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HONDURAS GOES BANANAS! 
Moskitkusten är Klas Lundströms reportage 
om Centralamerikas största regnskog och 
Latinamerikas i dag mest ovissa region: en plats 
präglad av svårframkomlighet, illegala affärer och 
parallella politiska världar. Lundström besökte 
Honduras avlånga atlantkust ett halvår efter 
militärkuppen 2009 då den lagligt valde 
presidenten Manuel Zelaya störtades inför en 
folklig konsultation rörande eventuella 
grundlagsändringar. 
 
Vad betyder statskuppen för Moskitkusten? Allt 
och inte det minsta, visar Lundströms 
rapportering. Det här är en berättelse om det 
oväntade, om en plats som ankrats fast kring sitt 
historiska arv. Och framtiden? Kommer 
Honduras att bli Latinamerikas svar på Hong 
Kong? 
 
Reportaget förekom först i snarlik form i boken 
Badlands (Notis förlag 2011) tillsammans med 
andra litterära nedslag i bortglömda hörn i ett 
nutida Amerika söder om Rio Grande. Klas 
Lundströms senaste bok Aotearoa kom ut hösten 
2012 och handlar om Nya Zeelands östkust. 
 
Upplagan är försedd med 10 sidor nyskrivet material. 
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”Det förlovade landet finns i våra egna lundar.” 
  (Allie Fox, The Mosquito Coast) 
 
 
 ”Tunna land som en piska, 
 eldat som en plåga, 
 ditt steg i Honduras, ditt blod 
 i Santo Domingo, om natten, 
 från Nicaragua rör mig 
 dina ögon, kallar på mig, uppmanar mig, 
 och på den amerikanska jorden 
 rör jag portarna för att tala, 
 rör jag de fjättrade tungorna, 
 lyfter jag förhängena, sänker jag 
 handen i blodet.” 
  (Pablo Neruda, Canto General) 
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En president endast iklädd sin pyjamas förs mot sin vilja av 
militärer till flygplatsen i skydd av gryningens mörker. Att flygas ut 
ur landet. Till exil. Presidenten har iscensatt en politisk process 
välkomnad av många, men fruktad av andra. Kommer den att 
framkalla en social och politisk ravin som riskerar att brisera i form 
av efterföljande skalv längs den ekonomiska marknaden och inom 
maktens boningar? I sådana lägen tar makten inga risker, visar oss 
historien. Den agerar, innan den andre hinner reagera. 
 
Det var i Honduras det hände. Det är i Honduras följande reportage 
hände, där fortsätter det att hända. 
 
Stockholm, den 2 november 2012.
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I HJÄRTAT AV MOSKITKUSTENS svåråtkomliga regnskogar sägs det att La 
Ciudad Blanca gömmer sig.  
  ”Den vita staden.”  
  En mytomspunnen stad som åsamkat grubblerier hos globala guld- och 
skattletare i flera århundraden, men vars påkostade expeditioner aldrig 
lett till några säkrade fynd. 
  I den vita staden äter kungarna från guldfat och det är härifrån gudarna 
härstammar. Staden, skyld av regnskog och berg, sägs ha formats av 
hyvlade stenmassiv. Synen av blänkande stensamlingar är just vad som 
gäckat piloter och expeditioner i decennier, men en stad där kungar äter 
från guldfat och varifrån gudar härstammar har aldrig påträffats. 
  De första uppgifterna om denna märkliga stad löper tillbaka till 1500-
talet och har oundvikligen bidragit till att tillskriva den här mytomspunna 
regionen ryktet av att vara hemvist för potentiella rikedomar. 
Människans jakt efter fulländning har levt vidare här medan myten om 
den vita staden fortsätter att leva sitt eget liv, oupptäckt men lika 
närvarande som fem århundraden tillbaka. 
  Det här är Centralamerikas största regnskogsområde (många kallar 
platsen “Centralamerikas Amazonas”), en glest befolkad region överröst 
med berg, orörd regnskog, ursprungsfolk och oljefyndigheter intill USA-
finansierade militärbaser. Regionens historia har skrivits med våldets och 
konfliktens bleck. Mystiken har alltid präglat Moskitkusten, i folkmun 
kallad för Moskitia, som spränger fram längs Honduras och Nicaraguas 
atlantkuster. Myter stöpta ur regionens isolerade tillvaro och 
kolonialmakternas ointresse för sociala villkor. Den regnskogsklädda 
regionen och dess hundra tusen invånare är en konsekvens av politiska 
tendenser men samtidigt sin egen värld. Ett gåtfullt dimhölje man finner 
ledtrådar till genom att betrakta regionen från långt håll, där 
Moskitkusten börjar. 
  Det är svårt att utkristallisera Moskitkustens början och slut. Regionens 
plats i Honduras folksjäl är i egenskap av en slags orörd värld, ett Eden där 
grönskan härskar. I Nicaragua är Moskitkusten det bestående ärret, för 
evigt plågande minnen från en politisk epok och revolution som kvävdes 
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av ett nära tio år långt blodigt inbördeskrig. Efter sandinisternas 
revolution i Nicaragua 1979 blöder ett öppet sår mellan regionens största 
folkgrupp, miskitoindianerna, som mångt stod på USA-finansierade 
Contras sida under inbördeskriget, och de som var lojala mot 
sandinisterna. En kamp som i dag även står mellan stat och landsbygd, en 
kamp om historiebeskrivningen. 
  I Honduras är man under tiotalets början emellertid upptagen med sin 
nutidshistoria.  
  Och kylan.  
  En isande kallfront drar in över Centralamerika. Ett antal människor 
återfanns döda till följd av kölden och många samtal inleds med att 
kommentera den för många centralamerikaner besynnerliga köldvågen. 
Men väderleksprognoser betyder föga på Honduras landsbygd. 
  Eller som ett huttrande butiksbiträde i en by längs atlantkusten 
uttrycker saken: 
  — Endast Gud vet när värmen kommer. 
  Många drar paralleller mellan kylan och det förändrade politiska 
klimatet i Honduras. Sedan sommaren 2009 är Honduras de facto en 
diktatur styrd av en “administrativ junta”, och trots att val utlystes i 
november 2009 har mindre än 60 länder (men inte grannländerna El 
Salvador och Nicaragua) erkänt den nya regeringen, ledd av affärsmannen 
Porfirio Lobo. Kuppen som avsatte den progressive socialdemokratiske 
presidenten Manuel Zelaya har lyft Honduras samarbetsfokus från 
Latinamerikas center-vänsterledda regeringar tillbaka till den mäktiga 
grannen i norr. 
  På landsbygden långt från den politiska fåfängan har uppgivenheten lagt 
sig som en tät och syrefattig dimma. I utkanten av kuststaden Oama 
stänger barägaren David av tv:n i raseri och låter fjärrkontrollen falla över 
bardisken med en rungande smäll. Han har just bevittnat ett sammandrag 
av juntaregimens sammanträde i parlamentet, och åsynen av de 
undertecknade dekreten och lagändringarna blev för mycket för den 
kortväxta medelåldersmannen. 
  — De där, säger han och pekar mot den avstängda tv:n. De tog vårt land. 
Barbarer är vad de är, eliten i det här landet, utan någon som helst känsla 
för rättvisa eller solidaritet. 
  David är född och uppvuxen i Oama, i samma envåningshus som numera 
utgör bar, närbutik och bostad. Gården som vetter mot vägen har gjorts 
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om till biljardhall med malätna bordsskivor som gör spelet närmast 
gåtfullt. 
  David såg potentialen i det Honduras som formades under president 
Zelayas tillsyn. Om det bar iväg mot det som kritikerna varnade för — 
ännu en populistledd vänsterrepublik — vet han inte, vad som stör 
honom är militärkuppens verkningar. David reagerar känslosamt och 
instinktivt, och talande är hur hopplösheten inför utvecklingen och den 
nya regimens agenda inte bara präglar barägarens ansiktsuttryck och 
inställning — den präglar hela byn i stort. 
  En stund senare sätter han på tv:n igen men ändrar snabbt kanal och 
föredrar ett program om fettsugning. De närgångna bilderna av skalpeller 
som bökar i människors bukar besvärar inte lika mycket som sändningen 
från parlamentets sammanträde. 
 
 
 
 
GUILLERMO INSTÄMMER.  
  Även han förutspår framtiden som mörk. Regnet smattrar mot hans taxi 
och han sörjer vattnet som runnit under broarna sedan Zelaya störtades 
av landets oligarki: militären, marknaden och politiker från den 
traditionella högern. Fastän han stödde Zelayas regering med fokusering 
på sociala rättigheter och ekonomisk demokrati anser han att det 
viktigaste nu är att FN erkänner landets nya regering. Den högerledda 
regering som röstades fram i ett alltigenom kritiserat val initierat av den 
junta som avsatte Zelaya. 
  — Utan FN:s erkännande får landet inget stöd utifrån. Och utan bistånd 
faller det här landet samman. Vi är helt instängda i oss själva, säger han. 
  Guillermo, bosatt i en by längs med gränsen till Guatemala, har inte bara 
upplevt fotbollskrig (det hundra timmar långa kriget mellan El Salvador 
och Honduras 1969), USA:s lågintensiva krigföring i Nicaragua och El 
Salvador med Honduras som utgångspunkt under kalla kriget — han har 
nyligen även bevittnat hur landets fattiga massor brutalt “kastats tillbaka 
till noll”. 
  — Manuel Zelayas regering gav Honduras tillbaka sin värdighet. Men i 
och med kuppen har allt försvunnit, gått om intet. Medierna är helt ägda 
av miljonärerna som inte är intresserade av verkligheten utan endast av 



	   12	  

sina egna sanningar. 
  Guillermo har inte, som många av sina landsmän, sökt sig till städerna 
eller vidare norrut mot USA. Tvärtom säger han sig ha funnit och 
tillvaratagit de unika värden som “det hårda livet på landsbygden” 
erbjuder. Här någonstans lägger sig Moskitia över hans läppar, nästlar sig 
in i samtalet som en oväntad middagsgäst. 
  — Moskitkusten är en del av Honduras folksjäl, säger han. 
  Den socialt orörda men allt mer ekonomiskt intressanta regionen tycks 
ha dragit lotten att få symbolisera det orörda, hoppfulla och levande i ett 
land vars starkaste exportvarors — kaffe, bananer, tobak — inkomster 
stannar i utlandets exklusiva ägo. Många husväggar är utspökade i 
multinationella företags logotyper. Samtliga infartsskyltar pryds av Coca-
Colas blänkande emblem och mångbottnade slogans. Det är det här 
samhället som är Moskitkustens raka motsats, hävdar många. 
  En av dem är Daisy. Hon arbetar inom servicebranschen i bergen 
utanför kuststaden La Ceiba. Hon röstade inte i novembervalet 2009 i 
protest mot statskuppen. Synen på Moskitia innehåller mer fragment av 
den drömska sagobilden än verklighetens komplexitet. 
  — Moskitkusten är en bra plats att bo på, har jag hört. De har bra 
arbete och erbjuder en bra tillvaro. Inte som här, här är livet svårt, säger 
hon. 
  Många i Honduras städer tar namnet på läppen, försvinner med blicken 
och landar i ett mellanting av fascination och längtan — som om de själva 
lever i den isolerade mystikens utkanter, utan passerkort till ett liv de 
egentligen inte känner till. 
  — Många miskitos lever här. De är lite underliga och talar inte samma 
språk som vi andra. Och så tar de jobb som ingen annan vill ha. 
  Orden kommer från en ung man och utgör grundbulten i en omedveten 
lägesrapport om miskitofolkets nödvändiga urbana flykt i jakt efter jobb 
och tillvaro. I motsatt riktning, till djungeln, anländer företag och 
lycksökare, bland annat till skövlingsfronten som sträcker ut sig och 
fördriver ursprungsfolk utan samhällets undsättning. Till La Ceiba kan 
många trender spåras; suktandet efter modernitet, tron på materialismens 
lyskraft, en tydlig plats i omvärldens utveckling. Men La Ceibas 
maktkorridorer kontrolleras i hög utsträckning av knarkmaffior. I staden 
är vapenkulturen utbredd och många aktar sig för landsbygdens härjande, 
beväpnade och ”påtända” ungdomsgäng. 
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  — Jag är alltid beväpnad, säger den unge mannen. Polisen är korrupt och 
maffians inflytande är stort. Vem ska garantera min och mina två barns 
säkerhet förutom jag själv?  
  Är det den här världen människor önskar undfly för den idylliska tillvaro 
som Moskitkusten sägs erbjuda? I vilket fall som helst är det dessa urbana 
zoner som det verkliga Moskitia försöker integrera sig med. Ett 
missförstånd som bottnar i frånvarande kommunikation eller olikartade 
maktstrukturer som i realiteten ter sig relativt lika? 
  Gränsen mellan Moskitkusten och omvärlden har redan suddats ut, men 
de broar som byggts mellan den isolerade regionen och övriga Honduras 
har beklagligt nog inte främst anlagts med ekonomiska samarbeten och 
sociala projekt — utan med kokain, vapen och illegalt timmer. 
  Ljusskygga element som behåller mystiken kring Moskitia intakt, och 
medan sökandet efter gudarnas vita stad berättas vidare i historieböcker 
förblir den osynliga muren mellan Moskitkusten och Honduras och 
Nicaragua intakt. En mur rest av politisk ignorans, naturreservats vidder 
och frånvarande infrastruktur. 
 
 
 
 
TASBA PRI  — ”Det fria landet.” 
  Det är namnet som krigsflyktingar gav sträckan mellan Las Minas 
utkanter och Moskitkustens stränder under Nicaraguas inbördeskrig på 
1980-talet. Här ringlar sig söndrade vägar genom dalar och skogar, 
korsandes gränser som för blotta ögat inte existerar men som i 
verkligheten utgör vallen mellan två olika världar. 
  Byar tycks medvetet dölja sig för omvärlden bakom lummigt buskage 
och tyngda energier. Är det vägen från det gamla till det nya, eller färden 
från en historisk passus som stängts in i sig själv och inte längre finner 
vägen ut? I det fria landet har skottsalvorna upphört med en efterföljande, 
obehaglig tystnad. 
  Asfalten slutar i Rio Blancos bleka stadsbuk, åtta timmar österut från 
huvudstaden Managua. De miserabla vägnätverken som löper än längre 
österut från Rio Blanco utgör den osynliga gränsvallen mellan det 
industriella och isolerade Nicaragua. Framför ett skiftande landskap 
vecklar ett märkligt panorama av motsättningar ut sig. Synen öppnar upp 
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en tillvaro som inte blott i ryktet utan även i realiteten lever upp till sitt 
rykte, prytt av narkotika och guld och våld medan denguefeberns framfart 
rider på övergivna sopberg och bruna vattenansamlingar. Las Minas, den 
så kallade gruvtriangeln, täcker fjorton procent av Nicaraguas totala 
landyta och ringas in av dalar, böljande floder och tre gruvstäder.  
  Stora delar inringas av naturreservat vars marker rymmer rikliga 
naturskatter, östra Nicaraguas invecklade ingenmansland består av två 
sedan 1987 autonoma delstater — RAAN (Región Autónoma del Atlántico 
Norte) och RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur) — som på pappret 
åtnjuter politisk semiautonomi från huvudstaden Managua. Ett status 
quo som fått ansvaret för sociala rättigheter att falla mellan stolarna och 
öppnat dörrarna för exploatering. 
  Längs Rio Blancos genomfartsled har Casino Atlantic Citys neonskylt 
blekts sönder av solen. Förhoppningen att ingjuta känslan av att rikare 
tider endast är en pokeromgång ifrån en får sig en törn vid åsynen av 
vardagens uteblivna politiska satsningar. Vilket kan få många att känna 
sig utelämnade åt slumpens lurendrejeri. Vart kastar den arbetslöse 
blicken? Lärarinnan Marisela har förvisso ett arbete, och hon tackar gud 
för det, men när skolorna inte är bra spelar det inte så stor roll, menar 
hon. 
  — Jag föddes här i Rio Blanco, men jag lämnade platsen för åtta år sedan 
och nu kan jag bara konstatera att livet här blivit tuffare. Allt färre 
alternativ. 
  Så vad får ett kasino — eller snarare spelhåla — för existensberättigande 
i en stad plågad av urban flykt och hög arbetslöshet?  
  Sista utvägen eller första steget mot total utslagning? 
  Casino Atlantic City ägs av nordamerikaner och den här kvällen sitter 
tjugofem män med ryggarna krökta över spelautomaterna. Lokalen är 
dämpad av besökarnas vaksamhet och önskan efter snabba pengar. 
Kasinot utgör ett slags nöjesfält för Rio Blancos manliga befolkning. 
Andra kanske skulle kalla det verklighetsflykt. I baren står 17-årige Juan 
Carlos med drömsk längtan i blicken. Det är hans lediga kväll. Juan 
Carlos bor i lokalen ovanför kasinot och hjälper till när han kan, vilket 
blir ofta. Han sätter sig på stolen framför en av apparaterna, men vänder 
den ryggen. Längtan tar ånyo över hans ansiktsuttryck. 
  — Man firar bara Alla hjärtans dag i Costa Rica och här i Rio Blanco. I 
Miami firar man inte alls. 
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  Orden kommer från ingenstans. En stor bild av New Yorks skyskrapor 
pryder väggen bakom baren. Det är klarblå himmel över The Big Apple. Är 
det dit längtan tar honom? Miami har många hört talas om här (beskrivs 
som ett paradis), Europa är det ingen som vet exakt var det ligger, än 
mindre skådat i verkligheten. Många av gruvtriangelns utmärglade byar 
anlades av internflyktingar under inbördeskriget på 1980-talet, och 
frånvaron av myndigheter och ouppklarade incidenter från krigsåren gör 
att en djupgående misstro bidar kvar. En misstro till rörelser — främst 
politiska — som ett otal gånger lovat resurser och förbättringar. Löften 
som upplösts i ingenmanslandets torra vindar.  
  Las Minas är en hård tillvaro, en alltigenom mansdominerad värld prydd 
av alkoholismens missnöje och nedstämdhet. Män bär sina mustascher 
och cowboyhattar med märkbar stolthet, kvinnor möter blickar med 
skepsis och handflator viner ofta offentligt över deras kinder. 
  Könsroller är lika cementerade som stereotypa till följd av social 
isolering och kalla krigets bittra dispyter. Regionen är en förlängning av 
Nicaraguas nutidshistoria. En ekologisk skattkista upptäckt av 
ekonomiska intressen och före detta tillflyktsort för Moskitkustens 
ursprungsfolk som under Contraskriget tvingades överge sin tillvaro längs 
regionens floder och kuster. 
  Guldfyndigheterna beräknas vara större än dagens industrisiffror insett, 
men på grund av otydliga politiska överenskommelser mellan RAAN-
länets semiautonoma regering och centralregeringen i Managua finns det 
många frågetecken kring Las Minas — mest utmärkande kring vem som 
egentligen bär ansvaret för sociala rättigheter och miljöhänsyn.  
  Omvärldens närvaro märks inte av nämnvärt. Däremot utgörs många 
hustak, som i Blå bergen, av presenningar med USAID:s emblem, orden: 
”A Gift From the People of United States of America.” I dag är inte 
USA:s närvaro i Nicaragua längre av militär art, intressena är 
marknadsmässiga även om västfinansierade minfält alltjämt ligger oröjda i 
ingenmanslandet från Las Minas till Moskitkusten, om båda gränsers 
terra incognita. 
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OMBORD PÅ BUSSEN kliver en av religionen plågad yngling med 
uppspärrade ögon. Bussen befinner sig i ödelandet där Moskitkustens 
orkanplågade torrmarker ersätts av lummiga skogar. Här drevs den röda 
asfalten ur jorden av orkanen Felix 2009, som längs sin färd inåt landet 
ödelade hus, liv och mångas drömmar. 
  I denna plågade bygd, på väg någonstans (men inte säkert vart), ställer 

sig ynglingen ― skrudad i en grön skjorta och en alldeles för lång Snurre 

Sprätt-slips ― och talar med gäll röst in i en bärbar bandspelares 
högtalare. Snart tar han fram Bibeln ur byxfickan och citerar med vaken 
inlevelse innan han helt svävar iväg till Paradiset med slutna ögon, talande 
i ögon. 
  Den överfulla bussen klyver het sand i lördagshettan medan dess 
resenärer iakttar den neurotiske missionären och dennes alldeles för stora 
kläder. Ömsom nickar de instämmande, ömsom önskar de apatiskt att 
ynglingens predikan snart går hädan. 

