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Historisk bakgrund 

I rekylen av den kulturella konfrontationen mellan de spanska erövrarna och den andinska 
indianbefolkningen år 1532, påbörjades under den spanska kronans överhöghet en parallell 
kulturutveckling. Inkas språk och en liknande kosmologi utgjorde viktiga element när 
quechuaindianerna definierade sig gentemot spanjorerna i det land som fick namnet Peru. 

Quechuaindianernas kulturella överlevnadsstrategi gentemot den spanska dominansen innebar 
anpassning, motstånd, utbyte samt därmed även kulturell utveckling. I denna process 
inlemmades olika spanskeuropeiska element i quechuakulturen. 

Den parallella kultur och samhällsutvecklingen initierades även av spanjorerna själva. Den 
spanska administrationen utgick från staden Lima nära kusten och inte från den tidigare 
inkahuvudstaden Cuzco i perus södra inland. Invånare av spansk härkomst sågs som 
medlemmar av den spanska nationen medan de av indiansk härkomst -quechuaindianerna- 
sågs som tillhöriga den indianska nationen dvs. de koloniserade. Medlemmarna i dessa "skilda 
nationer" hade olika juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot den spanska kronan. 

Under 1820-talet uppnåddes den peruanska självständigheten gentemot den spanska 
kolonialmakten. I bildandet av den nya nationalstaten sammansmälte rent teoretiskt de 
tidigare sk. åtskilda nationerna bestående av indianer och spanjorer. I praktiken blev dock inte 
processen av nationell sammansmältning större än att det istället skapades en uppdelad nation 
på nya och befolkningsmässiga grunder. En befolkning som nu bestod av indianer, mestiser, 
ättlingar till afrikanska slavar och den vita spanska befolkningen. 

Det existerade vid den här tiden en nationalistisk potential hos quechuaindianerna. Det 
handlade bla. om att quechuas ansåg sig kunna fullgöra sina medborgerliga åtaganden 
gentemot såväl den peruanska staten som det lokala indiansamhället. Quechuaindianerna 
kallade detta för att vara en godrepublicano och det kunde ha blivit en av den 
sammanlänkande identitet, som krävdes för att inlemma quechuaindianerna i en nationell 
politisk ram av ömsesidig förståelse. Istället blev 1800-talet en epok då perus andinska 
indianbefolkning alltmer exkluderades från det nationella samhällets sfär av social och 
ekonomisk utveckling. Quechuaindianernas betydelse som lågavlönad arbetskraft fanns 
fortfarande kvar, men deras betydelse som "skattebetalande tillgång" minskade i det 
peruanska samhället under 1800-talets senare hälft. 

Under 1800-talet passerades indianerna av mestiserna på den peruanska samhällsstegen. 
Delvis pga. av det allt större antalet mestiser i förhållande till indianer i Peru, men också 
beroende på att mestisernas funktion som hantverkare, lantarbetare, affärsinnehavare etc. blev 
allt viktigare i det peruanska samhället. Indianerna integrerades aldrig in i en gemensam 
nationell tillhörighet med perus mestiser. Lokala makthavare -godsägare, lokala handelsmän- 



var egenmäktiga mellanhänder i centralmaktens kontrollsystem gentemot de andinska 
indianerna. I Peru skapades aldrig något nationellt fungerande kontrollsystem, som utgick från 
en strategi av integration av indianbefolkningen in i det nationella samhället. 

  

Quechuaindianerna i modern tid 

Friedmans definitioner av ; traditionell etnicitet dvs. kollektivt medlemskap, 
släktskapsbaserad och etnisk identitet utifrån en identifikationsskala -svag till stark och vice 
versa- är användbara för att belysa quechuaindianernas möjligheter till etnisk identifikation. 
Den förstnämnda definitionen i ett regionalt perspektiv och den andra i ett nationellt. 
Quechuas är inte isolerade öar i det peruanska samhället och de har bla. varit mycket aktiva 
deltagare i perus moderna process av storskalig urbanisering. Det är också viktigt att 
framhålla att quechuakulturen inte är homogen i ett nationellt perspektiv. Den är regionalt 
orienterad, men med gemensamma möjligheter till etnisk identifikation. Kort sagt, man lever 
med gemensamma traditionella och kulturella nämnare. 

