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Den 23 augusti landade vi på Manilas internationella flygplats. Hettan slog emot oss när 
vi trötta, men förväntansfulla, steg av planet. I ankomsthallen möttes vi av Tet Mendoza, 
en glad och gullig filippinska. Hon tog oss till Manila Manor hotel, där vi sov vår första 
natt i det främmande landet.  
 
Vårt uppdrag i Filippinerna var att utvärdera en miljövänlig metod för guldutvinning samt 
intervjua guldgrävarna om deras situation. Vi besökte fem olika platser i landet, där 
människorna ägnar sig åt småskalig guldutvinning. Vår första provplats låg på Mindanao, 
södra Filippinerna. Innan vi skulle åka dit kände vi oss ganska nervösa. Detta eftersom 
den muslimska gerillan har kidnappat västerlänningar och utfört bombdåd där under 
många år. Vår oro var dock obefogad! Davao, där vi tillbringade mycket tid, är en fredlig 
stad och vi blev mycket väl omhändertagna av dem som hjälpte oss med studien 
(Department of Health och Bureau of Mines). Ibland kände vi oss tom överbeskyddade 
och längtade efter en promenad utan ”livvakter”, men efter ett tag förstod vi att våra 
kontaktpersoner kände ett stort ansvar för oss, mycket pga Mindanaos dåliga rykte. Det 
var också därför vi var tvungna att träffa många(!) människor (chefer, borgmästare, 
guvernörer m fl) innan vi kunde ge oss av till guldfälten. 
 
Första mötet med guldgrävarna var lite av en chockupplevelse. Vi besökte Diwalwal, en 
guldgrävarby uppe i bergen nordost om Davao. I byn bor ca 20 000 människor, varav de 
flesta på något sätt är engagerade i guldutvinningen. De bor och jobbar på samma ställe, 
vilket betyder att alla i byn påverkas av kvicksilveranvändningen. Säckar med gruvavfall 
ligger överallt och i floden finns ingen fisk! Trots detta verkar människorna må bra och 
trivas med livet. De var alla väldigt vänliga, hjälpsamma och intresserade av vårt arbete. 
De är i stort behov av förändring! Efter lite tålamodsprövning hade vi genomfört vårt 
första försök.  
 
Vår andra provplats, Mainit, låg också på Mindanao, men skilde sig avsevärt från 
Diwalwal. Mainit är en liten låglandsby med ca 6000 invånare där guldutvinningen är 
mera dold. Även här fick vi pröva vårt tålamod innan försökte kunde genomföras. 
 
Efter tre intressanta och händelserika veckor på Mindanao åkte vi tillbaka till Manila. 
Tanken var från början att vi skulle fortsätta vår studie österut, till Bicol, men vi fick 
ändra våra planer då vår handledare Ana Rivera fått problem med sin fot. Vi passade då 
på att vila upp oss lite på ön Palawan med lite snorkling, vandring i djungeln och 
kanotfärd på världens längsta underjordiska flod. 
 
När Anas fot hade läkt åkte vi norrut, till Baguio. Där gick allt som på räls! Efter fyra 
dagar hade vi genomfört vårt försök på två olika platser, ca en timmas bilfärd från 
Baguio. Även här var människorna vänliga, intresserade och optimistiska. Baguio var helt 
klart den trevligaste och finaste staden vi besökte. Staden är grönare, klimatet kallare, 
luften renare och volymen lägre, än i de andra städerna. 
 



Efter besöket i Baguio åkte vi vidare norrut, till Banaue och de berömda risterasserna. 
Det var en av resans höjdpunkter! Otroligt vackert och imponerande! 
 
Sista stället vi besökte var Paracale, Bicol. Här behövde vi återigen träffa en rad 
människor och vi fick bita oss många gånger i läppen av frustration. Folk pratade över 
våra huvuden och vi kände att de inte ville lyssna på oss när vi försökte tala om vad vi 
behövde hjälp med. Samarbetet med guldgrävarna, som vi till sist fick träffa, fungerade 
dock lika bra som på de övriga ställena.  
 
Resan har varit mycket intressant och lärorik! Vi har många positiva minnen, men har 
också upplevt en rad negativa saker. Kontrasterna mellan fattiga och rika är väldigt 
påtagliga, landet är starkt påverkat av koloniseringen, amerikanska ideal råder och det 
känns som att den ”filippinska kulturen” gått förlorad. Detta var lite av en besvikelse, då 
det ibland inte kändes att vi var i Asien! Den filippinska maten förstärkte den känslan. 
Trots den geografiska närheten till kryddstarka länder och stora odlingsmöjligheter 
smakar maten ingenting och grönsaker används knappt! Det som dock smakade bäst var 
grillad tonfisk med ris. I de större städerna finns det dock ett stort utbud av internationella 
restauranger. Uppmärksamheten var också något som bitvis var jobbig. Som två 
ensamma unga vita tjejer blev vi tilltalade av varannan människa vi mötte på gatan. I 
början var det lite roligt, men på slutet enbart påfrestande.  
 
Till de positiva upplevelserna hör framförallt mötena med filippinarna. De är varma, 
hjälpsamma, lättsamma och har lätt till skratt. Vi har träffat många härliga människor 
som vi kommer att fortsätta ha kontakt med. Trots all uppmärksamhet har vi aldrig känt 
oss hotade på något sätt. Folk är intresserade och tar kontakt, men är aldrig ovänliga. Vi 
har promenerat själva sena nätter i Manila, åkt taxi hit och dit, men aldrig känt oss rädda. 
Kanske har vi haft tur eller så är det inte så farligt som alla påstår. Naturen är väldigt 
vacker och det finns mycket att uppleva både över och under vattenytan. Att få se vilda 
apor i djungeln och snorkla bland färgglada fiskar var härligt! Det vi redan saknar, efter 
bara några dagar i Sverige, är alla underbara frukter!  
 
 
Några tips till andra mfs-studenter som ska besöka Filippinerna: 
 

- Fixa visitkort på plats. Det kostar nästan ingenting och är mycket bra att dela ut 
till höger och vänster. 

- Ta med mobiltelefon och köp lokalt kontantkort. Filippinarna är sms-tokiga och 
det hade varit svårt att ta kontakt med folk utan telefon. 

- Ta vara på alla relationer. Alla kontakter går genom kontakter!  
- Visa inte att ni blir irriterade, om ni blir det. Det leder ingen vart! Tålamod är det 

som krävs! 
- Passa på att njuta mellan varven med snorkling, fruktdrinkar och 

naturupplevelser! 
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