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Bästa LATA-medlemmar, 

Vi drar då och då på smilbandet åt latinamerikansk politik. Men är det så mycket bättre här? 

Ministrar tvingas avgå, partiledare lämnar in, men ingen av dem har gjort det minsta fel, det 

är andra som är stygga! 

Låt oss därför vända oss mot Latinamerika där korruptionen är mera rakryggad och man tar 

ut svängarna ordentligt. 

 I Brasilien har man inte kunnat fälla interimspresidenten, framför allt därför att alla andra 

tänkbara kandidater också är korruptionsmisstänkta och det finns ingen tänkbar ”ärlig” 

kandidat. T o m tidigare presidenten, ikonen Lula da Silva dömdes till långt fängelsestraff, 

som han givetvis överklagade. 

I Ecuador har den ”snabbvalde” presidenten Lenin Moreno gjort sig av mig vicepresidenten 

Jorge Glas, som sägs ha gjort sig skyldig till monumentala förskingringar av statsmedel, men 

hållits om ryggen av tidigare presidenten Correa. 

 

PERU 

Den dagliga nyhetsrapporteringen från Perus ambassad innehåller mycket av intresse. 

Bland annat: 

President Kuczynski introducerade den nya politiken för inhemska språk i augusti.  

Detta innebär bl.a. att nyhetssändningar i TV Perú numera sändes på quechua, som talas av 

ungefär 3 miljoner i landet. Programmet heter ”nuqanchi”, vilket betyder ”oss alla”. 

Samma sker på aymara som talas uppe vid Titicacasjön; namnet har här samma betydelse 

och heter ”jiwasanka”. Dessutom förbereds TV-program för Amazonas språken shipibo och 

ashaninka. 

Visste ni att en av jordens mest spektakulär oaser finns i Peru?. Nere i Icas ökenlandskap 

ligger Huacachina, omgiven av väldiga sanddyner, upp till 2 km långa. 

Här avgjordes i år VM i sandboard med skilda discipliner. 

Nya regler gäller för besökande till Cuzco och Machu Picchu. 

I Cuzco måste turisten visa upp giltig ID-handling för inträde till de skilda aktiviteterna. 

Biljetten skall innehålla vederbörandes namn. 
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I Machu Picchu finns nu tre skilda program; ett av dem är för äldre personer och 

handikappade. Man får inte längre möjlighet att återvända individuellt tillbaka inom 

ruinområdet efter turens avslutande. Man får ta selfies med sin apparat i handen inte 

använda s.k. ”selfie sticks”. Kolla med Era samarbetspartners. 

Qhapaq Nan- den långa inkavägen 

har jag tidigare nämnt. Den sträcker sig från Ecuador och går 320 mil ner till Cuzco. Dit 

anlände den första expeditionen, organiserad av bl.a Lima Tours, i juli efter 130 dagars 

vandring. Ett antal nya turistprogram kommer att läggas upp i anslutning till vägen. Bl.a 

presenterar Lima Tours en tur i Lima till Mateo Salado med sina tre pyramider, en betydande 

kultplats på väg till Pachacamac, strax utanför Lima. 

 

Amano-muséet i  Miraflores, Lima visar sina sensationella textilier från skilda peruanska 

kulturer. Utställningen just nu omfattar 580 exemplar från kulturer mer än niohundra år 

tillbaka fram till inkan. Muséet grundades för 50 år sedan av den japanske arkeologen 

Yoshitaro Amano. 

  

Inkaterras 

grundare och VD José Koechlin presenterade en plan för turism under ett möte med Pacific 

Alliance i Cali, Colombia, där han sammanträffade med presidenterna för Colombia, Chile, 

Ecuador och Peru. Han föreslog gemensamma ansträngningar för att skydda endemiska 

fågelarter och säkra migrationsvägarna för alla fåglar.  

Inkaterra kommer att deltaga i British Bird Fair i Rutland Waters, jordens största mässa för 

ornitologer. 

