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explorer
“bli den förändring du söker i världen”
gandhi

Ett fullsatt tåg med
helgﬁrande familjer
stoppades av tsunamins första våg. Få
kunde simma och de
ﬂesta stannade därför
kvar i tågvagnarnas
trygghet. När nästa
våg kom spolandes
tåget iväg och 1280
personer miste livet.
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Efter tsunamin har
man infört obligatorisk simundervisning
i skolorna från 5 års
ålder. När tsunamin
svepte in var det bara
hälften av männen
och endast några få
procent av kvinnorna
som var simkunniga.

Kvinnornas traditionella klädsel, med
långa tunga kjolar
tros också ha bidragit
till den stora andelen
kvinnor bland de
döda. I varningen
inför kommande
tsunamivågor påbjuds
numera ombyte till
byxor.

Landet där drömmar och
mardrömmar möts
I Sri Lanka är döden en del av vardagen. Alla
vi möter har en historia att berätta. Tsunamin
tog mer än 40 000 liv i Sri Lanka och fullsatta
bussar utsätts för självmordsattentat. Efter
drygt 25 år hoppas man fortfarande på fred.
Vi besöker några kuststäder i södra Sri Lanka
och möts av människor med en stark framtidstro men samtidigt ﬁnns rädslan alltid
närvarande. När som helst förvantar man sig
en ny tsunami och bussarna till huvudstaden
Colombo känns för många som rysk roulette.
Mycket av den förstörda infrastrukturen har
återställts efter tsunamin, men fortfarande bor
många familjer i tillfälliga skjul. Hjälporganisationerna har skickats hem och myndigheternas insatser verkar långt ifrån räcka till.
Utanför Hikkaduwa är spåren efter tsunamin
påtagliga, överallt ﬁnns husgrunder som avslöjar att både hus och människor försvunnit.
Vi ser dock hoppfulla försök att bygga upp
en ny tillvaro. Resurserna är knappa och det
kommer att ta tid, men hoppet ﬁnns där.

Nimal Shantha förlorade nästan hela sin släkt i
tsunamin och sköldpaddsfarmen hans far byggt upp
var borta på några få sekunder. Det gångna åren har
Nimal sakta kommit över sorgen och tagit vid där
hans far slutade. Den återuppbyggda farmen räddar
årligen 8000 havssköldpaddor från grytorna i Hikkaduwa. Om 30 år återvänder det två havssköldpaddorna vi släppte ut i havet och kanske, kanske står vi
då där på stranden och väntar.

N ä s ta v e c k a . . .
Vi lämnar Sri Lanka och möter ett nytt år i Hanoi.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se

