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Bombdåd, kidnappningar, strider mellan armén och 
gerillagrupper och paramilitärer, kokain och diploma-
tiska gräl med grannlandet Venezuela. Så här brukar 
Colombia beskrivas i medierna. 
    Här vill vi ge en bild av det andra Colombia. Hur 
lever colombianerna i skuggan av knarket och våldet? 
Välkommen hem till familjen Castañeda i Bogotá. 

TexT: Lena Hansson, frilansjournalist  FoTo: JuLián Lineros, frilansfotograf

Angelica Castañeda drömmer om 
att studera utomlands några år. 
Helst i Frankrike eller England.
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det är fortfarande tidig morgon och 
Angelica har just kommit in från den dagliga 
joggingrundan, hon har ipoden i fickan och lu-
rarna hängande runt halsen. Angelica och hen-
nes familj bor bara några kvarter från Simón 
Bolívar-parken och där springer hon en timma 
varje morgon. 

– Det är skönt, säger hon och går in i köket 
och börjar genast skölja av sina joggingskor och 
tvätta upp lite underkläder i det enkla cement-
handfatet. 

angelica är 21 år. På kvällarna, mellan sex 
och tio, pluggar hon till gymnastiklärare på ett 
privat universitet. Sedan går hon ofta ut och 
dansar, eller tar en öl.  

– På dagarna skulle jag helst vilja jobba, 
säger hon. 

Nu när hon inte har jobb måste hennes 
pappa betala utbildningen, runt � 000 kr per 
termin. Att hitta jobb är svårt. Enligt officiell 
statistik är arbetslösheten i Colombia runt 12 
procent. Dessutom är undersysselsättningen 
utbredd och av dem som har jobb arbetar över 
hälften inom den informella sektorn.

– Vi som inte har jobb hänger ofta med 
kompisarna på något shoppingcenter eller     

sitter hemma och surfar och chattar på Face-
book och MSN, säger hon. 

Angelicas senaste jobb var som fritidsledare  
i ett kommunalt projekt för flyktingbarn.

– Det var roligt, och det kändes viktigt. 
Vänta, jag ska visa dig, säger hon och går in på 
sitt rum och hämtar den bärbara datorn. 

Hon öppnar en mapp med foton på skrat-
tande, skuttande barn i �–7 årsåldern.

– De här barnen är riktigt fattiga. Det är 
hemskt att höra dem berätta om kriget, säger 
Angelica.

Även om konflikten inte påverkar henne 
så mycket i praktiken så gör den det mentalt. 
Hennes mamma Gladys Sánchez ställer sig tätt 
intill och tittar på bilderna.

– Ja, fy! Tänk vilken skräck att leva mitt i 
konflikten. För oss här i Bogotá är det ju inte 
så. Vi märker knappt av den. 

Angelica bor med sin mamma Gladys, sin 
pappa David och storebror Yerson högst upp 

– Jag älskar livet i Bogotá, 
säger Angelica Castañeda. 
Men konflikten har gett oss 
colombianer dåligt rykte. 
Många utlänningar verkar 
tro att det är hemskt här, 
att vi alla är gerillamän eller 
knarksmugglare. 

En vanlig dag 
i Bogotá

För länge sedan jobbade Esperanza Castañeda på 
kontor. Men de senaste 20 åren har hon ägnat åt 
att sköta om hemmet och släktingarna. Tack vare 
att hennes bror jobbar på ett oljeföretag har hon 
fått tillgång till en bra sjukförsäkring, något som 
ofta är ett problem för dem som inte jobbar.
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Angelica är duktig på fotboll. Men när landslaget 
ringde tvingades hon tacka nej eftersom familjen 
inte har tillräckligt med pengar. 

