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I detta nummer: 
Röster du inte hört i pandemins tid 

Årsmöte 2020 hålls 6 september kl. 13
Formerna för mötet bestäms med hänsyn till rådande Corona-

läge. Vår förhoppning är att kunna erbjuda ett smittsäkert 
möte i Uppsala, med möjlighet att närvara digitalt. 
Anmäl deltagande till Håkan Jansson, 0702-669931. 

Mer information kommer också att finnas på hemsidan www.

Vilka röster hörs? Vems historia får 
vi ta del av? Det är alltid relevanta 
frågor. Även nu, mitt i en flod av 
corona-nyheter. 
   Detta nummer har vi vigt helt 
åt röster från olika delar av värl-
den. Från våra kontaktpersoner i 
Guatemala hör vi hur pandemin 
orsakar dödsfall i byar, innan de 
fått ett enda bekräftat sjukdoms-
fall. Vi hör om förvirring, rädsla, 
desperation. Men också om att 
människor, trots svårigheterna 
följer restriktionerna. Och fort-
sätter organisera sig för en bättre 
framtid. I Nebaj har föreningen 
Kulbaalib Xec’hulup vuxit från 
18 till 23 byar. Uppmaningarna 

är - hindra smittan och fördubbla 
vårsådden! 
   Vi välkomnar också Josephine 
Carlsson om skribent. Josephine 
har tidigare haft kontakt med Agni 
och bor i dag i London, med värl-
den som arbetsplats. Efter sitt nyss 
instänga liv, reflekterar hon över 
temporära, respektive livslånga 
begränsningar, och om motstånd 
och hopp de ändå föder.
   Agni kommer att, i den mån 
vi kan, avsätta extra medel för 
akut hjälp till dem som hungrar i 
byarna vi stödjer. Tillsammans gör 
vi skillnad.

Trevlig läning önskar red.
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 Vänner, bröder och systrar i 
Agni, vi har hört att viruset har 
slagit till hos er och vi är oroliga 
för er och vi tänker på er. Vi vill 
berätta om vårt arbete i byarna 
här i Nebaj i Guatemanal, under 
denna tid präglad av Covid-19. 
Det är i många avseenden en 
svår tid, en tid av isolering och 
av rädsla.

Sjukdomen förvärrar en 
redan svår situation

 Det kan vara värt att påminna 
sig om hur vardagen ser ut här i 
Nebaj. Byarna har börjat åter-
hämta sig efter inbördeskriget, 
men får nu uppleva ett allt osäk-
rare klimat. Återkommande tor-
ka, regnstormar och blåst förstör 
allt oftare skördarna. Samtidigt 
kämpar vi för att försvarar moder 
jord mot dammbyggen för pro-
duktion av el som ska användas 
av andra utanför vårt område 
och som innebär att tillgången 
till vatten minskar lokalt. Vi är 

även hotade av gruvor och an-
dra projekt som genomförs utan 
större hänsyn tagen till oss. Även 
fattigdom, analfabetism och kro-
nisk undernäring är problem vi 
ständigt slåss mot. 
 Till denna situation kom Co-
ronaviruset och Covid-19 den 
13 mars i år. Det var då reger-
ingen började vidta åtgärder för 
att undvika smittspridning,. Åt-
gärder med goda syften men som 
inte gör livet lättare för oss.
 Att många emigranter nu åter-
vänder från USA har väckt stor 
uppmärksamhet här. De fångas 
in i USA och skickas med flyg 
till Guatemala och många bär på 
sjukdomen, vilket skapar oro här. 
Återvändarna har arbetat i USA 
och har kunnat skicka pengar 
till sina familjer i Guatemala. 
Av de emigranter som är kvar i 
USA har många förlorat arbetet 
under pandemin. Familjerna i 
Guatemala drabbas på detta sätt 
indirekt av Covid-19.

