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Florentino, Maria och Amalia är pastorer  
i Tasba Raya, ett oerhört utsatt område där 
kyrkans närvaro ger stor trygghet och vetskap 
om att folket här inte är bortglömda. 
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I norra Nicaragua kämpar ett litet gäng pastorer  
för att hålla sina byar fredade från beväpnade  
grupper. I en situation där såväl staten som hjälp- 
organisationer och internationella företrädare  
tittar bort, står kyrkan upp för de svaga.  
Pastorerna lämnar inte sina församlingar.

REPORTAGE MORAVAKYRKAN
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REPORTAGE MORAVAKYRKAN

SOLEN HAR INTE hunnit gå upp än när pickupen 
stannar utanför. Vi slänger i oss det sista av frukos-
ten och går ut och sätter oss i bilen. Vi åker runt i 
Bilwi, där Moravakyrkan har sitt huvudkontor, och 
plockar upp nyvakna människor som ska lifta med 
oss norrut. Bilen blir snabbt full, men det verkar 
inte finnas någon gräns för hur många som kan 
åka med på flaket.

Vi är på väg mot Tasba Raya. Ett mycket utsatt 
område där Equmeniakyrkan just nu stödjer åtta 
pastorer i små församlingar. Den asfalterade vägen 
byts snart ut mot en sönderregnad lerväg. I den här 
delen av Nicaragua satsas det knappt alls på infra-
struktur.

– HÄR PÅ ÖSTKUSTEN finns det stora naturresurser 
men de flesta människor lever ändå under eller 
på fattigdomsgränsen, säger Ulrika Morazan, som 
är handläggare för Latinamerika inom Equmenia-
kyrkan och med på resan. Stora delar av östkusten 
ligger än så länge långt efter i investeringar i infra-
strukturen jämfört med resten av landet.

Bilresan fortsätter genom ett öppet och grönsk-
ande landskap med magra kor som betar fritt längs 
vägen. Nu och då passerar vi små byar.

PÅ VISSA PLATSER HAR byborna satt upp egenhän-
digt producerade vägtullar. Ett snöre över vägen, 
helt enkelt. I vanliga fall brukar de som passerar 
få betala en slant, men när byborna ser att det är 
Moravakyrkans pickup släpper de förbi bilen utan 
att ta betalt. Kyrkan är på deras sida. Det är de fat-
tigas kyrka.

Det tar oss fem timmar att åka 15 mil. Det beror 
inte på att chauffören kör långsamt – tvärtom! – 

”Jag ska vara en herde  
för fåren. Om hjorden är  
här så måste jag också  
vara det.”
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utan på att vi hela tiden måste väja för stora gro-
par och vattenpölar längs den allt snårigare vägen. 
Plötsligt skingrar sig träden och vi åker in i byn 
Santa Clara. Det är en av de små orter här i områ-
det som blivit hårt drabbade av väpnade konflikt 
och markstölder.

Vi tar oss upp till kyrkan. Den ser faktiskt lite ut 
som en vanlig svensk lada. Det är vitmålade, glest 
sittande, bräder som bär upp ett kyrktorn med ett 
trasigt kors längst upp. Bakom kyrkan bor pastor 
Maria. Hon är kyrkoherde för församlingarna runt 
om här i Tasba Raya. I två år har hon varit här, efter 
att ha tagit tjänsten som ingen annan ville ha.

– De sökte länge efter någon som ville vara här. 
Jag tänkte att om Gud kallar mig måste jag gå, be-
rättar hon och förklarar att hon tänker stanna. 

– Jag ska vara en herde för fåren. Om hjorden är 
här så måste jag också vara det.

BYARNA I TASBA RAYA är framförallt bebodda och 
byggda av miskitofolket. Enligt nicaraguansk lag 
är hela området här uppe fredad mark som varken 

kan köpas, säljas eller brukas av någon annan än 
miskitos. Ändå har det de senaste åren uppstått 
konflikter om landet här uppe. 

Nybyggare har kommit och tagit över områden 
med våld. Det är en bördig jordbruks- och betes-
mark. Odlingsbar mark är något som inte finns i 
tillräckligt stor utsträckning i västra delen av lan-
det, där majoriteten av landets befolkning bor. Där-
för är miskitofolkets land hett byte.

