumet är belägna 
längs med huvudgatans axel som länkar avenyn med bukten. De är belägna mittemot nya torg 
som uppmuntrar till fritidsaktiviteter och etablerandet av butiker vilket gagnar lokalekonomin  
enligt SMU (2010) 

 

Figur 9. Den nya vägen skär igenom området och förbinder områdena längs med vattnet med huvudvägen. 
Cykelvägen skärmar av bebyggelsen vid vattnet och bevarar strandlinjen. De nya utbildningscentra bidrar till att 
skapa ett ekonomiskt stråk i centrum av området. (Källa: http://www.prourb.fau.ufrj.br 2010) 

6.3 Analys av resultatet av Favela Bairro Project i Parque Royale 

Innan Favela Bairro Projects början innehöll favelan attraktivare tomter och värdefullare hus i 
områdena nära huvudvägen, emedans de fattigaste husen var byggda på pålar längs med 
vattnet. Den nya cykelvägen öppnade upp ett nytt stråk genom landskapet och uppmuntrade 
till etablissemang som barer och restauranger längs dess sträckning. Detta stimulerade 
ekonomisk tillväxt i området och skapade arbetstillfällen. Brevhämtning, telefonnät och 
sophämtning infördes i favelan.  

Sedan projektets början har området fått ett tillskott på 300 nya hushåll som redan adopterat 
den gestaltning som den formella staden innehar. (Segre / SMU / PROURB 2010) 

Enligt Navarro Sertich (2010) hade många hus synliga fasadförbättringar och gjorde att 
området liknade en traditionell latinamerikansk stad i större utsträckning. Detta beror enligt 
Navarro Sertich (2010) på att favelan begränsas av naturliga barriärer till den grad att 
nybyggnation är svår att genomföra. Därför lägger invånarna mer pengar på sina befintliga 
hus. Området hade ett synbart förbättrat vägnät och ett flertal nya allmänna platser. Samtidigt 
finns en påtaglig brist på underhåll, många vägar är spruckna och avloppsrör sticker upp ur 
marken. Navarro Sertich (2010) tillskriver detta till att det saknas medvetande kring vad i 
staden som är allmänt och hur det kan utnyttjas.  

Vidare har många invånare låtit avloppsrör sticka upp ur taket istället för genomföra det 
dyrare alternativet, att gräva ned dem. Detta för att spara pengar och material. En representant 
för områdets POUSO-station berättar att invånarna får informationsblad med information om 
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hur man installerar avloppsrör bäst, hur allmänna platser sköts om och dylikt. Trots detta 
fortsätter invånarna att göra ”fel”, enligt representanten. Områdets POUSO var tänkt att vara 
öppen för invånarna alla dagar i veckan. I Parque Royale var den dock mycket ofta stängd och 
ej till stor hjälp för invånarna enligt Navarro Sertich (2010). 

Den mur som byggdes längs vattenlinjen för att förhindra nybyggnation på vattnet har tagits i 
anspråk av en lokal gängledare. Muren avdelades och hyrdes ut som garage av gängledaren, 
varpå marken den stod på sedan bebyggts ytterligare. Till slut var bostäder och butiker byggda 
på den, ett flertal av dessa hus har t.o.m. kvar bitar av muren i fasaden. Detta påvisar 
problemet med hur den höga kriminaliteten förtar de positiva effekter som vissa åtgärder 
skapat. 
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7 Slutsatser / Analys 

7.1 Vad fungerade, vad fungerade inte?

 

Figur 10. Ett exempel på en omfattande infrastrukturåtgärd. Anläggandet av asfalterade vägar och en bro för 
motortrafik förbinder området med den formella staden och möjliggör ekonomisk utveckling.                   
(Källa: http://www.tecnosolo.com.br 2010) 

