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Nueva Vida 

I norra Peru, där andinskt högland övergår i amasonisk låglandsdjungel (kort och gott, i la selva) 

ligger staden Tarapoto. Två till tre timmars bilfärd åt sydväst hittar man Saposoa, en gång i tiden 

centrum för Perus koka-trafik (typ tio år sedan) men nu en idyllisk småstad. Vidare norrut: en 

timmes skumpig bilväg och två timmars lervandring senare når man det lilla bondesamhället 

Nueva Vida, platsen för min MFS-studie. I början av 2009 fanns där nästan tusen invånare, ett 

hälsocentrum, ett dagis och en lågstadieskola. Vad som inte fanns var elektricitet och adekvat 

dricksvatten, och den sanitära situationen lämnade mycket att önska. Tack vare en tidigare MFS-

studie var den dåliga vattenkvalitén känd, samt dess negativa inverkan på hälsan hos barnen i byn. 

Projektet 

Mitt projekt gick ut på att kartlägga dricksvatten- och sanitetsituationen i byn samt undersöka 

vilka tekniska lösningar som var möjliga och lämpliga för att förbättra situationen. Arbetet 

inkluderade bland annat intervjuer, studiebesök, vattenprovtagning och GIS-kartering. Byn “fick” 

jag av min svenska handledare som driver ett forskningsprojekt i den aktuella regionen, men 

utformning och utförande gjordes till största del på egen hand. Vattenprovtagningen 

möjliggjordes genom min fälthandledare, ingenjör på vattenverket i Saposoa. Studien utgör även 

mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, vid Uppsala 

universitet. Vill man veta mer om projektet är man varmt välkommen att kontakta mig, för med 

de rader som kommer tänkte jag berätta om min främsta resurs under tiden i fält, samt ge lite mer 

allmänna råd till dig som ska ut på MFS-resa. 

Smärtfri(are) integration 

Med hjälp av min svenska handledare kom jag i kontakt med Jackie, en helt vanligt tjej som 

bodde och studerade i Tarapoto, och som kunde tänka sig att vara min guide och hjälpreda under 

tiden i la selva. Att ha en guide och en hjälpreda visade sig snart vara mycket värdefullt. 

Min skolspanska hade samlat både damm och rost under den tid som gått sedan skolan, och 

eftersom att i princip ingen där talade engelska var det mycket hjälpsamt med någon som kunde 

förtydliga kommunikationen: Maria-spanska till lokal spanska och vice versa. Dessutom så gick 

det betydligt lättare att komma i kontakt med byns invånare i sällskap med någon med samma 

kulturella bakgrund och hudfärg som de. 

Som en av mycket få gringos i regionen var det svårt att undgå stor uppmärksamhet. Jag kan 

fortfarande inte precis uppskatta hur “farligt” det egentligen är att åka omkring i området på egen 

hand, men folk där var snabba med varningar om allt möjligt. Den oro jag själv kände rörde bara 

trafiksituationen och skicket på vägarna... I vilket fall som helst så var det skönt med någon som 



förhandlade priser, kontrollerade förarnas nykterhet och godkände fordon åt en – saker helt 

främmande för mig men vardagsmat för Jackie. 

En ytterligare fördel var vägen in till den peruanska kulturen. Mycket praktiskt med någon som 

berättar för en hur man får och inte får bete sig, vad man bör och inte bör göra, och MFS-

upplevelsen blir både mera givande och intressant genom denna direktinblick i landet och folket. 

För att inte glömma det viktigaste: förvärvet av en god vän. I slutet av dagen, när beckmörkret 

lagt sig och stormarna rasar och vägen regnar bort, när det är långt till latrin och till läkare och till 

telefonkommunikation, då är det skönt med någon som tröstar... Så sammanfattningsvis: pengar 

investerade i en lokal guide är pengar väl investerade! 

Saker som är bra att tänka på 

• Om något som är oumbärligt för din studie blir stulet eller går sönder, vad gör du då? 

Räkna inte med att det går att ersätta på plats... (vill helst inte tänka på hur mycket tid och 

möda jag la ner på att försöka ersätta laddaren till min bärbara dator, utan att lyckas). 

• Vilken säsong/årstid tänker du utföra din studie och spelar det någon roll för resultatet? 

Regnperiod medför väsentliga transportproblem och studerar man på något sätt miljön så 

varierar troligen resultaten med årstiden. 

• USB-minne för snabb dataöverföring eller en kamera för snabb datakopiering är bra att ta 

med när man besöker myndigheter och organisationer (data som utlovas via mejl låter 

vänta på sig). 

• Saker kommer inte att fungera som du tänkt och därför är det kanske onödigt att göra 

jättedetaljerade planeringar innan du är på plats. Ha bara is i magen när folk insisterar på 

att få veta dem!     

• Trippelkolla all information och fakta som du samlar in och bli inte förvånad när inget 

stämmer överens... 

Slutligen 

Tio veckor i la selva var en upplevelse utöver det vanliga och jag är verkligen jätteglad över att jag 

fick möjlighet att åka dit. Visst fanns det jobbiga dagar när inget fungerade och hela världen 

tycktes täckt av lera och smuts och civilisationen inte vara mera en avlägsen dröm, men den 

erfarenhet och alla de minnen jag berikats med skulle jag absolut inte vilja byta bort. Så ta 

chansen om du får den! 

Maria Persson 

mariapersson84@hotmail.com 