  Det är den ― efter 33 minuter. 
  Då tar han kassetten (han har spelat in sin predikan) och byter band. 
Men batterierna är döende och därför låter de saliga sångerna från 
högtalarna som berusade lycksökare utanför nergångna barer. Allt 
utsikten av en isolerad värld, alltmedan världen springer förbi. 
  När bussen senare stannar för matpaus töms den på sina passagerare. På 
kanten av ett av matborden sitter sedan ynglingen med sin bandspelare 
och de berusade rösterna, och spolar tillbaka kassettbandet med den 
inspelade predikan för hand. Börjar det om på nytt igen, eller är 
alltsammans en ändlös cirkel?  
 
 
 
 
EN STOR KYRKOGÅRD välkomnar en till Siuna. Det har regnat och 
kyrkogårdens gräs och träkors torkar i eftermiddagsskenet. Där döden 
lägger sig för den slutliga vilan tar gruvtriangeln vid. 
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  Siuna, belägen i hjärtat av Las Minas bildsköna naturskatter i 
Moskitkustens skogsprydda utkanter, har sakta men säkert börjat 
återvända från de döda och återvinna sitt rykte som tillförlitlig utpost för 
gruvdrift. Men Siuna är med sina tio tusen invånare ändå långt från 
intrycket av sina fornstora dagar då nordamerikanska gruvbolag grävde 
efter guld och erbjöd arbetstillfällen för familjer utan andra 
försörjningsmöjligheter. I dag drivs gruvindustrin av ockupanter, av lokala 
land grabbers. 
  Asiater har till följd av Nicaraguas avknoppningspolitik på 1990-talet 
långsamt börjat leta sig hit och öppnat hotell, restauranger och 
timmerstationer. Länge huserade ett nordkoreanskt timmerbolag i Siuna, 
en närmast absurd syn som agerar exempel på att Nordkoreas isolering 
märkligt nog inte inkluderar Las Minas svårbeträdda skogar. Föråldrade 
verktyg med koreanska beteckningar står kvarlämnade i garage utan 
dörrar, övergivna åt glömskans sken. 
  Ett stenkast därifrån skiner EU-loggan upp lokala satsningar, på 
skolväggar eller involverade i brunnbyggen. Gruvdriften intar en speciell 
och motsägelsefull position inte bara i Siuna utan gruvtriangeln i stort; 
den dikterar mångt Las Minas utveckling och placerar regionen på den 
ekonomiska kartan, men gruvdriften tvingar å andra sidan regionen in i 
en ekonomisk återvändsgränd. 
  Lagunen kallas för La Mina, gruvan. Här finner man gruvkooperativen 
gömda bortom högväxta kullar. År 2005 tog sju kooperativ marken i 
besittning och började leta efter guld under de steniga kullarna, inte långt 
från de nordamerikanska bolagens schakt som drevs med förmånliga 
skattesatser fram tills sandinistrevolutionen nationaliserade gruvdriften. 
  Kooperativen drivs av privatpersoner med gedigna erfarenheter från 
guldruschen före inbördeskriget på 1980-talet. Ett krig som slog hårt mot 
gruvtriangeln och gjorde regionen till ett avlägset slagfält. De ekonomiska 
förutsättningarna för överlevnad blev lika med noll i takt med att 
sandinisterna åsåg hur statskassan slukas av militära utgifter. 
  José David, 55, står med en gul t-tröja slängd över axeln och understryker 
tacksamheten till gud. 
  — Politik intresserar mig inte. Jag är inte politisk någonstans. Jag är en 
gruvkarl och har så varit i 40 år. 
  I tonåren, när Las Minas var hemvist för guldletare och Nicaragua låg i 
händerna på Somozafamiljens diktaturdynasti, började José David vaska 
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guld i floderna. Och han var inte ensam om att sälja guld fram till 
revolutionens nationaliseringsvåg. 
  — Jag höll tusen ounce guld i handen en gång, men de kom och tog allt 
ifrån mig, säger gruvkarln och syftar på “kommunisterna” som förstörde 
landet. 
  Nu är han chef för kollektivet men såren från det förflutna tränger 
alltjämt djupt, misstänksamheten gentemot politiken är intakt och tron 
på framtiden förblir densamma: 
  — Allt hänger på staten. 
  Kooperativens verksamhet bygger på idén om fullständig självständighet 
från staten. Men de sju kooperativen i fråga äger inte gruvmarken de tagit 
i anspråk utan ockuperas.  Inkomsterna, säger de, delas lika inom varje 
kollektiv och allt färdigt guld säljs vidare till köpare från Managua, Costa 
Rica eller andra grannländer. Intresset för Siunas guldrusch har i takt 
med uteblivna påhälsningar från myndigheter och lyckade satsningar 
väckt drömmar till liv. 
  — Det är bra guld här, förklarar José David. Uppemot tjugotvå karats 
rent guld. Allt finns under våra fötter. Och väntar på oss. 
  Det återstår att se ifall Siunas vilda västernliknande guldindustri 
kommer att leda till en marktvist mellan feodala guldkooperativ och 
president Daniel Ortegas vänstersinnade regering. Tills svaret blivit 
praktisk politik fortsätter marken att bändas upp med hjälp av 
sprängmedel och kvicksilver. 
  Kooperativen använder sig av den gamla gruvskolans teknik vilket gör 
processen långsammare men för ögat ekologiskt skonsammare. Men trots 
frånvaron av gifter som cyanid finns många oklarheter kring 
kooperativens långsiktiga kompetens. Istället för geologiska förberedelser 
förlitar man sig helt på erfarenhet och religiösa tro. Istället för storslagna 
planer för miljön gräver man helt sonika igen groparna efter sig. Man har 
redan sprängt fostret till en tunnel som ska föra dem under jord och 
väggar ska resas med färskt virke — men andra säkerhetsåtgärder bortsett 
från rep och ficklampor syns inte till. Ovanför det slukande hålet har 
jorden börjat anta erosionens röda nyanser. Framtiden ligger utstakad 
framför José Davids fötter: 
  — När vi expanderat här ska vi köpa en stuga bland bergen och fortsätta 
arbetet där. Vi har en klar fördel på vår sida — vi har inte bråttom. 
  Närmare lagunen håller grannkollektivet Los Mangos till. De arbetar sju 
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dagar i veckan, delar fynden lika sinsemellan och har liksom José Davids 
kollektiv guldet i ådrorna. 
  — Våra fäder slet för “los gringos” innan inbördeskriget stängde 
guldindustrin i över tjugo år. Nu ser vi till så att guldet lever vidare minst 
en generation till. 
  Orden kommer från Rafael, en satt man i 40-årsåldern. Han överser 
vattentransporten till ett nysprängt borrhål. Det är lördag eftermiddag 
men ingen av de fem gruvkarlarna i spridda åldrar har några planer på att 
bege sig hemåt. 
  — Allt kostar mer i dag än det gjorde förr i tiden. Elektricitet och 
verktyg är knipande utgifter, säger Felipe, som överser processen 
tillsammans med Rafael. 
  Gruvkarlarna vid Los Mangos hämtar elektricitet via en monopolliknande 
elmarknad till dyra priser och avgifter. Allt i ett bakvänt system som 
föddes till följd av den nicaraguanska statens misslyckade integration i 
Moskitkustens och Las Minas semi autonoma län. Siunas nutid länkas 
samman med sitt förflutna, då innebar gruvbolag från stora grannen i norr 
arbetstillfällen, men kanske främst skillnaden mellan hopp och 
hopplöshet. Energiministeriet i Nicaragua har meddelat satsningar på 
elektricitet i mångmiljardklassen, men det är ett projekt som stöter på 
logistiska utmaningar och misstänksamhet hos gruvtriangelns invånare. 
  I framtiden kan således skogsavverkning, som redan förekommer och 
främst i illegal tappning, träda fram som regionens bärande arbetsgivare. 
Det har länge viskats om vägbyggen till hjärtat av Bosawásreservarets 
känsliga urskogsmarker, vilket skulle innebära öppet mål för ytterligare 
avskogning. I dag ockuperas samma ekonomiska skattmarker av 
privatstyrda kollektiv som inte betalar någon skatt för sin verksamhet. 
Lägger man därtill riskerna som arbetet medför — med gamla metoder 
där människan utför maskinens uppgifter — träder en lika politiskt som 
socialt ohållbar situation fram. 
  Nära det svarta schaktet, nu en allt mindre synlig prick i aftonmörkret, 
står en gris fastbunden. De är intelligenta djur, säger José David och ser 
grisen djupt i ögonen. 
  — En gång försökte den lägga sig i hängmattan. Men hängmattan gick 
sönder, berättar gruvkarln. 
  Regnet som med lika jämna som ojämna mellanrum smattrar mot Las 
Minas dalar gör sluttningarna hala och opålitliga. Vilka åtgärder — 
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förutom starkt virke — företar sig de optimistiska gruvkooperativ som 
penetrerar bergsdjupen? Återigen lutar sig José David mot erfarenheten.  
  Och tron. 
  — Vi har Gud på vår sida. Han har inte bara skapat fred i vårt land, han 
har dessutom försett våra marker med guld. 
   
 
 
 
TIO TIMMAR FRÅN SIUNA finner man gruvtriangelns vredgande motor: 
Bonanza.  
  Stadens namn är det inte många som vet varifrån det kommer, men det 
anspelar på expansion och under 1880-talets nicaraguanska guldrusch, då 
Las Minas beboddes av mayangnaindianer och ett magert antal 
småbönder, fanns det klara motiv för namnvalet. Bonanza är en stad med 
tio tusen invånare och 80 procents arbetslöshet belägen där den dragna 
landvägen slutar på kartan. Bakom det gröna tomrummet återfinns endast 
en handfull indianbyar. Bonanza är beviset på ett samhälle som genom 
sitt beroende av en singelindustri ser sig omringad av en verksamhet som 
även kan bli dess undergång. 
  Bokstavligt menat.  
  Luften i Bonanza är dålig, på gränsen till syrefattig, något lokalbor 
uppgivet instämmer i och som ortsläkare reser varningstecken kring. 
Astma, tbc, dengue, malaria och vattenburna sjukdomar skördar offer i 
frekvent takt i gruvtriangelns svårbeträdda epicentrum, i en av 
Nicaraguas klart fattigaste regioner. 
  — Hälsoläget har på många håll förbättrats, men den är fortfarande 
mycket allvarlig, uppger en kvinnlig läkare från Kuba, stationerad på en 
av få tillgängliga kliniker i Bonanza, en av stadens tre tillgängliga läkare. 
  Bonanzas stadsbuk är en pumpande ådra. Småbutiker med handskrivna 
skyltar köper och säljer guld och invånare släntrar fram bäst de kan i de 
ständiga lerpölarna medan gruvbolaget Hemconics fyrhjulsdrivna fordon 
åker skytteltrafik mellan huvudkontoret på krönet och gruvorna utanför 
stan. Cowboyhattar blänker på butikshyllornas podium bredvid 
vandringsboots och machetes; prioriterade varor framför trendiga jeans 
och påkostade kopior av Gucciväskor. Syner som bekräftar gruvtriangelns 
cementerade könsmaktsordning; stämningen i Bonanza är oavsett 
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tidpunkt eller veckodag spänd och vakande. Iakttagande blickar följer 
okända anleten med en blandning av förundran och förakt. På marknaden 
används den gynnsamma tungmetallen som officiell hårdvaluta, vilket 
gjort guldet till ett oresonligt maktmedel. 
  Bonanza vore ingenting utan guldet. En vedertagen sanning med 
modifikation som det kanadensiska gruvbolaget Hemconic omvandlat till 
en närmast religiös uppenbarelse. Hemconic (Hunt Exploration Mining 
Company Nicaragua) är ett privatägt gruvbolag som borrat efter guld i 
Bonanza med hjälp av lokalanställda sedan februari 1995. Gruvkontraktet 
löper ut år 2045 och tar 12 400 hektar i anspråk. Nu, snart två decennier 
sedan starten, är Hemconic en lika integrerad del av samhällskroppen 
som sina nordamerikanska föregångare; guldjakten erbjuder 600 
ovärderliga arbetstillfällen, varav 140 nere i gruvschakten. Av dessa 600 
anställda är endast 20 kvinnor. 
  — Företaget bryr sig verkligen om kommunen, säger José Antonio 
Maileda, Hemconics informationschef i Bonanza. 
  Den trinde 50-årige mannen med tunt rakad mustasch förklarar 
gruvdriftens betydelse för bygden samtidigt som han kedjeröker och 
dricker en Coca-Cola. Hemconic sponsrar datalektioner och Fröken 
Bonanza-tävlingar där minderåriga modellerar i almanackor tätt intill 
gruvbolagets emblem. 
  — Jag vet heller inte många företag i Nicaragua som anordnar julfester 
och ger presenter till barnen och som skickar sina sjuka anställda till 
landets bästa sjukhus: militärsjukhuset i Managua. 
  José Antonio besvarar själv den retoriskt ställda frågan: 
  — Inte ens de statliga bolagen är så generösa. 
  Att integrera sig lokalt, särskilt i singelindustrisamhällen, är ett smidigt 
sätt att forma sig ett respektabelt ansikte utåt och i samma veva ge 
samhället ifråga en överdriven känsla av beroende och tacksamhetsskuld. 
Bonanzas beroende av gulddriften ser inte José Antonio som något 

problem ― snarare som stadens livboj. 
  — Men många vill ju smutskasta Hemconic och sprida ut falska 
uppgifter. Gruvan innebär välbetalda arbetstillfällen, säger han stolt. 
  José Antonio, som arbetat för Hemconic sedan starten 1995 och 
dessförinnan för det nordamerikanska gruvbolaget, tillbakavisar de 
uppgifter som gör gällande att en miljöskandal håller på att brisera i 
Bonanza. Utsläpp av cyanid och andra gifter som används i 
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framställningsprocessen av guld når närliggande floder. En utveckling som 
inte bara sätter Bonanza och Las Minas långsiktiga trovärdighet och 
existensberättigande på spel, utläckta gifter når även människors 
dricksvatten och tillvaror norrut i Moskitkustens djungler. 
  Opinionen mot gruvdriften visar sig emellertid vara minimal, och fåtalet 
som höjt rösten mot industrin har fått klart för sig att den ses som en 
fiende inte bara till Hemconic, utan till Bonanza och dess invånare i stort. 
En organisation som upplevt Hemconics kritik är ”utländska” Centro 
Humboldt, vars lokalkontor återfinns ett stenkast från Hemconics 
gruvborg. Humboldt är en nicaraguansk ickestatlig organisation (NGO) 
grundad på 1990-talet, döpt efter en tysk biolog verksam under 1800-talet 
och rest på stöd utifrån, däribland EU. Organisationsnamnet tycks ha 
givit Hemconic den nödvändiga förevändningen att stämpla rörelsen som 
”tysk” och “utländsk”, som främlingen som inte förstår sig på traktens 
mentalitet eller behov. 
  Sedan 2007 har Centro Humboldt åsett 45 gruvtillstånd beviljas olika 
privata och statliga initiativ i gruvtriangeln — främst rörande 
guldutvinning. Leonardo García Brown, centrets talesperson och själv 
uppvuxen i Las Minas, understryker att Humboldts uppgift är att visa på 
gruvdriftens brister och inte låta sig tystas. Problemet kärna, påpekar 
han, är att regionen är klassad som reservat samtidigt som det är en 
ekonomisk kittel. En intressekonflikt på människans och miljöns 
bekostnad. 
  — Det är Hemconics ansvar att floders tillstånd har försämrats. De är 
den största ekonomiska kraften här och borde inse att det inte går att 
dribbla bort ansvarsfrågan.  
  Förgiftat vatten har nått floderna och förgiftat fiskar och satt 
människors hälsovillkor på spel. De flesta i Bonanza har inte råd att köpa 
vatten, enda valmöjligheten blir därför att dricka det vatten som erbjuds; 
kranvatten som provtagningar visat innehåller halter av hälsoskadliga 
substanser. 
  — Vi har sett det förr, alla företag säger att det inte är deras fel, ansvaret 
är alltid någon annans. 
  Men, backar Leonardo retoriskt, centret är inte motståndare till 
gruvdriften i sig, ett uttalande som instämmer i regionens inställning till 
gruvdriften som ekonomisk livlina. Han har själv vuxit upp med gruvorna 
i sin närhet, fostrats i ett tillstånd där tillvaron och möjligheten mångt 
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dirigeras av den blänkande metallen. 
  År 2003 kunde hälsoaktivister från byar utmed Moskitkusten konstatera 
att sju barn dött till följd av Hemconics cyanidutsläpp. Dödsorsaken var, 
visade Humboldts egna prover, att barnen hade druckit cyanidförgiftat 
vatten från Bambanafloden, en flod som längre in i Las Minas rinner längs 
med guldgruvornas fötter. Men de uppmärksammade utsläppen 2003 var 
på intet sätt de första att nå vare sig allmänhet eller medier. Redan första 
produktionsåret, 1995, rapporterades det om giftutsläpp i byar bebodda 
av mayangnaindianer, och så sent som i februari 2010 tvingades tretton 
familjer överge sina hem nära ett dammbygge i Bonanza på grund av 
hälsofaror. Men trots Humboldts upprepade anmälningar och 
gruvdriftens dokumenterat negativa inverkan på ekologi och tillvaro har 
utvecklingen passerat förbi obemärkt i maktens korridorer. 
  UNESCO beskriver utropandet av Bosawasreservatet som en “seger i 
strävan efter bevarandet av regnskogen i norra Nicaragua”. Även klassad 
som Centralamerikas största regnskogsområde. Men FN-organets 
positiva ordalag följs upp av orosmoln. Regelverken för ekonomisk 
verksamhet inom naturreservatet är tydliga och förbjuder bruk av 
kemikalier som riskerar att skada naturen. Förordningar som emellertid 
inte bara Hemconic utan även mindre ekonomiska krafter — däribland 
illegala — konsekvent ignorerat. Intressena bakom verksamheten är stora 
och kedjan av inblandade tar en hela vägen till inflytelserika bolag i 
västvärlden vars kemikalier används av gruvkollektiven för att bemästra 
gruvtriangelns marker. 
  Men de privatägda gruvkollektiven ger ändå Centro Humboldts störst 
huvudbry: 
  — Vi försöker förmå gruvkollektiven att sluta bedriva gruvdrift i 
anslutning till floden Pis Pis. 
  Kollektiven har å sin sida stängt dörren mot omvärlden och försett sig 
med beväpnade vaktstyrkor som håller utomstående på avstånd. 
  — De släpper inte in oss, säger Leonardo. Situationen är ytterst allvarlig 
och problemet är att ägarna kommer utifrån och för med sig en annan 
mentalitet, ett annat sätt att se på miljön. Skulle vi insistera på att ta oss 
in till gruvpunkterna skulle det bli ett blodbad. 
  Centro Humboldt ser största faran i de facto att kollektiven bedriver 
gruvdrift efter gamla metoder i direkt anslutning till floden, med hjälp av 
kvicksilver som lätt förenas med Pis Pis. I närheten av gruvpunkterna 
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återfinns även flera skolor. Leonardo vill inte tänka tanken men går 
ytterligare dyrbar tid till spillo återstår bara en sak: 
  — Beväpnad konfrontation. Förhoppningsvis med stöd från 
myndigheter och polisväsende. Men i dag är Bonanza laglöst land. En 
tidsinställd bomb. 
  Det växande problemet reser sin ryggrad kring de facto att de privata 
gruvkollektiven, till skillnad från de etablerade gruvbolagen, inte är 
bundna till några regelverk eller bindande avtal. De betalar istället svart 
för illegala kontrakt, en aspekt som är regel snarare än undantag även 
inom den illegala skogsindustrin. Centro Humboldt är en av få nyktra 
röster inom gruvdebatten. Väggarna är prydda med informationsblad och 
kartor som återger gruvtriangelns ekologiska tillstånd.  
  Enligt Centro Humboldt: Inte särskilt bra.  
  Årtionden av oreglerad gruvdrift och illegala skövlingskvoter har inte 
endast släppt fram erosion och instabilitet, översvämningar har dessutom 
blivit lika vanliga inslag under regnperioderna som skogsbränder har blivit 
ständiga hot under de torra somrarna. Sociala tillstånd försämras, lyder 
deras summering, vilket vidgar avståndet mellan de sociala klasserna. 
Bibehållen hälsa blir en lyx och hotad ekologi förblir ett självklart inslag i 
Las Minas vardag. 
 