De mest lyckade åtgärderna i projektet är de fysiska. Förbättringen av VA-system, vägnät och 
begränsingen av fortsatt territoriell expansion är konkreta exempel på att projektet uppfyllt sitt 
huvudsyfte. Trots denna förbättring av systemen så har inte markvärdet påverkats. Använder 
man denna som en markering på hur invånarnas livssituation är har projektet inte inneburit 
någon större förbättring. Ej heller kan stora skillnader i hälsosituationen skönjas. Som nämnts 
tidigare kan detta dock betyda att grundförutsättningarna var godare än man trott och att dessa 
åtgärder kan ha störra effekt i ännu fattigare områden. Detta betyder att en höjning av den 
allämnna hälsosituationen snarare kräver satsningar på sjukvård, vilket projektet inte 
prioriterat.  

En av ledarna i Grupo dos 16, citerat ur Fiori, Riley och Ramirez (2000), kommenterar 

” Very few communities have health centers within them, with a doctor and nurses so that we don’t have to go to 
hospital to get things sorted out. As far as I am concerned, health is one of our needs that Favela Bairro does not 
meet.” 

Projektets minst lyckade del var involverandet av invånarna i projektet. Att få invånarna att 
deltaga i processen var en viktig del av projektet och även en förutsättning för att optimera 
genomförandet av detsamma. Svårigheten att lyckas med detta är flerbottnad. En bidragande 
orsak finner vi om vi ser på den fortsatt svaga myndighetsnärvaron i området. Att bryta en 
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kultur av ömsesidig misstro kräver ett långt och ihållande engagemang från statlig sida. Även 
fast bostadsföreningarna i favelan erkänns som en maktfaktor ses de ofta med misstro av 
stadens styrande. Detta beror både på den bevisade infiltration av kriminella som förekommer 
i vissa bostadsföreningar i favelan likväl som att dessa områden inte erkänts som legitima 
tidigare och i förlängningen ej heller deras representanter. Vidare har dessa föreningar ibland 
fått överta statens roll i området, jämsides de gäng som vanligtvis kontrollar det. Rio De 
Janeiro har av tradition ett auktoritärt styrelsesätt och all överlämnning av makt till den civila 
sektorn ses med skepticism enligt Fiori och Ronaldo (2000). 

Ett av de största problem som de behandlade favelorna brottats med är förfallet av byggd 
infrastruktur i många områden. Stopp i VA-system, spruckna vägar etc. Detta kan härledas till 
misslyckandet med att involvera invånarna i projektet ordentligt. Privata entreprenörer 
opererar vanligtvis inte i dessa områden och därför är det upp till invånarna att utbildas till att 
se efter dessa system. Den traditionella synen på favelan som något ej tillhörande staden har 
lett till att många invånare ej har samma kultur av samarbete gällande gemensamma 
utrymmen enligt Navarro Sertich (2010) vilket leder till oklarheter kring vad som är allmän 
mark och vem som sköter vad. Den fokusering på infrastruktur som projektet hade, 
framförallt i dess ursprungsfas, ledde även till att de sociala insatserna bedöms har varit 
otillräckliga. Någon större minskning av arbetslöshet eller utbildning har inte uppmätts i de av 
projektet infattade favelorna. 

Enligt UNHABITAT (2006/2007) är en av projektets lyckade grunder att kommunen 
mobiliserat alla sina resurser för projektet: 
 
“For example, a key success factor behind the Favela Bairro programmes in Rio de Janeiro is that it is financed 
and executed entirely by the municipality that has built up its own capacity and institutional structures for 
efficient service delivery. All departments are on board for implementation.”  

