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”Jag har inget att dölja! De vet vad jag 
gör och står för. Varför skulle de döda 
mig?” Ledaren, en kvinna, i en av Limas 
s k folkmatsalar talar till deltagarna vid 
ett seminarium arrangerat av den katol
ska akademikerföreningen och Bartolo
mé de Las Casasinstitutet, ett folkbild
ningsinstitut byggt på befrielseteologisk 
grund. Hon slutar sitt korta och enkla 
inlägg med orden ”vi måste kämpa för 
livet. Vi är bärare av framtiden”. Över
tygelsen i hennes ord om den kamp i 
vardagen som hon delar med tusentals 
kvinnor gör ett starkt intryck på de öv
riga deltagarna i panelen. 

Kvinnans vittnesbörd blir ännu starkare 
då flera folkvalda ledare hade dödats 
både av terrororganisationen Sendero 
Luminoso och paramilitära grupper ti
digare under året. Året var 1992. Semi
nariet var i juni och den 12 september 
greps den mytomspunne ledaren för 
Sendero Luminoso tillsammans med 
den högsta politiska ledningen. En pe

riod av eskalerande politiskt våld från 
början av 80talet, som nådde sin kul
men 1992, var på väg att ta slut. Men 
kvinnans ord är lika aktuella idag, inte 
minst blev vi åter påminda om detta ef
ter terrorattentatet i Paris den 7 januari 
som tog 12 människors liv.

Peru är ett religiöst land och religions
frihet råder. 1980 skildes kyrkan från 
staten och åtta av tio peruaner bekän
ner sig till den romerskkatolska tron. 
I praktiken utövar en tredjedel av dem 
en blandning av katolicism och ritualer 
från traditionella indianska naturreligio
ner. Man håller sig väl med både Jungfru 
Maria, helgonen och de beskyddande 
gudarna i naturen. En liten del av ur
befolkningen bekänner sig helt till den 
traditionella religionen. Något av en reli
giös konkurrens råder. Under de senaste 
20 åren har den katolska kyrkan förlorat 
troende till missionerande evangeliska 
och protestantiska samfund. Flera små 
protestantiska kyrkor finns sedan länge, 
och under senare år har det också till
kommit ett peruanskt interreligiöst råd 
med representanter även från judendom 
och islam.

Vilken kyrka har jag erfarenhet av från 
Peru? I början av 90talet tillhörde Peru 
ett av världens fattiga länder, trots stora 
enskilda rikedomar. Idag tillhör Peru de 

s k medelinkomstländerna. Fortfarande 
är en stor del av befolkningen fattig. Det 
är fortfarande en daglig kamp för över
levnad, politiska och sociala rättigheter, 
jämlikhet och jämställdhet och frågan är 
var kyrkan finns i denna kamp. Kvinnan 
jag mötte 1992 var en del av en levande 
kyrkas församling långt från kyrkliga 
hierarkier. Hon var en folklig ledare utan 
vidare formell utbildning, men hon for
mades som ledare i ett nätverk av folk
bildning, tillämpad forskning, kommu
nikation och bibelläsning och tolkning 
av Bibeln utifrån hennes verklighet i 
metoden se, bedöma och handla. Detta 
nätverk bildades av prästen Gustavo Gu
tiérrez, som på 1960talet var en bland 
andra som skapade den latinamerikan
ska befrielseteologin. Varje kristens plikt 
är att handla politiskt och socialt till för
mån för de fattiga och förtryckta.

Hoppet är centralt i vår tro. Vi talar ofta 
om att vi bärs av hopp och jag mötte 
människor i Peru som bär hoppet. Den 
folkvalda kvinnan tillhör ”ljusbärarna”, 
folkliga ledare som vågar stå upp för sin 
tro och sitt folk. Det är människor som 
genom sin övertygelse och sitt arbete ly
ser upp ”tunneln” som de går i, tunneln 
av övergivenhet, intolerans och gränser. 
Ljuset finns inte i slutet av tunneln. I 
stället lyses tunneln upp inifrån av de 
människor som bär hoppet. 

Människor bär hoppet

”Hon slutar sitt korta 
och enkla inlägg med 
orden ’vi måste kämpa 
för livet. Vi är bärare av 
framtiden’.”