 
 
 
DE FÖRSTA MÄNSKLIGA invånarna inkvarterade sig i Moskitkustens 
djungler för tre tusen år sedan i form av amerindianer från Sydamerika. 
Ättlingar till Moskitkustens första invånare utgörs av dagens Pech- och 
Tawahkafolk. Christopher Columbus var förste europé att ankra längs 
dessa kuster under sin sista seglats år 1502, då nådde han udden som 
alltjämt bär det namn som erövraren gav platsen i stormens öga: Cabo 
Gracias a Dios — ”Tack Gud-udden.” 
  Moskitkustens hårda terräng bestående av lömska träsk och djupa 
skogar hindrade européerna från att på allvar utforska platsen. Det dröjde 
tills 1700-talets slut innan de spanska missionärerna, med stöd från 
armén, fick fäste. Det här var piratland och ursprungsfolken formade 
allianser med piraterna för att värja sig mot de brittiska och spanska 
prästerna och guldletarna. Det är här någonstans som platsen fick sitt 
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mytomspunna namn; britterna beväpnade nämligen stammarna med 
musköter, los mosqueteros, ett smeknamn som med tiden blev los miskitos, 
vilket i dag är namnet på Moskitias största folkgrupp. 
  Miskitofolket tros vara resultatet av förrymda afrikanska slavar från 
portugisiska skepp och västindiska plantagearbetare som strandade på 
ögruppen Miskito Keys, nära den punkt Columbus nådde 1502. De 
afrikanska och västindiska influenserna gav senare upphov till ett smärre 
kulturell potpurri bestående av afrikanska inslag och kreolengelsk 
grammatik. 
  År 1687 upprättades Miskitofolkets kungarike med hjälp av 
Storbritannien i form av ett brittiskt protektorat för att säkra landets 
regionala intressen. Miskitomonarkin styrdes av en formell patriark som 
politiskt inte hade något riktigt inflytande förutom sin moraliska och 
symboliska auktoritet. Britterna och moskitkungariket kontrollerade 
därefter tillsammans stora delar av den karibiska kusten, från centrala 
Honduras ner till södra Costa Rica under mitten av 1800-talet, i ett till 
synes evigt krig mot spanjorerna. Dessa ”miskitokungar” var 
“mellanhänder” snarare än brittiska marionettdockor, menar etnologerna 
Philip Dennis och Michael Olien i essän Kingship Among the Miskito. 
Miskitokungarnas auktoritet och förtroendekapital bland den egna 
befolkningen gav dem en viktig plats för britternas intressen, menar de. 
Legenden berättar även hur mäkta förvånade det brittiska kungahuset 
blev när de mottog miskitofolkets kung Oldman och slogs av hans mörka 
hudfärg. Miskitos sökte aktivt en brittisk identitet, anser forskare som 
kunnat bevisa att britterna i flera fall namngav miskitofolkets kungar, 
vilket tyder på miskitofolkets eftergifter för den brittiska 
kolonialmakten. 
  År 1894 invaderade Nicaragua stora delar av Moskitkusten och tvingade 
miskitomonarkins representanter att underteckna en politisk 
överenskommelse samtidigt som ett avtal slöts mellan Honduras och 
Storbritannien som hyste in resterande delen av Moskitkusten under 
honduransk flagg. Britterna vann kontrollen över Belize och 
miskitofolket såg snabbt en utveckling som tvingade dem att underordna 
sig Nicaragua, vars befolkningsmajoritet är mestizos, spanskättlingar, 
miskitofolkets historiska fiender. Som en följd av de forna banden till 
britterna bedrev nicaraguanska staten en apartheidpolitik gentemot 
miskitoinvånarna; de hade bland annat inte tillstånd att resa fritt till 
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stillahavskusten, där de flesta arbetstillfällen fanns, och undanhölls 
samhälleligt inflytande. Nicaraguas revolution 1979 åsamkade en djup och 
för många evig spricka inom miskitofolket. 
  Många anslöt sig till sandinisternas sociala program men desto fler 
anslöt sig till de USA-finansierade och, det är viktigt, engelskspråkiga 
Contras. Skälen till misstron mot sandinistrevolutionen var många, men 
framför allt därför att Moskitkustens (där det upplösta kungariket en 
gång i tiden upplevde militär styrka och autonomi) naturtillgångar 
nationaliserades. 
  I dag lever miskitofolket förvisso utan en monark, men de är likväl det 
mest inflytelserika och ekonomiskt starka ursprungsfolket i Moskitia och 
gjorde i slutet av 2009 återigen anspråk på självständighet från Nicaragua. 
Självständighetsanspråket är inte nytt utan har existerat sedan 1894, 
menar miskitofolkets förtroenderåd, men skillnaden nu är att man 
bestämt sig för ett nationsnamn (Kommunala Moskitnationen), en 
nationalsång och en flagga.  
  ”Varje nation har rätt till självständighet, och vi är en nation”, fastslog 
Oscar Hodgson, jurist inom självständighetsrörelsen. 
  Förtroenderådet meddelade samtidigt att man ståtar med en egen armé, 
bestående av män som för tjugo år sedan var viktiga pjäser inom Contras. 
Dessa omständigheter tillsammans med ekonomiska intressen talar starkt 
emot rörelsens möjligheter att flirta den sittande sandinistregeringen till 
förhandlingsbordet. Enligt Nicaraguas grundlag räknas varje armé vid 
sidan av den nationella som olaglig, och de facto att en sådan skulle 
kommenderas av före detta sandinistfientliga Contraskrigare (som så sent 
som i slutet av 1990-talet erbjöd staten väpnat motstånd) skulle göra 
situationen politiskt ohållbar. Miskitofolkets krav på demokratiska 
rättigheter är på många håll helt befogad, men följdfrågan blir om en 
moskitnation verkligen skulle vara ett demokratiskt föredöme med 
eventuella krigsförbrytare på inflytelserika regeringsposter. 
  Juan Escobar är läkare och bekymrad. Han var tidigare stationerad i Rio 
de Janeiro för Röda korsets räkning och arbetade länge i de isolerade 
samhällsfickorna djupt inne i Moskitkustens djungler. Blodspill och 
allehanda maktkamper har knuffat sociala rättigheter till politikens 
bakgator, däribland hälsofrågor och kvinnors rättigheter. Nedsjunken 
framför skrivbordet på mottagningen i La Ceiba, omringad av olika 
diplom på flera olika språk, fastslår Juan att hälsoläget längs de forna 
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arbetsfälten i Moskitia är allvarligt. 
  — I Moskitia hägrar inte enbart svåra hälsovillkor, där är malaria och 
dengue också utbredda problem. Allt är kopplat till en och samma rot, 
och huvudorsaken är missriktade resurser. Dit når helt enkelt inte 
tillräckligt seriösa hälsoprojekt. 
  Uteblivna sociala satsningar i en region plågad av dålig hälsa, 
arbetslöshet och allmän utsatthet drabbar först och främst de 
ekonomiskt mest utsatta. Längs Moskitkusten, liksom i många andra 
delar av världen, drabbas kvinnor hårdast av politikens 
tillkortakommanden — och särskilt kvinnor tillhörande sociala 
minoriteter. 
  Omständigheter som inte enbart grott ur patriarkala traditioner och en 
mansdominerad historia, utan även ur regionens isolerade tillvaro. Det 
menar kvinnoorganisationen AMICA, som arbetar med att påverka det 
politiskt och ekonomiskt mansdominerade samhället om diskriminering, 
övergrepp och sociala klyftor. De ställer sig öga mot öga med en 
mentalitet och tradition som inte bara speglat utan även format 
samhället, med klara band tillbaka till kolonialismens enkelspåriga 
världsbild. 
  — Situationen är en balansgång, menar María, en av AMICA:s anställda 
och eldsjälar som tar emot i rörelsens lokaler i Puerto Cabezas (eller 
Bilwi, som staden heter på miskito), det semiautonoma Nicaraguas 
huvudstad. 
  I en soffgrupp sitter en ung kvinna hopsjunken. Hon hälsar knappt 
hörbart under sorgsna ögonlock. Hit vänder sig många kvinnor med 
uppgifter om misshandel, övergrepp, trakasserier. AMICA påminner dem 
om sina rättigheter, bjuder in till seminarier, visar dem broschyrer att 
studera — något mer juridiskt kan AMICA inte göra. Av två orsaker; de 
har inte resurserna, och fortfarande möter det övriga samhället AMICA 
med skepsis och motstånd. Gentemot omvärlden är förhållandet däremot 
det motsatta; rörelsen deltar i globala kvinnokonferenser och har börjat 
etablera sig som en ekoturistisk pärla i Nicaraguas autonoma regioner. I 
de populära guideböckerna uppmuntras ryggsäcksresenärer besöka 
ekoturistiska fiskebyar, promenera i djungler, paddla kanot och fiska i 
vattnen.  
  Idealbilder av välmående miskitobyar där kvinnor får ta plats? 
  Inte riktigt, menar María: 
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  — Byarna jobbar hårt för att avväpna de stereotyper som samhället 
tvingat på dem. Vi har som miskitos rätten att leva efter våra egna seder 
och trosuppfattningar. Men som kvinna har man även rätt att få sina 
globala rättigheter tillgodosedda. Därför är det viktigt att låta olika 
världar få mötas. 
  I den geopolitiska södern, och miskitodominerade Nicaragua är inget 
undantag, är mannen alltjämt ofta försörjare och skulle mannen hamna i 
fängelse dömd för exempelvis kvinnomisshandel hamnar förmodligen 
övriga familjen på gatan. Kvinnor befinner sig alltså i en juridisk gråzon, 
utelämnade åt väntan på attitydförändringar som inte lär anlända utan 
ekonomisk demokrati och förändrade politiska prioriteringar. 
  Machopolitiken har länge präglat Moskitkusten. Både lokal och global 
politik. Det var i Puerto Cabezas, då en viktig utpost för bananexporten, 
som soldater som sympatiserade med nationalhjälten Augusto Sandino i 
slutet av 1920-talet revolterade mot den konservative och USA-stödde 
presidenten Adolfo Díaz. Ett myteri som spred ytterligare uppvaknelse 
och stöd för Sandinos växande bondeuppror. Men Sandino mördades av 
Somozafamiljens allierade och Nicaraguas folkliga revolt tryckte på paus 
fram till 1979. Däremellan sjösatte John F. Kennedys regering 1961 den 
misslyckade operationen vid Grisbukten på Kuba från Puerto Cabezas 
stränder. 
  Längs samma i dag smutsbruna stränder finner man övergivna 
sköldpaddsskal, likt vilset bråte efter ett skeppsbrott. I angränsande 
fiskesamhällen bjuder fiskare på nyfångad fisk. Brisen drar förbi som en 
svalkande ådra genom trähusen och ger puls och dynamik åt Karibiens 
forna piratfäste. Dagens piratmotsvarigheter är den organiserade 
brottsligheten som bakom kulisserna lyckas påverka den politiska 
dagordningen. 
  Liksom för 400 år sedan. 
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NÄR KRIGET RASADE var Ted Homier comandante, officer för USA-
finansierade Contras. 
  — Gårdagens fiender sluter dagens politiska allianser. Vem kan du lita 
på? undrar han.  
  Ted undviker regnet med några snabba steg. Den forne krigarens blick 
är kvar därute, i stridens hetta. Hans imponerande och kattlika 
kroppsspråk tillhör den som levt på helspänn en längre tid, i Teds fall 
som militär auktoritet. Leendet innehåller spår av historiens cynism, som 
om det omedvetet vill berätta att kriget var för intet. I dag titulerar han 
sig som miljöaktivist inom miskitorörelsens politiska språkrör Yatama 
och äger en lancha, en motorbåt som ligger ankrad i Rio Cocos 
flodmynning ett stenkast hemifrån. 
  På andra sidan det regnbruna vattnets ränna tar Honduras vid. En enkel 
stuga reser sig farligt nära det eroderade flodstupet. 
  Rio Coco utgör gränsen mellan Honduras och Nicaragua i Moskitia. 
Hösten 2007 uppmätte floden elva meter över normalnivåerna till följd av 
en orkanserie, härförd av kategori 5-orkanen Felix. Långt inne längs de 
svåråtkomliga fickorna jobbar två colombianska kokainbaroner som bäst 
på att utrota varann i ett smärre drogkrig med magra fiskebyar som 
kuliss. En av kartelledarna kallas i folkmun för “Kokainpastorn” men hans 
bakgrund, persondata och syn på Moskitkusten som boplats är okänd 
fakta för omgivningen. Det enda man känner till är hans mål — 
herravälde över en lukrativ knarkrutt — och “Kokainpastorns” 
tillvägagångssätt: våld. 
  Fastän Rio Coco i och med avsaknaden av befintliga vägnätverk utgör 
enda transportmöjlighet förblir färder längs floden ändå en smärre lyx. 
Anledningarna är dyra bensinpriser och inbördeskrigets oläkta sår. Många 
räds floden; under kriget lade beväpnade miliser — rebeller och 
arméförband — till vid brynen och plundrade byar, våldtog kvinnor, 
tvångsrekryterade pojkar, gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser. 
Förnedrande ingredienser som inbördeskrig strör över klämda 
civilbefolkningar. I dag bär floden på sjukdomar, torkar ut under 
skördeperioder och svämmar över under vintrarna. Element som vidhåller 
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flodbefolkningen i väntelägets oförutsägbara tillvaro. 
  I ett årtionde opererade Ted från Rio Cocos stränder iklädd Contras 
uniform. Då utgjorde floden gränsen mellan krigsskådeplatsen och 
flyktinglägren, politiska vänsterprojekt och USA-kontrollerade 
militärbaser, två av östs och västs bondpjäser i kalla kriget. Han var 17 år 
när han anslöt sig till den miskitoledda flanken av motståndsrörelsen som 
bekämpade sandinisterna, en rörelse som finansierades av den 
framväxande kokainhandeln längs Moskitkusten. När krigslarmet ljöd 
som starkast i mitten av 1980-talet var han comandante, år 1990 lade han 
och övriga Contras ner sina vapen och bildade Yatama. Han har fem 
söner och ett helt nytt socialt liv, men ändå tar kampen aldrig slut, menar 
han. 
  — Efter att vi fick vår fjärde son suckade min fru högt. 
  — Bara söner. Vi tänkte: vi skaffar ett barn till, men så blev även det en 
son, fyller hustrun María i och blinkar åt minstingen. 
  I dörröppningen står hunden Rambo och iakttar omgivningen med 
aktsamhet.  
  — Rambo Jr, skämtar Ted, som med sin bakgrund som Contra kan 
tänkas vara Rambo den äldre. 
  Som miskito växte han upp under Somozatidens repression, i en tid då 
Nicaraguas ursprungsfolk inte tilläts tala sina egna språk eller leva efter 
egna seder. 
  — Historien har en märklig förmåga att ständigt upprepa sig, säger han 
medan myggen tröttnar på att leta springor i hans grova boots. 
  Han syftar på den brutala händelse som ägde rum i december 2009. I 
byn Walpasixa, söder om Puerto Cabezas, anklagades den sandinistledda 
armén för en humanitär och ekonomisk katastrof. En händelse med 
politiska förtecken i en region plågad eller frälst (beroende på vem du 
frågar) av kokainets närvaro. Allt började med uppgifter gällande 
byinvånare insyltade i narkotikahandel med colombiansk anknytning. 
Den 7 december anlände femtusen soldater till Walpasixa och 
genomsökte hus, konfiskerade människors privata ägodelar, misshandlade 
ungdomar och stal, enligt förtvivlade vittnen, motsvarande 22 000 kronor 
från kyrkans kollekt. 
  Kollektiv bestraffning för några fås handlingar, menar Ted. 
  Enligt en utredningskommission dödades även boskap medan soldater 
länsade familjers skrala matförråd. En äldre herres känslosamma 
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vittnesmål, som senare blev hett nyhetsstoff i nicaraguanska medier, 
berättar hur två av hans söner sköts till döds medan de i lugn och ro 
styrde sin fiskebåt utåt reven. 
  — De här aktionerna är en del av regeringens etablering i Moskitia, 
menar Ted. Under banderollen “narkotikabekämpning” flyttar man stora 
delar av flygvapnet hit till Moskitkusten. Det är en krigszon — ändå 
hävdar de att det inte pågår nåt krig, än mindre att vi miskitos skulle 
utgöra nåt hot mot staten. Men vi är ett hot på många sätt, enbart på 
grund av våra seder och kulturer. 
  Händelsen i Walpasixa river upp sår och Navidad Roja (”röd jul”) 
återvänder som en mardröm från det förflutna och aktualiserar sorgen. 
Sandinistarmén sjösatte 1981 ett militärt uppdrag från högsta ort som 
opererade i byar längs Rio Coco. Måltavlor då var Contrasanhängare och 
förrymda sympatisörer till den störtade Somozaregimen som hade 
omgrupperat sig i Honduras med stöd från USA, och som nu enligt 
uppgifter skulle samlas till ett möte i byn San Carlos. Sju tusen soldater 
anlände, evakuerade byar som senare brändes ner till aska. Enligt Yatama 
mördades civila i tusentals och fastslaget är att än fler drevs ut på 
krigsflyktingens olycksbådande vandring. Yatama håller president Daniel 
Ortega personligen ansvarig för “röd jul”, en anmälan om folkrättsbrott 
har lämnats in fallet har inte nått högre instans. 
  — De kollektiva såren läker sakta här, säger Ted och nickar mot 
djungeln, Moskitia, som kanske mer än någon annan plats fått uppleva 
konsekvenserna av Centralamerikas tragiska nutidshistoria. 
  Hur makten än klär sig, oavsett ideologier, partifärg eller löften, ser 
miskitofolket samma mönster upprepa sig. Än svårare blir det i frågan om 
upprättelse — både för miskitos som engagerade sig för de USA-
finansierade Contras och de som i egenskap av internflyktingar såg sig 
som utnyttjade brickor i det geopolitiska spelet. Centralstyre förblir det 
unisona temat längs Rio Coco — miskitos är och har varit mycket 
skeptiska till ”integrering”.  
  Historien räknar upp många olika överhuvuden över miskitofolket: 
Somozadynastier, sandinistrevolutioner, ekonomisk utsugning, kokainets 
inflytande. Hur makten än klär sig — oavsett ideologier, partifärger eller 
löften — ser miskitofolket samma mönster upprepa sig. 
  — De som bäst såg efter miskitofolket var faktiskt, ironiskt nog, 
britterna under 1700-talet. En kolonialmakt med egna intressen som ändå 
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lät miskitofolket få behålla sin identitet, säger Ted, i en sömndrucken 
jakt efter en historisk ljuspunkt att klamra sig fast vid. 
  En folkgrupps överlevnadsförmåga beror, menar den forne 
Contrasofficern, på kulturen: 
  — Det viktigaste är att våra barn lär sig miskito. Utan sitt språk dör 
kulturen. 
  Han sneglar åt de fyra barnen, ler och ber Rambo Jr att kliva ner från 
soffan. De smutsiga tassarna lämnar avtryck efter sig över lädret. 
  Ted lever i Waspám, sju timmars bussfärd från Puerto Cabezas. Här 
stod endast två hus intakt efter inbördeskrigets framfart, men det var 
ändå hit flyktingarna kom när lugnet återvände. Längre upp längs floden 
var marker minerade, hela byar utplånade, förutsättningarna för mänsklig 
tillvaro begränsade. Torget pryddes länge av ett minnesmonument för de 
fallna Contraskrigarna. Ett monument som inte längre står kvar; troligen 
avlägsnades det efter sandinisternas återkomst till makten 2006. 
 
