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Fyra år har gåTT
n Den tolfte januari 2010 inträffade den kraftigaste 
 jordbävningen på 200 år och gjorde 1,3 miljoner 
 haitier hemlösa. Journalisten Donald Boström var  
på plats när det hände. Nu har han återvänt.

TexT & bild: DoNalD Boström











R
oderick tar upp sin 
slitna skinnjacka 
från marken, rättar 
till solglasögonen 
och plockar upp 

stanniolpaketen med diverse droger 
som ramlat ur fickorna.

– Röker du weed? frågar han 
och sneglar på sina små paket. Jag 
skakar på huvudet och vi går vidare.

En stund tidigare hade jag fått 
information om hur jag som utom-
stående ska klara mig i huvudsta-
den Port-au-Prince: ”Du kan gå ut 
från hotellet, ta till höger tills du 
når den större vägen, där tar du till 
vänster några hundra meter fram 
till restauranten. Och du kan abso-

lut inte bära omkring på en kamera. 
Haiti är ingen hit för den som vill 
känna sig säker.”

Av alla dussintals personer som 
kommer fram och kräver dollar av 
olika skäl, finns något sympatiskt 
bakom just påtände Rodericks 
solglasögon.

Bara en månad innan hade jag 
hamnat mitt i en skottlossning i 
Johannesburg, en man skjuts med 
sju skott och dör framför mina föt-
ter, och redan dagen efter blir jag 
nerslagen i ett rånförsök av tre män 
i en liten by i Malawi. Skakad av det 
som hänt inom ett enda dygn, fun-
derar jag mer på försiktighetsåtgär-
der än jag någonsin gjort tidigare. 

Roderick, en cool snubbe från 
trakten som är polare med alla, blir 
mitt perfekta livvaktsskydd mot alla 
hot i Haitis huvudstad för det facila 
priset av 20 dollar och ett par öl. 

”Det är upprorsstämning”
Roderick ger sin syn på läget i 
landet: 

– Vi har antagligen sämst 
ekonomi i världen. Folk är despe-
rata och försöker göra pengar på 
allt. Det är upprorsstämning. Vi 
har ingen regering! Ingen har sett 
eller hört något från vår regering 
överhuvudtaget. Det enda vi med 
säkerhet vet, är att de snor åt sig 
de pengar som finns i landet. Vad 

de har för åsikter om olika saker är 
det heller ingen som vet, vi faller 
fritt mot helvetet, var Rodericks 
syn på saken.

– Vi har en arbetslöshet på 70 pro-
cent, det tillsammans med vår tjuv-
aktiga regering har gjort att många 
av oss invånare tar efter och försöker 
sno åt oss allt vi kan. Förr var Haiti 
på topp, men nu har vi ramlat ner i 
ett skithål och någon måste slänga 
ner ett rep och dra upp oss. 

Efter ett några öl är vi ”brot-
hers”. Roderick tar uppgiften på 
fullt allvar och med honom öppnas 
alla dörrar. Jag kan till och med bära 
omkring kameran helt öppet. Ingen 
ger sig på Roderick the man. 

– Don’t fuck without condom, så 
är det bara, säger Roderick plötsligt. 
Här på Haiti är hiv-läget allvarligt. 
Ska du ha sex måste du ha kondom.

Till och med tuffingarnas tuffing, 
Mr Rod, är försiktigt med sexet. 

Enligt den gängse teorin har 
Haiti en central roll i spridningen 
av hiv, och viruset anses ha tagit 
språnget från det franskspråkiga 
Afrika till Haiti och därifrån vidare 
in i Nordamerika. När de amerikan-
ska läkarna yrvaket försökte förstå 
vad som höll på att hända i början 
på åttiotalet hade ett av de fyra 
hiv-mönster som kartlades en tydlig 
länk till Haiti.

– Jag tror inte på skitsnacket om 

afrikanska apor som sprider hiv-
viruset, säger Roderick. Vad som 
egentligen har hänt vete fan. Men 
knulla utan kondom går inte. Don’t 
do it man.

Haiti känns som en öppen anstalt 
där du utanför de trasiga murarna 
skymtar paradiset med palmer och 
turkosa hav med bländvita stränder. 
Men fattigdom och våld gör det 
svårt att nå fram till det vackra. 

Roderick har hunnit använda 
sina 20 dollar på diverse alkoholhal-
tiga drycker och är hyfsat nöjd med 
livet där vi släntrar fram längs med 
gatorna. I skymningen lämnar jag 
Rod the man bland den pulserande 
musiken och alla häftigt dansande 

människor. När jag stänger av 
datorn och sjunker ner på sängen 
börjar skottlossningen utanför. 
Nöjd över att jag för en gångs skull 
har jag gått hem i tid.

Jag skriver dystert på Facebook 
till de som orkar läsa att av de 80 
länder jag varit i, är Haiti det enda 
landet jag aldrig någonsin vill 
komma tillbaka till. Alla tar, ingen 
ger. Ett desperat ställe helt enkelt. 

Det tog bara ett år innan jag var 
tillbaka. 

tusen gånger jävligare
Den tolfte januari 2010 inträffade 
den kraftigaste jordbävningen på 
200 år. Den mätte 7,6 på Richter-

skalan och gjorde 1,3 miljoner hai-
tier hemlösa, och livet tusen gånger 
jävligare för de redan hårt prövade 
invånarna. Några dagar senare satt 
jag i en raserad huvudstad i ett tält 
och skickade hem texter och bilder 
till Sverige. Elektricitet och vatten 
var utslaget, hus och hem raserade. 
De internationella hjälporganisa-
tionerna behövde kommunicera, 
och den surrealistiska situationen 
uppstod att livets basala nödvän-
digheter var utraderade, medan 
mejl och Facebook rullade på som 
vanligt.