Rapport från Kulbaalib Xechulup

Priset på majs och bönor steg  da-
garna efter att smittan blev känd
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Vårt försvar: 
Kunskap och mat

 Vi i Kulbaalib Xechulup hade 
knappt hunnt förstå allvaret i 
situationen med Covid-19 när 
vi ställde oss frågan vad vi kunde 
göra i de 23 byar som ingår i 
föreningen. 
 Snart började vi informera om 
sjukdomen via radiosändningar 
och sms till dem som har mobil: 
hur förhindra smittan, vad är de 
vanligaste symptomen och vad 
göra om någon blir sjuk. Vi har 
lärt av våra förfäder om örter som 
stärker immunförsvaret. Vi talar 
om vikten av näringsriktig kost 
och uppmanar folk att nyttja ti-
den för sådd,  som kommer med 
regnen. Våra hälsopromotorer 
och lekmannabarnmorskor be-
rättar också om hur man skyddar 
barnen. Vi har skrivit korta brev 
som familjerna läser och diskute-
rar och vi har spelat in en video. 
Allt har inte gått så lätt som det 
kanske låter men motgångarna 
till trots har sakerna börjat falla 
på plats.
 Föreningens styrelse har vänt 
sig till alla medlemmar och upp-
manat dem att fördubbla sådden 
så att maten ska räcka till alla, 
med tanke på framtiden och de 

som kan behövas. Priset på majs 
och bönor steg kraftig bara några 
dagar efter att sjukdomens sprid-
ning blev känd.
 Byarna är mycket strikta med 
vilka som tillåts komma och gå. 
Det är i praktiken svårt för ut-
omstående att besöka byarna och 
ofta stoppas biltrafik. 
 Mitt i allt detta har vi anled-
ning att vara glada, än så länge 
har ingen här blivit sjuk i Co-
vid-19 vad vi vet. Vi skyddar oss 
på de sätt som står oss till buds. 
Vi hoppas att viruset inte kom-
mer och vi fortsätter att vara 
försiktiga.
 Vi vill berätta om våra till-
kortakommanden. Det är brist 
på material för städning och des-
infektion, liksom ansiktsskydd 
och engångshandskar för barn-
morskorna. En plats skulle be-
hövas där vi kan vårda de sjuka 
– sådana finns. Det saknas ekolo-
giskt utsäde till de ensamstående 
kvinnorna och de som inte har 
och som vi vill hjälpa. Eftersom 
många inte har vatten i husen 
behövs tankar för regnvattnet.

Tack för er hjälp
 Så är i allmänna ordalag vår 
situation, bara så att ni kan bilda 
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er en uppfattning om hur vi lever. 
Det får räcka så, vi vill inte tråka 
ut läsarna. Till slut vill vi tacka 
Agni för hjälpen att skaffa en 
pick-up i november 2019. Med 
bilen kan vi röra oss mellan by-
arna och frakta varor som behövs.

Vi önskar att ni alla, män och 
kvinnor, har det bra. Var rädda 
om er! Vi har aldrig setts men ni 
finns här i våra hjärtan.

Alan från föreningen 
Kulbaalib Xechulup

Agni har sedan 2017 kunnat 
stödja föreningen Kulbaalib 
Xe’chulub i Nebaj (övre stjär-
nan i kartan till höger). Liksom 
byn Pasac (nedre stjärnan) ligger 
Nebaj i Guatemala. Föreningen 
består av byar som samarbetar 
för att förbättra levnadssitua-
tionen för människorna. Ar-
betet inriktas att på att mot-
verka undernäring bland barn, 
befrämjar ekologiskt jordbruk 
och andra utvecklingsprojekt. 

Företrädare för föreningen Kulbaa-
lib Xec’hulup framför bilen som gör  
verksamheten möjlig

--------------------------- t ---------------------------
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Rapport från Pasác

Vi lever med mycket oro, stress, 
förtvivlan, hunger och rån

Kära vänner och samarbetspart-
ners från Agni, Sverige. Hjärtliga 
hälsningar till alla från samhället 
Pasác i Guatemala. Jag hoppas och 
ber Gud att ni är friska inte kom-
mer att påverkas av den sjukdom 
som nu sprids. Jag ska berätta om 
hur i byn Pasac har det.

Vi ingår i Hälsodistrikt 9, som 
omfattar cirka 65 samhällen, med 
75 000 personer. Här har de flesta 
hörsammat rekommendationer 
för att hindra smittspridningen. 
När jag skriver detta finns det 
några misstänkta, men inget be-
kräftat, fall. Men i områdena runt 
om kring finns bekräftade fall av 
Covid-19 och därför är risken för 
smitta stor även här.

Vi lever med mycket oro, stress, 
förtvivlan, hunger, rån och mycket 
mer. Min tro är att utegångsför-
bud, utebliven inkomst när man 
inte kan åka till städerna och sälja 
lokala produkter och de ständiga 
alarmerande nyheten om virusets 
framfart kommer att orsaka andra 
sjukdomar under och efter pande-
min. De sjukdomar som i vanliga 

fall hotar hälsan i befolkningen, 
som diabetes, hjärtproblem, un-
dernäring, njurproblem och an-
dra kroniska sjukdomar, är extra 
hotande just nu. Inte minst är det 
svårt för de fattiga att nå sjukvår-
den, eftersom det inte finns någon 
kollektivtrafik. I allmänhet finns 
det mycket förvirring och förtviv-
lan i befolkningen.