 
   
 
BARRY WATSON ÄR före detta pilot och numera egenföretagare som talar 
engelska lika flytande som spanska. Han föddes i Bluefields, 
nicaraguanska Moskitkustens kommersiella och kulturella hjärta, på 1930-
talet som son till ett utmärglat miskitopar med ytterligare nio söner. 
  Då, långt innan revolutionen 1979, fanns det jobb. 
  — På den tiden fanns här ett nordamerikanskt russinföretag. Men 
vädret är lika pålitligt som livet i stort här, russinbolaget var nämligen det 
sista vi sett när det gäller arbetstillfällen här. Sedan dess har ingen 
regering eller något företag satsat på oss. 
  Han utbildade sig till pilot i USA och flög i Honduras under 
inbördeskriget. Han tvingades fly från Nicaragua efter att ha anklagats 
för att vara budbärare åt Contras. Flykten förde Barry tillbaka till USA 
där han i tio år slet hårt med två heltidsjobb. Efter kriget återvände han 
till Waspám, byggde sig ett hus från grunden och öppnade småningom 
dörren till hotellverksamhet. Till skillnad från Ted Homier tror Barry 
Watson att folk visst har gått vidare. Såren är läkta. 
  — Alla vet vem som var Contras och vem som var sandinista under den 
tiden. Vi bryr oss inte om det där längre. 
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  I det som Barry kallar det “fördolda Moskitia” är tillvaron lugn. Trots 
kokainets närvaro. 
  — Trakten präglas visserligen av kokaintrafiken längs floderna, men jag 
skulle inte säga att vi plågas av den. Och det är stor skillnad. 
  Många byar har kommit över säckar med kokain (omkring 50 kilo), sålt 
det vidare till anländande kartellförgreningar på den honduranska sidan 
och med inkomsterna gjort vad regional- och centralregeringar inte har 
gjort: satsat på infrastruktur, levererat elektricitet och byggt bostäder. 
  — Det är tydligt varifrån dollarsedlarna kommer och alla vet när någon 
här i Waspám eller i grannbyarna har kommit över eller handlat med det 
vita guldet. Då bokstavligen flyger dollarsedlarna omkring. Folk betalar 
socker och bussbiljetter med dollar och äldre damer pudrar kokain under 
armarna i tron att det är deodorant. 
  Den äldre miskitogenerationen har förblivit arbetslös sedan 
inbördeskriget. Före revolutionen arbetade de för nordamerikaner i Las 
Minas gruvschakt, under inbördeskriget levde de i miserabla flyktingläger 
i Honduras — i dag är de sysslolösa.  
  Unga ser ut att möta samma öde, befarar Barry Watson. 
  — Jobbtillfällen är noll och ingen har resurser att satsa på en utbildning. 
Att korsa gränsen till USA och jobba svart framstår här som ett “bra 
alternativ”. 
  För isolerade regioner som Moskitkusten sätts stora förhoppningar till 
global anpassning, främst ekonomisk, och frågan är vad som händer när 
isolation och brist på resurser hindrar regioner och utvecklingar från att 
kliva uppåt på den globala stegen? 
  — Du vänder kappan efter vinden. Alla politiker är korrumperade och 
makten oavsett utseende förändrar människor, säger Barry och berättar 
att han hållit hov för Arnoldo Alemán i sin trädgård. 
  Alemán anses vara den mest korrupta politikern som Nicaraguas 
moderna historia någonsin producerat. En av världens mest korrupta 
ledare, enligt Transperency International. År 2010 beviljades Alemán 
amnesti efter att först ha fällts för att ha stulit omkring hundra miljoner 
dollar ur statskassan. Barrys teori om den korrumperande makten 
inkluderar även miskitopartiet Yatama, som efter lokalvalen 1990 för 
första gången vann samhällsinflytande sedan miskitofolkets kungarike föll 
hundra år tidigare. 
  — Men vissa folkvalda miskitos spolade snabbt bort det förtroendet 
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genom att supa och bära sig oerhört korkat åt. 
  Han åsåg med egna ögon hur berusade Yatamapolitiker stannade bussar 
och sköt i luften med revolvrar. 
  — Visserligen hade de inte stora portioner erfarenhet då, men ändå... 
Rena vilda västern, suckar han. 
  På Barry Watsons bord ligger flygtidningar uppvikta. Han drömmer om 
ett tvåsitsigt plan, att flyga tillsammans med hustrun till Bluefields då och 
då. En dröm, säger den gamle mannen och tvekar aldrig när han får frågan 
om hur länge han vill leva: 
  — För alltid. 
 
 
 
 
VID RIO COCOS flodbank väntar en colombian med flyktig blick på 
flodbåten som ska hjälpa honom att korsa gränsen mellan Honduras och 
Nicaragua. Han har inte rest längs med Moskitkustens befintliga 
transportmedel, fyrhjulsdrivna busstaxis eller flodbåtar, han anländer i 
stället längre inifrån Rio Cocos okända vatten, den sista biten till fots 
från gömda stigar i sällskap med en moskitkvinna. Hans guide, förklarar 
colombianen, förtegen om både hennes och sitt eget namn. 
  Deras packning innehåller stora säckar med ris och väskor fyllda till 
bristningsgränsen. Mellan raderna klargör han att han inte önskar berätta 
vad som fört honom till Moskitkusten. Men han berättar att han varit här 
flera gånger. Det enda som kan fastslås utan att veta mer om mannen och 
om hans förehavanden eller intressen är att han i egenskap valt en märklig 
plats att turista i. Alla colombianer utpekas per automatik som 
involverade i knarkruljansen, även när så inte är fallet. Det har de två 
colombianska kokainbaronerna längre upp längs Rio Coco sett till. 
  I Moskitkusten har just omgivningen i sekel utgjort hotet mot 
människor. Slavhandel, krigsskådeplats, ursprungsfolk som rest vapen 
mot varandra. I stillheten som rådde fram till statskuppen i Honduras 
2009 har de sociala klyftorna etablerat sig. Intrycket av en gömd värld 
förkroppsligas i avsaknaden av infrastruktur, industrier och framtidshopp. 
En plats att vilja komma bort ifrån, som en kvinna beskriver saken. Få 
utomstående letar sig hit i turist- och marknadsärenden. Och de som gör 
det hamnar genast på lokalbefolkningens radar. 
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  Vem kan klandra dem? Utomstående har blivit synonymt med 
beväpnade miliser, kokainhandel och illegalt skogsbruk medan 
Moskitkusten i ekoturismens och äventyrsromaner förblir ett slags 
“människans oupptäckta Eden”. Eller människans sista hopp, som 
miljörörelser dramatiskt titulerat regionen. 
  Men som det verkar, framförallt “kokainpastorernas Eden”. I denna 
lustgård serveras det förbjudna äpplet i form av en ormliknande ränna 
kokain. 
  Mannen och hans kvinnliga guide sätter sig längst bak på taxibussens 
flak. Och talar hellre om hemstadens Medellíns salsabarer än om vad han 
sett i Moskitkustens inre. 
 
 
 
 
ÅR 1960 FASTSLOG Internationella brottsdomstolen i Haag den slutliga 
uppdelningen av Moskitkusten. En geografisk styckning som tilldelade 
Honduras en plätt av den kustremsa som 1894 annekterades av 
Nicaragua. I dag har de ekologiska skatterna som friskt koloniseras i 
västerländsk äventyrskultur blivit hemvist för äventyrsturism och lukrativ 
timmerindustri. Men kustfickorna erbjuder även lugna ingenmansland för 
vidaretransport av narkotika, och de båda centralregeringarnas bristande 
insyn uppfyller den svarta marknadens största önskan — frånvaro. 
  Det avverkas skog längs med lervägen från Rio Coco och Nicaragua via 
den osynliga flodövergången till honduranska staden Puerto Lempira, den 
enda befintliga väg genom Moskitkustens hjärta och kusten. Unga 
sorglösa gossar hälsar med breda leenden medan deras machetes klyver 
bark. Stora ytor jämnas med marken för att bereda plats åt boskap att 
beta i inhägnade zoner. I de djupa skogarna är skogsrensning enda 
jobbtillfälle som står till buds, och arbetslösa stadsbor slussas hit från 
kustremsorna för kortvariga jobb. 
  Under sju timmars färd på ett lastbilsflak passerar man varken avfarter 
eller avvikande stigar, än mindre någon bebyggelse. Enda fästet 
häromkring är militärbasen El Batallón och åsynen av basen ett stenkast 
från skogsröjningen bekräftar oroliga rapporters farhågor som menar att 
staten är väl medveten om den illegala skövlingens närvaro i de 
svårforcerade urskogarna. Militärbaser i sig är ingalunda någon ny syn här: 
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USA kontrollerade flera baser i honduranska Moskitia under 
Contraskriget och på tiotalet har Vita huset finansierat nya baser för att 
bekämpa kokaininförseln. Skogspartierna känns spökligt livlösa, som om 
allt levande flytt och blott kvarlämnat minnen.  
  Det här är stolta skogar och de ståtliga trädkronorna sluter sig och 
hindrar solljuset från att tränga igenom. När natten anländer lägger sig 
mörkret som en matta över träden. Det enda som hörs är tystnaden. 
Miljöaktivister titulerar Moskitkusten den “gröna planetens sista chans”. 
Dramatiskt ordval men klart är att Latinamerikas största urskogar efter 
Amazonas upplever en vargtimme där allt är satt på spel — och de största 
miljöhoten är överfiske, oljeprospektering och skogsavverkning. 
  ”Honduras står inför en fullmogen skövlingskris”, fastslog miljörörelsen 
Environmental Investigation Agency, EIA, i rapporten The Illegal Logging 
Crisis in Honduras. Statlig korruption och olaglig skogsavverkning plågar 
reservatet Río Plátano, sedan 1980 uppsatt på UNESCO:s världsarvslista 
(och på listan över allvarligt hotade områden fram tills 2005). Årligen 
skövlas två procent av landets kvarvarande regnskogsmarker, varav en 
betydande del återfinns inom Moskitkustens naturreservat. 
  Timmer hör till Honduras starkaste exportprodukter, varav halva 
skörden uppskattas vara illegal. Den illegala avverkningen av den högt 
värderade mahognyn, ädelträet, förekommer sedan länge men har med 
åren ökat till följd av de höga marknadspriserna (omkring 10 000 kronor 
per kubikmeter). Förlorade skatteintäkter för den illegala 
skogsavverkningen beräknas till totalt 6,5 miljarder dollar och de största 
timmerransonerna hamnar på den nordamerikanska och europeiska 
marknaden under falsk flagg, till exempel falskmärkta som konserverade 
tomater. 
  EIA riktar skarp kritik mot den honduranska skogsmyndigheten 
COHDEFOR vars uppgift är att försvara ekologins, djurs och människors 
rättigheter men som istället plågas av korruption och som ertappats med 
en flat inställning till den illegala avverkningen. En kultur och mentalitet 
som bär drag av den som återfinns i Amazonas där korruption, våld och 
kriminalitet präglar tillvaron medan statsorgan klagar på bristande 
resurser. 
  ”Även om det skulle existera uppriktig politisk vilja i Honduras är många 
slag redan förlorade. Den illegala timmerhandeln är för mäktig och 
integrerad, och korruptionen och nepotismen för blomstrande för att 
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kunna utmanas lättvindigt”, menar EIA. 
  Enligt miljörörelsens inhämtade material tvättar den illegala 
skogsavverkningen pengar åt droghandeln. Honduranska medier har 
avslöjat hur kokain smugglas hand i hand med illegala timmertransporter; 
en verksamhet som enligt honduranska åklagare åtnjuter fullt stöd från 
såväl lokalpolitiker som känningar högre upp i samhällets näringskedja. 
Och därtill, påminner EIA, “grusas ofta åtal mot denna mäktiga och 
organiserade brottslighet.” 
  El Libertador avslöjade i februari 2005 hur droghandelns ekonomiska 
inflytande frestar många statsanställda. Kokainpolitiken påverkar 
samhället på samtliga plan; från högsta 
officiella befattningar till lokalkontor i avlägsna delar i Río 
Plátanoreservatet, visar EIA:s kartläggning. Byäldsten i dessa indianbyar 
har senare vittnat om den ljusskygga verksamhetens följder; 
drogberoende, våld och kartellförankring som agerar direkt hot mot 
byarnas kommunala institutioner. 
  ”Byarnas förhoppningar om kooperativa etableringar för ansvarsfullt 
skogsbruk har helt kraschat i takt med att illegala timmergäng finansierade 
av knarkpengar säljer den avverkade skogen vidare för ohållbart låga 
priser”, menar EIA. 
  Det system som råder inom Honduras skogsindustri omöjliggör det som 
marginaliserade och bekymrade — ursprungsfolk, fördrivna småbrukare, 
miljövänner — eftersträvar: en jordreform. Orsakerna är utsuddade gränser 
mellan marknad och politik, mellan det legala och illegala. Tvättade 
kokainpengar och illegala avverkningskontrakt finansierar etablerade 
politikers kampanjer och smörjer karriärer och i gengäld hålls dessas 
ljusskygga verksamhet på behörigt avstånd från de juridiska korridorerna. 
Ett exempel på välmående relationer mellan politik och marknad är det 
som länge existerat mellan Honduras nuvarande presidenten Porfirio 
Lobo och landets ”timmerbaron”, Guillermo Noriega. Främsta 
marknaderna är USA och EU. Två av familjebolaget Comercial Maderera 
Noriegas avverkningsplatser ligger belägna i delstaten Olancho, från vars 
skogar angränsande flodmynningar leder till atlantkusten. En verksamhet 
som vilar på avverkningstillstånd som i många fall varit svarta — och 
således illegala. 
  ”Om du mutar har du inga problem med myndigheter”, berättade 
Guillermo Noriegas dotter Gilma, bolagets exportansvarig, till EIA:s 
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wallraffande utsända.  
  Uttalanden som bekräftar de uppgifter som gör gällande att de nedlagda 
förundersökningarna mot Noriegas illegala verksamhet inte handlar lika 
mycket om “bristfälliga bevis” som gynnsamma kontakter med personer 
på högsta ort. En av de politiker som sett till att göra Guillermo Noriega 
till landets “timmerbaron” och samtidigt undvika korruptionsskandaler är 
förre talmannen för kongressen och Honduras nuvarande president 
”Pepe” Lobo. 
  När Lobo tillträdde som president i februari 2010 var det med löften om 
privatiseringar och en öppnare marknad. Han segrade i ett presidentval 
utlyst av militärjuntan ett halvår efter statskuppen som i juni 2009 avsatte 
Manuel Zelaya och endast välkomnades av ett skralt valdeltagande — 49 
procent. Lobo föddes i Trujillo, en hamnstad granne med Moskitkustens 
bladverk, mest känd för sin bakgrund som gruvregion och historiska 
pirattillhåll. Efter studier i Miami och Moskva under kalla kriget bosatte 
sig Lobo, i folkmun kallad för ”Pepe”, i det bördiga Olancho, där han 
undervisade och klev in i såväl politiken som företagsvärlden. Lobo 
introducerade i egenskap av ordförande för skogsmyndigheten 
COHDEFOR Noriega till Olanchos skogar 1992. Kort senare anklagades 
Lobo för jäv samman med en affär då han i egenskap av 
departementsordförande såg till så att Noriega beviljades omstridda 
skogskoncessioner. En ringa tjänst som Guillermo Noriegas timmerbolag 
återgäldade i form av bidrag till ”Pepe” Lobos presidentkampanjer. 
  År 2005 förlorade Lobo presidentvalet efter en kampanj som centrerat 
sig kring återinfört dödsstraff (i ett land där de flesta är beväpnade och 
våldsstatistiken är skyhög) men förlorade till förmån för en annan 
Olanchoson, Manuel Zelaya. Men det var Lobos intressen och kontakter 
inom den illegala skogsindustrin som analytiker menade kostade honom 
presidentposten 2005. En historia som emellertid inte lyftes fram inför 
juntans utlysta val 2009. 
  Lobo är ingalunda den enda presidenten som ertappats med fingrarna i 
skogsindustrins syltburk. Även den avsatte Manuel Zelayas kontakter 
med timmerindustrin har uppdagats, vilket möjliggör två slutsatser (som 
kan summeras till en gemensam); mäktiga politiker i Honduras ser sig 
tvungna att sätta sig i knät på mäktiga marknadskrafter för att kunna 
sjösätta politiska visioner. I Moskitkusten är det marknaden och inte 
politiken som dikterar villkoren. 
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FÖRE REVOLUTIONEN 1979 åtnjöt ett nordamerikanskt paraplybolag 
monopol på Las Minas guldfyndigheter. I det såg underbolagen — La Luz 
i Siuna, Neptune i Bonanza och Rosario i Rosita, två timmar från 
Bonanza — till att forma invånarna till gruvarbetare inte bara i fysisk 
benämning utan även i mentaliteten. 
  Den mänskliga skattjakten i Nicaraguas gruvtriangel bär som i andra 
hörn av världen det religiösa kallets färger. På så vis har världen omkring 
expanderat i invånares huvuden, men inte i realiteten. Världen ter sig inte 
längre isolerande eller tom utan som en smältdegel av möjligheter. Något 
som besökaren snart och aningen krasst inser inte är fallet. 
  I Bonanza betalas löner ut i rent guld. Liksom hyror och 
restaurangnotor. Det, och det smått schizofrena vädret, har satt sin 
prägel på gruvstaden. Har det oförutsägbara vädret bidragit till stadens 
nyckfulla stämning? För besökaren tycks så vara fallet — och invånare 
instämmer med sina karaktäristiska, bistra ansiktsuttryck. De plötsliga 
och oresonliga skyfallen formar en smärre syndaflod som rinner i bruna 
forsar under människors styltbyggda bostäder. 
  — Jag är den hårdast arbetande personen i hela Nicaragua. 
  Orden kommer från Hollywoodstjärnan och ståuppkomikern Reggie 
McFadden, en man som närmar sig fyrtioårsåldern, som trots Bonanzas 
allt igenom besynnerliga atmosfär visar sig vara en av traktens mer bisarra 
inslag. Utfallet är på skämt och han yppar det nedhasad i en bekväm fåtölj 
med en gigantisk kaffemugg i handen. En miljonär med smittsamt leende. 
  Reggie McFadden, vd för Bonanza Gold Mining Company, har uppträtt 
hos David Letterman ett antal gånger samt medverkat i en drös film- och 
tv-produktioner. Efter USA:s invasioner av Irak och Afghanistan har han 
bland annat turnerat i Mellanöstern, det vill säga på USA:s många 
militärbaser. 
  — De behövde sig ett gott skratt, minst sagt. 
  I dag är den karismatiska mannen med barnets sinne kvar i blicken 
bosatt på ett mörkt nedstämt hotell i Bonanza och ensam ägare till ett 
par guldgruvor. Från sitt fönster har han utsikt över backen som leder en 
ner till stadens pulserande epicentrum, som är dekorerad med personer 
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och butiker som tycks ägna större delen av de ljusa timmarna åt att 
invänta mörkret.  
  Reggie började investera i guld efter att ha introducerats till 
verksamheten under en resa till Costa Rica 2002. Och i takt med guldets 
stigande värde och Nicaraguas fortsatt osäkra men för västerlänningar 
billiga arbetsmarknad såg den nya karriären sig en fortsättning i 
Nicaraguas dalar. 
  — Jag har sett det mesta här: folk som blir skjutna, någon annan 
knivhuggen, andra nedslagna på öppen gata. Bonanza är rena dårhuset. 
  Reggie är två meter lång och utmärker sig längs Bonanzas gator med sitt 
anspråkslösa kroppsspråk. Men han talar inte många ord spanska. 
  — Jag är en lat gringo som inte orkar lära mig, säger han och beskriver 
vardagen som går ut på att invänta samtal från investerare, varefter han 
sänder guld med Fed-Ex och inväntar ersättning via Western Union. 
  I guldgruvorna, vilka han lade beslag på för “ytterst överkomliga 
summor”, arbetar han inte själv: det gör 170 lokala anställda som blir 
avlönade i guldgram, på stående fot och som jobbar efter samma primitiva 
metoder som hos Siunas och Bonanzas gruvkollektiv. 
  — Folk förstår inte hur lönsamt det är att investera i guld i dag. För 
priset av en begagnad bil i USA får du en hel guldgruva i Nicaragua. 
  Det är nu eller aldrig, säger Reggie McFadden utan att erbjuda 
optimismen någon verklighetstrogen samtidsanalys. Den ser dessutom 
olika ut beroende på vem man frågar men klart är att premisserna inom 
Nicaraguas gruvdrift inte alla gånger tjänar den enskilde individens — Las 
Minas lokalbefolknings — intressen. Reggie skulle aldrig kunna äga en 
guldgruva i USA, men som företagare anser han att gruvdriften hjälper 
samhället att komma på fötter. Att utvecklas. 
  Hollywoodstjärnans syn på lycka är trogen ramsan om guld, gröna skogar 
— och en tjock plånbok. Enligt egen uppgift gör hans klienter klipp på 
drygt två miljoner dollar om året i takt med att Bonanzas guld börjat 
ingjuta välkomna intäkter till Reggie McFaddens planerade 
produktionsbolag med sikte på drömfabrikens inflytelserika elit. Ett antal 
mäktiga produktionsbolag i Hollywood är redan verklighet tack vare 
investeringar i guldgruvor i tredje världen, förklarar han. 
  — Hollywood är prostitution, inget annat. Allt handlar om kontakter 
och om att klappa i takt, inte om att göra något som utmanar eller stör på 
djupet. Då kommer man ingenstans. 
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  Men han säger sig ändå vara en sökare, inte blott i ekonomisk utan även 
spirituell mening. Han växte upp i en katolsk miljö, bakom deras 
skolbänkar blev han serverad lättuggade svar på frågor som han själv fann 
för invecklade för att kunna avgöra i svart eller vitt skimmer. 
  — Mycket tyder på att kristendomen föddes i nordöstra Afrika och att 
Jesus var en helare. Som många andra på den tiden. 
  Reggie har hört att han skulle vara scientolog, som många andra 
verksamma i Hollywoods drömfabrik. Påståenden som Reggie McFadden 
möter med ett lättsamt skratt: 
  — Inte vad jag vet. 
  I Bonanza lider han med gruvarbetarnas arbetsvillkor, men i å andra 
sidan är dessa premisser Hollywoodstjärnans förutsättningar för de 
snabba cashen. Han är säker på att allt fler kommer att bemöda sig resan 
till en av Latinamerikas svagaste ekonomier och, om ock med ärligt 
uppsåt, utnyttja en vidöppen och mångt laglös marknad. Reggie 
McFadden själv summerar världsekonomins tendenser och utveckling på 
ett sätt som förenar den charmerande komikern med den listige och 
livsnjutande affärsmannen: 
  — Hela världsekonomin ryms i samma toalettstol. 
 
