
Reseberättelse från Ecuador våren 2003

Under slutet av mars, april och maj utförde jag och Lina Lindell vårt MFS-projekt i Ecuador –
en förstudie till ett bevattningsprojekt i Balda, en liten by utanför staden Riobamba. Jag åkte
till Quito två veckor i förväg för att slipa lite på min spanska på en av Quitos många
språkskolor.

Efter det att Lina anlänt till Quitos flygplats satte vi igång (dock efter några dagars
igentagande ifrån höjdsjuka) med arbetet. Vi försökte täcka så många intressanta ställen som
möjligt i Quito innan vi skulle ut till byn. Vi började med att köpa kartor på militärens
geografiska institut. Där fick vi även en dos av hur löjligt ecuadorianska män kan bete sig mot
blonda flickor när de inte ville släppa ut oss därifrån och menande frågade vad vi tyckte om
män i uniform...
Vi tog en tur till jordbruksministeriet där vi träffade mycket tillmötesgående människor som
försökte fixa så att vi fick så mycket som möjligt utav det material som annars inte var
publicerat. Vi talade med en dam på vattenrättsmyndigheten som erbjöd sig hjälpa oss med
CROPWAT (program för att beräkna vattenbehov). Jag insåg ganska snart att med ett leende
kan man ta sig ganska långt och också undvika att betala för material som man behöver. Detta
gällde också på INAMHI, Ecuadors motsvarighet till SMHI. Där har vi tillbringat ganska
mycket tid. Det fanns många intressanta människor att prata med så det kändes som om tiden
inte riktigt räckte till. Till min del av arbetet fick jag kopiera ur hydrologiska årsböcker
flödesdata från några floder som kan användas till mina vattenberäkningar. Gubbarna på
INAMHI var också mycket hjälpsamma. De förklarade både sådant vi redan visste och ett och
annat nytt också. På INAMHI sprang vi även på representanter ifrån SWECO som jobbade på
sitt projekt i Cuenca söder om den byn vi skulle till.

Väl ute i byn började vi vår vistelse med att försöka komma till rätta med stället vi skulle bo
på. Vi bodde hos en familj i byn Balda som ligger någon kilometer ifrån Pan American
Highway. Den väntade kulturkrocken innefann sig – huset hade trampat jordgolv och hönsen
sprang ut och in genom köket. Efter en mycket kall natt, delad med Lina i en nittosäng, kunde
jag även konstatera att det även fanns några andra som bodde i sängen. Dessa varelser
lämnade tydliga röda märken på mage och svank som kliade något otroligt.

Det var svårt att dra ihop något möte med byn när det gällde ett eventuellt bevattningsprojekt.
Vi insåg allt eftersom tiden gick att det kanske bara var så att det fanns enstaka entusiaster
som förespråkade idén. Så vi började med ett möte med en av dessa för att höra lite vad de
hade tänkt sig och vad vi funderade på.

Vi träffade vår handledare på universitetet i Riobamba. Det visade sig att han var mekanisk
ingenjör och kanske inte kunde hjälpa oss med så mycket mer än kontakter med andra på
universitetet. Och det gick mycket bra. Vi sprang runt och frågade så många människor som
möjligt om det ena och det andra vi undrade om. Det handlade mycket om vattenprovtagning,
jordprovtagning, geologiska kartor mm mm. Vi åkte till den lokala vattenmyndigheten i
Riobamba men de påstod att de låg åtta år efter i arbete och inte hade tid att hjälpa oss. Vi
besökte även det lokala jordbruksministeriet men inte så mycket mer napp där. Träffade dock
trevliga personer på avdelningen för återskogning. De hade mer erfarenhet av bevattning än vi
hade förväntat oss. De tog oss till och med ut en dag för att visa på olika projekt som de hade
hjälp till med. Det sporrade oss mycket i vårt arbete.



Tiden gick och vi blev lite oroliga för att vi hade svårt att få ihop de människor som var
viktiga för att fastställa viken jord som planerades bevattnas och vilka människor det skulle
påverka. Vi hade gjort tranectionwalks området och förstod att det behövdes göras
begränsningar. När vi till slut hade mötet efter att ha ställt in flera andra så kom bara två
personer. Vi var jättebesvikna! Det slutade med att vi själva begränsade studien till den delen
av området där vi bodde.

Så skred vi till verket och började ta vattenprover och jordprover. Vi mätte flödeshastigheter i
aktuella vattendrag och grävde gropar och tittade på jordprofiler. Byborna tyckte nog att vi
var lite konstiga när vi satt med leriga händer och försökte göra maskar utav geggamojan vi
gjort.

Vårt arbete påverkades mycket utav osämjan som fanns i byn och mellan byarna. Saker som
vi inte alltid förstod oss på hände med jämna mellanrum. Värst var det när det i ett slagsmål
gått så illa att vise presidenten i byn blev knivskuren i ett slagsmål. Då beslöt vi att vi skulle
åka in till Riobamba och vara där till det hade lugnat sig. Därefter fick vi inte gå någonstans i
byn utan att ha någon med oss. Det kändes konstigt och inte alls så roligt.

Ett klart uppsving i motivationen var vår resa till Cuenca och mötet med SWECO. Vi visste
att vår professor Lennart Strömquist skulle vara där en vecka och hade därför planerat in en
resa dit. Både han och hans kollegor uppmuntrade oss och kom med konkreta förslag och tips
om vad man skulle tänka på. Det var mycket kul att se hur de arbetade med sitt projekt. De lät
oss också låna en GPS vilken underlättade vårt arbete avsevärt.

I Riobamba sprang vi runt på olika kontor för att få hjälp med data och annat material vi
behövde. Det blev olika myndigheter och organisationer. Ju mer man nystande i det hela desto
fler personer fick man att uppsöka. I många fall (de flesta) fick vi komma tillbaka någon
annan dag. Det blev många vändor till universitetet med prover och frågor. De flesta tog sig
tid med oss och svarade på våra frågor.

Arbetet avslutades lite tråkigt då ingen kom på vår inplanerade workshop där vi hade tänkt
berätta vilka eventuella alternativ som vi kommit upp med. Det var inte den första gången vi
känt oss bortprioriterade och att det saknades intresse för ett kommande bevattningsprojekt.
Vi får bara hoppas på att när denna rapport är färdig kanske den kan inspirera till nytt intresse.

Sonja Halmstad, den 15 augusti 2003 Enköping


