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 ■ SYDSVENSKAN I PERU  Presidentval på söndag

■ Han går upp på scenen och fattar 
micken som en rockstjärna.

– Hur många av er här är för en för-
ändring? dundrar han.

Vrålet från tusentals anhängare 
studsar mellan fasaderna på Plaza 
Dos de Mayo.
– JAG HÖR ER INTE, ropar han och 
sätter handen bakom örat.

Det råder ingen tvekan om vilken 
kandidat som är favorit inför första 
omgången i det peruanska president-
valet på söndag. Den före detta armé-
officeren, 48-årige Ollanta Humala, 
rider på en popularitetsvåg, eftersom 
han lovar väljarna att han är mannen 
som ska fördela Perus tillväxt på tio 
procent om året så den även når lan-
dets fattiga majoritet.

Humala ställer sig längst ut på 
scenkanten och ställer en ny fråga till 
publiken.

– Vilka är det som inte vill att lan-
det ska förändras?

– DE KORRUPTA, vrålar anhäng-
arna.

Ollanta Humalas retorik är den-
samma som under presidentvalet 

2006. Skillnaden är att den röda T-
shirten och den gröna bomberjackan 
är borta. 

Han har anlitat brasilianska kam-
panjmakare som klätt honom i jeans 
och ljusblå skjorta och fått honom att 
ta avstånd från sin fängslade bror, 
den radikale inkanationalisten An-
tauro Humala, som dömts till 25 års 
fängelse efter att ha anstiftat ett våld-
samt uppror som ledde till fyra polis-
mäns död.

– Han är inte längre som förr. Han är 
bättre, säger nittonåriga Sara Florian.

Hon har åkt in från förorten med 
sin mamma för att lyssna på Ollanta 
Humalas sista valmöte.

– Äntligen någon som tänker på de 
fattiga. Han kommer att satsa på ut-
bildning. Jag vill så gärna gå på uni-
versitetet, säger Sara och viftar med 
en Humala-vimpel.

Hennes mamma tittar stolt på sin 
dotter.

– Hon tillhör Perus framtid. Landet 
måste bli bättre än när jag var ung. Då 
kom bara de rika in på universiteten, 
säger Margarida Florian.

Kinas efterfrågan på järnmalm, 
tenn, silver, bly och zink har fått 
gruvnationen Peru att blomstra. Ing-
et annat land i Latinamerika har haft 
en större tillväxt de senaste åren.  
Från 2005 har Perus ekonomi vuxit 
med mellan sju och tio procent om 
året. 

Den sittande regeringen har inte 
distribuerat rikedomen till den tred-
jedel av landets befolkning som lever 
i extrem fattigdom.

– Tillväxten har inte skapat utveck-
ling. Den har skapat orättvisor, hojtar 
Humala från scenen.

Han trollbinder publiken med sin väl 
inövade ramsa.

– Få har mycket. Många har lite.
De fyra andra presidentkandidater-

na har enats i sin avsky för Humala. 
De ser honom som en livsfarlig na-
tionalist som kommer att förstatliga 
gruvorna och skrämma bort investe-
ringarna. 

Vad de är mest rädda för är kopp-
lingarna mellan Humala och Vene-
zuelas president Hugo Chávez som 
kallar sin peruanske kollega för ”en 

duktig soldat”. Om Chávez lyckats 
köra sitt lands ekonomi i botten, trots  
de enorma oljetillgångarna, så kan 
Humala också göra det, lyder kriti-
ken.

Under förra presidentvalet fick Hu-
mala ekonomiskt stöd av Chávez till 
sin kampanj som var både nationalis-
tisk och militärisk. Tillsammans med 
sin äldre broder, den fängslade majo-
ren Antauro, skapade Ollanta en rö-
relse som hyllar både landets inkaröt-
ter och en peruansk krigshjälte under 
Stillahavskriget mot Chile i slutet av 
1800-talet.

Förra valet förlorade Humala mot 
den etablerade politikern Alan García 
med fem procents marginal. I år har 
kopplingarna till Chávez tonats ned 
och Humala försöker likna kontinen-
tens största politiker genom tiderna, 
Brasiliens Lula da Silva. 

Humala har kontrakterat den bra-
silianske kampanjstrategen João San-
tana som fick Lula omvald 2006 och 
som gjorde Dilma Rousseff till Bra-
siliens första kvinnliga president för-
ra året. Sedan i januari har två kam-

Stajling och folkligt tilltal  

Anhängare på Ollanta Humalas valmöte i Lima.

”Han är inte längre som förr. Han är bättre”, säger Sara Florian 
som kommit till mötet med sin mamma Margarida.

Det råder ingen tvekan om vilken kandidat som är favorit inför första omgången i det peruanska presidentvalet på söndag.

”Äntligen 
någon som 
tänker på de 
fattiga. Han 
kommer att 
satsa på ut-
bildning. Jag 
vill så gärna 
gå på univer-
sitetet.”
Sara Florian, 19.
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