 
Samtidigt anmärker Fiori, Riley och Ramirez (2000) att kommunens organisation har haft inre 
svårigheter i arbetet med projektet. Det multisektorella samarbetet har inneburit stora 
samarbetssvårigheter mellan olika departement och myndighetsaktörer. 
Slutsatsen är att kommunens upplägg för att engagera resurser och aktörer förefaller vara 
lyckat men utförandet var inte like lyckat på grund av inre och yttre omständigheter, som ej 
upplägget kunde ändrat. Myndigheternas inre motsättningar och den tidigare historiken av 
fientlighet mellan favelados och myndigheter är problem som ligger djupt inbäddade i det 
brasilianska samhället och kräver mycket mer omfattande åtgärder än ett projekt som detta. 
IDB:s president Kathleen Burke Dilon berättar att  
 
”Projekt modellerade efter Favela Bairro har startats i Argentina och Uruguay.”  
(Paulo Conde & Magalhães 2004) 

 
IDB rankar programmet som det mest effektiva i fattigdomsbekämpning av de projekt som de 
har finansierat, enligt Paulo Conde & Magalhães (2004). 
 
I Parque Royale påvisades problematiken med att försöka begränsa nyexploatering i favelan 
genom att resa fysiska barriärer såsom murar. Dels kan detta öka invånarnas känsla av 
separation från den formella staden, dels är det ett tveksamt verktyg för att minska ny 
byggnation enligt Navarro Sertich (2010). 
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7.2 Vilka åtgärder kan vi applicera i andra projekt? 

Byggandet av VA-system och sammankopplandet med den formella staden var en av de mest 
lyckade åtgärderna enligt Soares och Soares (2005). Under sämre sanitära 
grundförutsättningar kan dessa åtgärders betydelse öka. Finns en geografisk närhet till den 
formella staden (som antas ha tillgång till dessa slags system) bör denna åtgärd ha en stor 
chans att lyckas och förbättra situationen för de boende. Ombyggnationen av vägnätet kan 
stärka lokalekonomin och minska den fysiska isoleringen av området. Tillkomsten av 
husnummer till följd av vägtillgången ger invånarna möjlighet att nyttja service och ger staten 
skatteinkomst genom att husen registreras hos skattemyndigheterna. En god vägplanering 
tillåter favelan att expandera längs transportstråk vilket av tradition uppmuntrar ekonomisk 
tillväxt. Likväl kan vägnätet förbättra gods- och persontransportkapaciteten i området vilket 
på sikt bör ha positiva effekter på lokalekonomin. Även sophanteringen förbättras vid bättre 
vägdragning, vilket förbättrar boendemiljön och folkhälsan. 

Planteringen av träd och förstärkningen av sluttningar visade sig ha en skyddande effekt 
gentemot de återkommande lerras som spolar bort många illa byggda hus i favelan.                 
I april 2010 skakades Rio de Janeiro av nya lerras som dödade hundratals personer, alla var 
nästan uteslutande favelainvånare. Civilförsvarsrepresentanter kommenterar att  

“In communities that did not receive the upgrades under the Favela- Bairro initiative, the rain were especially 
deadly.” Renée (2010). 

Detta visar på hur viktiga dessa typer av åtgärder är och att de fungerar enligt Renée (2010).  

Minskningen i analfabetism i den fattigaste delen av befolkningen bör ha varit ett resultat av 
de utbildningssatsningar som gjordes i området. Klart är att dessa sociala insatser ger ett 
konkret resultat och är bland de mest effektiva insatser man kan göra för lokalekonomins 
utveckling. En invånare som inte kan läsa eller skriva är nästan garanterat utestängd från det 
formella samhället och den formella arbetsmarknaden. Denna minskning kan ha effekt på 
projektfavelornas ekonomi på lång sikt, det finns dock inga adekvata studier gjorda på de 
långvariga effekterna av denna åtgärd i området. 

7.3 Vilka kunskaper kan vi ta med oss i planerandet av andra projekt? 

Den viktigaste åtgärden i Favela Bairro-projektet var den som föranledde dess 
konstruktionsskede: Idén om att favelan är en del av staden och därför skall den integreras i 
den formella delen. Favelan skall inte rivas och dess unika karaktär skall i bästa mån bevaras. 
Nästan ett sekel av utrensningar bland skjulen på Rios kullar har inte löst den problematik 
som favelas medför utan har förvärrat den. I frågan om informella bosättningar i 
urbaniseringens spår ger projektet ett svar: Bosättningarna är inte problemet, de är lösningen. 

