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Reseberättelse från Haiti

Tio år efter jordbävningen
Monika Andersson, rektor för S:ta
Maria folkhögskola i Malmö, åkte till
Haiti i januari för att närvara vid minneshögtiden för tioårsdagen av jordbävningen som raserade stora delar
av landet, också den skola som folkhögskolan stödjer. Samma datum för
fem år sedan återinvigdes skolan efter
uppbyggnaden, och Monika kunde
därför även vara med och fira skolbyggnadens femårsdag. Här berättar
hon för Km:s läsare.
Den spända politiska situationen på Haiti
märktes redan när vi kom till flygplatsen. Läget
är kaosartat och en obeskrivlig fattigdom finns
med apatiska människor överallt. Människor
är förtvivlade på grund av den uteblivna turismen och därmed livsviktiga intäkter.
Hela hösten har läget i landet varit mycket
oroligt med omfattande protester för att störta
den sittande presidenten, som många känner
har svikit landet och dess befolkning. Men,
som alltid när denna typ av protester uppstår,
drabbas den del av befolkningen som redan är
allra mest utsatt. Alla skolor i hela Haiti var
stängda, det fanns inget rent vatten att hämta,
vägarna var blockerade, ingen bensin fanns att
köpa och enligt uppgift var det förenat med
livsfara att ens gå ut. Så sent som i mitten av
december hade vi blivit rekommenderade att
inte ens resa till Haiti.
Mässan präglad av tacksamhet
Med detta i åtanke var det underbart att ändå
få möjlighet att komma till skolan i Port-auPrince och hälsa på barnen, som är överlyckliga över att få gå i skolan igen. Dels för att de
förstår hur viktig utbildning är för dem, dels
för att de varje dag får ett mål mat där.
Många minnesstunder för jordbävningens
offer påverkades av den rådande situationen i
landet. Men i skolan och dess församling var
det den dagen överfullt från tidig morgon till
sen kväll – sex mässor firades under dagen. Såren från jordbävningen är påtagliga och människors desperation är fortfarande uppenbar,
samtidigt som gudstjänsterna präglas av både
tacksamhet och härlig stämning i form av musik, dans och engagerade kyrkobesökare.

Hårt arbete ger framtidstro
På S:ta Maria folkhögskola har vi införlivat
samarbetet med församlingen och skolan på
Haiti som ett eget verksamhetsområde. Det
gör att vi i all utbildning kan lyfta blicken och
få med det globala perspektivet i det vi gör på
skolan.
Att få följa den lokale prästen fader Frankys
hårda arbete ger glädje och framtidstro. Hans
sätt att leva mitt i denna ofattbara fattigdom
och samtidigt uppleva hans respekt och kärlek
till alla människor ger en kunskap och ödmjukhet inför livet. Genom att i barnen se ett framtida Haiti, där solidaritet och mänsklig värme
får råda, kan ett land skapas som inte bygger
på misstänksamhet, korruption och egoism.
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