Själva ordet indian är i det peruanska samhället ofta förknippat med ett negativt stigma. Detta 
gör att en quechuaindian kan välja att lägga betoningen på sin identitet i ett annat 
samhällsregister ; exempelvis som campesino -bondetillhörighet- eller som indigena -
ursprungsbefolkning- och därmed utelämna beteckningen indian. Den andinska 
quechuaindianen befinner sig med andra ord inom ett ganska brett spektrum av alternativa 
identitetsbenämningar, som dessutom ofta är situationsbetingade. I mina ögon gör man inte 
quechuaindianen rättvisa genom att göra indiandefinitionen alltför snäv eller genom att enbart 
hänföra dem till en begränsad ekonomisk klasstillhörighet, som exempelvis andinska bönder. 

Gränserna mellan quechuaindianer och mestiser är teoretiskt sett öppna. En indian har 
möjlighet att avsäga sig yttre attribut, lära sig spanska , samt att därefter så småningom uppgå 
i populationen av mestiser dvs. att vara indian eller mestis i Peru är mycket en fråga om att 
deltaga i en västerländsk eller indiansk livsstil. 

Den moderna formen av antagonism mellan indian och mestis bygger på att social integrering 
utgår från en nationell hierarkisk klassmodell där indianen är underordnad mestisen dvs. 
quechuaindianen har mycket små möjligheter till social förflyttning uppåt i samhällshierarkin, 
som indian. Cholo, är ett begrepp som används för indianer som bara delvis har 
transformerats in i mestistillhörighet. Cholo är också en samhällsposition där den fd. 
quechuaindianen markerar ett avstånd till sin forna indianska identitet. En cholo är på väg mot 
en ny tillvaro som huvudsakligen bärs upp av västerländska samhällselement. I Quijanos 
analys är el cholo symptom på konflikten mellan den vita spanska och den indianska 
livsvärlden. Det handlar om konflikten mellan en industriell och en förindustriell kultur. De 
existerar sida vid sida, men inte utan stridigheter och det peruanska samhället är format efter 
ett system där de vita spanskspråkiga kulturbärarna har en socialt fördelaktigare position 
jämfört med de indianska -däribland quechuaindianerna. Den dominerande samhällsgruppen 
skriver alltid sin egen historia och släpper aldrig in några andra än sig själva i den sektor som 
kan utöva dominans. Sett med Quijanos ögon blir indianerna ett offer för den västerländska 
kapitalistiska utvecklingen. Jag anser däremot att det är viktigt att betona att såväl 
quechuaindianer som cholos i modern tid är ganska aktiva deltagare i den kapitalistiska 
processen. 



  

Nationell integration, modernisering och identitet 

General Velascos regim 1968 -75 försökte modernisera Peru genom en strategi där man 
nationaliserade banker och tung industri. Samtidigt ville man få in utländska investeringar för 
att bygga upp exportindustrin. På det regionala planet exproprierades jordegendomar som bla. 
omvandlades till kooperativ under statlig ledning. Arbetsvillkoren inom kooperativen utgick 
från höglandsindianernas -quechuas- kollektiva form av arbetsgemenskap. Velascos strategi 
gick ut på att få bort landsbygdens nästan feodala bromsklossar, för att sedan utifrån en politik 
av nationellt oberoende modernisera landet. Projektet genomfördes aldrig fullt ut och regimen 
lyckades heller aldrig integrera perus alla sociala samt etniska grupperingar i det "nationella 
samförståndets" utvecklingspolitik. 

Industrialiseringen och framförallt urbaniseringen av Lima och kustregionen har i modern tid 
hela tiden stegrats. I det peruanska höglandet där quechuaindianerna har sin traditionella 
tillhörighet, råder däremot ett motsatt förhållande baserad på ekonomisk stagnation. 
Inflyttning till Lima har i modern tid omfattat alltfler andinska indianer. 