 
 
 
FÅ ÄGER NYCKELN till marknaden i gruvtriangelns ”fria land”, Tasba Pri.  
  I Suniwas, tre kilometer norr om Bonanza, lever enbart 
mayangnaindianer, ett folk som korsade Berings sund och bosatte sig i 
det då mayadominerade Centralamerika. Det var omkring tusen år sedan 
men de 55 000 kvarlevande mayangnaindianerna är alltjämt de jagade, de 
utsatta, enligt Arnoldo Abelino, 32, anställd vid kommunkontoret i 
Bonanza. 
  Suniwas är porten till mayangnafolkets autonoma bälte i Las Minas, 
belägen en mödosam dagsfärd från deras de facto huvudstad Musuwas. Dit 
beviljas endast inbjudna inträde. Suniwas är en utsträckt och grusad 
huvudgata. Längs vägkanten reser sig enkla hus tillhörande familjer som 
antingen livnär sig på småbruk eller hoppas på att mayangnafolket, liksom 
miskitoindianerna bosatta längre in i Moskitkustens urskogar, ska 
upptäckas av socialt intresserade och globalt orienterade turister från den 
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vita världen. 
  Arnoldo sitter på verandan till sitt hus där han lever med hustru och tre 
barn. Han röker fnösktorra cigaretter och minns hur stora delar av 
gruvtriangelns mayangnabefolkning flydde över gränsen till Honduras när 
Contras sparkade igång inbördeskriget mot sandinisternas revolution på 
1980-talet. I sju år levde mayangnafolket där i illa resta flyktingläger, vilka 
medvetet hölls i bedrövligt humanitärt skick för att med mayangnafolket 
som politisk kanonmat vända världsopinionen mot sandinisterna. 
  Mayangnaindianerna har en klar nackdel i jämförelse med det på alla sätt 
mer organiserade miskitofolket; de har knappt några nedskrivna 
dokument, ingen klargjord historia och än mindre några hemsidor för 
människorättsaktivister och NGO:s att botanisera i. 
  — Det är en klar nackdel i dag med alla fördelar som 
informationssamhället för med sig. Jag skulle mer än gärna åta mig 
uppgiften att stärka mayangnafolkets röst utåt sett, men jag har inte 
resurserna för det, säger Arnoldo. 
  Han befarar att mayangnafolket i sinom tid går samma öde till mötes 
som ramafolket längs Moskitkusten; de riskerar att dör ut. Kvar nära 
Bluefields kustträsk lever nio hundra ramas, varav endast ett tjugotal talar 
folkgruppens modersmål flytande. Arnoldos hem är prytt med färgglada 
bibelcitat och enkel, trivsam möblering. Han är kristen, vilket de flesta 
mayangnaindianer varit sedan assimileringsprocessen som följde i 
kolonialismens fotspår — men kanske mest av allt ett tecken på att deras 
ursprungliga rötter mångt suddats ut av europeiska seder och traditioner. 
Den röda tråden genom mayangnaindianernas historia, efter det att 
Columbus inkluderade Amerika på de europeiska sjökorten, är just 
kampen för överlevnad. En kamp som först utkämpades mot rivaliserande 
mayastammar och senare mot britter och spanjorer. 
  — Under 1700-talet gjorde miskitos och britter gemensam sak och 
försökte utrota oss. Intressena från britternas sida var rent ekonomiska 
och miskitofolket utnyttjades som legosoldater. I dag står kampen mot 
marknadskrafter. 
  Där Arnoldos gräsmatta slutar tar floden Pis Pis vid. Vattnet rinner som 
en tunn ådra igenom Las Minas norra schakt tills den förenar sig med Rio 
Coco, som i sin tur tränger djupt in i Moskitkustens djungler och 
isolerade indianbyar. En flod som i dag lider i sviterna av gruvdriftens 
utsläpp och som på längre sikt ser ut att helt rita om förutsättningarna för 
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mänskligt liv i de mayangnastyrda regionerna norr om Bonanza. 
  — Gruvorna är som monster för oss. 
  Problemet är, säger Arnoldo och instämmer i den sociala rörelsen 
Centro Humboldts analys, att ingen tar på sig ansvaret för utsläppen som 
de flesta är överens om tillfaller det kanadensiska gruvbolaget Hemconic. 
  — Så länge ingen vågar ta ansvar för sina handlingar kommer 
hälsosituationen knappast att förbättras. Vi ser i dag många bra sociala 
och ekonomiska initiativ från Daniel Ortegas regering. Men resurserna 
försvinner någonstans på vägen, i någras fickor. Det är inte enbart 
regeringens fel, utan en fråga om kultur, om själva maktkulturen här. Och 
den löper långt tillbaka i tiden och korrumperar numera alla delar av 
samhället. 
  Arnoldo förklarar sig vara en ”realist” som inser gruvdriftens för- och 
nackdelar. Regionen blir, menar han, mer tillgänglig för omvärlden och 
arbetstillfällen (”om ock inte tillräckligt många”) möjliggörs. På avigsidan 
nämner han förutom utsläppen och det försämrade hälsoläget även våldet. 
  — Alkoholismen här är en följd av att människor gör snabba pengar på 
att sälja stenar som besitter gram av guld till företag. Alldeles för stora 
summor som sedan sups bort eftersom många inte vet hur pengar kan 
användas mest hälsosamt. Vem skulle tala om det för de nyrika här? Alla 
konkurrerar ju mot alla. Det har lett till en stämning som är väldigt 
våldsam och misstänksam, alla ses som varandras potentiella fiender. 
  Las Minas gruvmarker tillhörde troligen mayangnafolket innan 
guldruschen på allvar inleddes i början av 1900-talet. Inga andelar av 
förtjänsterna för den blänkande metallen har någonsin tillfallit dem, inte 
heller några kompensationsslantar. Efter att UNESCO 1997 satte upp 
Bosawásreservatet på listan över världsnaturarv hoppades många, och 
särskilt mayangnafolket, att de ekonomiska satsningarna i regionen skulle 
avklinga och ersättas av en miljövänligare politik. Men på den fronten 
intet nytt, menar mayangnafolket; avskogningen fortsätter, gränserna 
kränks och FN-organets självtitulerade “ekologiska seger” kan snart vara 
en svidande förlust. 
  De mörka molnen som hopar sig i den samtida fjärran kan summeras till 
två: illegal land grabbing och boskapsrancher. Bönder från den torra och 
tätbefolkade stillahavsregionen har börjat anlända till det bördiga 
Bosawás i allt större skaror. Ranchernas ökade markanspråk sker snabbt, 
menar miljögrupper, och har stor negativ inverkan på ekosystemet. 
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Jordbruksfronten äter upp allt större skogsmarker och situationen har 
varit prekär ända sedan 1950-talet. 
  Vad som hittills inte varit känt är att omkring 60 procent av reservatets 
urskog — 11 000 kvadratkilometer — redan har ringats in i den illegala 
skogsavverkningen. Allt i ett land vars orörda skogar riskerar att vara helt 
försvunna inom några decennier. År 1992 verkade endast tjugotvå 
skogsbolag i Nicaragua, tre år senare var siffran uppe i 600. En utveckling 
som därefter fortsatt i samma riktning. 
  Situationen är lika komplex som explosiv, menar journalisten Karla 
Jacobs i Saving Bosawás — A Daunting Task. I kläm kommer inte bara 
mayangnas utan även småskaliga jordbrukare som satsat allt på ett bräde 
och flyttat till Bosawás för ett nytt liv.  
  “Enligt officiella beräkningar finns nu tiotusentals familjejordbruk i 
händerna på inflyttade mestizos inom gränserna för Bosawás. Människor 
som köpt tomter i tron att affären varit ärlig. Nu, i takt med de senaste 
regeringarnas åtgärder, har dessa lantbrukarfamiljer upptäckt att deras 
marktitlar är olagliga och att de eventuellt kan bli vräkta”, skriver Jacobs. 
  Jaime Incer Barquero, geolog och miljörådgivare åt president Daniel 
Ortega, understryker att den illegala verksamheten i det semiautonoma 
nordöstra Nicaragua inte hade kunnat blomma ut till sin nuvarande 
storlek utan lokalregeringarnas tillstånd. Därför har den nicaraguanska 
regeringen bildat en särskild miljöbataljon som med stora friheter ska 
patrullera i regionen. Ett beslut som dock mötts av oro och skepsis 
särskilt från miskitobefolkningen. Militära aktioner är känsliga 
företeelser i dessa zoner; under inbördeskriget utgjorde grönskan och 
floderna fronten i kampen mellan sandinisterna och de USA-finansierade 
Contras. Samma personer sitter på inflytelserika stolar nu som då, i 
Managuas centrala som i Las Minas lokala maktkorridorer. 
  Andra analyser dimper ner från annat håll. Rapporter i nicaraguansk 
press har visat på de politiska och ekonomiska intressen som finns i den 
illegala verksamheten i Bosawás naturreservat och inte minst Las Minas 
skogar, och i dagsläget vet man inte hur en minskad avverkning, ironiskt 
nog, skulle kunna påverka den regionala och nationella ekonomin 
negativt. 
  Karla Jacobs lyfter även upp skyddsnäten för miljöaktivister i regionen 
och pekar på situationen i grannländer som El Salvador och Guatemala, 
där individer kopplade till försvarskampen för naturresurser blivit hotade 
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eller brutalt mördade till följd av aktioner som kommer alltför nära de 
inflytelserikas ömma tår. I Honduras finns flera nutida fall där 
miljöaktivister i jordbruksstaten Olancho och längs Río Plátano i 
Moskitkustens djungler trakasserats för att de stör den rättslösa 
ordningen. 
  ”Det är med detta regionala sammanhang i åtanke som observatörer bör 
analysera den väntande kamp som staten ämnar föra mot de strukturer 
som ändå råder i en så lukrativ illegal handel i Nicaragua”, menar Karla 
Jacobs. 
  Miskitofolkets politiska parti Yatama befarar att en ny våg av 
ekonomisk brottslighet står för dörren. Yatamas ledare, Brooklyn Rivera, 
kritiserar sandinistregeringens ökade militärnärvaro i de semiautonoma 
regionerna RAAS och RAAN och menar att den kan komma att 
underblåsa den illegala avskogningen. 
  ”Maffiaenklaver inom den illegala timmerindustrin samverkar med 
statliga institutioner, till exempel det nationella skogsinstitutet — samma 
instanser som beviljar verksamhetstillstånd inom Bosawásreservatet. Vad 
de kriminella elementen gör är att betala armékontrollerade checkpoints 
och därefter åka vidare i lugn och ro”, sa han våren 2010. 
  Sommaren samma år undertecknade Nicaragua FN-organet ILO:s 
konvention 169 som fastslår ursprungsfolkens rätt till självbestämmande 
och rätt till traditionella markområden och dess naturresurser. Ett dekret 
som riktar omedelbara krav på Daniel Ortegas regering att i handling och 
inom ett år återbörda marker till miskito- och mayangnafolken, samt se 
till så att den gruvbonanza som äger rum i Las Minas inte kastar 
ytterligare tändvätska på den ansträngda sociala situation som blir allt 
mer prekär. 
  Det är här, mitt i storpolitikens träta som Masaku, mayangnafolkets 
politiska motsvarighet till Yatama, försöker globalisera en till synes 
hopplös kamp för jord och upprättelse. 
  — Vi har levt sida vid sida med guldet i tusentals år, men vi har aldrig 
välkomnats in på marknaden. Jorden är livets moder. Jorden är mediciner, 
mat och skydd. Vi har alltid levt i samförstånd med naturen, och vi 
beskyddar naturens rikedomar. 
  Det säger Rolando Davis, en kortvuxen man med påtaglig integritet och 
en av fem manliga ledare för Masaku. De håller hov i ett hastigt lånat rum 
i Bonanzas kommunhus. Masaku har inte möjlighet att husera över någon 



	   46	  

egen lokal och avstånden mellan det regionala beslutsfattandet och de 
egna boplatserna är en fråga om två dagsfärder. I byggnaden verkar de 
lika malplacerade som indirekt ovälkomna. 
  — Alla som kommer hit och tjänar stora pengar tar inkomsterna med sig 
och lever i lyx någon annanstans, fortsätter Rolando Davis. Vi har 
förpassats till en mager yta av vad som alltid har varit vårt enda hem. Snart 
har vi ingenting i takt med att gruvorna förgiftar floderna och skogarna 
skövlas. 
  Mayangnafolkets kall, att enligt försiktig hushållning verka för jordens 
överlevnad, verkar inte mycket värd i en marknadsinriktad 
samhällsmodell. En modell som under 1990-talets liberalisering av 
nationaliserade industrier grävde sig allt djupare in i Nicaraguas 
samhällskropp. Samma utveckling som tvingade Rolando Davis och 
Masaku att ge partipolitiken en chans — något som skedde österut i 
Moskitia under 1990-talet och i dag tillhör miskitopartiet Yatama en av 
den semiautonoma atlantkustens mest inflytelserika röster. 
  Masakus ledare gör gällande att de ekonomiska medel som 
mayangnafolket är berättigade av staten, även donationer från andra håll, 
ofta stannar i händerna på miskitofolket. Ett tecken på att schismer 
mellan de båda ursprungsfolken har förblivit olösta. 
  — Därför måste vi förbereda våra unga inför kampen om vårt folks 
ovillkorliga rättigheter, annars har vi ingen framtid. Ungdomarna är 
garantin för vår och naturens överlevnad, säger Rolando Davis innan 
Masakus ledarskikt bryter upp för att bege sig av till de torra skogarna. 
  De senaste årens orkaner har förstört stora skogspartier i det obebodda 
ingenmanslandet runt Las Minas. Ändå har centralregeringen i Managua 
upprepade gånger avslagit mayangnafolkets begäran att fridlysa stora 
skogsarealer i spåren av de förödande orkanerna; ett regeringsbeslut som, 
enligt Masaku, i många fall indirekt beredde vägen för den illegala 
skövlingens framflyttade positioner. 
  Innan år 2025 tror forskare att Nicaragua är utan urskog. Under de 
senaste femtio åren har två tredjedelar av skogsbeståndet gått förlorat i 
spåren av svedjebruk och skogsindustrins utbredning. Efter den 
förödande orkanen Mitchs framfart 1998 åtnjuter Bosawásreservatet inte 
heller längre samma naturliga skydd mot skogsbränder. Därför sänder 
mayangnafolket varje torrperiod ut skogsväktare som under tiodagarspass 
vaktar den torra naturen mot uppstådda bränder. Insatser som finansieras 
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av större portioner vilja än penningresurser, av en övertygelse som envist 
försöker bereda sig en plats inte bara i det nicaraguanska samhället, utan 
även i en globaliserad framtid. 
 
