
Situationen i Guatemala efter orkanen Eta 
(Rapport 2020-11-13, föreningen Kulbaalib Xechulub 

Rapporten förkortad och fritt översatt av Mikael Boman) 

 
     Quejá, San Cristóbal Verapaz: Hjälparbetare i färd med att bistå människor som drabbats av Eta.  

Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre)  

Introduktion 
Rapporten baseras i huvudsak på artiklar och notiser i guatemalansk press: El Periódico och Prensa 
Libre samt information från befolkningen i Ixil. 

Rapportförfattaren har haft begränsad möjlighet till direktkontakt med sitt kontaktnät i området. 
Många har elavbrott och kan inte ladda mobilerna och andra har inte råd att fylla sina kontantkort. 
Det är svårt att ta sig fram till de perifera områdena eftersom vägar blockerats och broar har rasat på 
grund av orkanen. Byvägarna har i många fall förstörts av vattnet. 

Den allmänna situationen i landet 

Förebyggande åtgärder 
CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) har fått kritik för ineffektivitet. De 
har inte haft förmågan att förutse och mildra effekterna av orkanen. De vidtog heller inte 
förebyggande åtgärder för att minska skadorna. Hjälpen till befolkningen har varit långsam eftersom 
infrastrukturen för kommunikation har skadats. 

Å andra sidan påpekar Hugo Maul i tidningen el Periódico: “Det vore bättre att satsa på förebyggande 
arbete under torra årstider istället för räddningsaktioner när ”flodvågen är över oss”. 

  



För en sammanfattande kommentar om situationen citerar vi samma person från en intervju som 
gavs på Ricardo Berganzatorget: 

”Vi står inför en självförvållad och överväldigande fara på grund av att människor bor på sluttningar 
där det finns risk för jordskred. När vi pratar om fara är den fråga vi borde ställa oss varför vi inget 
gjort. Vi behöver en offentlig strategi som hanterar och minimerar dessa risker. 

Detta land har gång efter annan upplevt fördrivningar och tvångsförflyttningar, allt sedan erövringen. 
På 1800-talet kom den i mina ögon katastrofala liberala reformen, där härskare som Justo Rufino 
Barrios lade beslag på ursprungsbefolkningens jordar och gav dem till sina vänner. Människor 
förflyttades till utsatta bergsområden. Den väpnade interna konflikten mot slutet av 1900-talet 
medförde återigen att människor fördrevs eller tvångsförflyttades.”. Hugo Maul nämner även att 
klimatet förändrats och att det regnar mer intensivt än tidigare och fortsätter: ”I Guatemala reglerar 
vi hittills inte markanvändningen. Hela tiden skapar vi risker. Människor bosätter sig i 
översvämningsområden, sårbara för jordskred och skog som stabiliserar sluttningar skövlas.”. 

Provinser och kommuner som drabbats 

 

 



Kongressen fattade den 11 november beslut om katastrofbistånd och pekar ut följande provinser som 
mest drabbade: Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, Santa 
Rosa och Huehuetenango. 
Kongressen avsatte 760 miljoner Quetzales (ca 850 MSEK) till de drabbade områdena. Emellertid får 
enskilda familjer inget direktstöd och elektriciteten stängs för den som inte kan betala. 

Det statliga stödet är ämnat för följande ändamål: 
Miljoner 
Quetzales 

Syfte Finansiering 

300  Ej nyttjat Covid19-stöd, arbetskraftsunderstöd 

50  Ej nyttjat Covid 19-stöd, Jordbruksministeriet 

10 Befolkningsregister, ersätta 
identitetshandlingar 

Ej specificerat 

2 Kulturministeriet, reparation av 
arkeologiskt värdefulla platser 

Ej specificerat 

400  Ej specificerat 

762 Totalt  

 

Huvudsakliga inrapporterade skador i landet 

 

 (Foto El Periódico) 



Skada Antal 

Skadade 363 495  *) 
Övriga drabbade 373 493 
Personer i statliga temporära bostäder 16 596 
Personer i icke statliga temp. Bostäder 76 621 
Personer som bor på riskutsatta platser 4 318 
Döda 46  **) 
Fördrivna 96 