Inflyttningen till barriadan -slumförorten- kan fungera som en frigörelseprocess för den 
andinska quechuakvinnan. Hon kommer i kontakt med kvinnor som inte svarar upp mot den 
form av kvinnlig underordning som härskar i anderna. Hennes ekonomiska bidrag via 
lönearbete är minst lika viktigt som mannens. Det är dock en frigörelse som oftast befinner 
sig inom en ganska begränsad kvinnlig sfär där lönearbetet består av typiska kvinnosysslor -
tvätthjälp och hushållsarbete. 

Montoya använder sig av en spegelmetafor för att med indianska ögon förklara vad som sker 
när indianen ställs inför den nationella modellens värdenormer. Självspeglings-processen 
innebär att Quechuaindianen på det imaginära planet provar det nationella samhällets 
rollmönster för att se hur utfallet blir dvs. om hon passar in i det nationella samhället eller ej. 
Om eller när, rollmönstret passar in i samhällsmodellen får den enskilda individen sitt "ID-
kort", en slags yttre och inre behörighet att deltaga i det nationellt etablerade samhället. En 
quechuaindian behöver förändra sig för att passa in i den vita världens samhälle och hon kan 
då ikläda sig en mask, "spela teater" eller förneka samhällsmodellen för att betona en annan 
identitet. En av Montoyas intervjuer visar också på möjligheten att lära sig bli quechuaindian 
dvs. en kvinna som har förnekat sitt quechuaindianska ursprung börjar alltmer bli medveten 
om den delen av sin identitet. Hon återinlär den andinska kulturen och börjar betona den 
indianska identiteten. I mina ögon visar detta också på möjligheten att harmonisera två 
kulturella tillhörigheter. 

Perus modernisering och storskaliga urbanisering kan ses som en form av nationell 
integrationsstrategi. Det handlar för quechuaindianen om möjligheten att få en nationell 
identitet och därmed bli positionsbestämd inom den peruanska nationen. Enligt den sk. 
nationella modellens ögon, dock inte som indian utan i så fall lantarbetare eller bönder längst 
ner på den nationella samhällsstegen. Denna strategi märktes tydligt i Velascos 
jordreformslag 1969, vars dekret avskaffade termen indian i all offentlig dokumentation och 
ersatte ordet indian med campesino -bonde. En anledning var regimens önskan om att 
integrera indianerna in i en nationell klasstillhörighet som bönder. 
Termen campesino omvandlades dock av bla. quechuaindianerna själva att bli synonymt med 



indian. Icke andinska jordbrukare kallar sig konsekvent för agricultores -jordbrukare dvs. 
uppdelningen bibehölls fast med nya etiketter ; campesinos ochagricultores. 

  

Utbildning som ett kulturellt projekt 

Nationellt styrd utbildning kan vara etniskt förgörande: I perus statliga grundskolor är 
skoluniform obligatorisk. Pojkarnas hår klipps mycket kort och delar av undervisningen har 
tydliga likheter med militärernas dvs. man fostras att älska "faderslandet" på ett mycket 
auktoritärt sätt. Skoldagen börjar med den peruanska nationalhymnen och fortsätter med 
starka inslag av militär disciplin och exercis. 

Utbildning kan också ingå i en etnisk grupps strategi för att försöka få ökat inflytande på det 
omgivande nationella samhället. I quechuaindianernas fall handlar det om att ta till sig 
kompetensen som det nationella utbildningsprogrammet ger för att sedan omvandla det i eget 
syfte. Syftet stämmer dock inte alltid överens med perus politiska intentioner ur nationell 
synvinkel. 