Här är alla personer  
som är med i reportaget: 

María Pasión Rivera, �9, mamma
Esperanza Castañeda, 53, syster
Amparo Castañeda, �2, syster
Davíd Castañeda, 59, bror
Cándida Castañeda, 4�, syster
Orlando Castañeda, 4�, bror
Yenny Afanador, 2�, Amparos dotter
José Prieto, 2, Yennys son
Gladys Sánchez, 49, gift med David Castañeda
Yerson Davíd Castañeda, 2�, son till Davíd 
Angelica Castañeda, 21, dotter till David
Solandy Castañeda, 13, dotter till Orlando
Exon Orlando Castañeda, 19, son till Orlando
Mariana, 4, dotter till Candida
Leonardo, 2, son till Candida

Men familjen är större än så. Syskonen Mar-
lene, 52, och Misael, 5�, är saknas på bilderna, 
liksom tolv av María Pasións barnbarn.
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i ett trevåningshus i ett medelklassområde i 
huvudstaden Bogotá. Hela huset är fullt av 
släktingar. Angelicas farmor och farfar köpte 
tomten och byggde ett litet hus här för 50 år 
sedan. Sedan har familjen växt och två våning-
ar har byggts på. Farfar dog för tio år sedan när 
han skulle ut och köpa kakor till barnbarnen i 
den lilla affären tvärs över gatan. En bil körde 
på honom. Om han inte hade behövt vänta en 
halvtimme på ambulansen hade han kanske 
överlevt. Farmodern María Pasión Rivera är 
i dag �9 år och bor på andra våningen med 
hemmadottern Esperanza. Alzheimer slukar 
allt mer av hennes minne och hon har nyligen 
brutit båda lårbenshalsarna. Stup i kvarten 
ropar hon på Esperanza.

– Det är mycket jobb, säger Esperanza. Inte 
bara på dagen, utan på natten också. Hon ska 
bytas på och vändas och hon ska ha mat och 
mediciner och så vill hon förstås ha sällskap. 
Nu är det vår tur att ge tillbaka av all den kär-
lek hon har gett till oss under åren, säger hon 
och ett trött leende sprider sig i ansiktet.

Esperanza har inte jobbat utanför huset på 
många år. Hon sköter om sin mamma och lille 
José, systerdottern Yennys son. De bor här i 
Esperanzas lägenhet. 

det är kanske lika bra att säga det direkt: 
Den här familjen är så stor att vem som helst 
blandar ihop namnen på alla de släktingar som 
kommer och går den här helgdagen i juni när 
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colombianerna firar Corpus Christi och hög-
tidlighåller nattvarden.

– Nja, jag vet inte om vi firar, säger Esperan-
za. Här har vi så mycket helgdagar så ofta vet 
ingen vilken helgdag det egentligen är. 

Och så har colombianerna den lilla egen-
heten att flytta alla helgdagar till påföljande 
måndag, för att det ska bli en långhelg. 

– Jag håller inte ordning på helgerna, säger 
Esperanza. Men vi tjänar på dem. För när det 
är helg samlas familjerna och grillar och då 
behöver de kol. Och vi har sålt kol här i huset 
i över 50 år. Det var det min pappa levde av, 
säger hon.    

Kolet är prydligt packat i små plastpåsar 
utmed väggarna i det som kanske kan kallas  
garage – ett utrymme mellan metallportarna 
som vetter mot gatan och dörren till det lilla 
huset som farmor och farfar byggde. I huset 
bor nu Esperanzas bror, pizzabagaren Orlando, 
med sin fru och tre barn. Garagegolvet utanför 
är gropigt och gyttjigt och två plankor är 
utlagda för att man ska kunna ta sig från gatan 

in till huset. Här står också två bilar. Brodern 
Davids gamla Cheva och Orlandos taxibil, som 
börjar se lite skamfilad ut och som numera 
mest används som förvaringsmöbel.

– Jag har ett problem med papprena på 
taxin, så jag har haft körförbud på den i ett par 
år nu, säger han med en liten suck. Och jag kan 
inte göra något innan den juridiska processen är 
klar. Till dess får bilen stå här. Det är lite synd. 

på tredje våningen är Angelica just klar med 
tvätten och går uppför den lilla trappan till 
takterassen för att hänga kläderna på tork. Med 
klädnyporna i ena handen, och med de maffiga 
bergen i öster som fond, berättar hon om sina 
framtidsdrömmar.

– Jag vill starta babygymnastik tillsammans 
med en skolkamrat, och så skulle jag vilja resa. 
Tyvärr är det svårt för oss colombianer att få 
visum och jag saknar pengar, men på något sätt 
önskar jag att jag skulle kunna studera i Frank-
rike eller England ett tag, säger hon. 

Sedan går hon ner och hämtar sin pappa.  
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María Pasión Rivera är 89 år. Hon har brutit båda 
lårbenshalsarna, och har Alzheimer. Dottern Amparo 
Castañeda hjälper henne att sätta sig upp. Hon har 
sovit över för att avlasta systern Esperanza.