Projektets huvudaktör, Rio de Janeiros kommun, använde ett organiseringsupplägg som var 
relativt lyckat. Att engagera alla stadens departement och dela upp varje uppgraderingsåtgärd 
på ett till åtgärden relaterat statlig/kommunalt organ gav en bra överblick på vilka som 
ansvarade för vad. Organen kunde anlita privata aktörer för entreprenad vilket gav 
arbetstillfällen och avlastade de statliga resurserna. 
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Projektet visar att en viss decentralisering av makten till invånarna i området kan behövas. 
Bristen på detta i Favela Bairro Project minskade chansen för området att integreras i staden 
då dess invånare inte åtnjöt några större egna maktmedel som kunde användas till att förbättra 
deras områden enligt Fiori, Riley & Ramirez (2000). Bostadsföreningarna kan vara en stor 
resurs om de kan kontrolleras och hindras från att användas som marionetter av kriminella 
gäng.  

De enorma problem den höga kriminaliteten i dessa områden medför, omfattar även 
projektetet. Utan att förbättra invånarnas chans till utbildning och högre inkomst kommer 
kriminaliteten ej att minska. Exemplet med offentliga platser som tas över av kriminella gäng 
är ett målande exempel (se Perlman (2003)). Detta visar på att fler sociala insatser utöver de 
fysiska krävs för att förhindra att kriminalitet och våld förtar de fysiska insatserna. Sociala 
satsningar som en del av dylika projekt framstår som ett viktigt verktyg för att lyfta 
befolkningens levnadsstandard och engagemang i projektetet. Den kritik som riktats mot 
projektet pekar enligt Fiori, Riley & Ramirez (2000) ut ett flertal brister som framkommit 
efter projektets slut. Dessa är direkta konsekvenser av misslyckandet med att involvera 
befolkningen. Detta visar på att man i framtida projekt måste satsa mer på att garantera 
invånarnas deltagande, i både planering, utförande och underhåll.  

När sociala insatser inte görs i anslutning till stora fysiska åtgärder som i var fallet i detta 
projekt förtas många av de fördelar som en bättre infrastruktur ger. Befolkningen måste ta de 
nya ytorna i anspråk för att de inte skall falla i de kriminellas händer. Underhållet av 
åtgärderna fallerar när invånarna inte deltar i det. Favelan blir inte en del av den formella 
staden så länge dess invånare inte har möjlighet att delta i det formella samhället, d.v.s. att få 
arbete på den formella marknaden och möjligheter till samhällstjänster som skola och vård. 

I framtida projekt kan satsningar på de individuella hushållen behövas. Enligt Fiori, Riley & 
Ramirez (2000) klagade många invånare över att deras hus fortfarande var i eländigt skick  

7.4 Uppsatsens relevans för planerare och planerarrollen.  

Idag bor över en miljard människor i slumliknande förhållanden. Planering i den informella 
staden skiljer sig drastiskt från planering i den formella staden och metoder applicerade i 
Första världen är inte nödvändigtvis applicerbara i underutvecklade områden i 
utvecklingsländer. Denna uppsats kan ha relevans för de planerare som har möjlighet att 
påverka utvecklingen av kåkstäder och slum.  

FN:s organ UN-HABITAT (2010) beräknar att om inte fler åtgärder tas kommer 2 miljarder 
människor att bo i slum år 2030. Detta betyder att fler planerare kommer att behöva ta hänsyn 
till dessa människors bostadsbehov och hur de skall få leva i staden på samma villkor som 
invånarna i den formella staden. Utan mer kunskap om hur vi kan förbättra deras villkor 
riskerar följden att bli ekonomisk och social upplösning i dessa områden. 
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