Den andinska befolkningen söker i sin utbildningshunger ett verktyg för demokratisk kamp 
gentemot mestiserna och lokala makthållare. Det handlar om att söka sanningen och att 
utifrån quechuaindianernas synvinkel frigöra sig från nationella strukturer av lögn och 
falskspel. Det existerar en myt bland quechuaindianerna om att utbildning är en väg till 
frälsning. Den skapar en messiansk föreställning om att utbildning är lika med yrke. Har man 
ett yrke är man räddad från ekonomisk fattigdom och framtiden är tryggad. Myten handlar 
också om att få tillträde till den vita spanskspråkiga världen och dess möjligheter. Myten om 
utbildning utgår, projiceras nationellt av den vita världen i Peru. När quechuaindianerna 
anammar projektionen dvs. utbildning som frälsare, hamnar de ändå oftast bara i periferin av 
den vita spanskspråkiga världen och dess livsmöjligheter. 

Utbildning kan för en quechuaindian också vara ett sätt att försöka nå en högre social position 
som mestis i det peruanska samhället. Quechuas förhoppning om ett bättre liv som mestis 
fungerar som ett slags drivmedel i maskineriet. Den första gränsen som måste överskridas är 
att lära sig det spanska språket. Nästa gräns är att skaffa sig en utbildning som är gångbar på 
det nationella planet. Slutligen krävs det social kamp för att tillägna sig de yttre och inre 
egenskaper som krävs för att kunna passera och identifieras som peruansk mestis. Paradoxen i 
detta "frustrationens maskineri" är att quechuaindianen kan förlora sin ursprungliga indianska 
identitet på vägen och att målet -som mestis- inte alltid uppfyller förväntningarna dvs. att 
exempelvis utbilda sig till lärare för att sedan upptäcka att man inte kan få försörjning inom 
sitt yrke. Med andra ord, vare sig quechuaindianen lyckas uppnå en samhällelig tillhörighet 
som mestis eller inte så kan frustrationen bli stor. Det peruanska samhället kan inte längre 
svälja alla högutbildade. 

  

Sendero Luminoso 

Vid universiteten blir den andinska studenten -i vårt fall quechuaindianen- delaktig i idéer 
som kan handla om samhällets förändring, men dessa idéer avspeglas inte i det peruanska 
samhällets sociala och ekonomiska verklighet. Den maoistiskt inspirerade gerillan Sendero 



Luminoso kan utgöra ett alternativ, "en räddningsplanka" för de unga och rotlösa som söker 
ett nytt sammanhang att bli delaktiga i. Sendero kan hjälpa dem att se "sanningen", men bara 
för dem som kan se sanningen på ett ganska likartat sätt. Med andra ord, för den enskilda 
individen kan det handla om att uppgå i Sendero Luminoso i egenskap av organisation eller i 
dess tidiga skede, en social rörelse. 

Alberonis nascent state är lika med en ny social rörelse som utgör ett alternativ till samhällets 
befintliga institutioner. Den utgör också i sitt teoretiska idealtillstånd en slags 
kärleksförklaring till rörelsen där dess medlemmar befinner sig i en gemensam sfär av positiv 
energi. Nascent state skapar hos dess medlemmar en känsla av att befinna sig i en brytpunkt 
mellan uppgåendet i den nya föränderliga rörelsen och det omgivande kontinuerliga, 
fasta samhället dvs. separationen med det omgivande samhället upplevs fullt ut, samtidigt 
som rörelsen måste befinna sig inom samma fält som det omgivande samhället. Båda hämtar 
näring från varandra och föder på så sätt sig själva som den andre. När Sendero bildades och 
verkade i början på 1970-talet kunde den upplevas som en sådan rörelse. 

Det är också möjligt att beskriva Sendero Luminosos utveckling genom att ta upp Wieviorkas 
beskrivning av en antimovement dvs. en social antirörelse. Antirörelsen utgår från en totalitet 
vars ideologi är mycket fientligt inriktad mot det etablerade samhället. I många fall blir 
raserandet av den rådande samhällsordningen ett dominerande inslag i en antirörelses 
mytologi. 

Jag anser att Senderos i sin utveckling har gått från social rörelse till antirörelse och från 
frihetskämpande gerilla till en organisation som använder terror som medel i det peruanska 
samhället. 

