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Omaira Medina förlorade sin man, sina ben, sina vänner och allt hon ägde i lervågen. Nu bor hon i ett hus som tyskarna                                    skänkte efter katastrofen.

De överlevde Armero   men glömmer aldrig
byggas upp igen. Risken för nya 
katastrofer är stor. De överlevan-
de fi ck i stället nya hus i grann-
byarna Lérida och Guayabal.

När vi träffar Omaira rör det 
sig i vulkanen igen. Det ryker ur 
kratern, jorden skälver och tem-
peraturerna stiger. 

– Det är klart jag är rädd. Myn-
digheterna säger att vi är säkra 
här i Lérida, men ska jag tro på 
det? Bara några timmar innan 
mitt liv förstördes sa de att vi var 
säkra i Armero. 

I Guayabal sitter Martín Sepúlve-
da utanför sitt hus i kvarteret 
 Ayudemonos (Låt oss hjälpas åt). 
Huset är fi nt, men byn saknar liv. 
Gatorna är tomma, parkerna 
igenväxta och belysningen trasig. 
Guayabal är bankrutt, en del 
 skyller eländet på korrupta borg-
mästare. Andra menar att det 
saknades planering när Guaya-
bal förvandlades från en sömnig 
by till en stad som skulle härbär-
gera Armeroborna.

Martín förlorade sina tre barn, 

sin mamma och ytterligare 40 
släktingar i tragedin. Han sitter 
tyst och bläddrar i familje-
albumet. När han kommer till 
 fotona på barnen säger han med 
låg röst:

– De här tittar jag nästan aldrig 
på. Det är för svårt. 

Han fi ck bilderna av sin bror 
Orlando, som studerade i Europa 
och råkade vara i Sverige just när 
tragedin inträffade. Allt som 
Martín hade i Armero – alla 
 foton, alla saker, alla dokument, 
försvann i leran.

Grannen María Elsy Rodriguez 
kommer förbi. Hon gråter. Hon 
har inte betalat vattenräkningar-
na och nu har vattnet stängts av. 

– Vi som överlevde har blivit 
fattiga. Det fi nns inget att leva av 
här, säger hon.

När hon strukit undan tårarna 
är hennes röst stark och be  -
s tämd.

– Vi borde alla tänkt mer lång-
siktigt från början. Efter katastro-
fen handlade det bara om akuta 
behov. Sjukvård, tak över huvu-

det och mat för dagen. Man tänk-
te inte på framtiden. Att man 
måste skapa jobb. Locka hit före-
tag och underlätta för folk att 
starta eget.

Myndigheterna borde också 
varit tydligare när det gäller ris-
ken för nya katastrofer. 

– Ingen vågade ju investera här, 
säger hon.

Efter vulkanutbrottet strömma-
de nödhjälp in från hela världen, 
men den långsiktiga hjälpen har 
varit skral.

– Vid stora naturkatastrofer är 

det ganska lätt för organisationer 
att samla in pengar. Nöden är så 
påtaglig. Men det långsiktiga 
 arbetet är ofta svårare att fi nan-
siera, säger Michael Kramer på 
Internationella rödakorskommit-
tén, ICRC, i Bogotá.

Han tar jordbävningen i Haiti 
i början av året som exempel.

– Det kom mycket hjälp de för-
sta veckorna. Sedan försvann 
mediernas fokus och folks intres-
se. Tyvärr upplevs inte långsik-
tigt bistånd som lika attraktivt.

Michael Kramer menar att 
gränsen mellan nödhjälp och 

 utvecklingsarbete borde suddas 
ut. Redan tidigt måste man tän-
ka på hur folk ska klara 
framtiden. 

– Efter en katastrof är det inte 
bara pengar som behövs, säger 
Juan Carlos Peñalosa, som för-
lorade sina föräldrar i tragedin. 
Vi behöver jobb, utbildning och 
framtidstro. Vi måste gå vidare 
nu.
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Nyhetsbilderna på en 13-årig 
flicka som sakta dog i lermas-
sorna fick miljoner människor 
i hela världen att vända blicken 
mot Armero. 

Bara några kvarter från Omaira 
Medina kämpade en liten fl icka 
med samma förnamn, Omaira 
Sanchez, mot döden. Hennes 
lugn och hennes sätt att prata 
fi ck världens hjärtan att vekna. 
Hur var det möjligt att ingen kun-
de rädda henne, när hennes 
dödskamp fi lmades på så nära 
håll?

– Det gör mig så arg och ledsen. 
Hela världen såg min dotter, men 
ingen kunde hjälpa henne. Beror 
det på att hon var en fattig fl icka 
utan viktiga föräldrar? säger hen-
nes mamma Aleida Garzón.

Omaira satt fast i tre dagar. 
Hon berättade hur hon kände sin 
mosters huvud och sin pappas 
kropp med fötterna. Till sist dog 
hon av en hjärtattack.

– Jag är ändå glad för att hon 
filmades. Det hjälpte många 
andra, för världen såg vad som 
hände och det kom mycket hjälp 
till Armero, säger Aleida.

Men för henne själv tog det 20 
år innan hon vågade se fi lmen. 

– Jag hade hört att Omaira 
 talade till mig, att hon höjde han-
den för att säga hejdå till mig och 
jag visste inte om jag skulle klara 
det. Men så för fem år sedan blev 
min längtan efter att höra hennes 
röst så stark att jag tittade på den. 
Det var fruktansvärt.

I dag är Omairas grav väl-
besökt. Hundratals människor 
har bett henne bota sjukdomar, 
hjälpa till med studier eller andra 
utmaningar i livet. Många säger 
sig ha fått hennes hjälp och de 
har lämnat skyltar, blommor och 
små saker som tack.
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På väggen hemma hos Aleida Garzón hänger en förstoring av Omaira iklädd 
folkdräkt. Det är så Aleida vill minnas sin flicka – glad, stark och dansande.

I flera dygn kämpade 
13-åringen mot döden

Vulkanen Nevado del 
Ruiz fick sitt stora 
 utbrott kl 21.08 den 
13 november 1985. Två 
timmar senare nådde 
ler floden staden Arme-
ro, 80 kilometer där-
ifrån. Ingen order om 
evakuering utgick, trots 

att  katastrofen kunde 
förutses. Efter katastro-
fen har myndigheterna 
skärpt kontrollen av 
 landets vulkaner.
    Armeros grannby 
 Guayabal bytte efter 
 utbrottet namn till 
 Armero-Guayabal.

SvD den 15 och 16 
 november 1985.

7  Vad gäller saken?
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Djungeln har tagit över där 
 Armero en gång fanns.

Några husväggar klarade sig 
i lervågen.

Gamla böcker om Armero på-
minner om det som utplånades. 
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