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Oscar Castelblanco
55 år, tjänsteman på ett 
oljebolag, Bogotá.

”Det behövs fler jobb. Jag 
har tre barn mellan 18 och 
25 år. Alla har gått ut sko-
lan. De söker och söker, 
men hittar inga jobb.

Jag är trött på de tradi-
tionella partierna. Det är 
samma personer, familjer 
och ekonomiska grupper 
som alltid har styrt. De som 
har pengar blir rikare sam-
tidigt som fattigdomen är 
utbredd. Makthavarna har 
låtit Colombia förbli ett 
underutvecklat land. Här 
finns mycket pengar, men 
klyftorna är stora.

Jag vill se vad som hän-

●

der om Mockus kommer 
till makten. Han fokuserar 
på utbildning. Det är bra, 
jag vill inte att vi ska lägga 
mer pengar på kriget. Det 
är klart att alla vill ha sä-
kerhet, men det räcker inte 
med militära insatser. 

Osäkerhet skapas när 
människor inte har val-
möjligheter, då måste en 
del begå brott. Det bästa är 
om de rika avstår en liten 
del av sin rikedom för att 
ge möjligheter åt dem som 
inte har. Jag tror Colombia 
blir rättvisare med Mockus 
som president, och jag tror 
mina barn får större chans 
att hitta jobb.”

Hector Valdéz
62 år, gatuförsäljare, San 
José de Guaviare/Bogotá

”Det finns inga jobb, det 
är det största problemet. 
Varje dag står jag här vid 
trafikljuset och försöker 
sälja godis. Det är ett slit för 
att få ihop 8 000–10 000 pe-
sos (30–40 kronor) om da-
gen, och det räcker knappt 
till mat. 

Jag kom till Bogotá för 
fyra år sedan med min fru 
och våra fem barn. Parami-
litären anklagade mig för 
att tillhöra gerillan, så vi 
blev tvungna att fly.

Av barnen är det bara en 
som går i skolan, de andra 
hjälper till att dra in peng-
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ar. De säljer godis på bus-
sar. Det är synd, för de har 
drömmar, de vill så mycket, 
men de får ingen chans.

För mig är det självklart 
att rösta. Jag röstar på Gus-
tavo Petro från vänster-
partiet Polos. Med honom 
skulle det bli fler jobb och 
jag hoppas att han hjälper 
oss gamlingar. Jag orkar ju 
snart inte jobba längre. 

Mockus har bra idéer, 
men folk beundrar honom 
för att han drog ner byxor-
na en gång, det gillar jag 
inte alls. Tyvärr står det re-
dan klart vem som vinner. 
Santos har mycket makt 
och det är så mycket fusk 
kring valet.”

Isabel Campo  
25 år, juridikstuderande, 
Valledupar/Bogotá

”Utbildning är den ab-
solut viktigaste frågan. De 
utbildade tänker sig för in-
nan de låter sig rekryteras 
av gerillan eller knarkmaf-
fiorna. 

Säkerheten är också vik-
tig. Min morbror har varit 
kidnappad, och jag är liv-
rädd för att bli det. Med 
Uribe har säkerheten ökat, 
men jag ska rösta på Mock-
us. Inte för att jag identifie-
rar mig så mycket med hans 
politik, utan mest för att jag 
är rädd för vänstern. 

Om Santos vinner får vi 
en regering som Uribes, 
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som inte bryr sig om sjuk-
vård, bostäder och jobb. 
Blir det så i åtta år till så 
växer nog vänstern och tar 
makten så småningom. 

Mockus är ett bra mit-
tenalternativ, men jag tror 
inte att något i mitt liv för-
ändras om han vinner. Jag 
har redan tillgång till stu-
dier och sjukvård. Min 
hemhjälp kanske får det 
bättre. Idag har hennes 
barn inte råd att studera 
på universitet. 

En annan fråga är rela-
tionen till Venezuela. Jag 
hatar Chávez, men hoppas 
att Mockus kan förbättra 
relationen mellan länder-
na.”
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I morgon 
väljer de 
sin framtid 

”Jag är trött på de 
traditionella partierna”

”Min hemhjälp 
kanske får det bättre”

”Jag hoppas att han 
hjälper oss gamlingar”

Bogotá. Ett mjukare samhälle – eller 
ett hårdare? Satsningar på utbildning 
eller på armén? Här är några av dem 
som röstar om Colombias framtid 
i presidentvalet i morgon.
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