"Projektet" Sendero Luminoso startades av en grupp som bröt sig loss från det kommunistiska 
partiet Bandera Roja -Den röda fanan- för att starta sitt eget revolutionära projekt. I början på 
1970-talet etablerade sig Sendero som en social rörelse i Ayacuchoprovinsen i det peruanska 
höglandet. Rörelsens centrum var universitetet San Cristobal de Huamanga i staden 
Ayacucho, där dess ledare Abimael Guzman arbetade som lärare. Den ideologiska grunden 
utgjordes av en syntes av Marxism - Leninism och Maoistiska läror. Sendero som social 
rörelse expanderade regionalt via universitetets studenter, som spred det ideologiska 
budskapet vidare till såväl andra universitet som hem till sina lokala samhällen bla. andinska 
quechuabyar. 

I mitten på 1970-talet blev Sendero Luminosos karaktär som antirörelse allt tydligare. Den 
"ideologiska behållaren" kom alltmer att fyllas och integreras med tankar och strategier om 
aktiv väpnad kamp mot det rådande peruanska samhället. Mao Tse-tungs militära strategier 
under den kinesiska revolutionen var ett viktigt utgångsläge och precis som för Mao skulle 
bönderna utgöra revolutionens bas. 1976 förlorade Guzmans politiska gruppering kontrollen 
över universitetet i Ayacucho. Teoretiskt konstruerade gerillastrategier omvandlades för att 
fyra år senare resultera i väpnad revolutionär kamp. Sendero hade nu gått från antirörelse till 
en väpnad gerillaorganisation. 

Under början och mitten på 1980-talet genomförde Sendero Luminoso militära aktioner 
riktade mot peruanska haciendaägare, samt det system av förtryck och orättvisa som de 
representerade för de andinska bönderna. Sendero kunde i dessa fall ur quechuas perspektiv 
ses som en frihetskämpande gerilla. Slutligen blev gerillan själva förtryckare genom att 
förbjuda kommersiellt jordbruk inom sina sk. befriade områden. Bönderna -däribland många 



quechuaindianer- utestängdes därmed från lokala marknader, som var mycket viktiga för 
deras möjligheter till avsalu och ekonomisk överlevnad. Sendero förlorade på så sätt stora 
delar av de andinska böndernas frivilliga stöd. Våld och terror kom nu även att riktas mot 
bönderna för att via fruktan få deras stöd. 

Vägen till aktioner av terror från en rörelses ideologiska utgångsläge till reella handlingar 
måste vara mycket svårt att överblicka i initialskedet dvs. när en rörelses "ideologiska 
behållare" alltmer börjar integreras med strategier för väpnade aktioner som kan komma att 
riktas mot civilbefolkningen i ett samhälle. 

  

Sendero och armén, institutionell nationalism och alternativ 

Ur den form av nationell ordning som den peruanska armén företräder är det möjligt att 
applicera etiketten terror på Sendero och terrorbekämpare på armén. Då har vi en polaritet 
bestående av terror och antiterror där båda parter använder väpnat våld som medel. I detta 
fält av väpnat våld befinner sig den andinska civilbefolkningen. I extrema fall kan det yttra sig 
på så sätt, att vissa quechuaindianer ena dagen kan dödas av Sendero eftersom de klassificeras 
som förrädare och besmittade av perus institutionella ordning. Nästa dag kan i princip andra 
medlemmar ur samma grupp dödas av armén eftersom de eventuellt kan vara senderister i den 
peruanska arméns ögon. 