Förstörda broar 18 
Broar som skadats svårt 22 
Vägar som helt förstörts 11 
Vägar som skadats 133 
Skolor som påverats 238 
Hektar odlad jord som skadatas 31 520 
Personer vars matförsörjning hotats 262 570 

(förlust av gröda och skörd) 
 
Enligt offentlig statistik 2020-12-11 
*) Ministeriet talar om mer än 700 tusen drabbade, dvs de två första posterna summerade.  
**) 14 döda i Quiché, 13 i Izabal, 9 i Huehuetenango, 8 i Alta Verapaz, 1 i Quetzaltenango, 1 i 
huvudstaden.) 
 
I statistiken nämns inte bostäder som förstörts helt eller delvis. 

Om situationen i Nebaj och Ixil 
Som vi kan se på kartan ovan är i Quiche framför allt Nebaj och Cunén drabbade. I båda kommunerna 
har många familjer förlorat både hus och gröda.  

Att hus har skadats eller förstörts beror främst på jordskred eftersom husen ligger i sluttningar, i 
branter eller nära raviner. Ibland har regnvattnet undergrävt grunden för husen, som ni kan se på 
foton nedan. Andra hus står fortfarande men marken under dem har rämnat och grunden knäckts. 
Jorden är mättad av vatten. Bara under natten mellan den 4 och 5 november föll före gryningen 300 
millimeter regn i Puerto Barrios, Izabal. Mängder som under regnperioden normalt faller under en 
månad vräkte ner på bara 10 timmar. 

Informationen i rapporten lämnas med reservation för att det har varit svårt att kommunicera och 
bekräfta uppgifterna. Översvämmade vägar gör det nästan omöjligt att ta sig fram till byarna. 
Telefonin fallerar av olika skäl: elavbrott gör att det inte går att ladda mobilbatterierna, signalen är 
svag eller individer saknar pengar för att ladda kontantkorten. 

Enligt preliminära uppgifter har ca 35 hus förstörts eller skadats i de byar där föreningen Kulbaalib har 
representanter. I Xecotz pratar vi om åtminstone 16 bostäder. Det återstår att få fram exakta 
uppgifter. 



 

        Bilden visar huset där ordförande i styrelsen för la Asociación Kulbaalib Xechulub 
                                       Jacinto Brito Ramirez, Aldea Xecotz, Nebaj 

Här syns Jacintos hus och bakom resterna 
av jordskredet. Man ser också huset på 
krönet som riskerar att rasa när nästa regn 
kommer. På fotot ses Jacinto med hustrun 
Catarina och dottern, 7 år. 



Här ett annat hus som regnet 
underminerat i Xecotz 

 

 

 

Naturligtvis finns det andra samhällen med större skador, såsom Palop, där de säger att berget 
Visupio brast, eller åtminstone kom så mycket vatten och lera från berget att människorna övergav 
sina hem och familjerna i Salquil Grande fick ta emot dem. I Palop rasade minst 7 hus och det är inte 
känt hur många fler som skadades. I Palop förstördes skörden som skulle ha bärgats in kort: 
december är skördetid... 

I många samhällen tar nu salt, socker och tvål slut i affärerna och det råder brist på mat.  

Solidariteten mellan byarna är stor och man hjälps åt att ta emot hemlösa. Hjälp kommer från familjer 
och familjemedlemmar som flyttat, ungdomar från Nebaj, ungdomar från Association of University 
Students (AEU) och de hjälper till med mat och kläder. 

Det finns kända dödsfall, saknade personer, översvämningar, jordskred, blockerade vägar och 
förstörda broar. Den 12 november återvände folket till Palop och kunde då konstatera att de flesta 
förlorat majsskörden, 7 familjer förlorade allt. 

Föreningen Kulbaalib försöker bistå de drabbade byarna med de små medel som står till föreningens 
förfogande. Kulbaalib vädjar om hjälp. 