Gladys Sánchez är djupt troende katolik.  
I lägenheten har hon sitt eget lilla altare och  
en rad änglar och madonnafigurer.



De ska tillbaka till Simón Bolívar-parken för  
att spela fotboll. På vägen dit hejar och pratar 
de med nästan alla vi möter. 

– Colombia skulle kunna vara ett stort 
fotbollsland. Men vi har två problem: Många 
av ungdomarna som spelar är drogmissbrukare 
– en del av dem som jag brukar spela med tar 
droger innan de går in på plan. Och det andra 
problemet är att det offentliga inte satsar på 
fotbollen, säger David.

– Titta här, säger han och sveper med armen 
mot en liten gräsplätt där ett dussintal män 
spelar boll. Det finns inga fotbollsplaner, så vi 
spelar här. Och om du åker runt i Bogotá så 
ser du att överallt där det finns en liten gräs-
plätt – där spelar folk fotboll. Tänk om vi skulle 
få lite fler riktiga fotbollsplaner – vad  bra vi 
skulle bli då. 

Jag sätter mig med Davids fru Gladys vid 
gräsplätten och dricker läsk och äter kande-
rade jordnötter.– När min dotter Angelica 
började spela var jag inte ett dugg glad för 
det, säger hon. Jag tyckte inte att flickor skulle 
spela fotboll. Men hon var duktig och min 
man applåderade henne, så jag fick helt enkelt 
finna mig i det. 

– De ringde faktiskt från damlandslaget, men 
vi hade inte pengar till resor och sådant man 
måste betala, så det blev inget, säger Gladys.

när vi kommer hem igen har Esperanza lagat 
lunch. Hon lägger upp bönor, ris, kyckling, 
avokado och friterad banan på stora tallrikar 
och ställer fram dem på glasbordet. 

– Typisk söndagslunch, säger systerdottern 
Yenny Afanador. 

Yenny är socialarbetare. Nu har hon varit ar-
betslös i nästan en månad och söker frenetiskt 
jobb, mest via internet. Förut jobbade hon med 
flyktingfamiljer och avmobiliserade paramili-
tärer och gerillasoldater. 

– Vi skapade fina relationer och några har 
blivit nära vänner, säger hon. 

Men det är också svårt. Värst är att se 
barnen, tycker Yenny. Så fattiga, och utan 
möjligheter till en bra framtid. Hon tycker att 
konflikten påverkar henne mycket i vardagen.

– Bristen på säkerhet i staden beror till stor     
del på konflikten, säger hon. 

– 50 års krig har skapat en våldskultur och 
de internflyktingar som kommer hit till Bogotá 
är fattiga och har mycket elände med sig i ba-
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Solandy Castañeda går i en statlig skola några  
kvarter hemifrån. I klassen är de runt 50 elever.  
På rasterna fylls den asfalterade gården av hundra- 
tals elever, många av dem trängs framför kiosken  
för att köpa godis, chips och läsk. 
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gaget. Våldet som de har upplevt på annat håll 
tar de med sig hit, säger Yenny.

Men medan många Bogotábor har lärt sig 
att ignorera tiggarna, eftersom de inte orkar se 
eländet, vägrar Yenny att blunda. 

– Jag tror att vi alla kan göra något för att 
förbättra situationen och jag vill jobba för att 
bekämpa likgiltigheten. Men mycket måste  
göras där uppe innan vi kan få fred, säger 
Yenny och sträcker upp pekfingret i luften.

Det är makteliten hon syftar på. Hon säger 
att de bönder som har drivits på flykt måste 
få tillbaka sin mark, rättvisa måste skipas. Hon 

liknar konflikten vid en svart fläck på den vita 
vackra vägg som är Colombia. 

– Här finns så mycket bra. Inte minst intel-
ligenta, arbetsamma människor. Särskilt vi 
kvinnor är faktiskt enastående, säger hon med 
allvarlig ton innan hon brister ut i ett smittande 
skratt.

Och hon vet vad hon pratar om. Yenny stu-
derar, jobbar heltid när hon har något jobb och 
är ensamstående mamma. 

– Det är svårt att vara ensamstående mor, 
både ekonomiskt och socialt, säger hon. Jag 
känner stämpeln i pannan.

