
Het geld dat de overheid besteedt aande
bouwvan voetbalstadions kan ze nietmeer
investeren in andere sectoren. Beloftes van de
president omde stadions te financierenmet
privatemiddelen bleken vals, gewoonomhet
protest te temperen. Zo gaat voetbal in
Brazilië ten koste vanbijvoorbeeld gezond-
heidszorg.Het is een vormvan ‘verdringing’,
een ‘koekoekseffect’ – in de economische lite-
ratuur: ‘displacement effect’ en ‘crowding out
effect’. HetWKvoetbal is dus zegmaar een
koekoeksei, dat andere eieren en jongenuit
het Braziliaanse nest verdringt.
Maar staan er dan geen opbrengsten tegen-

over deze kosten?Uiteraard.Helaas heeft het
verledenuitgewezendat de opbrengsten van
megasportevenementenmeestal sterk over-
schatworden. Brazilië is naChina
(Olympische Zomerspelen 2008), Zuid-Afrika
(WKvoetbal 2010) enRusland (Olympische
Winterspelen 2014) het volgendeBRICS-land
dat een groot sportevenement organiseert.
Maar veeleer dan een economische stimulans
zijn deze organisaties vooral prestigeprojec-
tenmetweinigmaatschappelijke return. De

Zuid-Afrikaanse voetbalstadions gebouwd
voor hetWK-voetbal in 2010 staannu te ver-
kommeren.Deze zogenaamde ‘witte olifan-
ten’wordennauwelijks benut of kostenhan-
denvol geld aan onderhoud. Braziliëmagdan
wel een rijkere voetbaltraditie hebben, ook
daar rijzen vragen over de toekomst vande
nieuwe voetbaltempels.

FIFA versus favela’s
Ookde initieel afgesproken investeringsver-
houding, 900miljoen euro voor de stadions
en 2,4miljard euro voor de basisinfrastruc-
tuur (nutsvoorzieningen,wegen, luchtha-
vens),werdniet alleen op zijn kop gezet, de
werkelijke kosten voor de stadions bedragen
ondertussen al het viervoud vanhet initieel
afgesprokenbedrag. De stadionsmoesten
immers volgens de luxueuze normen vande
Wereldvoetbalbond (FIFA)worden gebouwd
–ware het dat de FIFA zelf bijna niets bij-
draagt. Nochtans is het juist de basisinfra-
structuur die een duurzaamkarakter heeft en
potentieelwelvaart creëert. Recent inves-

teerde de overheid 100miljoen euro in de
opleiding van leger en politie omdebuiten-
landse supporters te beschermen, terwijl
gewonemensen in en rondde favela’s (slop-
penwijken) in de grootste onveiligheid leven.
Ookde bouwvande stadions zelf ging al
gepaardmetmeerdere dodelijke arbeidsonge-
vallen.Hetmoest allemaal snel gaan.
Maarwie is nu eigenlijk de schuldige? Er is

natuurlijk de Braziliaanse regering die door
een keuze voor imago enprestige haar eigen
bevolking in de kou zet.Maar er zijn ook
medeplichtigen. Zoals opnieuwblijkt uit de
gecorrumpeerde toewijzing vanhetWK2022
aanQatar kiest de FIFA steevast voor het grote
geld enhoudt, net als een koekoek,weinig
rekeningmet lokale omstandigheden.Maar
alle grotemanifestaties kunnenuiteindelijk
maar bestaan omdat er vraag naar is vanwege
consumenten. Deze vraag levert FIFAde
munitie omhun ‘(wan)daad’ goed te praten.
Zo zoumenkunnen stellen dat de kijkersmin-
stens ‘medeplichtig’ zijn in dit verhaal. De
vraag is of deze kijkers beseffenwelk onrecht
zij de Braziliaanse bevolking aandoen?

maakte voor hetWKsteekt schril af tegen de
structurele tekorten op vlak vanbasisinfra-
structuur – die cruciaal is voor de creatie (en
verdeling) vanwelvaart – zoals gezondheids-
zorg, onderwijs, openbaar vervoer, corruptie-
bestrijding en veiligheid.

In publieke ziekenhuizen stervenmensen
in dewachtrijen.Het onderwijs is erbarme-
lijk, tenzij je privéonderwijs volgt. Om je
woning te beveiligen, heb je privébewakers
nodig.Het openbaar vervoer is ontoereikend.
In grote steden zoals São Paulo nemenpende-
laars ’s ochtends demetro eerst in omge-
keerde richting naar het beginpunt vande
lijn, omdat ze enkel daar nog ophet toestel
richting stadscentrumgeraken. In Salvador
daBahia ligt demetro er,wegens geldgebrek,
onafgewerkt bij. Genoeg brandstof voor blij-
vend straatprotest, dus.

De bevolking kreeg in haar straatprotesten
steun van oud-voetballers als Romario, Pelé,
Bebeto enRivelino. Rivaldo noemt de organi-
satie een schande. Volgens hemheeft Brazilië
“andere prioriteiten, zoals scholen, ziekenhui-
zen en gevangenissen”.
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B
maken – sommige bronnenhebbenhet al
over 15miljard. Enhet ergste: de echte kost
ligt noghoger.

DeBraziliaanse economie groeide de voor-
bije jaren gestaag,maar de toenemende rijk-
domblijft in de handen van eenminderheid.
HetWKsymboliseert de kloof in het land. De
snelheidwaarmeeBrazilië budgetten vrij-

razilië staatmet enige reden te
boek als voetbalgek,maar de
bevolking is aan de vooravond
vanhetwereldkampioenschap
evengoed voetbalwoedend.De
woedehoudt verbandmet de 11

miljard dollar die de overheid zal hebbenuit-
gegeven omhet evenementmogelijk te
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