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Vad avgör vem du kommer att rösta på?

Maria Quispe, 47, grisuppfödare: – Den enda av kandidaterna som kommit upp här och skakat hand med oss som lever på kullarna är Keiko Fujimori. Henne kommer jag att 
rösta på. Jag skiter i vad hennes pappa gjort. Hon är en bra kvinna. Alla mina väninnor kommer att rösta på henne. Hon har lovat vatten och el till oss som bor här. Att hon är 
 korrupt gör inte så mycket. Det är alla politiker.

Martin Mendoza, 62, murare: 
– Det viktigaste för mig är vat-
ten. Jag har bott här i fjorton år 
och fortfarande har vi inte fått 
rinnande vatten i vår kran. Kom-
munen har lovat och lovat, men 
inget har hänt. Först nu verkar 
det som om vattenbolaget ska 
gräva ned vatten och avlopp. 
Jag tror jag kommer att rösta 
på den förre detta presidenten 
Toledo. Han såg till att andra 
favelor fick vatten när han 
styrde.

Ana Lucia Paulett, 21, mark-
nadsförare: – Trovärdigheten är 
det viktigaste. Vi behöver någon 
som inte snor våra skatte-
pengar, vilket är svårt eftersom 
alla snor. Men jag tror Kuczyns-
ki blir bäst. Han är redan rik 
och behöver inte mer pengar, 
 hahaha. Han har varit bankir 
på Wall Street. Enda problemet 
är att han är så gammal. 72 år. 
Fördelen är dock att han inte är 
lättlurad. Jag kommer att rösta 
på honom.

Xavier Vaderan, 39, gatuför-
säljare: – Jag röstar på den som 
skapar fler jobb. Och det har 
Ollanta Humala lovat att göra. 
Han är min hjälte, en riktig karl. 
Han har militärdisciplin och kan 
se till att de korrupta håller sig 
borta. Han har också lovat att 
sänka gaspriserna. Här kostar 
det 40 soles (cirka 80 kronor) 
att fylla på gasen till spisen.  
I Bolivia kostar det 10 soles. Hu-
mala kommer att förändra vårt 
land och göra det mer rättvist.

Victor Lopez, 25, fotograf: 
– Den intellektuella nivån är för 
låg i vårt land. Vi måste ha bätt-
re utbildning och mer kultur. Vi 
måste också sprida ut turismen 
över hela landet. Som det är nu 
åker alla till Machu Picchu och 
sedan hem igen. Det finns så 
mycket annat att se i vårt land. 
Vi behöver också någon som 
kan sprida vår gastronomi över 
världen. Jag tror Kuczynski är 
den rätte mannen för jobbet.

Liz Dextre, 35, revisor: – För 
mig är säkerheten det vikti-
gaste. Runt om på stans kullar 
växer våldet. De fattiga kommer 
ner och rånar oss. Jag vill ha en 
kandidat som kan minska fattig-
domen och ge de fattiga andra 
möjligheter. Vi som bor här i 
Miraflores har ju det bra. Det 
är de som bor på kullarna som 
behöver hjälpen. Frågan är bara 
vem av kandidaterna som kan 
göra det. Humala vill jag inte 
rösta på och inte heller Toledo.

I dag går Peru till val, ett land där ekonomin växt  
med upp till tio procent de senaste åren. 

Sydsvenskans utsända ställde frågan:

FAKTA

Övertag för nationalisten 
Ollanta Humala
■ Ollanta Humala, 48, vän-
sternationalist.

Pensionerad överstelöjtnant 
som kämpade mot gerilla-
rörelsen Sendero Luminoso på 
1990-talet. Han deltog även  
i kriget mot Ecuador 1995.

Senaste opinionsmätningen: 
27,2.
■ Keiko Fujimori, 35, höger-
populist.

Dotter till den före detta pre-
sidenten Alberto Fujimori, som 
sitter i fängelse dömd för brott 

mot mänskliga rättigheter.
Senaste opinionsmätningen: 

20,5.
■ Alejandro Toledo, 65, 
mitten politiker.

Den förste från ursprungs-
befolkningen att nå president-
posten. Styrde landet mellan 
2001 och 2005.

Senaste opinionsmätningen: 
18,5.
■ Pedro Kuczynski, 72, höger-
politiker.

Ekonomiminister och senare 
premiärminister i Toledos reger-
ing från 2001 till 2005.

Senaste opinionsmätningen: 
18,1.
■ Luis Castañeda, 65, mitten-
politiker.

Omtyckt borgmästare i Lima 
mellan 2003 och 2010.

Senaste opinionsmätningen: 
12,8.

Presidentkandidaterna  
som slåss om makten i Peru. 
Ollanta Humala (övre raden 

till vänster) är favorit inför 
dagens val, men strax bak-

om ligger den enda kvinnliga 
kandidat en, Keiko Fujimori.

 ■ CHATT

■ Erik: Är det inte lite 
läskigt med stridsplan?

– Jag har ju velat bli 
stridspilot sedan jag var 
 liten så jag tycker inte 
det. Snarare tycker jag 
att de är ganska mäkti-
ga!

■Olympia/Syren: Vilka 
nationer arbetar ni ihop 
med i ”operationssalen”. 
Arbetar ni dygnet runt  
i olika pass? Har ni möj-
lighet till fritid som surf-
ning till exempel?

– Vi samarbetar med 
andra länder i koalitio-
nen och jobbar så myck-
et som det krävs. För-
hoppningsvis kommer 
det att finnas lite tid till 
fritid framöver!

■ Peter: Vilket plan är 
roligast att flyga, Viggen 
eller Gripen?

– Jaktviggen har ju 
alltid en speciell plats i 
hjärtat! Det var ju förs-
ta riktiga stridsflygpla-
net jag flög och det var 
riktigt roligt! Men, Gri-
pen flyger som en liten 
sportbil och är också rik-
tigt rolig att flyga!

■ Lennart: Hur lång tid 
tog flygningen från Sve-
rige till Italien?

– Cirka 2,5 timmar.

■Nille: Är det som i Top 
Gun?

– Det är rätt stor skill-
nad på film och verklig-
het. Men, det är klart 
att det är lite som Top 
Gun!

■ Tobbe: Är det här ett 
tandlöst uppvisnings-
uppdrag från Sveriges 
sida eller uträttar ni 
nånting konkret?

– Det vi gör är defi-
nitivt konkret och det 
är en del i koalitionens 
insats. Det vi kan bidra 
med är efterfrågat!

En 34-årig 
pilot från 
Helsingborg 
chattade med 
Sydsvenskans 
läsare igår från 
 Natobasen Sigo-
nella på Sicilien. 
Av säkerhets-
skäl ville han 
inte uppge sitt 
namn.

LÄS MER!

■ Fler frågor och svar på 
Syd sven skan.se.