PÅ VERANDAN UTANFÖR pastor Marias hus bjuds vi 
på färska apelsiner med salt och nyskördat ris. Där 
har också flera av de boende i byn samlats för att 
berätta om sin situation. Vi är de första besökarna 
här på länge.

Konflikten om landområdet har blivit våldsam 
vid flera tillfällen. Flera bybor berättar om hur de 
blivit utsatta för väpnade attacker och regelrätta 
slag. Det talas om att nybyggarna har både uzis och 
kalaschnikovs. Militära vapen, helt enkelt. ”Span-
jorerna”, som nybyggarna kallas här, har lämnat 
hotfulla meddelanden längs skogsvägarna.

Fr v: Träkyrkan i Santa Clara.  
Kevin  och hans bror Victorino. 
Och så Moravakyrkans pickup som 
släpps igenom alla hemmasnickrade 
vägtullar gratis.  

Bildades för 
drygt 150 år 
sedan och 
har ca 90 000 
medlemmar. 
De flesta till
hör de etniska 
grupperna 
miskito, 
mayangna, 
garifuna, 
rama och 
kreoler. Equ
meniakyrkan 
stöder de 
teologiska ut
bildningarna 
i kyrkan Här 
finns både 
distanskurser 
och heltids
studier.

MORAVA- 
KYRKAN
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REPORTAGE MORAVAKYRKAN

Mission kan 
vara både 
arbete direkt 
på plats och 
stöd till loka
la kyrkor och 
projekt. De 
gröna om
rådena är 
länder som 
Equmenia
kyrkan har 
en relation 
med, och 
de gula är 
länder som 
vi arbetar i.

EQUMENIA- 
KYRKAN  
I VÄRLDEN

–  Vi kommer inte åt våra odlingar och vi vågar 
inte gå ute i skogen själva, berättar Kevin, som till-
sammans med sin bror Victorino kommit till pas-
torns hus för att berätta om läget.

EN AV DE SOM ÅKT MED oss på flaket är pastor Ama-
lia. Det är till hennes by, Esperanza Rio Wawa, vi 
åker härnäst. Några hus ligger vid en flodbädd om-
given av tät skog. Ett gäng hundar springer lösa 
och de som inte är ute i skogen och arbetar sitter 
framför sina hus och tittar till riset som torkar. 
Några ungdomar är nere vid floden och tvättar klä-
der och cyklar. På andra sidan floden, där många av 
byns odlingar en gång låg, har nybyggare tagit över 
det mesta av marken.

Men även på den här sidan floden har det varit 
konflikter. Pastor Amalia kommer aldrig glömma en 
dag för två år sedan när nybyggarna gick till attack. 
Hon är tystlåten men berättar ändå sin historia.

– Beväpnade män kom in i byn. De hade redan 
tagit över odlingarna på andra sidan 
floden och hotat att döda oss om vi 
kom över dit. En dag kom de in i byn. 
De jagade in min man och mitt barn-
barn i skogen och dödade dem. De 
jagade in några män och barn i ett av 
husen och dödade dem.

INNE I HUSET finns fortfarande blodfläckar kvar, 
sägs det. Efter attacken valde pastor Amalia att 
flytta till Bilwi för att komma undan våldet. Ef-
ter ett par månader kände hon ändå starkt att  
Gud kallade henne tillbaka till byn. Att åka tillba-
ka till den plats där ens familjemedlemmar blivit 
dödade och där mördarna fortfarande bor på an-
dra sidan floden kan låta som ett stort offer. Pastor 

Amalia menar att det är värt det.
– När jag är här så är barnen lugnare. 

De kan leka och vara barn. Det är det 
viktigaste, säger hon.

DET ÄR NU NÄSTAN ett år sedan det senaste döds-
offret men nybyggarna har ändå fortsatt att sätta 
skräck i byborna med hotfulla lappar som lämnas 
längs med vägkanten och med att på långt håll be-
skjuta bybor på väg till och från sina nya odlingar. 
Många är oroliga för vad som ska hända. För dem 
är kyrkans närvaro en stor trygghet. De är trots allt 
inte bortglömda. 

På andra sidan floden 
finns odlingar som hört 
till byn i generationer. 
Nu har den stulits med 
brutalt våld och mord.


