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Hola! 
Nu har det redan gått tre månader och det är dags för mitt andra resebrev. Tre månader… Tiden går 
otroligt snabbt här, samtidigt som det känns som om jag har varit här så länge jag minns. Det där 
med tid är ett konstigt begrepp… Under tre månader hinner det hända ganska många saker, speciellt 
som vi gör nya saker mest hela tiden. Vi har vår veckorutin men den utökas hela tiden med olika 
resor, besök, andra lektioner och saker vi ska delta i. När vi sedan är lediga har vi fyllt tiden med att 
åka till nationalparker och vandrat, hälsat på vänner, utforskat stan och hittat på annat. Nu börjar jag 
på riktigt känna att jag har ett liv här, att jag är en del av samhället. Men samtidigt så ar det bara 
drygt en månad kvar av tiden här. 
 
Den senaste månaden har vi rest runt  ganska mycket. Dels så var vi tvungna att lämna Costa Rica 
några dagar för att få tillstånd att stanna till maj, så då åkte vi till Nicaragua och upplevde så mycket 
vi hann med av det landet. Och det är fascinerande hur mycket det skiljer mellan grannländerna, och 
mellan alla länder i Centralamerika. När man åker till Nicaragua möter man en helt annan kultur, 
mer kultur, ett annat bemötande av människorna, häst och vagn på gatorna, ett folk som har fått lida 
mycket och städer vars utseende präglas av det spanska kolonialväldet. Resan till Nicaragua gav 
mig en mycket vidare bild av vad Centralamerika är, och hjälper mig att förstå den stora grupp 
människor från Nicaragua som bor i Costa Rica. För Nicaragua är ett fattigare land, med färre 
jobbmöjligheter än Costa Rica. Ju mer jag ser desto mer inser jag att Costa Rica är ett otroligt 
priviligerat land med hög standard om man jämför med andra länder i området. Men jag ser också 
mer och mer varför det är så, att Costa Rica har fått ganska mycket stöd för att kunna bli den stabila 
punkt de är. Till exempel har de ingen armé men när det höll på att bryta ut ett krig mot Nicaragua 
fick man stöd av USAs armé som körde bort nicaraguensarna ganska lätt. Costa Rica är därför ett 
land fullt av kontraster. Regeringen sätter höga miljömål och satsar mycket samtidigt som 
invånarnas miljömedvetande är väldigt lågt, skräpet slängs på gatorna och sopsortering existerar 
bara i mina drömmar. Landet är fullt av nationalparker och man tar hand om sin miljö, samtidigt 
som stora delar av landet består av plantager med monokulturer och stora kemikalieutsläpp som 
skadar både miljö, djur och människor. Man har sedan 1948 ingen armé, men samtidigt så blir 
polisen allt starkare och starkare. Man anses vara världens lyckligaste land, men har samtidigt 
problem med fattigdom och utnyttjande av bland annat den stora grupp immigranter som bor i 
landet. 
 
Ju mer vi reser runt här, och ju mer jag ser desto mer inser jag hur svårt det är att beskriva vilket 
land jag bor i. Alla de platser vi har besökt har varit något nytt, med människor som lever på ett 
annat sätt med andra förutsättningar. Inget är likt det andra. Vi har mött inflyttade europeer och 
amerikaner, immigranter från Nicaragua, Kuba och El Salvador, plantagearbetare, indianer, hemlösa, 
människorna från den karibiska kusten, en välmående överklass, studenter, medelklassen, 
marginaliserade HBTQ-personer… Och mitt i denna blandningen försöker jag hitta landets identitet. 
Ni förstår att det inte är så lätt… 
 
Det är i den verkligeheten vi arbetar med. Den senaste månaden har varit ganska speciell eftersom 
vi åkte till Nicaragua och det sedan var påskveckan (som firades STORT). Men vi har också hunnit 
med att hålla i engelskalektioner, varit på en skola och haft musiklektioner, gitarrlektioner, haft 
musikgrupp med ungdomar och barn, varit med i ungdomsgrupper och åkt på utflykt med dem samt 
övat till musikalen. Dessutom så har jag börjat ha lite fiollektioner med en tjej i Carpio som 
jättegärna vill lära sig att spela. Förutom detta har vi varit med på olika mässor samt besökt olika 
delar av kyrkan, inklusive bananplantage och fackmöten med dess arbetare. Man kan väl säga att 
vår roll här skiftar lite från dag till dag. Dels så är vi musiker som spelar på mässor och samlingar, 
dels är vi engelsk/gitarr/flöjt/musiklärare, dels reser vi runt för att få se så mycket vi kan för att 
sedan kunna ta med oss det hem och berätta där, dels är vi som del av ett kulturellt utbyte. Ibland 



kan det vara lite förvirrande, att förstå vad vi egentligen gör här. Men sen tänker jag att det är så det 
är. De flesta här, specielt i kyrkan, gör ganska mycket olika saker och det är så det fungerar. Jag är 
mest tacksam över att få vara här och se och uppleva så mycket samtidigt som jag får spela musik 
och hjälpa andra att spela. Det känns fint, och jag är gansk nöjd med mina dagar här. Det enda som 
har varit jobbigt är planerna som ständigt ändras. Man tror att man har bestämt något och sen ändras 
tiden, man tvingas till en flexibilitet som gör att man måste tvinga andra att anpassa sig med. Iband 
har jag svårt att förstå varför man inte bara tänker mer innan man bestämmer ett datum, eller 
faktiskt gör så som man har bestämt. Men annars har jag det väldigt bra, och går med spänning in i 
den sista månaden av min tid här… 
 
Mil abrazos, Amanda 