 
 
 
MOSKITKUSTENS ILLEGALA SKOGSINDUSTRI kan liknas med en 
ekonomisk kallbrand. Korruption och maktmissbruk letar sig in i lokala 
myndigheter och organisationer som infiltreras och “köps upp” i en 
kombination av förmånliga krediter, mutor och hot. En näringskedja som 
urholkar möjligheten till demokratisk förankring på landsbygden. 
  USA:s antidrogbyrå Drug Enforcement Administration pekar på Moskitias 
nutidstradition av våld, som urholkat rättsstatens bärkraft och berett väg 
för kriminella kretsar att inte bara etablera sig ekonomiskt utan även 
diktera villkoren politiskt. Och per automatik även socialt. Miskitos och 
andra ursprungsfolk har sett sina markgränser inkräktade inte bara av 
illegala timmergrupper utan även av småskaliga jordbrukare. 
Privatpersoner som anländer till Moskitkusten från arbetslöshet i 
övertygelse om att landets mest mytomspunna skogar kan servera dem 
det Eden som det industriella samhället inte förmått göra. 
  Över en svårkorsad flodränna har skelettet till en modern bro rests. 
Bron i sig är inte färdig, inte heller de anslutande vägarna, enbart formen 
av en cementtrampolin blottar sig ur ingenstans. Passerande fordon tillåts 
förnimma sinnebilden av en framtid bestående av infrastruktur och 
politisk närvaro. Broprojektet sjösattes av president Manuel Zelaya, men 
statskuppen kom och skickade honom till Costa Rica och projektet 
skrinlades. Men nu har den nya regimen under Porfirio ”Pepe” Lobos 
ledning lovat färdigställa bron. 
  Men det handlar inte om någon bro, menar Daniel García, en man i 30-
årsåldern väl hemmastad bland markerna kring Puerto Lempira. 
  — Inte egentligen. Det är bara politik. Sätt upp en skylt för ett projekt 
och kalla det socialpolitisk närvaro. Det funkar här. 
  Daniel är hondunica, född i Nicaragua men spenderade barndomen som 
krigsflykting i Honduras. Som vuxen kör han dagligen passagerare de sju 
skumpande timmarna mellan Puerto Lempira och gränsövergången till 
Nicaragua via Rio Cocos flodövergång. Politik är inte en del av 
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människors vardag här, menar han, fastän hela hans tillvaro är en 
direktkonsekvens av kalla kriget och den globala ekonomins inflytande 
över isolerade zoner som Moskitkusten. 
  — Vi är inte en del av Honduras eller Nicaragua, vi är vår egen värld och 
den styr på något sätt sig själv, säger han. 
  På flaket dricker män och kvinnor Coca-Cola och slänger de tomma 
petflaskorna i naturen utan minsta tvekan och blottar nedskräpning som 
ett växande regionalt problem. I byar och städer är 
nedskräpningskampanjer och papperskorgar lika frånvarande som asfalt. 
  — Det finns ingen kultur eller tradition av miljöhänsyn här. Människor 
är helt enkelt inte medvetna och har dessutom andra saker att ägna sig åt, 
att klara dagen. Och ska jag vara ärlig borde vi vara minst lika bekymrade 
för nedskräpningen som för skövlingen av skogarna. 
  Daniel stannar fordonet i en nedförsbacke nära Rio Coco. Här finns 
täckning, förklarar han och gräver fram mobilen ur fickan. Han öppnar 
fönstret på vid gavel och låter armen vila över kanten. Arbetsdagarna är 
långa. Han stiger upp fyra på morgonen alla dagar i veckan. 
Mobiltäckningen i nedförsbacken någonstans i Moskitias skogar innebär 
en välbehövlig vila. Han talar med en vän i La Ceiba, en stad han själv 
länge levde i. Men han kan inte tänka sig att flytta tillbaka dit. 
  — Livet är för dyrt där, suckar han, och medger att dyra flygpriser och 
bristen på transportalternativ längs kusten invaggar en i känslan av 
påtvingad isolering. 
  Samtalet bryts, täckningen står och faller med externa omständigheter. 
Mobilen glider åter ner i fickan, fönsterrutan vevas upp och fordonet 
rullar vidare. 
  Vid piren i Puerto Lempira finner man en bar. Om dagarna är den näst 
intill öde och om kvällarna är vägen dit så mörk att de flesta hamnar 
någon annanstans. De som hamnar på baren tycks ha funnit den som en 
lykta i mörkret. På en barstol intill kassan sitter den bastanta kvinnliga 
barägaren och röker. Medelålderskvinnan är hårt sminkad och baddad i 
utmärkande rouge. Läpparna är elegant insmorda i läppstift varför 
leendet tänjer ut sig som en barriär mellan hopp och tristess. Baren har 
funnits så länge kvinnan har suttit här och på barstolen har hon suttit i 
flera år, som en monark på sin tron. Medan stereon öser ut högljudda 
toner passerar Puerto Lempiras tillvaro förbi.  
  Anländer, försvinner, ständigt på väg.  
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  Den som vill beställa något i baren leker läsa läppar med den tjusiga 
kvinnan, en lek som påminner om Moskitkustens jakt efter sina invånare 
och sin plats i det globala rummet. Kontrasterna i hamnen, eller kanske 
hellre dess mångfasetterade innebörd, visar drag av hur jakten på lempiran, 
namnet på Honduras valuta, står i centrum. Puerto Lempira är 
Moskitkustens mest isolerade kuststad, ingen annanstans känns 
frånvaron av omvärlden så påtaglig som här. Vägar som leder hit kan 
räknas på ett finger och de dyra bensinpriserna och de långa avstånden till 
Honduras handelsportaler får övriga utgifter att skjuta i höjden. 
  Rosa Mistral, en kvinna i 40-årsåldern, står i sin butik och betraktar 
eftermiddagen genom tv-skärmen. Statskuppen i juni 2009 medförde 
många löften, säger hon, som liksom många andra byter samtalsämne när 
de personliga känslorna till kuppen förs på tal. 
  — Det enda jag kan säga är att allt blivit dyrare. Skatterna är höga och 
jag säljer inte mycket nuförtiden. Ändå är utgifterna tre gånger så mycket 
som det jag tjänar. 
  Här, i Puerto Lempiras utkanter, formar lagunen Caratasca en öde vall 
framför Atlantkusten. Moskitia är en isolerad ö i ett hav av skog, säger 
hon. 
  — Statskupp eller inte, man märker inte av något, oavsett det ena eller 
det andra. Vad vi märker är bara när saker och ting förvärras och faller åt 
det sämre. 
  Hon avslutar utlägget med en utdragen blick som blottar känslan av 
instängdhet, bortkopplad från en omvärld som då och då anländer i form 
av politiska eller ekonomiska förändringar — i form av ”vita räkor”.  
  Kokainet. 
  Puerto Lempira är honduranska Moskitkustens största stad med 5 000 
invånare, grundad av nybyggare för endast 80 år sedan. Namnet syftar på 
lencafolkets hövding Lempira som under 1500-talet ledde en flera tusen 
man stark resning mot den spanska kolonialismens etablering. Från sitt 
tillhåll nära ett bergspass i sydvästra Honduras motstod rebellerna de 
välutrustade spanjorernas anfall i ett halvår. Lempira sägs ha blivit 
mördad efter att på falska grunder ha lockats till förhandlingsbordet. 
Hans namn betyder “mannen från berget”, och i dag är Lempiras ande 
integrerad i hela Honduras, städer och hamnar förevigar hans namn 
liksom landets valuta är uppkallat efter legenden. 
  Denna taniga stad utan asfalterade gator, uppslukad av enorma sopberg 
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under styltresta hus, har en sak gemensam med kolonialismens filosofi; 
den är resultatet av profitörens oupphörliga sökande. Hamnstadens 
magra infrastruktur och existensberättigande hägrar ur ljusskygga 
verksamheter; på 1980-talet var platsen hemvist för CIA och i dag utgör 
staden en viktig utpost för kokainhandelns lukrativa verksamheter i 
regionen. Resultatet av tjugo års blomstrande knarkhandel blänker i 
stadens exklusiva bilutbud och — för att vara Latinamerika — 
avståndstagande, ja, kyliga stämning.  
  I decennier levde colombianska kartelledare längs dessa kuster, innan 
USA:s war on drugs, i vilket Honduras regeringar länge varit Vita husets 
allierade, tvingade dem därifrån. I deras frånvaro bildades istället lokala 
moskitkarteller av colombianska dollar. Av de oräkneliga mängder kokain 
som strömmar hit inför vidaretransport hamnar betydande delar av de 
”vita räkorna” i händerna på fiskande lokalbor. Kartellerna köper senare 
tillbaka kokainet från byborna för priser långt under marknadsvärdet. 
Men bybornas profiter investeras oftare än sällan i kollektiva lösningar; 
nya fiskenät, elledningar, kyrkor och skolor. På så vis kliver den illegala 
droghandeln in på arenan som en bisarr men icke desto mindre frekvent 
garant för sociala satsningar i områden som regionala och nationella 
regeringar förbisett eller inte haft resurser att förbättra. 
  I Moskitkusten har USA:s kostsamma och i flera avseenden misslyckade 
knarkkrig blivit utkikshål till världen utanför. Här påminner 
likgiltigheten inför politiken om den jamaicanska befolkningens 
inställning till sina system, snarlik den patagonska landsbygdens misstro 
gentemot sina politiska representanter. Utanför en bank sammanflätas 
allt kaos och all mänsklig förvirring i en barsk kvinnas bistra suck: 
  — Vi befinner oss i Moskitia, gosse. 
  Politiska statskupper och ekonomisk fåfänga har ännu inte fått fäste i en 
av de fattigaste delarna av Centralamerika. Den mänskliga vilsenheten 
kring sin plats i det globala rummet vandrar hand i hand med 
frågetecknen kring sin uppgift i det sociala sammanhanget. Med detta i 
bakhuvudet blir ställningstagandet ett modigt val. Det som hos många 
liknar apati är snarare beviset för den lilla människans insikt kring det 
större sammanhangets planer på att kvarhålla henne utanför maktens 
korridorer. 
  Här växer svåra frågor fram ur jorden; vilken är människans tillhörighet, 
social eller global? Bådadera eller ingen av dem? Klart är att hon är en 
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konsekvens, den direkta följden av den praktiska politiken. 
  Edgar är en levande konsekvens av just praktisk politik. En 75-årig 
mekaniker och hondunica som lever i Kaukira, en fiskeby vid änden av 
Caratascalagunen ett stenkast från Atlanten och som tycks vilja gömma 
sig för omvärlden. En by med en huvudled nära vattenbrynet och plågad 
av stölder. Samtliga hus, berättar Edgar, har gallrat för fönster, halat in 
tvättlinor och grävt ner värdesaker i tomten. 
  — Enda sättet, suckar han. 
  Edgars eget hus med utsikt över lagunen är inget undantag. Genom åren 
har han blivit av med vattenpumpar, verktyg och smutskläder. Allt som 
går att sälja, skrattar han lakoniskt. 
  — Många går på crack. Men ingen har pengar för att stilla beroendet så 
man snor vad man kan, säljer vad man kan vidare och köper crack för det. 
Sedan när det är slut gör man om samma sak. Ett liv i en ond cirkel. 
Arbetslösheten ligger ju stadigt fast kring 80 procent i Moskitia. 
  På tomten springer granngårdens magra höns och levnadsglada grisar 
fria intill en ålderstigen traktor som väntar på underhåll. Byns energi 
mojnar i takt med att solen ställer sig i zenit. I Edgars sovrum hänger en 
plansch med Honduras president ”Pepe” Lobo. 
  — Statskupp, ny regering eller något helt annat, vad som helst. Folk här 
kunde inte bry sig mindre. Vi får inte mycket stöd utifrån, flyg är enda 
sättet att resa till andra städer och en enkelbiljett kostar 130 dollar. Du 
förstår kanske att folk känner sig instängda. När någon reser till La Ceiba 
eller Tegucigalpa säger personen: “Jag ska till Honduras!” 
  Edgar är ett lokalkänt ansikte med ett rykte som svärmar omvärldens 
mekanikerkretsar. Han är känd för att kunna laga i stort sett vad som 
helst oavsett hur dödförklarade delarna än är, en fingerfärdig trollkarl 
som lirkat samman stora fartygskroppar och som inte har minsta tanke på 
att dra sig tillbaka. Det går inte, förklarar han, att vara mekaniker är inte 
en livsstil, snarare ett kall. 
  — Livet har sina bestämmelser, skrattar 75-åringen. 
  Någonstans längs kustens gömmor döljer sig en av minst tre militärbaser 
längs Moskitkusten. I Caratascalagunen återfinns en av dem, invigd av 
Porfirio Lobo i april 2010 och verklighet tack vare generösa anslag från 
USA:s president Barack Obama. Härifrån hoppas USA:s kustbevakning 
med hjälp av den honduranska flottan kunna spåra och skära av 
kokainförsändelser söderifrån. Under kalla kriget opererade man från 
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samma kuster tillsammans med Contras i syfte att kväsa Nicaraguas 
sandinistrevolution. Vita huset har många gånger understrukit vikten av 
en allierad bas längs Moskitkusten, en geopolitiskt viktig strategisk punkt 
inte bara i knarkkriget, utan också som eventuell inkörsport för 
marknadskrafter till den stundande oljeruschen. 
  För många ändrades spelreglerna över en natt i 9/11-attackernas 
efterdyningar. Den geopolitiska kartan ritades om och Centralamerikas 
är inget undantag. Likhetstecknet mellan olja och terror i Mellanöstern 
fick transnationella oljebolag att söka alternativa brunnar i politiskt 
lugnare områden. År 1999 fastslog oljeexperter att fem miljarder ton i 
oljereserver och naturgas finns gömda under Moskitkustens sköra 
regnskogsmarker. Vad som länge höll oljebolagen stången förutom ett 
allmänt motstånd mot oljeborrning i Centralamerikas största regnskog 
var bristen på resurser från Honduras sida. 
  Men Honduras kortvariga medlemskap i ALBA hann placera 
venezuelanska oljemyndigheter i regionen, och efter att ”Pepe” Lobos 
regim installerades ersattes blott de venezuelanska oljeexperterna av 
nordamerikanska och europeiska kollegor. Och i februari 2010 
meddelade Honduras minister för naturresurser, Valerio Gutiérrez, att 
budgivningen kring Moskitkustens uppdagade oljefält beräknas inledas 
inom kort. “Allt är klart, vi har rätt utbildad personal och inom de 
närmsta månaderna kommer koncessionsprocessen att inledas”, 
förkunnade ministern och garanterade ”moskitiaoljans goda och gröna 
kvalitet”.  
  Honduranska statens främsta argument är arbetstillfällen. Argument 
som lugnar kritiker på kort sikt, men landets höga arbetslöshet — 30 
procent — och magra inkomstmöjligheter kan ge ytterligare bränsle åt 
expansionen längs atlantkusten. Men förutom försämrade miljövillkor 
riskerar ursprungsfolk att drivas från sina tillgodosedda marker i samma 
veva som erosion och miljöförstöring ökar. En okontrollerbar 
urbaniseringsvåg kan som följd också erodera i ett land med en redan hög 
urban befolkningsmajoritet — 55 procent. 
  Världsbanken är villig att skjuta till medel för att säkerställa 
oljeindustrins känsliga utvecklingsfas, och förutom politisk vilja bör de 
gynnsamma oljepriserna tillskrivas. Oljeindustrin tros även bli 
startskottet på en prospekteringsvåg efter andra naturresurser, till 
exempel guld. En politiskt instabil och ekonomiskt skuldtyngd nations 
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guldläge kan, befarar skeptiker, emellertid kvickt anta formen av en 
återvändsgränd för den störst bevarade regnskogen norr om Amazonas. 
Och på köpet dess invånare. Makthavarna hoppas även att marknadens 
slutliga ankomst kommer bidra till att kokainets inflytande per automatik 
når vägs ände. Men några vill annat: lokalbefolkningen. 
  16-årige Miguel slänger sig under Atlantens vågor. Han känner till 
hembyn Kaukiras stigar och visar sig beläst på landets kolonial- och 
nutidshistoria. Statskuppen, förklarar han, var ett hårt slag mot Kaukira. 
  — När Zelaya satt vid makten kunde colombianerna dumpa kokainet 
precis som de behagade. Nu är det annorlunda, kokainet transporteras 
istället via polisen. 
  Alltså: Inga kokaindollar tillfaller Kaukiras bybor. 
  Vågorna slår mot Moskitkusten med behaglig rytm. Längre bort syns 
huset som en japansk affärsman låtit bygga som utgångspunkt för sin 
påstådda manetexport till hemlandet. 
  — Han säger att japaner är galna i maneter, säger Miguel som själv aldrig 
smakat den påstådda delikatessen. 
  Kustremsan är belägrad av öppenhet. Det långgrunda vattnet gör det 
bekvämt för kartellernas snabbåtar att efter mörkrets inbrott dumpa “de 
vita räkorna” i det lugna vattnet. 
  — Statskuppen var väldigt dålig för oss. Nu är det få som vet vad som 
kommer att hända i framtiden. 
 
