
          

 

KRÖNIKA mars 2021 

Bästa medlemmar! 

Våren närmar sig så sakteliga och vi borde vara fyllda av hopp och glädje. 
Tyvärr lägger ju corona pandemin en mörk skugga över vår bransch. Det är 
fortfarande tveksamt när det ljusnar. Nu sätter vi vårt hopp till vaccinationerna 
som skall bidra till att marknaderna kan öppna upp. Men också här finns det ju 
problem. Även om vetenskapen sensationellt snabbt kom fram med vaccin är 
distributionen tveksam och vissa länder ”tjuvhåller” på tillverkning, som då inte 
kan leverera till andra. Vi har ju samma problem som andra länder med 
ryckighet i distributionen och tveksamhet om effekten hos vissa vaccin. 

 Latinamerika har drabbats svårt av pandemin. Smitt- och dödstalen är mycket 
höga. Fortfarande letar ambulanser med patienter efter sjukhus, där de kan 
lämna de sjuka. Sjukvården är generellt högt ansträngd.  

Dessutom har ny farlig variant upptäckts i Brasilien. Den sprider sig snabbt och 
tidigare immuna går inte säkra. Brasilien säger nu att man upplever det ” värsta 
momentet” i pandemin. President Bolsonaro, som är tveksam i sitt förhållande 
till pandemin uppmanade befolkningen att ”sluta gnälla”. Nu har han avskedat 
den fjärde hälsoministern sedan epidemin startade. Han var inte läkare. Här har 
vi inga sådana problem med kunskapen hos våra ministrar! 

Vad gäller vaccinationer har man generellt inte kommit långt, 2-4% är 
vaccinerade. Det stora undantaget är Chile, där mer än 20 % har fått sina 
sprutor. Ett av de bästa resultaten på jorden. Man följer strikt regler för 
anställda inom sjukvården, äldre, lärare etc. Man vaccinerar mest med 
kinesiska och ryska vaccin. Beställningar från Europa har ännu inte effektuerats. 
Ett annat problem är att politiker och deras familjer går före i köerna. I Peru har 
hälsoministern och utrikesministern avgått efter att tillsamman med ett 500-tal 
prominenta politiker prioriterats. Hälsoministrarna i Argentina och Chile har 
fått lämna av samma skäl. Har inte hört att några av våra kommunalpampar 



avgått! Brasilien är det total förvirring i distributionen av vacciner på grund av 
presidentens inställning. 
Det finns heller ingen samordning mellan länderna angående distributionen. 
 
I Mexico har regeringen tagit hand om distributionen av vaccin och bestämde 
att 333 ”marginaliserade” kommuner skulle få det först. Man har att tänka på 
valet i juni! Dessa kommuner ligger på landsbygden och har inte drabbats av 
pandemin så svårt som städerna, där lärare vaccineras före sjukvårdspersonal.  
 

I Ecuador var det presidentval i februari, men ingen av kandidaterna fick 
majoritet och det blir en ny omgång den 11 april mellan vänstermannen Andrés 
Arauz, sponsrad av den tidigare presidenten Correa, nu bosatt i Belgien, och 
högermannen Lasso. En osäker framtid väntar. 

Bolivia har också fått en ny president Lucho Arce, en vänsterinriktad byråkrat, 
som anses vara ett språkrör för Evo Morales, presidenten som avgick 2019. 

I Brasilien har en domare friat den tidigare populäre presidenten Lula, anklagad 
för korruption och han har lämnat fängelset. Det betyder att han kan ställa upp 
i nästa års presidentval. Nuvarande presidenten Bolsonaro ändrade snabbt sin 
negativa inställning till coronavaccinationer och har beordrat en kraftfull insats. 
Politik! 

I El Salvador man sedan 2019 en ”märklig” president 39- årige Nayib Bukele. 
Hans parti New Ideas, utan egentlig ideologi eller program, vann en 
överväldigande seger i parlaments- och municipal valen i slutet av februari. Han 
vill ha ”saker gjorda”. Och folket tror honom. De gamla sedvanliga partierna, 
vänsterns PMLN och högers Arena är totalt utslagna.                                                                                                     
 Bukele uppträder som en caudillo, men är oerhört popular, i mätningar ligger 
hans popularitet på runt 90 %. Han tolererar inte opposition. När budgeten 
försenades i kongressen uppträdde han med soldater med skjutklara vapen. 
Budgeten gick igenom! Han har satsat på sjukhusen under pandemin och gett 
behövande familjer 300 dollars och matpaket. Hans ”lockdown” är dock så 
stränga att domstolen har förklarat vissa av dem olagliga, vilket knappats 
bekymrar honom. Kongressen skall utse nya domare och de lär bli Bukele-
vänliga. Han bygger en ny väg till kusten där turistanläggningen Surf City, skall 
skapas. 1,5 miljoner skolbarn skall få datorer När brottsligheten tilltog, lät han 
fotografera ett hundratals fångar i bara kalsonger, bakbundna, med 
ansiktsmasker, sittande tätt tillsammans. Han sände så ut bilden digitalt. 



Han bekämpar korruption, men polisen stoppade kontroll av de summor som 
är anslagna till antikorruption. En bror är ledare för New Ideas, en annan ledde 
hans presidentkampanj. Är han nyskapande eller ytterligare en caudillo? 
 
 Just som jag skriver detta hör jag på radion en intervju med den 80-årige 
regissören Stefan Jarl. Han nämner min gamla bekant Arne Sucksdorff som sin 
läromästare”. Arne Sucksdorff var en av de absolut största inom 
dokumentärfilmen. Vann en Oscars med ”Människor i stad” och gjorde bl. a. 
”Pojken i trädet”, ”En djungelsaga” och ” Det stora äventyret”. Vann priser på 
alla de stora festivalerna. 
När jag träffade honom bodde han i Pantanal och arbetade ivrigt med att 
bevara detta väldiga våtmarksområde från exploatering. Med TV- serien ” Från 
jordens baksida” och en ständig kamp mot myndigheter och jägare. Det är till 
stor del Arnes förtjänst att Pantanal är så välbevarat som det är idag. 
Efter några stroke var han tvungen att bosätta sig i Sverige, vilket var 
irriterande för honom. Hustru och barn var kvar i Brasilien. Ringde mig en kväll 
och bad mig komma upp till honom. Min hustru Sasse skulle hämta med bil och 
mötte upp. Arne hade besök av en ung son från Pantanal. Sonen frågade om vi 
hade bil. Han hade sällan åkt i bil, fanns inte i Pantanal. Medan vi pratade åkte 
Sasse runt på stan´ med sonen, som återkom förtjust. ”En storstadssaga”! 
Arne kunde senare inte resa till Brasilien, men han ringde ständigt och talade 
resor och Pantanal. Det var smärtsamt att uppleva hans längtan dit ner och 
veta att han inte kunde återvända. 
 
Kära medlemmar hoppas att nästa krönika kan vara mera positiv. Men betänk 
på lördag, den 20 mars, infaller vårdagjämningen och sedan går det bara 
framåt. 
 
Sänder 
Bästa, vårliga LATA - saludos 
Tbz. 
 
 
  
 

 

 



  

 