På helgerna går Yenny ofta 
med sin son José till parken. 
Josés pappa tar sig nästan 
aldrig tid att träffa sin son.  
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David Castañeda är fackligt aktiv. 
Han tror att det är därför de stora 
företagen har trängt bort honom 
från de lönsammaste rutterna. 

Amparo hjälper en av kunder- 
na att bära ut kolet ur gara-
get. I bakgrunden skymtar det 
hus som hennes pappa byggde 
och som hon och hennes sex 
syskon växte upp i. 

David Castañeda är fackligt aktiv. 
Han tror att det är därför de stora 
företagen har trängt bort honom 
från de lönsammaste rutterna. 

samhällets kärnfamiljsideal är fortfarande 
starkt. 

– Man ska vara gift, även om relationen inte 
är lycklig, säger Yenny.

Hennes mamma Amparo skakar på huvu-
det:

– Det är ju hemskt att det fortfarande är så, 
säger hon. Jag kunde inte säga till min dotter 
att hon skulle gifta sig när hon blev med barn. 
Jag såg ju att mannen inte var bra för henne. 

Yenny har tur. Kvinnorna i hennes familj är 
starka, och alla stödjer henne.

– När de fick reda på att jag var gravid köpte 
de en tårta där de stod ”Grattis mamma” och 
vi firade tillsammans här, säger hon. 

Hennes sons pappa kallar hon machista.  
Han vill bestämma över henne trots att de inte 
bor tillsammans. Och han har varken tid eller 
pengar till sonen. 

Yenny tror att det är långt kvar till jäm-
ställdhet i Colombia, även om det går åt rätt 
håll. Hon skulle gärna vilja träffa en man att 
leva med, men hon tror att det är svårt.

– För män som får barn är det inget pro-
blem, deras liv fortsätter som vanligt, för de tar 
inte ansvar för barnen. För oss kvinnor är det 
annorlunda. Jag måste hitta någon som tycker 
om min son. Jag försöker att inte tänka på det 
där att hitta en man, jag försöker koncentrera 
mig på att jobba och vara en bra mor. 



En del av familjen Castañeda Rivera samlad 
på takterassen: Angelica, Esperanza, Orlando, 
Solandy, Exon Orlando, Yerson David, Gladys, 
Amparo, José, Candida, Leonardo och Mariana. 
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Varje kväll fram till klockan 22 bakar 
Orlando Castañeda pizza i sin lilla 
pizzeria på husets bottenvåning. 
Klockan sex på morgonen är han 
igång igen och på förmiddagen cyklar 
han runt till sju skolor och levererar 
pizza som säljs på elevernas raster.

när lunchen är uppäten går David ut till 
sin buss som står parkerad utanför huset. Han 
sopar rent bland sätena, kollar oljan och ser till 
att den är i gott skick.

– För några år sedan hade jag tre bussar, 
nu har jag bara den här kvar. Eftersom jag är 
fackligt aktiv vill de stora företagen få bort mig 
och jag trängdes bort från min bästa busslinje, 
säger David.

Att vara fackligt engagerad i Colombia är 
livsfarligt. Enligt internationella fackfedera-
tionen, ITUC, mördades 4� fackligt aktiva i 
Colombia förra året. Det är skyhögt över alla 
andra länder. Den colombianska regeringen 
hävdar att siffran är överdriven. De anger att 
2� fackligt aktiva mördades. Även det skulle 
vara den klart högsta mordfrekvensen i världen. 
Totalt mördades 101 fackligt aktiva i världen 
under 2009, enligt ITUC. 

– Jag har blivit erbjuden högre poster i 
fackföreningen Apetrans, men jag vågar inte          
ta dem. Risken är för stor, säger David.

Han sätter sig bakom ratten och gör sig   
redo för dagens busstur.

– Om ett och ett halvt år är det slut med 
busskörandet, säger David. Alla de här gamla 
bussarna ska bytas ut och de stora bussföretagen 
tar över alla rutter. Vi får ingen del av kakan.

Han funderar på att istället börja sälja frukt 
och grönsaker. Att byta bransch är inget som 
skrämmer honom. 

– Så är det för oss i medelklassen. Vi gör vad 
vi kan för att hanka oss fram. Men förut hade 
vi det bättre. Nu är det svåra tider.

