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Jag gjorde mitt projekt på egen hand men åkte ner med en kompis som också gjorde sitt mfs i 
Bogotá så visst hade vi lite stöd av varandra. Helt på egen hand var det naturligtvis inte, även 
om det ibland kändes så, då jag arbetade för organisationen Conservation International i 
Colombia. 

Projektet – att arbeta med en NGO i ett utvecklingsland 
Jag hade blivit varnad och fått rådet att plocka fram det stora tålamodet, trots detta fanns det 
inte mycket som kunde förbereda mig för vad som väntade. Jag hade trott att det kanske 
skulle gå lite trögt i början men att jag ändå till viss mån skulle kunna följa den projektplan 
som jag hade arbetat fram innan avresa. Det visade sig snart att min handledare knappt hade 
tittat på min plan och jag skickades runt mellan olika personer på kontoret innan jag efter ca 
en månad lyckades komma ombord på ett av deras projekt med att deklarera ett skyddat 
område.  
 
Det gick oerhört trögt även efter denna överenskommelse med inställda möten som regel och 
mañana mañana. Till slut fick jag i alla fall möjlighet att ta mig ut till det område jag arbetade 
med för att som de sa lära känna området och kontrollera att de kartor jag arbetade med (i GIS 
– geografiskt informationssystem) stämde någorlunda överens med verkligheten. Dessa två 
dagar plus att jag hade möjlighet att närvara vid två av projektets workshops fick bli min så 
kallade fältstudie. Kontorstiden spenderade jag åt att arbeta med GIS och producera kartor för 
det slutliga dokumentet som skulle skickas till miljömyndigheten för utvärdering.  
 
Utöver all väntan och inställda möten var alla jag arbetade med väldigt trevliga och 
hjälpsamma och jag är tacksam att de tog emot mig som praktikant för några veckor. Jag är 
säker på att situationen sett annorlunda ut om jag stannat i minst ett halvår.  
 
Livet i Bogotá 
Colombias huvudstad, Bogotá är det galnaste jag hittills varit med om i stadsväg. Till detta 
bör kanske tilläggas att det var mitt första besök i Sydamerika och min första resa utanför 
Europa. Det bor ca ett Sverige i Bogotá och det märks, särskilt i rusningstid då ”el 
transmilenio”, metrobussystemet fylls till brädden. Folk höll hårt på sina platser för att 
komma på sin buss och ibland hände det att man missade sin egen för att folk vägrade flytta 
sig.  
 
Alla var väldigt stressade i Bogotá, trafiken var särskilt stressad, vilket gjorde att man hade 
svårt att slappna av. Vädret var inte heller optimalt med regn varje dag i de ca två månader vi 
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spenderade i staden. Det hade dock lugnat sig något sedan vintern då landet haft stora 
problem med översvämningar på grund av en väldigt kraftig ”la niña” (vädersystem).  
 
Colombia 
Efter att ha avslutat våra fältstudier i Bogotá spenderade vi 3 veckor på resande fot i 
Colombia och fick uppleva Amazonas, den karibiska kusten och landets andra stora stad 
Medellin vilket gav oss många fina minnen. Vi kunde konstatera att Colombia verkligen är ett 
land fullt av kontraster och rik miljö. Som biolog var det extra spännande att vandra i de olika 
ekosystem som finns i landet och se de djur man bara läst om eller sett på tv. Det var dock 
väldigt tråkigt att se de stora områden som utnyttjats och förstörts i jakten på resurser och 
rikedom och att se landet sälja ut sin mark till storföretag. Jag hoppas på en ljusare framtid 
och att hållbar utveckling tar över efter korruption och maktmissbruk.  
 
Att tänka på 
Vi gjorde misstaget att inte kolla upp regler och seder vad gäller turistvisum i landet utan 
lyssnade på personliga råd och tog för givet att samma gällde för Colombia som för resten av 
länderna i Sydamerika där min kompis rest tidigare. Så var inte fallet. Regel nr 1, titta alltid 
hur många dagar som stämplas i ditt pass! Vi tog för givet att det var 90 dagars turistvisum 
och planerade vår resa efter det, men blev endast tilldelade 60 dagar vid vår inresa i landet. Vi 
kunde ha fått 90 dagar men tydligen är det med regel att det bara delas ut 60 vid första 
stämpeln. Man måste alltså bege sig till närmaste DAS (migrationsmyndighet), betala en 
mindre summa och få ytterligare en stämpel efter 60 dagar för att vara laglig turist. Vårt 
misstag kostade oss några dagar i Costa Rica eftersom vi var tvungna att stanna i Medellin för 
att be om ursäkt och ordna med stämplar samt betala ca 1000 kr innan vi kunde lämna landet. 
Men det är klart det kunde varit värre! 
 
Vår vistelse i Colombia var dock sammanfattningsvis väldigt spännande, intressant och 
lärorik och jag ångrar bara att vi inte stannade längre och hann se mer av detta vackra land.  