 

ECUADOR 

Vår medlem Metropolitan Touring, Ecuador har nu sin lyx-yacht La Pinta i full drift efter en 

omfattande renovering, som gjort den till en av de förnämsta fartygen i arkipelagen. La Pinta 

tar som mest 48 passagerare; varje grupp består av max 12 deltagare. 

Välkommen är den nya motorvägen ” Ruta VIVA” från den nya flygplatsen i Quito in till 

staden. Den kortar restiden med cirka 50% och går inom synhåll av vulkaner som Cotopaxi 

och har broar över dramatiska raviner. 

ARGENTINA 

CYNSA erbjuder spännande kryssningar på Lago Argentino med Marpatag; ”Spirit of the 

Glaciers”. Turerna utgår med transfer från Calafate och det finns 2 och 3 dagars kryssningar. 

Något verkligt spektakulärt. 

Latinamerika har i år tilldelats två ny världsarv. 

Parque Nacional de Alerces på Argentinas andinska sluttningar i Patagonien. 
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Alerce är det spanska namnet på Fiztroya, ett cypressträd som påminner om vårt lärkträd. 

Det är ett av de mest långsamt växande trädarterna och kan bli mycket gamla. Här finns träd 

som är mer än 3 000 år och de flesta är över 1 000. De förekommer här i stora, täta skogar.  

 

På kultursidan tillkommer  

Valongo Wharf i Rio de Janeiro. 

Hit kom mellan 500.000 – 1 miljon slavar från Angola, Kongo och Östafrika fram till 1831, då 

slaveriet officiellt upphävdes. Här samlades de baracker innan de såldes och sändes vidare. 

Senare renoverades platsen och blev uppmärksammad som landningsplats för den blivande 

kejsarinnan av Brasilien Teresa Cristina. 

Under 1850-talet utvecklades den till ett område bebott av frigivna slavar och kallades ”lilla 

Afrika”. Senare utgrävningar har funnit en stor antal afrikanska prydnadssaker och 

amuletter.  

SÅ EN TILLBAKABLICK …. 

Den oförliknelige tecknaren Anders Andersö, ”Tecknar- Anders” i Svenska Dagbladet och jag 

gjorde flera resor tillsammans. En av dem var till Sydamerika. 

På kvällarna tecknade Anders dagens händelser och på morgonen hade resenärerna ett 

nyhetsexemplar med matchande text. Mycket uppskattat. Det hände mycket på resan som 

kunde inspirera Anders.  

Bland annat vår vistelse inne i Amazonas. Vi fick två goda kompisar; en capivar, jordens 

största gnagare, som är en utmärkt simmare och en trumpetfågel. De följde oss på våra 

turer, capivaren sprang eller simmade, trumpetfågeln promenerade majestätiskt eller flög. 

Men ständigt i vår närhet. En kväll satt vi på verandan till lodgens bar och intog en whiskey. 

Capivaren satt intill mig, sög på mina fingrar, trumpetfågeln travade fram och tillbaka på 

verandaräcket mellan de tända ljusen. Plötsligt dök den med näbben ner i mitt whiskeyglas 

och lät sig väl smaka. Vi var något förvånade, hade aldrig upplevt en alkoholiserad fågel. 

Anders upp med sitt ritblock! Fågeln syntes fundera, återvände så för en ny tur ner i glaset. 

Tog sedan några steg på räcket, men var tydligtvis lätt berusad och svepte med stjärten in i 

ett ljus. Det tog eld. Som väl var hade vi en vattenkaraff och tömde den över den sprakande 

stjärten och rädda honom från att omkomma i lågorna. 

Han återvände inte till mitt glas, kanske blev han avvand! Capivaren fortsatte att slicka mina 

fingrar. 

Sens moral; kolla Din whiskey när trumpetfåglar är i närheten! 

Jag återvänder kanske till våra upplevelser under resan. Annars förekommer de i mina 

minnesanteckningar ”Jorden runt på 70 år”. 

 

Önskar Er alla en lyckosam resehöst! 

Med bästa LATA-hälsningar  

Lalle Bz 