Quechuaindianernas etniska tillhörighet utnyttjas i propagandistiska syften av både Sendero 
Luminoso och armén. Senderos strategi är att använda en terminologi bestående av 
klassbegrepp. Högst upp befinner sig den vita spanskspråkiga överklassen vilket är lika med 
det koloniala arvet och den gamla ordningen. Sendero Luminoso använder det långvariga 
förtrycket och den etniska diskrimineringen av de andinska indianerna som ett vapen mot 
överklassen och förespråkar det klasslösa samhället där alla skall vara jämbördiga. Att vara 
vit är att vara överklass och de vita är fienden. Klass och etnicitet är Senderos strategi, först 
kommer klass och sedan etnicitet, detta förklarar delvis deras brutalitet. Indian som är 
klassförrädare avrättas. Quechuaindian som har samröre med vit kan avrättas. Människor som 
befinner sig på den "gamla vägen" måste undanröjas. Sendero är vägvisare och den nya vägen 
är "den lysande stigen" som i sitt revolutionära idealtillstånd bygger på massornas revolution. 

Den peruanska armén utnyttjar också quechuaindianernas etnicitet genom att konstruera en 
prototyp av fienden. Andinska quechuaindianer sammanlänkas med Sendero. 
Quechuaindianer blir lika med terror, fara och de utmålas som ett möjligt hot samt potentiella 
mördare. Armén bedriver en propaganda gentemot quechuas som skall appellera till 
mestiserna i det peruanska samhället. Andinska quechuaindianer blir synonymt med Sendero 
Luminoso. 

Parternas väpnade aktioner som ofta drabbar civilbefolkningen ingår i komplexa mönster av 
handlingsrationalitet och efterkonstruktion dvs. rationalitet och mytologi understödjer 
varandra i konstruktioner av återberättande som möjliggör samt ger alibi för terrorhandlingar. 
Själva återberättandet får en central plats i processen, som kan benämnas den bakomliggande 

rationaliteten till terror dvs. det man rent konkret vill uppnå med hjälp av terror. Det vi får är 
en ganska komplex process som består av nyckelbegreppen terrorns rationalitet och 
mytologi, terrorns verklighet i själva agerandet och den muntliga eller skriftliga 
efterkonstruktionen. Dessa nyckelbegrepp skall inte ses som kronologiskt fixerade enheter 



utan enheterna går snarare in i varandra. Distinktionerna försvinner och kvar blir bara den 
bilden av de "hotande andre" dvs, den projicerade bilden av fienden och terrorn som en slags 
självgående kraft i samhället. Dess drivmedel utgörs av paranoia, en paranoid hotbild, en 
paranoid rädsla. Detta skapar processer av mytologisk konstruktion och efterkonstruktion. 

Nutidens konflikt i Peru kan ses som den yttersta konsekvensen av kulturmötet mellan 
indianer och spanjorer 1532. Ur mötet utvecklades de nationellt parallella livsvärldar 
bestående av andinska indianer respektive vit spanskspråkig befolkning, som idag utgör en av 
den väpnade konfliktens grogrunder. 

Det existerar en institutionell nationalism i Peru och den bygger på kolonial kontinuitet där 
den spanska erövraren Pizarro ingår som en förhärligad symbol. Där ingår också perus 
nationella frigörelse 1821, kriget mot Chile i slutet på 1800-talet och tom. inkariket ingår i 
den peruanska nationalismen, som en blomstrande och förfluten högkultur. I den 
institutionella nationalismen ingår däremot inte de ursprungliga invånarna quechuas, aymaras 
eller djungelns indianfolk, som indianer. Först som bönder eller manuell arbetskraft får de en 
plats längst ner på den nationella samhällsstegen. 

I det peruanska samhället finns det också alternativ till den institutionella formen av 
nationalism. Den bygger bla. på den historiska processen av indianskt antikolonialt motstånd 
och den alternativa nationalismen vänder sig mot etnisk diskriminering. Rörelserna bärs 
delvis upp av studenter och intellektuella, men även indiangrupperingar -medlemmar från 
quechuaindianerna- ingår i den alternativa nationalismen. Det handlar om rätten att bibehålla 
sin etniska tillhörighet och ändå anses som en jämbördig medborgare i det nationella 
samhället. Det ges ut studier som vill visa på alternativa lösningar inom det peruanska 
samhället. Även Sendero Luminoso samt perus många andra gerillagrupperingar står för 
alternativa utvecklingsinriktningar inom den peruanska nationen. 

