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Jag har precis kommit hem från 10 veckors MFS-arbete i Ecuador. Jag åkte tillsammans med
en student från samma utbildning. Vi arbetade med vårt projekt i en indianby, Balda, i
centrala delen av de ecuadorianska Anderna. I byn utförde vi allt fältarbete. Vi arbetade också
med att samla in information och data i Riobamba och Quito, några av de större städerna i
landet. Arbetet med anställda inom staten och vid olika NGO:s gick väldigt bra. De flesta var
mycket hjälpsamma och trevliga, särskilt i huvudstaden. Vi byggde snabbt upp ett kontaktnät
med personer som arbetade inom områden som var intressanta för projektet. Många sa att de
var mycket glada över att vi valt att komma till Ecuador och att vi arbetade med ett projekt
som strävar efter att försöka förbättra situationen för människor i landet. Det märktes att
bevattningsprojekt intresserar många eftersom det är så viktigt för Ecuadors utveckling.  Man
tog sig verkligen tid med oss och tyckte att det var intressant att diskutera projektet och även
andra saker med oss.

Det kunde ibland vara väldigt skönt att komma ifrån stadens oljud och trafik och byta det mot
annat oljud som åsneskri och hönskackel. I byn var det dock mycket svårare att arbeta. Att bo
i en indianby var intressant men också påfrestande. Deras kultur skiljer sig enormt från vår
och även deras etik och moral. Det som påverkade vårt arbete mest var att indianernas sätt att
planera skiljer sig helt från vårt. Vår kontaktperson i byn, som vi inte kunde arbeta utan,
kunde åka ifrån byn och vara borta upp till en vecka utan att meddela oss. Självklart visste
ingen något om var han var eller när han skulle komma hem. Byfolket kom alltid flera timmar
för sent till möten, om de kom överhuvudtaget. Det fanns en hel del problem i byn som vi
snabbt blev bekanta med, t.ex. alkoholmissbruk och osämja som ledde till allvarliga slagsmål.
Vi blev också påverkade av osämjan eftersom det var ett antal familjer som inte tyckte om att
vi var i byn. Osämjan berodde förmodligen på fejder kring uppdelningen av jorden och på
avundsjuka mellan familjerna. Vi kunde därför aldrig arbeta på egen hand i byn, vilket var
frustrerande. Delvis eftersom jag kände mig instängd och delvis eftersom det kunde vara svårt
att få tag i någon som kunde vara med oss när vi arbetade. Ett råd jag skulle ge till dem som
åker på MFS är att vara beredda på att få göra huvuddelen av jobbet själva och se det som en
bonus om befolkningen hjälper till. Annat som var tråkigt var att få vetskap om att många av
kvinnorna i byn blir slagna av sina män, och att barnen också bli slagna och att barnen i sin
tur slår djuren. Det var också tråkigt att se hur de behandlar naturen, de slänger allt skräp där
de står, öppnade konservburkar, glas och annat.  Även maten och boendeförhållandena skiljer
sig såklart mycket från det vi är vana vid här i Sverige. Att de tog tillvara på alla delar av ett
djur vid matlagning (hjärna, lungor, hönsfötter etc.), en slaktad ko som hänger i huset flera
veckor och loppor i sängarna var några av de saker jag tyckte mindre bra om. Jag har rest
mycket tidigare, även i Latinamerika, och ändå hade jag inte kunnat föreställa mig hur det
skulle kännas och hur jag skulle må när jag bodde i byn. Det är så mycket man inte märker
och förstår förrän man bor med människor under en längre tid. Det jag tyckte var tråkigast var
att intresset för vårt projekt var svalt bland befolkningen trots att det var en representant från
dem som tagit initiativet till projektet. Många gånger höll ambitionen och lusten på att
försvinna eftersom man inte fick något gensvar från befolkningen. Jag lyckades ändå hålla
lågan uppe när jag tänkte på hur mycket kunskap jag fick när jag arbetade. Det var en otrolig
tillgång att dela arbetet med en annan student, utan det stödet vet jag inte om jag hade klarat
tiden i byn.



Jag råder till att inte planera för tight, man måste ha tid för oväntade saker, t.ex. att man blir
sjuk eller att möten blir inställda. Jag tror att vi jobbade lite för ambitiöst.  Det hade nog varit
bättre att ta åtminstone en heldag ledigt i veckan än att jobba på varje dag. Men vi tyckte att
det var så spännande samtidigt som vi hade ganska kort tid i landet och då är det svårt att vara
förnuftig och vila. Nu har jag mest tagit upp problemen eftersom jag vill att ni ska vara
beredda på att det inte alltid bara är lärorikt och kul. Trots att det har varit påfrestande är jag
mycket glad och stolt över att ha gjort ett MFS. Det har gett mig värdefulla erfarenheter och
mycket ny kunskap så jag rekommenderar er starkt att åka om ni får chansen.


