
”Colombias historia ska skrivas med penna, 
inte med blod” står det på en av de gröna trö-
jorna en bit framför oss. 

Mockus är en udda politiker i latinamerikan-
ska sammanhang. Han är filosof och matema-
tiker, pratar sakta, lite krångligt och gör långa 
tankepauser. Han älskar symboler och pedago-
giska övningar. Knappt har han äntrat scenen 
förrän han ropar ”ner med korruptionen” – och 
signalerar att alla ska sätta sig på huk. En liten 
stund senare ber han alla på torget vända sig 
till grannen och säga: ”Ditt liv är heligt”. 

– Även om våldet har minskat så mördas 
fortfarande många människor i vårt land. Att 
vara man mellan 25 och 29 år är lika farligt 
som att vara soldat, säger Mockus. 

”Livet är heligt”, ropar Lourdes och de andra 
på torget.

– Låt oss hålla en tyst minut för alla som 
mördats, säger Mockus och det blir helt tyst. 

När minuten är över säger han: 
– Det är män som mördar män och det har 

med machokulturen att göra. Det budskap ni 
kvinnor måste ge männen är: ”Vi vill inte ha 
mördare, vi vill ha mjukisar”.

Ögonblicket senare ropar kvinnorna just 
detta, och männen svarar lite tvekande ”Vi är 
mjukisar.”

Álvaro Uribe, som suttit vid makten de 
senaste åtta åren, är fortfarande en av Latin-
amerikas populäraste presidenter. När det stod 
klart att han inte fick ställa upp i omval för en 
tredje mandatperiod tog många för givet att 
hans försvarsminister och arvtagare, Juan Ma-
nuel Santos, skulle vinna överlägset. Valrörelsen 
handlade om säkerhet, om kampen mot gerillan 
– alltså om hur Uribes politik skulle förvaltas. 

Men så hände något: Sergio Fajardo, också han 
matematiker och före detta borgmästare i 
Medellín ställde upp som Mockus vicepresi-
dentkandidat och tillsammans vann de väljar-
nas hjärtan. En grön våg svepte över landet, 
den växte och veckorna före valet talades det 
om en grön tsunami.   

– Uribe har varit jättebra som president. 
Colombia är säkrare nu. Men Santos har inte 
samma kraft som Uribe, säger Marcela López 
som också är klädd i grönt. 

”Mjukis” kan ta över i Colombia
– Antanas Mockus är inte som andra politiker, han 
är lugn och eftertänksam. Han vill satsa på utbild-
ning och det är just vad vi behöver i det här landet, 
säger Lourdes Altahona.
   Det är bara några dagar kvar till presidentvalet 
och Lourdes har klätt sig i grönt för att gå och 
lyssna på Mockus tal i Bogotá.
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Antanas Mockus 
har stort stöd bland 
colombianska ung-
domar. Juan José, 
utklädd till Power 
Ranger, Marcela 
López, Juan Josés 
pappa Fernando 
Romero och Lourdes 
Altahona säger att 
många har tröttnat 
på de traditionella 
politikerna. Mockus 
står för något nytt. 
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– Och, säger hon, Uribe och Santos har be-
gått några allvarliga misstag. Det värsta var falsos 
positivos, (de ”falska resultaten” – militären har 
dödat oskyldiga ungdomar och klätt ut dem till 
gerillamän för att bättra på statistiken).  

Hon tystnar när hon överröstas av en takt-
fast talkör: 

Tú conciencia vale más que un güarito y un 
tamal, ”Ditt samvete är mer värt än en hutt 
och en majskaka”. 

Valfusk och köpta röster är vardagsmat i  
Colombia. Mockus uppfattas som en hederlig 
människa och en ärlig politiker. Men exakt var 
han står politiskt är svårt att uttyda. Själv vill 
han inte placera sig på en höger-vänsterskala.

Mockus blev känd när han som rektor för 
det statliga universitetet, Universidad Nacional, 
drog ner byxorna och moonade för studenter 

som inte lät honom tala till punkt. Perioderna 
1995–1997 och 2001–2003 var han borgmäs-
tare i Bogotá, där han bland annat lyckades få 
ner våldssiffrorna dramatiskt.

– Han förändrade Bogotá totalt. Han byggde 
trottoarer och med pedagogiska grepp skapade 
han en helt ny kultur. Vi Bogotábor kände för 
första gången att det här är vår stad och vi är 
stolta över den. Nu vill vi att han ska fortsätta på 
samma linje i hela landet, säger Marcela López. 

När vi träffade Marcela, Lourdes och de 
andra Mockusanhängarna är det fortfarande 
några dagar kvar till presidentvalet den 30 maj. 
Väljarundersökningarna visade att de båda 
toppkandidaterna hade stöd av knappt en 
tredjedel av väljarna var. När du läser det här 
bör resultatet vara klart, och om ingen har tagit 
hem över hälften av rösterna blir det en andra 
omgång den 20 juni. n

Colombianska organisationen 
för universitetsstuderande (ACEU) 
arbetar för att försvara studen-
ternas rättigheter och påverka 
regeringens politik, både när det 
gäller utbildning och hanteringen 
av konflikten i landet. Men studen-
ternas situation är svår, berättar 
ACEU:s ordförande Guillermo 
Baquero. 

De senaste åren har flera stu- 
denter dödats och ännu fler 
hotats. Aktiva i studentorgani-
sationer har tvingats lämna sina 
hemstäder. Paramilitära grupper 
misstänks ligga bakom morden 
och hoten. 

Baquero menar att många ung-
domar inte vet vad som egentli-
gen pågår i Colombia. President 
Álvaro Uribes regering har försökt 

att utmåla de aktiva studenterna 
som allierade med FARC-gerillan. 

– Universiteten har alltid varit 
en plats där folkligt motstånd har 
grott. Visst finns det en ideologisk 
gemenskap med gerillan bland 
många studenter, men det är en 
helt annan sak än att stödja och 
faktiskt delta i vad den gör.

Varför tror du att regeringen 
uppfattar er som ett hot?
– För att studenterna är den mest 
dynamiska sektorn bland ungdo-
mar i Colombia. Vi har en ständig 
mötesplats, universiteten, och då 
kan förtroende utvecklas mellan 
människor. Det finns en stark 
identifikation. Det är samma 
sak som i hela Latinamerika och 
Europa. Ungdomarna är de som 
vågar protestera.

En av kandidaterna i president-
valet Antanas Mockus, tidigare 
universitetsrektor, står för en pro-
gressiv politik, (se artikel intill).

Men Guillermo Baquero är 
tveksam till att studenternas 
situation skulle förändras om 
Mockus vinner valet. 

– Han vill inte samarbeta med 
Polo Democrático (ett vänster-
parti) för att han menar att de 
inte har gjort upp med sina kopp-
lingar till gerillan. Om han säger 
så om dem är det troligt att han 
kommer att ha samma hållning 
till oss.

Ett av de centrala budskapen i 
Mockus kampanj är att respekten 
för lagen måste återupprättas. 
Guillermo Baquero säger att det 
inte räcker när lagen ändå ger 
utrymme för att bedriva en politik 
som leder till orättvisor. Han 
avfärdar idén om Colombia som 
ett land med lång demokratisk 
tradition som en myt.

JuLia BJÖrKsTrÖM

– Colombia är ingen demokrati. 
Det säger Guillermo Baquero, en 
av många studenter i landet som 
lever under ständigt hot. 

”Demokratin är en myt”
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