
VÄRLDEN
Lördag 29 maj 2010

Redigering:
Jonas Gillberg   

A25

Cecilia Beltrán
42 år, städerska, Bogotá

”Säkerhet och utbildning 
för barnen är det viktigaste. 
Jag är ensamstående mam-
ma till två barn. Min yngs-
te är tre år och jag önskar 
att han kunde få gå på dag-
hem, men det är för dyrt.

Bristen på jobb är ett all-
varligt problem. Unga som 
gått ut skolan har jättesvårt 
att få jobb. Alla arbetsgiva-
re kräver arbetslivserfar-
enhet. Säkerheten är också 
viktig. Jag har blivit bestu-
len flera gånger och är all-
tid lite rädd, särskilt när jag 
åker buss.

Jag vet inte om jag ska 
rösta på Antanas Mockus 

●

eller på Noemí Sanín. No-
emí pratar mycket om bar-
nen. Mockus verkar heder-
lig, men han är ju lite ga-
len.

Ärligt talat tror jag inte 
att det spelar någon roll för 
mig personligen vem som 
blir president. Jag röstar för 
att det är min plikt, men va-
let är som en fotbollsmatch. 
Man hetsar upp sig ett tag, 
men vad får man ut av det? 
Ingenting! 

Vem som än vinner fort-
sätter mitt liv som idag. Jag 
jobbar och kämpar för att 
mina barn ska ha det bra.”

Didier Barbosa
24 år, tekniker, extra-
knäcker som bud, Bogotá

”För mig har det socia-
la alltid varit viktigast. Jag 
tillhör de minst lyckligt lot-
tade och min dröm är att 
få studera på universite-
tet. Hittills har jag inte haft 
råd. 

Jag ska rösta på vänster-
kandidaten Petro, han har 
den bästa politiken för soci-
ala frågor, men jag tror inte 
det gör så stor skillnad för 
mig vem som vinner. 

Utbildningen måste bli 
bättre, de statliga univer-
siteten behöver mer resur-
ser. Bönder och indianer 
behöver mer stöd. Om San-

●

tos vinner blir det krig med 
Venezuela.

Uribe har varit bra för 
överklassen. Förut kunde 
de inte resa utanför städer-
na, då blev de kidnappade 
av gerillan. Men för de fatti-
ga spelar det ingen roll. De 
har drabbats under Uribe. 

Det värsta var när militä-
ren dödade oskyldiga och 
klädde ut dem till gerilla-
soldater för att bättra på 
statistiken. 

Det bästa som kunde 
hända Colombia skulle vara 
om vi får en förhandlad lös-
ning på konflikten med dip-
lomati, utan mycket våld.”

”Mockus verkar hederlig, 
men han är ju lite galen”

”Om Santos vinner blir 
det krig med Venezuela”

”Flera av mina 
vänner blev 
kidnappade”
Lina María Pineda
33 år, företagsekonom, 
Pereira/Bogotá

”Säkerheten är viktigast. 
Álvaro Uribe har gjort Co-
lombia mycket säkrare un-
der sina åtta år som presi-
dent. Förut var vi instäng-
da, vi vågade aldrig åka ut 
på landet. Gerillan satte 
skräck i alla. Flera av mina 
vänner blev kidnappade. 
När Uribe kom till makten 
började vi återta vårt land. 
I början åkte vi ut ur sta-
den i eskorterade karava-
ner. Det var en fantastisk 
känsla. 

Jag vill att det ska fortsät-
ta som de senaste åtta åren, 
och så tror jag det blir med 

●

Santos. Antanas Mockus 
verkar intelligent, men vi är 
i krig. Man måste priorite-
ra. Jag vill hellre ha säker-
het än utbildning åt alla. 

Jag är faktiskt rädd för 
Mockus. Han är ju lite ga-
len. Tänk om han drar ner 
byxorna när han pratar 
med president Chávez i Ve-
nezuela. Då blir det säkert 
krig.

Mockus skulle nog skapa 
osäkerhet och då drar sig 
utländska företag för att 
investera här. Santos har 
stort förtroende interna-
tionellt när det gäller eko-
nomi, säkerhet och mänsk-
liga rättigheter.”

Narkotikans betydelse 
i konflikten har ökat

Den väpnade konflikten i 
Colombia har pågått i över 40 
år. Det började som vänsterge-
rillornas kamp mot staten, men 
med tiden har narkotikans bety-
delse ökat och ideologin hamnat 
mer i skymundan. Armén slåss 

●

idag mot vänstergerillorna Farc 
och ELN, och en rad narkoti-
kamaffior och kriminella gäng. 
De fruktade paramilitärerna 
avväpnades för några år sedan, 
men har återuppstått. Över tre 
miljoner människor lever som 
internflyktingar på grund av 
konflikten.

FAKTA

Antanas Mockus 
Är född 1952 i Bogotá. 

Matematiker, filosof och po-
litiker. När han var borgmäs-
tare i Bogotá 1995–1997 och 
2001–2003 minskade antalet 
mord och dödliga trafikolyckor 
drastiskt. Mockus blev känd för 
sina annorlunda grepp, som 
att han ersatte de korrupta tra-
fikpoliserna med mimare som 
dirigerade trafiken.

Tog över det Gröna Partiet 
för ett halvår sedan tillsammans 
med två andra fd borgmästare i 
Bogotá, högerpolitikern Enrique 
Peñalosa och vänstermannen 
Lucho Garzón. 

Blev känd som universitets-
rektor för 20 år sedan när han 
drog ner byxorna och visade 
rumpan för studenterna för att 
få dem att lyssna. 
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Juan Manuel Santos 
Är född 1951 i Bogotá. Han 

kommer från en av Colombias 
mäktigaste familjer. Ekonom, 
politiker och journalist. Har haft 
flera ministerposter, senast 
försvarsminister under Álvaro 
Uribe. 

Har lett militära operationer 
som kraftigt har försvagat 
Farc-gerillan. Åtalades nyligen i 
Ecuador för bombningen av ett 
Farc-läger där i mars 2008.

Representerar U-partiet, som 
bildades för att stödja president 
Álvaro Uribe. Uribe är en av 
kontinentens populäraste politi-
ker, men konstitutionen hindrar 
honom från att ställa upp för en 
mandatperiod till.
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MEST POPULÄRA KANDIDATERNA 

… i det colombianska valet
Nio kandidater ställer upp i dagens presidentval. Om ingen får 

mer än hälften av rösterna blir det en andra omgång den 20 juni. I 
opinionsundersökningarna är det jämnt mellan de två mest popu-
lära kandidaterna.

●
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