Arbetet med vårt odlingspro-
jekt för matförsörjning, Agroeco-
logica i Xepecul, i  är viktigare än 
någonsin. Arbetet fortskrider och 
en rapport för tiden februari till 
juni 2020 är på väg.

Jag minns då jag besökte er 
i Agni i Sverige, i juni 1989. Jag 
minns  högtiden st John den 24 
juni när det bara var mörkt några 
timmar på natten. Jag antar att ni 
upplever detsamma nu.  Tack till 
alla Agni vänner för att ge oss möj-
lighet att utbyta vår kultur.

För alla, en stark omfamning i 
fjärran med stor tillgivenhet och 
uppskattning.

Miguel Guarchaj
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Restriktioner påverkar 
oss – men tillfälligt

En period under den nära tre 
månader långa ”nedstängning” som 
jag erfarit här i London, handlade 
alla mina drömmar om återförening. 
En helt okänd person landar i ett 
sjöflygplan på en plats jag hamnat efter 
en lång resa och vi hälsade varandra 
hjärtligt med en kram. En viktig person 
in mitt liv som jag saknat i sedan hon 
avled för många år sedan, visade sig 
endast ha bott obemärkt i en annan 
del av huset i alla dessa år. 

Jag längtar uppenbarligen starkt 
efter riktig och viktig mänsklig kontakt 
med andra än de två jag delar mitt 
hus med. Jag har det bra, lever inte 
under något hot, har gott om mat. 
Jag har till och med en trädgård och 
vackra grönområden där jag kan ta min 
dagliga motionspromenad. Egentligen 
en mycket priviligierad tillvaro.  

Endast ett par veckor innan  sam-
hället stängde ner och restriktionerna 
kom på plats var jag i Sydsudan – i 
en relativt lugn del av landet jag har 
besökt tidigare. De har i normala 
fall en varm, välkomnande och taktil 

kultur. Men ändå mindre så än i 
många andra länder i Östafrika. Det 
är inte förvånande med tanke på de 
fruktansvärda restriktioner många 
år av konflikt tvingat invånarna till. 
Det gör vår europeiska, tillfälliga 
instängdhet till en bagatell.

Hur är det då att leva i en 
konfliktsituation, eller med hot om 
uppblossande konflikt, under mer 
än en generation? Sydsudan är bara 
ett aktuellt exempel. El Salvador och 
Guatemala, som jag kände väl i en 
tidigare period av mitt liv, är andra 
exempel på hur människors normala 
liv beskurits på grund av allomfattande 
våld och konflikter. 

Konflikter som 
begränsar livet 

Några ögonblicksbilder som 
kan ge en aning om hur långvarig 
konflikt påverkar; Som på så många 
håll i Östafrika börjar dagen på 
organisationens kontor med en kort 
bön. Men Joy, som leder bönen har 
en ovanlig inledning. ”Gud, vi tackar 
dig för att vi fortfarande lever idag”. 
Jag studsar lite, men tänker att det 

Utblickar från ett nedstängt London

Leva med restriktioner – 
motståndskraft eller hopp
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är en personlig, om än lite ovanlig 
formulering. Men så går jag till 
söndagsgudstjänsten i den anglikanska 
kyrkan. Samma ord som inledning. 
”Fortfarande lever idag…”. Inser att 
det är verklighet och en reell situation 
som beskrivs. 

Jag kommer till kontoret i San 
Salvador, där jag arbetar för en 
kyrklig organisation. Det är året 
efter fredsavtalet, efter mer än 30 år 
av våldsam konflikt där precis alla 
i landet hade berörts. Vi ska åka ut 
på landsbygden. Min kollega lyfter 
på sin t-shirt och säger – ”jag har två 
revolvrar i jeanslinningen idag. Man 
kan inte lite på någon”. Rädslan och 
misstänksamheten hade gjort det till 
normalt för honom, det som för mig 
var (och är) ofattbart och chockartat. 

I Sydsudan i februari bor jag hos 
en organisation som förespråkar icke-
våldslösningar till konflikter. Vi får se 
våra små, enkla men bekväma rum. 
Men först tar chefen för organisationen 
– hon har bott här i 4 år – oss 
till säkerhetsrummet. Sandsäckar 
för fönstren, stark metalldörr, 
mat och vatten för några dagar, 
kommunikationsutrustning. Varje 
kväll förväntas vi alla vara tillbaka på 
den inhägnade gården innan mörkrets 
inbrott. Det blir långa kvällar.

