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Hemma i Brasilien 
När jag skrev mitt första rundbrev hade 
jag bott i Brasilien i drygt en månad och 
hade inte lyckats flytta in i huset. 
Förutsättningarna är annorlunda nu. 
Efter nästan 5 månader här börjar jag 
känna mig som hemma i mitt nya 
hemland. Huset är tillräkligt stort för att 
ta emot gäster, något som jag har gjort 
nästa varje månad. Min familj från 
Uruguay har passat på och besökt mig 
flytigt, något jag är väldigt glad över. 
Och när jag skriver familj, menar jag 
föräldrar, syskon, syskonbarn, kusiner, 
nära vänner som räknas in i familjen, mfl.  

Att lära sig hur staden fungerar, vad 
hittar man hjälp när man behöver 
kllippa gräsmattan, var betalar man 
räkningarna, mm tar tid, men med hjälp 
av brasilianska medarbetare, har jag 
lyckats lösa det mästa. 

Nästa vecka börjar jag en kurs i 
portugisiska, något jag ser fram emot, 
för att bättre kunna kommunicera med 
andra.  

Branden i Santa Maria 
Söndagen den 27/1 vaknade delstaten 
Rio Grande do Sul med den 
fruktansvärda nyheten om branden i 
nattklubben Kiss i Santa Maria då 233 
ungdomar miste sina liv. Santa Maria är 
en universitetsstad på ca 230 000 
invånare och ca 50 000 studenter. Så 
som Uppsala, Santa Maria präglas av 
studentliv och de flesta ungdomarna 
som läser där kommer från andra delar 
av landet. 

Santa Maria ligger ca 25 mil från Sao 
Leopoldo, som är ”nära” i detta oerhört 
stora land. Värst är det när man hör att 
nattklubben hade bara en utgång och 
att brandsläckarna var för gamla. Och 
att de hade tillåtelse för 700 personer  
men det fanns nästan dubbelt så 
många ungdomar inne. Människans 
girighet ledde till denna fruktansvärda 
katastrof. Påminner om branden i 
Göteborg.  

Ett par dagar efter branden firades en 
ekumenisk gudstjänst på Santa Marias 
torg. Hundratals personer deltog. 

 

Mitt i allt elände är jag imponerad över 
de välorganiserade berednings-
aktionerna och katastrofinsatserna från 
myndigheter och frivilliga.  

Brandmännen gjorde ett fantastiskt jobb 
och många riskerade sina liv för att 
försöka rädda ungdomarna utöver det 
de behövde göra i sin tjänst. Många 
frivilliga präster, psykologer, 
sjuksköterskor, kuratorer, läkare, m fl åkte 
till Santa Maria för att hjälpa till.  Några 
stadsbor öppnade sina hem till föräldrar 
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och släktingar till de drabbade som kom 
från fjärran för att leta efter sina barn. 

Bussbolag erbjöd grattisresor för 
släktingar och hotell öppnade sina 
dörrar utan kostnad för att folk kunde 
övernatta där. Dagen efter branden 
marscherade 35.000 personer klädda i 
vita t-shirts i tystnad över staden. Det var 
rörande. Frivilliga spelmän spelade 
musik under vandringen som avslutade i 
en stor gympasal där man bad Fader 
Vår tillsammans. Mycket starkt! (Se 
bilden på framsidan) 

Urfolkets rättigheter 
 

I början av december den katolska 
biskopen Pedro Casaldáliga fick fly för 
sitt liv från sitt hem i delstaten Mato 
Grosso. Casaldáliga har sedan många 
år tillbaka jobbat för ursprungsfolkets 
rättigheter. Den brasilianska regeringen 
har stiftat en lag där ursprungsfolkets har 
rätt att komma tillbaka till sin 
ursprungliga mark som nu ägs av stora 
markägare. I detta fall handlar om 
ursprungsfolket Xavante som fick lämna 
sin mark i början av 60 talet. 
Markägarna i områden är politiker, 
domare och militärer, några äger mer 
än 9000 hektar. Även om lagen står på 
ursprungsfolkets sida råder laglösheten i 
verkligheten. Mato Grosso är en stor 
delstat med relativt få invånare och 
polisen inte räcker till eller är köpta av 
de stora markägarna.  