På morgonen efter en natts 
skyfall fylldes gatorna i huvudsta-
den Port-au-Prince av hemlösa t



demonstranter som krävde mat, 
jobb och tak över huvudet, en ma-
nifestation riktad mot regeringen 
som befolkningen för länge sedan 
tappat förtroendet för. Säker-
hetsläget blev alltmer spänt och 
utegångsförbudet förlängdes till 
klockan tio på förmiddagarna. 

många skolor raserades
Byggföretagens girighet var 
orsaken till död och förstörelse 
om man fick tro den upprörda 
befolkningen. Otillräckligt arme-
rad betong var förklaringen till 
att byggnad efter byggnad hade 
kollapsat menade de. Tillsam-
mans med sörjande anhöriga står 

jag utanför en femvåningsskola 
som kollapsat med alla elever och 
lärare kvar i byggnaden. Det var 
bara en av många skolor som gått 
samma öde till mötes. Resterna av 
det som en gång var huvudstaden 
måste fraktas bort och återupp-
byggas. Var går 25 000 personer 
på toaletten när de trängs ihop i 
ett tältläger? Och var tvättar de 
händerna för att hålla sjukdomar 
och epidemier i schack?

– När skyfallen sätter in kryper 
jag ihop i ett hörn under mitt 
bomullstyg och där stannar jag hela 
nätterna, säger 70-åriga Myrtha, 
som spänt upp några slitna tyger 
mellan fyra pinnar i ett av de 600 

läger som upprättats efter jordbäv-
ningen. 

På marken hade hon lagt ut well-
papp för att sova på, men wellpap-
pen var upplöst av regnet. Även de 
som hade sina hus kvar sov under 
bar himmel i rädsla för efterskalv 
och rasmassor.

I lägret Mais Gate som upprättats 
av Röda Korset står Mois Natacha i 
sin tältöppning och berättar att hen-
nes man, Peter, dog under rasmas-
sorna. Nu är hon ensam med sin 
tvåårige son.

– Jag har inte ätit idag och min son 
har bara ätit en kaka. Jag försöker 
tigga ihop pengar till mat bland folk 
som kommer till lägret säger hon. 

Redan före jordbävningen var 
gängvåldet ett stort problem i Haiti. 
De under jordbävningen raserade 
fängelserna gjorde det möjligt för 
de kriminella gängen att utnyttja 
kaoset för att stärka sina positioner. 
Områden som gängen intog utlystes 
till röda zoner av FN, där ingen fick 
vistas utan tillstånd. Invånarna i 
tältlägren fick organisera sin egen 
säkerhet och FN fick prioritera 
arbetet mot våld och dramatiskt 
ökande våldtäkter.

Redan före jordbävningen 
saknade uppemot 70 procent av 
befolkningen arbete i Haiti, som 
är det fattigaste landet på västra 
halvklotet. Kanske var katastrofen 

en möjlighet för landet att börja om 
från början, resa sig ur askan som 
fågel Fenix?

Ekonomi i fritt fall
Idag, fyra år efter katastrofen som 
dödade 200 000 människor (det 
finns både lägre och högre siffror), 
har det trots allt gått sakta framåt. 
Men 150 000 bor fortfarande i 
något av de 271 eländiga officiella 
tältlägren, och problemet är pengar. 
Enligt beräkningar är kostnaden 
800 dollar per person för att få ut 
dem ur lägren till mer permanenta 
bostäder. 

Haiti är västra halvklotets fatti-
gaste land. En majoritet av befolk-

ningen lever i yttersta fattigdom 
och en stor del befolkningen i lan-
det har ännu inte tillgång till vatten 
och elektricitet. Ekonomin har 
befunnit sig i fritt fall under många 
år, vilket har lett ständigt uppblos-
sande strider de senaste och åren 
gör landet beroende av internatio-
nellt bistånd. Fackliga rättigheter 
eller kollektiva förhandlingar 
existerar i praktiken inte. Som 
en följd av det rådande politiska 
kaoset, våldet och den rekordhöga 
arbetslösheten har arbetsgivarna 
full handlingsfrihet. Nu när Haiti 
nu planerar parlamentsval finns 
en utbredd rädsla att det politiska 
våldet kommer lamslå landet.

Men det finns också lyckade 
projekt, rapporterar Time, exem-
pelvis en industriell park på Haitis 
norra kust, soldrivna gatubelys-
ningar i huvudstaden Port-au-
Prince, återplantering av skog, 
nysatsningar på turismen, mängder 
av raserad betong har forslats bort. 
Också nya investeringar i jordbru-
ket börjar ge resultat. I vissa områ-
den på landsbygden är det nästan 
en tiofaldigt ökad avkastning per 
hektar majs jämfört med år 2010, 
och en nästan fyrfaldig ökning för 
ris. Jordbruksreformer är nyckeln 
till framgång hävdar man från of-
ficiellt håll, speciellt med tanke på 
att Haiti måste importera hälften 

av sin mat, då torka och stormar 
förstört mer än hälften av skörden 
2012. 

Remitteringar från utlands-
boende haitier utgör närmare 
en femtedel av landets ekonomi 
och är den största inkomstkällan 
efter det internationella biståndet. 
(Remittering är de pengar som 
gästarbetare i rikare länder skickar 
hem till sina familjer i fattigare 
länder.)

Men internationella givare har 
undan för undan gått vidare till 
andra kriser i världen. Det är dags 
för Haitis befolkning att övergå från 
att förlita sig på utomstående till att 
klara sig själv. •
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