Under många år sydde han kläder på beställ-
ning, sedan åkte han till Venezuela, jobbade 
först som svetsare och sedan sålde han kläder 
och musikkassetter genom att knacka dörr 
–  en colombiansk knalle. 

– Det var bra business, men redan på den 
tiden var det svårt att vara colombian i Vene-
zuela. Relationerna har alltid varit spända, även 
om det är värre än på länge nu. Men att det 
blir krig, det tror jag inte, säger David. Det har 
inte Venezuela resurser för.

Han stänger bussdörrarna och rullar iväg 
in mot centrum. Vid 22-tiden är han hemma 
igen. Så är det varje dag. Ungefär samtidigt 
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Varje kväll fram till klockan 
22 bakar Orlando Castañeda 
pizza i sin lilla pizzeria på husets 
bottenvåning. Klockan sex på 
morgonen är han igång igen och 
på förmiddagen cyklar han runt 
till sju skolor och levererar pizza 
som säljs på elevernas raster. 

fakta/Colombia
antal invånare: 46,7 milj(2008)

huvudstad: Bogotá 7,3 milj invånare  
(uppskattning 2009) 

andel befolkning i städer: 73,3 %* 

andel fattiga (lever på mindre än två  
dollar/dag): 22,6 % (1999) 

läs- och skrivkunnighet: 93 %

andel barn i grundskolan: 87 % (2005)

andel 10–14-åringar som arbetar: 6 % (2003)

antal läkare per tusen invånare: 1,4 (2004)

barnadödlighet: 2,3 % (2007)

tillgång till rent vatten: 93 % (2004) 

tillgång till telefon (mobilabonnemang  
per 100 invånare): 74 (2007)

internetanvändare: 38,5 av 100 invånare*    

andel kvinnor i parlamentet: 8 % (2007)

öppen arbetslöshet: 11 % (2009)

arbetslöshet bland unga: 21,1 %*   

fackligt anslutna: Mindre än 5 %

bnp per invånare: 5 175 US dollar (2008)

viktigaste exportvaror: kaffe, olja, kol, snitt-
blommor (främst rosor), bomull, socker, 
tropiska frukter 

korruption: 3,8 (Skala 0–10 där 10 är bäst)*    

politiska rättigheter: 3 (Skala 1–7 där 1 är 
bäst)*

källor: *Globalis,  Utrikespolitiska institutet 

kommer barnen hem från universitetet och 
hans fru Gladys har städat hemmet, bett till 
jungfru Maria i över en timma och tittat på 
kvällens avsnitt av tv-såporna. Hon har inte 
jobbat utanför hemmet sedan barnen var små, 
men om möjligheten dök upp nu skulle hon 
gärna arbeta. För familjen behöver pengar.

när eftermiddagen går mot kväll drar Or-
lando upp metalljalusin till det lilla hålet i väg-
gen på gatuplan. Han lyfter ut den vitmålade 
träbänken där han kavlar pizzorna och slätar 
till den solkiga plastduken i spetsimitation på 
pizzerians enda bord. Med proffsnävar slänger 
han upp pizzafrisbeen i luften och snart lägger 
han långsamt och omsorgsfullt ut skinka, hem-
syltad ananas och rivna champinjoner i sym-
metriskt mönster över degen. Och så skjuts in 
i ugnen. De första kunderna har redan stått i 
kö en bra stund när pizzan är klar.

Varje kväll bakar han pizza här, fram till 
klockan 22 ungefär. Och på vardagsmornarna 
går han upp klockan sex, bakar sina pizzor 
och kör sedan ut dem med cykel till sju skolor 
i närheten, där pizzorna säljs under barnens 
raster. I vanliga fall är hans fru med och hjälper 
till i pizzerian, men nu har hon varit i USA 
några månader och hälsat på dottern som bor 
där. Det dröjer nog någon månad till innan hon 
kommer hem. Så nu vilar ansvaret tungt på 
13-åriga Solandy, som hjälper sin pappa varje 
kväll, vardag som helg. 

– Vi äter pizza varje dag och tycker fortfa-
rande att det är jättegott, säger Orlando. Det 
blir nog pizza till frukost också imorgon, säger 
han och skrattar. n

”
      Jag har blivit erbjuden  
högre poster i fackföreningen,  
men jag vågar inte ta dem.  
Risken är för stor.
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