Jag anser att varken den peruanska armén eller Sendero Luminoso i egentlig mening 
företräder kulturell mångfald. Båda parterna företräder utifrån skilda ideologiska läger en 
samhällelig lösning av homogenitet. I arméns fall den vita världens form av nationalism och i 
Senderos fall det klasslösa kommunistiska samhället av likvärdighet. 

Utifrån enbart teoretiska tankegångar är lösningen på den väpnade och samhällsstrukturella 
konflikten i Peru ganska enkel. Den ligger i linje med den peruanska konstitutionens vackra 
formuleringar angående etnicitet och lika värde. Perus sociala och politiska verklighet får 
dock dess konstitution att endast likna en visionär förhoppning. Teoretiska lösningar på högst 
påtagliga samhällsproblem blir nog lätt visionära. Montoya förespråkar ändå en möjlig 
lösning på konflikten i Peru och det handlar om rätten att få vara annorlunda, att samhället 
respekterar det som gör människor olika. Denna lösning harmonierar enligt mitt synsätt både 
kulturell mångfald och integration. Lösningen är dock inte enkel, den bygger på fredlig och 
permanent samhällelig kommunikation. 

  

Epilog 

  



Perus militära undantagszoner är fortfarande bestående år 1996. Eduardo -som är en av mina 
nuvarande informatörer i Peru- hävdar att regeringen endast försöker ge sken av att den 
väpnade konflikten är slut, för att försöka förmå andinska flyktingar att återvända hem. 
Verkligheten är dock en annan. Det är sant att det interna kriget har minskat i skala, samt att 
Sendero inte längre har samma styrka och förmåga till väpnade aktioner i Lima eller uppe i de 
andinska bergen. Men det är också sant att "projektet Sendero" trots detta fortsätter att 
utvecklas i nya banor. Efter Abimael Guzmans fängslande och hans sk. öppna brev om fred, 
har Sendero Luminoso delats i två fraktioner. Den ena fraktionen vill förhandla om fred, 
medan den andra fraktionen fortsätter sina väpnade aktioner under ny ledning och nytt 
namn Sendero Rojo. Eduardo skriver vidare att det inte är svårt att föreställa sig olika nischer i 
samhället som kommer att möjliggöra Senderos fortlevnad, exempelvis inom 
narkotikahanteringen i de peruanska djungelområdena. 

Även Rondas Campesinas dvs. böndernas egna bevaknings och skyddspatruller existerar 
fortfarande i konfliktens undantagszoner. Deras aktivitet har dock minskat i omfattning under 
senare tid. Eduardo nämner hur konflikten har utkristalliserat olika former av Rondas 
Campesinas. Dels autonoma, självbestämmande Rondas som har bildats för att huvudsakligen 
bekämpa Sendero och dels de som är direkt organiserade av militären. Enligt Eduardo så 
försöker den peruanska militären i nuläget inkorporera autonoma Rondas Campesinas i sin 
egen organisation eller neutralisera dem. Även om Rondas har minskat i aktivitet så utgör de 
dock fortfarande en betydelsefull maktfaktor på den peruanska landsbygden dvs. även uppe i 
de andinska bergen. Generellt sett, anser militären att de Rondas Campesinas som är länkade 
till dem, är en viktig maktfaktor för att stabilisera och öka statens inflytande på landsbygden. 

Enligt Eduardo är det inte speciellt många andinska flyktingar som hittills har återvänt till sina 
hemtrakter och man har ännu inte gjort någon djupare analys av vilka grupper som återvänder, 
samt varför. Med andra ord, att återvända hem kommer att handla om någonting mycket mer 
än huruvida det är praktiskt möjligt eller ej. Slutligen skriver Eduardo följande: 

Om freden enbart handlade om den väpnade konflikten och att den skall ta slut, så är vi nära 

fred nu. Men om freden handlar om andra saker, så är det fortfarande långt kvar. 

 