En kväll lyssnar vi spänt och med 
förväntan på grannarnas TV. Vi hör 
att en ny regering slutligen förhandlats 
fram efter många misslyckadee  

försök. Påven och Ärkebiskopen av 
Canterbury har lovat besöka Sydsudan 
om fredsavtalet äntligen kan leda till en 
ny regering (det lär inte vara möjligt 
på grund av pandemin just nu). Men 
ingen firar, det är precis tyst på andra 
sidan muren. Ingen vågar tro på att 
konflikten inte ska bryta ut igen. Utom 
några få, modiga individer. 

Hopp och motstånd
Hopp, när hoppet grusats så många 

gånger kräver mod, intensivt och 
metodiskt arbete och en speciell styrka.  
Hopp är inte att bortse från risk, rädsla 
eller fakta. Tvärtom. Det är att utmana 
just det som sätter begränsningarna, 
tro på återförening, att fred är möjlig, 
att rädslan kan övervinnas (men inte 
försvinna). 

Motståndskraft är enklare  eftersom 
den kan se olika ut. Det kan vara 
acceptans, att hitta en rimlig nivå på 
oron och rädslan, som en inledning 
till hopp. Den kan också vändas till 
orimlighet, till våld för att värja sig mot 
det lågintensiva våldet. Men den kan 
också vara kreativ, och även om den 
inte leder till en lösning på problemet 
visar den på uthållighet. Vågar visa 
beroende av andra.

Jag läser en artikel om Guatemala 
där vita flaggor har blivit en symbol 
för hunger bland de fattiga som är 
beroende av den informella sektorn. 
En del beräkningar säger det är 70 
procent av befolkningen. En fredlig 



8

BEG
RÄ

N
SA

D
 EFTERSÄ

N
D

N
IN

G
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen m

ed nya 
adressen på fram

sidan (ej adressidan).

T
I

D
N

I
N

G
E

N
 A

G
N

I
, C

/O
 N

Y
S

T
R

Ö
M

, G
Ö

T
G

A
T

A
N

 1
7

, 6
4

2
 3

7
 F

L
E

N

FÖRENINGEN 
ÖRJANSGÅRDEN AGNI

Adress: BOX 2056, 750 02 Upp-
sala

Bankgiro: 803-9125
Swish: 1230 560 441
 

TIDNINGEN AGNI
Returadress: c/o: Nyström, Göt-
gatan 17, 642 37 Flen

Redaktör: Kristina Nyström, 
070–201 49 16, 
kristina.nystrom@agniuppsala.se

Ansvarig utgivare: Håkan Jans-
son, 0702-669931 hakan.jans-
son@agniuppsala.se

Välkommen att höra av dig!

ST
AK

E

men synlig protest för att visa på 
coronaviruset och nedstängningens 
effekt på de redan fattiga, som levt med 
våld i många år. En vit flagga som inte 
betyder vad den brukar betyda i krig 
men nu blivit ett tydligt rop på hjälp. 
Enligt artikeln jag läser i the Guardian 
har det också uppstått ett helt lexikon 
av flaggor, vita för mat, röda för behov 
av medicin, svart, gul eller blå för att 
visa att en kvinna, ett barn eller en 
äldre person är i fara.

I Guatemala var en stor andel av 
de första virusfallen guatemalaner som 
deporterats från USA. Trots risken 
för smitta, tvingasdes de deporterade 
bo i överfulla mottagningscenter. 
Andra tvingas själva ta sig tillbaka från 
gränsen med Mexico. Överföringarna 
av pengar från släktingar som jobbar i 
andra länder, främst USA, har slutat, 
enligt Oxfams representant i landet. 
Det är katastrofalt eftersom  de 
representerar ungefär 12 procent av 
landets BNP.  

 El Salvador har en liknande 
situation. ”Vi är bekymrade över 
viruset men också över mat, för om 
vi inte där av viruset kommer vi att 
dö av hunger”, säger Jose Rodriguez, 
69 år gammal. Han är gatuförsäljare 
och bor i ett enkelt härbärge med 100 
andra personer. 
Kommer detta att leda till mer våld 
i redan våldsdrabbade regioner eller 
finns det tillräckligt med näring för 
hopp? 

Josephine Carlsson