 

Biskop Pedro Casaldáliga 

Den 25 januari mördades Cícero 
Guedes ledare av MST (Movimiento de 
los Sin Tierra) en rörelse som arbetar för 
folkets rätt till markägandet. Han fick 
flera skott i huvudet när han cyklade på 
väg hem. Det är oklart vem som står 
bakom mordet, men det bekräftar det 
ökande våldet mot aktivister och ledare 
av sociala rörelser.  

http://rightlivelihood.org/907.html 

Svenska kyrkan genom sitt 
internationella arbete stöder COMIN, 
som är den brasilianska lutherska kyrkans 
organ som jobbar för urfolkets 
rättigheter. Den lutherska kyrkan IECLB i 
Brasilien har sedan 1982 jobbat genom 
COMIN för försoning och kulturdialog 
mellan urfolken och det övriga 
brasilianska samhället. IECLB:s 
utmaningar liknar de utmaningar som 
Svenska kyrkan har med samerna. I 
båda fall har kyrkan inte alltid varit 

http://rightlivelihood.org/907.html
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.servicioskoinonia.org/Casaldaliga/gif/PedroCasaldaliga.jpg&imgrefurl=http://www.servicioskoinonia.org/Casaldaliga/&h=2834&w=1888&sz=526&tbnid=PdfVgCRodJK5rM:&tbnh=90&tbnw=60&prev=/search?q=pedro+casaldaliga&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=pedro+casaldaliga&usg=__6iYmj8SJ2Y4qd7-53Nrn_GNsAHo=&docid=cR2brQoMjz9ugM&hl=sv&sa=X&ei=qCclUe4rxtPhBJaFgaAG&ved=0CD8Q9QEwAw&dur=5823
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solidarisk med urfolket och ofta har dem 
setts som mindre värda. I Sverige finns 
det motsättningarna mellan samerna 
och markägarna i Norrland när renarna 
är på bete. I Brasilien kämpar urfolket för 
att få tillbaka sin mark som har brukats i 
flera generationer av tyska invandrare 
som nu är medlemmar i IECLB. Möjlighet 
till ömsesidigt lärande finns i utbyte 
mellan Svenska kyrkan och IECLB. 

 

Flicka från Arara-folket i Rondônia 

Mer om COMIN kan läsas på länken 
nedan. Inom fliken ”Institucional” finns 
flera mappar översatta till engelska och 
tyska:  

http://www.comin.org.br 

Rundabord med lutherska 
kyrkan i Costa Rica (ILCO) 
 

I mitten av februari böjd lutherska kyrkan 
i Costa Rica ILCO alla sina partner till ett 
rundabord. Kyrkan är 25 år gammal och 
befinner sig i en process av 
konsolidering av sin struktur och av sin 
kyrkliga identitet. Representanter från 
lutherska kyrkan i USA (ELCA), från den 

tyska missionen Mission Eine Welt och 
från Svenska kyrkan delade fem 
intensiva dagar med ILCO där frågor 
som luthersk identitet och 
ansvarsfördelning togs upp. Svenska 
kyrkan har tecknat ett avtalsbrev med 
ILCO som har för avsikt att vara 
varandra nära under en period av tio år 
som började 2010. ILCO har också ett 
nära samarbete med Växjö stift. Mer om 
detta samarbete kan läsas på: 
http://www.svenskakyrkan.se/default.as
px?id=703356 

Embargo av Clais tillgångar 
 

Latinamerikas kristna råd CLAI har 
planerat sin generalförsamling till 
februari i år på Kuba. Men när Clai skulle 
skicka pengar till Kuba för att betala 
hotellet till de ca 300 deltagarna, 
stoppades pengarna i USA och blev 
konfiskerade. Generalförsamlingen fick 
ändra datum till maj och en stor 
kampanj för att samla in nya medel 
startades. Samtidigt pågår 
förhandlingar i USA för att få pengarna 
tillbaka, något som enligt CLAI:s 
uppgifter kan ta upp till två år.  

Generalförsamlingen ska inledas med 
två dagar av konsultation om sexuell- 
och reproduktivrättigheter med fokus 
på kvinnornas rättigheter.  Till de 
spansktalande finns det tidskriften Signos 
de Vida tillgänglig på nätet med 
material från de regionala mötena om 
mänsklig sexualitet.  
http://issuu.com/clai/docs/revista_signo
s_de_vida_especial 

http://www.comin.org.br/
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=703356
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=703356
http://issuu.com/clai/docs/revista_signos_de_vida_especial
http://issuu.com/clai/docs/revista_signos_de_vida_especial
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Fasta 
Vi befinner oss i fastetid. I den bibliska 
traditionen finns det två linjer för 
spiritualiteten. Den ena är den 
profetiska spiritualiteten som reagerar 
mot orättvisorna och maktmissbruk. Den 
andra är den kontemplativa 
spiritualiteten som kallar oss att leva 
med intensitet varje stund i livet i 
gemenskap med skapelsen och leder 
oss till tystnaden och lyssnandet. Må 
dessa spiritualiteter vara er nära i denna 
fastetid och ge er frid och samhörighet i 
Guds gemenskap. 

Varma hälsningar till er alla, 

Adriana Gastellu Camp 

Utsänd av Uppsala stift till Brasilien 

 

adriana.gastellucamp@svenskakyrkan.se 
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