 
 
 
DET VAR LÄNGS dessa kuster som William Walker nådde vägs ände. 
Walkers resa från aristokratuppfostran i Nashville, USA, till att som 30-
årig legosoldat och krigsförbrytare utropa sig till Nicaraguas president 
1856 är en lika bisarr som talande historia om de utomstående intressenas 
makt över Centralamerika. William Walker installerade sig som 
statsöverhuvud i en tropisk nicaraguansk slavdiktatur men störtades 1857 
när grannkolonierna gjorde gemensam sak i rädsla för att deras egna 
maktkoncentrationer var i fara. När Walker tre år senare klev i land i 
kuststaden Trujillo, då i brittiska händer, visste han inte att han hade 
blivit förrådd. Han sköts till döds i gryningen den 12 september 1860. I 
handen höll han sin hatt och sitt krucifix, och efter att Walker fallit död 
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för kulregnet utbrast hans bödlar ett trefaldigt hurra innan de skyndsamt 
lade ex-diktatorn under jord på vad som numera är Trujillos gamla 
kyrkogård. 
  150 år senare är det fortfarande i riktning mot havet som blicken letar 
sig. I horisonten åser ungdomar framtiden, därborta någon annanstans, 
gömd bakom snabbåtar som dumpar kokain som invånare kan sälja vidare 
till lokalkarteller. Moskitkustens sociala rörelser har svåra utmaningar att 
tampas med: knappa resurser, kuvade unggenerationer, en statskupp som 
förvandlat socialarbetare till potentiella hot för Porfirio Lobos regim. 
Flera organisationer som undertecknat upprop mot statskuppen 
sommaren 2009 har vittnat om ett åtstramat samhällsklimat. Inter-
American Commission on Human Rights återger den prekära situationen för 
Moskitkustens ursprungsfolk: I takt med tvära kulturella 
förändringsvågor riskerar inte bara språk att dö ut, diskrimineringen och 
exploateringen på arbetsmarknaden har planterat sig i samhällsbilden och 
strider mot FN-organet ILO:s riktlinjer. Därför är utbildning 
Moskitkusten sista hopp, menar ILO, då bristande infrastruktur, 
svikande marknadsvillkor och drogruljans helt och hållet riskerar att 
eliminera regionens framtidsmöjligheter. 
  Miguel och andra ungdomar har närmsta universitetet två dagars båtfärd 
härifrån, vilket talar för att han och många andra i slutändan kommer 
föredra någon av Kaukiras få valmöjligheter — fiske, kokain, småbrukare 
— framför urbaniseringens ovisshet. Enligt DEA passerar hundra ton 
kokain årligen enbart Honduras gränser, en klar majoritet i ljusskygga 
hörn som Moskitkusten. 
  Den organiserade brottslighetens växande inflytande över den 
latinamerikanska droghandeln har genererat i en flugsvärm av mindre, 
lokalt förankrade kartellfraktioner som direkt göder beroende och 
efterfrågan på det lokala planet och indirekt stärker det globala 
drognätverket. Våren 2009 damp en uppmärksammad rapport till 
förändrad global narkotikapolitik ner bland allmänhet och politiker: 
Drugs and Democracy: Towards A Paradigm Shift, sammanställd av Latin 
American Commission on Drugs and Democracy. “Vägen till framgång leder 
via erkännandet av otillräckliga resultat med nuvarande politik”, menade 
rapportens sjutton inflytelserika samhällsröster, varav tre nutida ex-
presidenter från Mexico, Brasilien och Colombia — och understryker 
vikten av en ny drogdebatt. Mer verklighetsförankring, mindre ideologi. 
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  Drogbekämpning har, resonerar rapporten, beretts för liten prioritet i 
den utvecklade världen. En av orsakerna som indirekt lyfts fram är de 
facto att själva samhällsroten i USA och EU-staterna (med undantag för 
Italien) ännu inte på allvar börjat frätas sönder av kartellers och maffiors 
inflytande. Från Colombia exporteras, trots war on drugs spenderade 
miljarder, rekordstora kokainlaster till USA via Karibien och 
Centralamerika. Den långsiktiga lösningen är, enligt rapporten, att 
minska efterfrågan där den är som störst — i USA och EU. Ett 
paradigmskifte som lyfter fokus från besprutningar av kokaplantager till 
svensk inrikespolitik. Rapportens långsiktiga strävan har måhända lite att 
erbjuda Moskitkustens drogdistributörer på kort sikt, men i ett längre 
perspektiv skulle en minskad efterfråga möjliggöra för andra sektorer att 
på allvar kunna återhämta sig — jordbruk, fiske, ekoturism. Men för det 
krävs mer än bromsad kokaintrafik; merparten av ansvaret tillfaller den 
sociala sektorn att säkerställa närvarande hälsovård, demokratiska 
marknadsförutsättningar och fungerande utbildningssystem. 
  Dagen då vitt pulver inte längre är lönsamt för unga kurirer, lokala 
karteller och osynliga distributörer syns ännu inte till, men det är först 
när man kan skönja dess konsekvenser som ett paradigmskifte — och 
främst ett mentalt sådant — blir möjligt. Tills dess och i takt med 
uteblivna sociala satsningar och tröstlös drogtrafik lär många av 
Moskitkustens ungdomar fortsätta att fastna i kokainets nätmaskor eller 
utnyttjas i någon av kartellernas bisysslor, exempelvis prostitution. 
  En legalisering av somliga droger för privat bruk, vilket Drugs and 
Democracy förespråkar, skulle i dag möta en ”oinsatt allmän opinion”. Det 
menar den peruanske skribenten Ricardo Soberón. Men inte bara det, 
tillägger han, utan även ”parlament som inte har frågan på sina agendor 
och en politisk ovilja att erkänna bristerna i den nuvarande strategin.”  
  Vad skulle en avkriminalisering innebära för två av Karibiens största 
transitstopp, Jamaica och Moskitkusten? Bortsett från åsiktslägrens 
starkaste argument kan det fastslås att samtliga metoder att på djupet 
bekämpa den globala droghandeln har misslyckats — något som intygas 
av knarkhandeln själv, vars omsättning paradoxalt nog ökar i takt med att 
war on drugs utgifter växer. 
  Drogtrafiken innebär ett svidande bakslag för regeringar som sett 
myndigheter och institutioner falla för korruptionen och kasta bort 
effektiviteten, som bevittnat hur de stora och mer synliga kartellerna 
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ersatts av mindre, osynligare men effektivare grupper. För stater och 
önationer som agerar transitstopp i näringskedjan mellan södra och norra 
Amerika kan en legalisering innebära ett socialt bakslag. Det är viktigt att 
komma ihåg att det är kokainets illegala epitet som fört det hit och i hög 
utsträckning stöpt samhällen i sin nuvarande form. 
  Kokainets ljusskygga verksamhet har gynnat isolerade och fattiga 
regioner som Moskitkusten i form av snabba pengar som senare 
investerats lokalt. Bakgrunden är bristfällig politik. Knarket har, ska 
sägas, nått dessa stränder tack vare staters ekonomiska och sociala 
frånvaro — men nu fruktar lokalbefolkningar att satsningar inom den 
ekonomiska och sociala sektorn kommer att utebli i kölvattnet av en 
legalisering av den inkomstbringande vita räkan. Och deras nuvarande 
livlina stryps. Kokainpolitiken har planterat sig i flera latinamerikanska 
stater och börjat fräta sönder demokratierna inifrån. Våren 2010 fastslog 
Observer att “kokainstaterna” fått ytterligare en medlem: Honduras. Ett år 
efter statskuppen gick det att konstatera att våldsdåden riktade mot 
oppositionspolitiker, Zelayaanhängare, hbt-personer, präster och fackliga 
representanter ökat i oroväckande hastighet. Minst en obekväm reporter 
i veckan har mördats, dåd som ägt rum i Honduras samtliga regioner, 
Moskitkustens delstater inkluderade. Observers kartläggning pekar 
skulden på korrupta poliser och lokala droggäng medan ”Pepe” Lobos 
regering inte visat sig benägen eller villig att få bukt med den illavarslande 
utvecklingen.  
  Många frågar sig om Honduras pyrande konflikt kommer att leda landet 
till ett organiserat motstånd från bildade gerillafraktioner ur den så 
kallade Motståndsrörelsen. Vilken roll skulle Moskitkustens djungler och 
svårtillgängliga berg spela i en upptrappad inrikeskonflikt? Mitt i världens 
diskurser om war on drugs och Loboregimens demokratiska legitimitet 
väntar den kommande generationen på svar. De väntar längs samma 
stränder som drogkriget gjort till sin frontlinje, där militärbaser innebär 
uteblivna sociala resurser och kan komma att agera säkerhetsvakter åt en 
framtida oljeindustri, längs utposten för ett potentiellt inbördeskrig där 
fiskare besegrat vågorna i flera århundraden. 
  16-årige Miguel skakar uppgivet på huvudet: Kokainet erbjuder en 
enklare väg än utbildning. 
  — Unga bryr sig inte om studier. De vill ansluta sig till droghandeln och 
tjäna pengar. Börja som kurir och arbeta sig upp. Det är vad livet i 
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Moskitia har att erbjuda. Så är det bara. 
 
 
 
 
ÅR 1981 PUBLICERADE författaren Paul Theroux bästsäljaren The Mosquito 
Coast. En roman som världsresenären Theroux skrev efter att personligen 
ha bländats av Moskitkustens komplexa rymd, beskådat dess mänskliga 
evolution och imploderande politiska utveckling. Allt fångas i ett epos 
om export av ekonomism och förvriden goodwill till tredje världen, här 
exporterade av människor med ärliga intentioner. 
  Bokens huvudperson, den excentriske uppfinnaren Allie Fox, tar 
familjen med sig och överger det kommersiella Amerika för det okändas 
marker, till Honduras (av de vita) oupptäckta gömmor och köper sig en 
ny chans i livet, rättigheterna till samhället Jeromino. Men vanor, 
mönster och mänskligt beteende hinner ifatt exilfamiljen även här, i 
naturens sköte och Therouxs karaktärer blir instängda individer i ett 
maskineri vars enda väg mot en nystart är att ge sig hän åt det okända, det 
vilda, oförutsägbara. 
  The Mosquito Coast är lika mycket en fallstudie i politisk evolution som 
ett intressant kulturellt bidrag till schablonbilden av världens gömda 
fickor. Vilken bild ges av Moskitkusten, och vem ger oss den? Intrycket, 
trots Paul Therouxs medvetna problematisering, förblir intakt, en biroll i 
ett globalt spel, beroende av geopolitikens svängningar och premisser. 
Könsroller cementeras, barn utnyttjas som sköldar i föräldrars strävan 
efter rena samveten. Samma misstag upprepas, fastän Paul Therouxs 
karaktärer tror sig lära av historiens vindslag. Möjligen visar Theroux på 
ett större systemfel, att den goda viljan i människans hand emellanåt blir 
kugghjul i det större maskineriets tjänst. 
  Vart finns den Moskitkust som Paul Theroux målar upp?  Finns det en 
moskitkust inom oss alla, som ett förlorat Eden eller en tyngd 
civilisations sista chans?  
  Man frågar sig om fiktionen präglar verkligheten. Symbolismen är i 
vilket fall det mest talande när Theroux vänder på begreppen och gör de 
glömda paradisen till kulisser och överger de exponerade indianerna och 
fattiga moskitborna i berättelsens bakgrund.  
  The Mosquito Coast är en betraktelse av konsumtionssamhällets 
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ofrånkomliga seglats mot natten. Kommersialismen som människans 
motor, som fördummar och förnedrar snarare än lyfter och utmanar, har 
blivit mänsklighetens aorta, utan den tror hon sig inte överleva. 
Marknaden sätter priset efter möjligheten till profit, påminner Allie Fox 
sin omgivning medan han formar en planekonomi i sin egen republik — 
inte efter efterfråga. Marknaden sluter sig i kartelliknande formationer, 
inte för att se efter behov utan för att kunna upprätthålla det 
samhällssystem som den hjälpt till att forma. 
  Turister anländer till världens glömda zoner och återvänder hem med en 
bibehållen romantisk bild av världens spännvidd. Hinnan av det orörda, 
av den tillvaro som människan enligt religionen och den biologiska utopin 
en gång var ämnade — eller dömda? — åt att leva i. Alla bidrar vi till att 
upprätthålla den isolerande hinnan kring Moskitkusten. I vårt inre vårdar 
vi ömt illusionen av det orörda, det rena och det närmaste Eden vi tror oss 
komma. 
  Urbana grannar till Moskitkusten i Nicaragua och Honduras betraktar 
regionen som människans “sista chans” att ställa saker och ting tillrätta. 
Men i realiteten verkar det som om detta trollbindande och myternas 
region redan är bortlovad åt samma dekadens, girighet och kortsiktighet 
som andra unika platser ingått tvångsäktenskap med. Ohälsosam 
räkindustri, illegal kokainhandel och ljusskygg skogsindustri pekar åt det 
hållet. 
  Vad som var svart i går är vitt i dag, din fiende är din vän, medlemmar av 
terrorstämplade rebellgrupper är nollnolltalets främsta regnskogsväktare, 
gårdagens förhoppning blir gryningens nederlag. Längs Moskitkusten har 
myten alltid hägrat och smittat av sig på verkligheten. 
  Paul Therouxs berättelse tar just avstamp i att betrakta moder jord ur 
besökarens, västerlänningens ögon, regionens invånare står lydigt kvar i 
skymundan, som avvaktande men likväl exotiska inslag. Lycksökaren står 
i centrum, västvärldens excentriska utbölingar och Latinamerikas 
lycksökare i USA blir samma konsekvens av det kommersiella samhällets 
utkanter; exkluderade, beskrivna som olyckliga. 
  Vid ankomsten till Jeronimo, som Allie Fox köpt markrättigheterna till, 
samlas invånarna kring den ankomna nordamerikanska familjen. Allie Fox 
säger: ”Jag har en känsla av att ni behöver mig.” Alla nickar instämmande. 
Allie Fox säger, vilket läsaren förstår är en (medveten eller omedveten) 
lögn, att han har kommit för att erbjuda sin arbetsinsats, delta i vad 
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byborna än vill företa sig. För vad, hur och varför bestämmer läsaren själv 
men invånarna längs Moskitkustens floder begriper — förstår mycket väl 
— att Allie Fox är den ende som kommer att bestämma något i Jeronimo. 
  Sådan är bilden som går på export via kultursfären och per automatik 
smittar av sig på politiken. Vi behöver — ja, är beroende av — 
Moskitkustens myter, sagor och drömska inramning. Gärna romantiserad 
av vildar, utsatthet, desperation. Hit anländer man som en sista utpost, 
ett sista försök. Men frågan är om det finns en väg ut ur det enkelspåriga 
skildrandet, orkar det präntade ordet erkänna sin brist — sin ovilja — till 
mångfald och komplexitet? 
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EXTRAMATERIAL 
 
2:a utgåvan 
 
 
 
 
HONDURAS: LANDET SOM i sekel koloniserades av Spanien för att år 1821 
utropa självständighet men under 1900-talet vande sig vid lotten som 
lydstat till den växande grannen i norr? 
 
 
 
 
NÄR MANUEL ZELAYA vinkades av inför avfärden till Guatemala en tid 
efter statskuppen 2009 var det tusentals som besvarade hans emotionella 
händer. Det var efter att den nya regimen under ”Pepe” Lobo och ex-
presidenten Zelaya misslyckats i strävandet efter en politisk förlikning i 
sviterna av det politiska kaoset.  
  Vad försiggick i deras huvuden, den politiske kandidat de i mitten av 
nollnolltalet hade röstat fram var inte bara förpassad till en tillvaro långt 
fjärran maktens korridorer — Manuel Zelayas politiska arv var därtill 
redan tillintetgjort. De sociala reformerna har lagts på is, ointressant för 
den nya regimen att beblanda sig med, ALBA-samarbetet är ett minne 
blott, läget för landets minoriteter har försämrats avsevärt. Alltmedan 
USA ånyo, och sin vana trogen, hade blivit Honduras främste 
handelspartner, grannländernas kritikerstormar mot bruket av diktatur 
hade regimen överlevt genom att övervintra i ett skyddsrum av 
förutbestämd politisk kohandel.  
  Kort sagt: omvärlden må ha stängt sina dörrar för Honduras i form av 
uteblivna biståndspaket och erkännanden av påstådda ”val”, men i själva 
verket har alltsammans blott varit en tidsfråga — de starkaste 
marknadskrafterna sköt snabbt in pengar in i statsapparaten i form av 
öppnade handelsrutter med västvärlden. 
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I SOMRAS NÅDDES allmänheten av bildbevis från människorättsaktivister 
på att militariseringen av Moskitkusten inte bara är ett faktum, den är 
även delvis finansierad av västmakterna. Medan Barack Obama 
tillkännagivit USA:s militära tillbakadragande från Afghanistan och Irak 
och samtidigt inte ingripit militärt i inbördeskrigets Syrien (trots att 
landet var en bärande del av George W. Bushs terrorkollektiv ”ondskans 
axelmakter”) är det tydligt att man investerar militärt i Latinamerika. 
Colombia är en av USA:s stora mottagare av militärt stöd, och i 
Centralamerika var Honduras och Nicaragua på 1980-talet hemvist för 
omfattande penningtvätt och paramilitära miliser. 
  Längs med Rio Cocos ingenmansland, där gränsen mellan Honduras och 
Nicaragua inte utgörs av mer än tät skog, patrullerar återigen beväpnade 
miliser stigarna genom byarna, många iklädda svarta huvor som täcker 
ansiktet. Många hondunicas ryggar reser sig i skräck: det är inte bara 
utseendet som påminner om 1980-talets ”dödsskvadroner”. 
  USA:s nära samarbete med dessa miliser, somliga knutna till 
honduranska armén och andra lösryckta grupperingar betalda av 
ekonomiska intressen, rönte uppmärksamhet i maj 2012, då en helikopter 
tillhörande den nordamerikanska militären anföll en passagerarkanot 
längs Patucafloden, väster om Puerto Lempira. I kanoten fanns 16 civila, 
varav fyra dödades i attacken. Två av de döda var gravida kvinnor, två var 
unga män, ingen var beväpnad. Däremot visade sig båten intill sitta på en 
last kokain, varför attacken från politiskt håll och i västerländsk press 
bejublades som ett ”lyckat tillslag”. 
  USA:s antidrogbyrå DEA bekräftade att man hade deltagit i attacken 
som även lämnat fyra civila med livshotande skador och ett tjog med 
frågetecken efter sig. 
  Är det här tillvaron som Moskitkustens invånare bör räkna med? En 
tillvaro där de när som helst kan bli måltavlor i attacker från sofistikerade 
helikoptrar, beväpnade till tänderna. Målet helgar medlen, det ordspråket 
reste Ronald Reagan sin antidrogpolitik på i Latinamerika under 1980-
talet. En politik som stigmatiserade hela länder, illegalt besprutade 
bönders jordbruk och satte likhetstecken mellan politisk aktivism och 
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knarkterrorism. De som bor i Moskitkusten kanske bör spotta i näven 
och vänja sig? De är väl trots allt en produkt av sin omgivning, en 
omgivning som trätt fram som den tydligaste arvtagaren när det gäller 
transporten av kokain mellan Syd- och Nordamerika.  
  Den kollektiva skulden har återigen blivit praktisk politik i Honduras, 
inte bara i form av civila dödsoffer i knarkräder utan förvarning, det 
inkluderar även politiskt aktiva personer i andra samhällsfrågor. 
Inbakningen av människor som onda till följd av sin hemort gick igen 
efter attacken längs Patucafloden i maj 2012: vad hade de båda gravida 
kvinnorna att göra på en kanot som lagt till sida vid sida med en båt som 
satt på stora mängder kokain i förstaläget? Var de kanske inblandade i 
knarksmuggling? I alla fall indirekt, eftersom de befann sig på en båt som 
blev ett plustecken i USA:s statistik över segrar i det centralamerikanska 
drogkriget. Så lät det i tidningsartiklar efter att attacken hade ägt rum. 
Vad skribenterna bakom artiklarna som reciterades av nyhetsbyråer och 
tidningar som New York Times och Washington Post inte nämnde (troligen 
hade det gjort bilden aningen för komplex) var att samma människor 
förde en förtvivlad kamp för sin stulna mark. Mark som de brukat i 
egenskap av småbönder men som under de senaste åren i allt större 
utsträckning hamnat i den honduranska oligarkins ägo. 
  Det var den större bilden som DEA och USA:s ansvariga ministerier 
föreföll mest angelägna att dölja för allmänheten. Därför tonades inte 
bara slakten av civila i en kanot längs Patucafloden ned, bevis 
manipulerades också, det menade en delegation akademiker, fackligt 
aktiva och människorättsaktivister i en skrivelse efter gedigen research på 
plats. Det visade sig att inte mycket av det ”offentliga materialet” stämde 
överens med vittnesmålen: kanotens passagerare som anfölls hade lagt till 
intill en annan båt, som visade sig inhysa stora kokainpartier, kände inte 
till kokainlasten och ännu troligare är att de inte hade brytt sig även om 
de hade vetat om det. De var nämligen kvar ute på floden, klockan två på 
natten, efter att ha fiskat sedan solnedgången. I decennier har räkor 
fiskats i skydd av mörkret, främst för fiskarens bästa då solen inte ligger 
på. Nu hade kanoten plockat upp passagerare under sin väg tillbaka 
uppströms, varav somliga låg och sov, när de vaknade till ljudet av ett 
anfall. 
 
 



	   63	  

 
 
DET MÄNSKLIGA LIDANDET slutar inte där, tyvärr. Anhöriga har förlorat 
familjemedlemmar och vänner, skadade har traumatiserats för livet. 
Tragedier av detta slag lever vidare i de drabbades minne, i regionens 
kollektiva minne, men i det här fallet träder narkotikatillslaget en natt i 
maj 2012 in i ett större sammanhang: kampen om Moskitkustens funna 
olje- och gastillgångar. Det nordamerikanska bolaget Tejas Oil and Gas 
Company säkrade nyligen ett näringstillstånd för tillgångar som förutspås 
mynna ut i sex-åtta miljarder ton olja. Bolaget, med säte i Texas, har 
knappast försämrat sitt utgångsläge genom aktiv lobbying och stöd från 
Tepartyrörelsen, republikanska partiets nyliberala falang. 
  Många bosatta längs Moskitkusten vittnar om farhågor om att 
”knarkkriget” nu används som invändning för skärpta resetillstånd, ökad 
militär närvaro och en snabbare utförsäljning av omstridda marker. De 
senaste åren har sett minst 40 aktivister för bondeorganisationer dödas 
av polis, militär eller privata säkerhetsmiliser efter att ha krävt 
förbättrade villkor för småskaliga bönder i förhållande till Moskitkustens 
marknadsaktörer. Det senaste mordet ägde rum i oktober 2012: då sköts 
Antonio Trejo Cabrera, jurist för markrättsrörelsen MARCA, ihjäl 
utanför en kyrka i huvudstaden under en bröllopsceremoni. 
  Den privatiseringsvåg som sköljt in över regionen har inte kommit 
lokalbefolkningen till del, skriver Greg McCain, människorättsaktivist, i 
en artikel rörande utvecklingen i Moskitkusten. 
  McCain summerar: 
  “Med tanke på USA:s ökade militära närvaro i Honduras bör vi kanske 
vänja oss vid händelser som den längs Patucafloden, liknande de 
skräckhistorier som når oss från Irak och Afghanistan och som aldrig tar 
slut. Är drönarattacker så långt fjärran?” 
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PÅ REPORTRAR UTAN GRÄNSERS index över pressfrihet har Honduras 
sjunkit som en sten sedan statskuppen 2009. Det senaste decenniet har 
30 journalister dött i Honduras: 25 av dem efter kuppen 2009. Det senaste 
fallet var i augusti 2012, då en tidningsreporter sköts till döds på öppen 
gata. I stort har över 10 000 människorättsbrott rapporterats, men 
mörkertalet tros vara stort.  
  Kännetecknar Honduras politiska u-sväng nyliberalismens återkomst i 
Latinamerika? Frågan är, beroende på vem du frågar, antingen retorisk 
eller brännhet. Hann nyliberalismen ens lämna landet? 
  Honduraner som stödde Roberto Michelettis de facto-diktatur samman 
med att Manuel Zelaya störtades anser att ”processen” — alltså 
statskuppen — var nödvändig för att ”stabilisera landet”. Andra kan 
blicka söderut och se kopplingar till de kuppartade omständigheter som 
störtade Paraguays vänstersinnade president Fernando Lugo den 22 juni 
2012. Regimen som ersatte Lugo har inte erkänts av Paraguays 
grannländer, något som isolerat landet såväl politiskt som ekonomiskt. 
  Så vilket var motivet bakom störtandet av Fernando Lugo? 
  Mycket pekar på samma kontroversiella fråga som fällde Manuel Zelaya: 
minimilönen. 
  En intressant detalj som även pekar på att nordamerikanska bolag var 
inblandade i, eller åtminstone skodde sig på, statskuppen. Fruktbolagen 
Doles och Chiquitas kritik mot Zelayas förslag att höja honduraners 
minimilön med 60 procent var en öppen och medial historia. En höjning 
av minimilönen skulle innebära stora penningförluster för fruktbolagen, 
och även andra utländska bolag aktiva inom textil- och exportbranschen 
skulle inte orka konkurrera med låglönemarknaden i Asien. En cynisk 
matematik som den honduranska högern stämde in i. Och allt i ett land 
där 65 procent av befolkningen lever på mindre än 1 dollar per dag.  
  Men, med risk för att upprepa sig, liksom i övriga Latinamerika har 
USA:s hand över Honduras politiska kompass varit påtaglig under de 
senaste hundra åren. 
  Här några exempel: 
  År 1912 genomdrev Samuel Zemurray, honduransk affärsman, en 



	   65	  

statskupp tillsammans med privatmiliser och militärer. Kuppens främsta 
syfte var att slopa taxeringen av bananexporten. Juntan belönade 
sedermera Zemurray med stora markarealer. Och Zemurray kom kort 
senare att bli vd för United Fruits (dåvarande Chiquita).  
  På 1970-talet pumpade United Brands (dåvarande Chiquita) in pengar i 
affärsmannen López Arellanos två mandatperioder i presidentpalatset. 
  Och så 2009 och en återkoppling till minimilönens sprängkraft: John 
Negroponte, vice vd för Chiquitas advokatbyrå Covington & Burling, 
råkar ha varit ambassadör i Honduras under 1980-talet, landets mest 
repressiva årtionde. Efter statskuppen 2009 har Chiquita och den nya 
regimen tecknat en rad affärsavtal utan att en 60-procentig höjning av 
minimilönen kommit i närheten av att äventyra några uppgörelser. 
  ”Svängdörrspolitiken” i Washington — där pr-byråer, marknadskrafter 
och politiker springer in och ut ur varandras korridorer — har återvänt 
till Honduras. En annan marknadssektor som Covington & Burling 
representerar är vapenindustrin, där ”Pepe” Lobos nya politiska linje har 
plöjt väg för en gynnsam och beväpnad framtid i Honduras i allmänhet 
och Moskitkusten i synnerhet. 
  Eller som New York Times sammanfattar utvecklingen i Honduras: ”Det 
var en klassisk latinamerikansk kupp i CIA:s sanna anda.” 
  Det var statskuppen som visade vägen till avgrunden, skrev Dana Frank, 
historieprofessor vid University of Californa, i en op-ed i samma tidning i 
januari 2012. Dana Frank benar i frågan om hönan och ägget, vad kom 
först och bidrog till att FN:s utropat Honduras till världens mest 
mordfrekventa land: statskuppen eller den organiserade brottsligheten?  
  Det förra, enligt Dana Frank:  
  ”Det händelseförlopp vi sett, med en kupp som USA inte hejdade och 
ett fuskpräglat val som man accepterade, låter nu korruptionen blomma. 
Rättsväsendet fungerar knappt. Straffrihet råder. Minst 34 medlemmar ur 
oppositionen har antingen försvunnit eller mördats och över 300 
personer har dödats av säkerhetstjänster sedan kuppen, enligt landets 
ledande människorättsorganisation COFADEH.” 
  Siffror som emellertid inte avskräckte president Barack Obama när 
denne hösten 2011 välkomnade sin honduranske kollega ”Pepe” Lobo till 
Vita huset. Där gratulerade Obama Lobo för att ha ”restaurerat den 
demokratiska praktiken” i Honduras. 
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EN DEMOKRATI SOM president ”Pepe” Lobo önskar stycka i bitar. 
Bokstavligen. Genom en ekonomisk frizon skulle tusentals jobb skapas 
och utländska investerare att lockas, hette det hösten 2012. En stat i 
staten, inspirerad av Hong Kong och Singapore, med egna lagar, villkor 
och rättigheter för de anställda honduranerna, beredd utanför Puerto 
Castilla, utmed Moskitkusten. Granne med känslig regnskog och mark 
avsedd för landets ursprungsbefolkning. Varför dessa planer på en 
ekonomisk frizon just nu? Främst för att säkra en länk till omvärlden i 
takt med att Latinamerika i allmänhet och Centralamerika i synnerhet 
förpassat ”Pepe” Lobos regim till den regionalpolitiska periferin. 
Relationerna till grannländerna (framför allt Nicaragua) och kontinenten 
(främst Brasilien och Venezuela) förblir frostiga och Colombia och USA 
var länge isolerade i sitt erkännande av Honduras nya styre.  
  Högsta domstolen fann ändå planerna på en ekonomisk frizon 
oförenliga med grundlagen, samma konstitution och tillika koloniala 
kvarleva som Zelaya ville reformera men som kuppregimen fann 
oumbärlig i strävan efter att säkra landets demokrati. Men skulle ett 
honduranskt ”Hong Kong” verkligen generera i de tusentals jobb och 
förbättrade villkor för landets socialt marginaliserade som gjordes 
gällande? Autonoma, skattefria projekt, visar oss historien, förvandlas 
ofta till laglösa zoner. I Filippinernas frihandelszoner i huvudstaden 
Manila har fackliga villkor varit bannlysta och kvinnor farit illa i händerna 
på nordamerikanska marinsoldater som tack vare värdlandets generösa 
regelverk gått fria trots att de gjorde sig skyldiga till flera fall av 
misshandel och våldtäkter. Profiterna inifrån dessa murar spiller därtill 
sällan över på världen utanför. 
  Lägg därtill Honduras facit som växande transitpost för smuggling och 
narkotika från Syd- till Nordamerika så blir baktanken med projektet än 
mer dubiöst. Frågor reses kring frizonens eventuella roll i den 
organiserade brottslighetens händer. En ekonomisk frizon torde vara 
drömplatsen för effektiv penningtvätt. De honduranska brottssyndikaten 
har redan, med eller utan en frizon tillhands, väl anlagda nät till landets 
politiska och ekonomiska näringskedja. Förutom drogruljansen är de 
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verksamma även på mat-, fiske- och timmermarknaden. 
  En frizon skulle i slutändan allra troligast placera ut en livboj för den 
sorts nyliberalism som under 1980-talet plågade livet ur tusentals 
latinamerikaner i form av nedskärningar, avvecklade företag, slog ner 
strejker och med IMF:s strukturanpassningsprogram som ursäkt 
blundade för den fattigdom som bredde ut sig i avregleringarnas spår. 
 
 
 
 
”DE REFUSERADE VID GRÄNSERNA.” 
  Anteckningsblocket är slitet men bokstäverna skiner fortfarande som 
döende blå glöd (jag minns ännu den kulspetspennan, det var som om den hade 
evigt liv). Sticker i ögonen. Först var det inte tänkt att det här reportaget 
skulle sväva ut och expandera i både tid och sak, för vad kan avdammade 
anteckningsblock från andra sidan nollnolltalet erbjuda för nöje annat än 
nostalgi för skribenten enkom?  
  Tangenterna på datorn märker att fingrarna inte heller nu har bestämt 
sig för vare sig det ena eller det andra. Men det här reportaget mår kanske 
bra av tidigare iakttagelser i reporterns liv? 
  Så här är en scen från 2002: 
 
  Den sömniga gränsen mellan El Salvador och Honduras var inte tänkt 
att bli min ändhållplats, men blev det likväl den här gången i alla fall. 
Gränsen ligger inklämd i ingenstans, intill en bro med 30-meters stup 
mellan sig och en flod. Namnet på platsen är för mig okänt, men 
gränsland brukar vara vackra och duktiga på att föra tankarna till 
rinnande bänkar och oändliga slätter, snarare än till platser förknippare 
med kontrollhysteri och att göra skillnad av rätt och fel sorts människor. 
  I väntan på förbarmande från någon av ländernas ständigt uttråkade 
tullpersonal. Solen ställer sig i zenit. Mitt pass ligger på något kontor. I 
vilket av länderna har jag ingen aning om. Längre bort låter män små barn 
putsa deras dammiga skor för en ynklig ersättning — de livnär sig på 
dessa trottoarer, istället för att lära sig att tänka, läsa och räkna. Medan 
de redan så noggranna och vana små händerna koncentrerat arbetar sig 
över skokanternas smuts leker männen, småfifflare som lever på 
gränskaosets kryphål, med sina sedelbuntar i händerna. Till synes 
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omedvetna eller likgiltiga till barnarbetet vid tåspetsarna. På den här 
platsen är några sedlar en åtråvärd rikedomar många skulle offra mycket 
för. Summor som i drömdestinationen USA inte är värda mer än en meny 
vid någon snabbmatsrestaurang. Sedelbuntarna förvandlar de 
genomsvettiga männen som gör pengar på invecklade mutsystem och 
smuggling till smärre kungar, och gränslandskapet är kungariket. 
  De korrupta förskingrarnas och bedragarnas inkomstkälla är avkastade 
och refuserade människor som plötsligt finner sig strandade vid en gräns 
de varken känner till eller räknat med som ändhållplats. Dessa människor, 
uppbrutna och svettiga, fångas upp och betalar för transporter, tolkar om 
det behövs och bjuds på lugnande ord: 
  ”Jag ska ordna ett rum åt dig, där du kan duscha.” (Vadå, luktar jag?) 
”Håll dig till mig. Jag har en bekant som arbetar vid ambassaden.” 
(Åtråvärd kontakt att ha nära tillhands då tullpersonal skriker efter 
ambassadstämplade visum.) ”Det ordnar sig.” “När du kommer till San 
Salvador ska vi prata med ambassaden, så kommer du snart sitta på en 
buss till Mexiko” — vars landstreck om möjligt är ännu mer oförutsägbart 
än de centralamerikanska övergångsställena. 
  — Vart ska du? frågar en man. 
  Kring hans gestalt svettas ett uttryck av längtan. En längtan till vad är 
svårt att säga, men desto enklare att spekulera i. 
  Först måste jag väl ta mig till San Salvador, svarar jag. 
  — Och sen? 
  Mannens undrande är måhända uppriktig och utan baktankar, men jag 
är redan så dränkt i svett och törst och halvt inträngd i ett hörn som i 
verkligheten är en mycket liten plats på den större kartan, men som nu 
utgör hela min värld. Om vad som finns bortom mitt hörn vet jag 
ingenting. 
  Ingen aning, låter därför mitt svar. 
  Trött sätter jag mig ner och lutar ryggen mot en vägg nära bron. 
Dammet och den oupphörliga aktiviteten omkring håller mig sällskap. Jag 
börjar gräva i väskan efter något att läsa. Jag finner bara några utrivna 
tidningspapper som gestaltar en artikel om ekonomiska visioner i torra 
landskap. Om någon timme kommer det börja skymma. 
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NÅGONSTANS I TEGUCIGALPA hoppades jag kunna finna ett rum att hyra. 
Men att finna något specifikt i “Tegus” visade sig vara lite som att gå 
längs en strand på jakt efter ett visst sandkorn. Staden lutar och påminner 
ena stunden om en spindelväv, i nästa om en labyrint. Plötsligt vandrar 
man uppför för att i nästa ögonblick slutta nerför en backe som verkar 
vara ändlös. Staden dök upp längs med vägen sprungen ur ingenstans, ur 
ingenting. Plötsligt var landsbygden med sina träd och torra fält 
försvunna, ersatta av folkmassor och betong. 
  Fastän den honduranska huvudstaden inte sväljer mer än en miljon 
invånare och inte verkar vara mycket inför världen är gatorna oändliga 
och mängden aktiviteter till synes obegränsad. Man kan inte skilja platser 
man just varit på från de man ögonblicket därefter ramlar över för första 
gången, och det utan att man tycker sig ha nått någonstans på vägen. 
Spindelväven och labyrinterna har ersatts av en cirkel med många 
plötsliga gränder. Människor kommer och går, i bussen och utanför den. 
Den plötsliga kvällskylan griper tag om svetten och förvandlar den till 
frost. Den skopa tid man trodde man hade — eller trodde sig ha — har 
svettats bort, utom synhåll. Solnedgången är plötsligt där och omutbart 
passerar den blixtsnabbt och skymningen anländer. 
  Gatlyktor tänds.  
  Alla börjar hitta tillbaka till gatorna igen för att bege sig någon 
annanstans. Det mesta stänger. En annan värld vaknar, uppmärksam på 
nya rörelsemönster, främmande ansikten och omkringflackande 
ljussökande individer; de vilsna i en oorganiserad stad utan gatlyktor. När 
gatustånden packar ihop och försvinner för natten smäller de andra, 
ljusskygga stånden upp. En annan värld öppnar sina butiker. Vissa undflyr 
denna nya värld, andra äntrar den. 
  Underjordens kurirer erbjuder en hjälpande hand, de har telefonnummer 
eller vänskapsband till någon som arbetar för nattens industrier. Vänliga 
ögon säljer allt tänkbart på stående fot. I en stad som Tegucigalpa finns 
det inte mycket att göra efter mörkrets inbrott, och ännu mindre för den 
som är där för första gången och inte känner till stadens koder. De flesta 
tycks ta sin tillflykt bakom skyltar som uppger “Hotell” eller “Rum att 
hyra”. 
  När en dörr plötsligt skiljer en från en främmande huvudstad blir allting 
väldigt tyst. Det är en snabb övergång från surr till stillhet, från öppenhet 
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till slutenhet, från den ena sidan av natten till en annan. 
  Utsikten från ett hotellens tak är storslagen. Blicken och landskapen 
förenas, tar en hur långt som helst. Den sluttande betongstaden ligger 
utmed fötterna. Inom synhåll blottar sig fotbollsstadion där 
kvalmatcherna som senare ledde till ”fotbollskriget” spelades 1969. I 
realiteten ett hundra timmar långt krig om gränser. Men gränserna 
förblev orörda, trots 6 000 döda och 50 000 fördrivna.  
  I alla riktningar leder vägar ut och in i staden. Gatufloder leder till 
motorvägshavet i alla riktningar. Platser man inte räknat med att besöka 
— som man faller över, eller snarare blir överfallen av — trollbinder en 
alltid på ett särskilt sätt. Man blir uppmärksam och medveten, kvar i 
ögonblicket, i ett slags tidlöshet — eftersom det är det enda som finns. 
Vissa möter “Tegus” mest av en slump. Byråkrati, trötthet och en gräns 
för oss samman. Det är ingen passage, det är något annat. I nästa stund 
lämnar man staden ljudlöst, utan minsta väsen. Man lämnar de springande 
stegen av dagarbetare som intar gatorna och står uppställda längs den 
upphörande betongen och avgaserna som förvandlas till träd och torra 
slätter när landsbygden tar vid. 
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