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CARACAS  Det finns ingen egentlig väg 
till sluttningen där Elismar Fernán-
dez bor. Skjulen av träplankor och 
plywood står tätt och det är lätt att 
halka på de jordiga stigarna som 
slingrar sig mellan husen. 

– Vi köpte tomten för 25 000 
bolívares förra året. Nu kostar en li-
ten plätt 300 000, förklarar Elismar. 

Hon ser yngre ut än sina 21 år, där 
hon står i det som ska bli husets kök. 

Precis utanför står en majsplanta 
inklämd mellan ett par träd. 

– Titta vad stor den är. Vi använ-
der den här lilla plätten för att odla. 

Plantan är ett sätt att hantera den 
rådande matkrisen. Köerna utanför 
stormarknaderna syns överallt i Ca-
racas och människor ägnar allt stör-
re del av sina liv i dem. Det är här det 
teoretiskt sett ska gå att köpa basva-
ror till reglerade priser. 

Elismars man har enligt siffror-
na på sitt id-kort rätt att handla på 
tisdagar. Men eftersom han inte kan 
vara borta från jobbet är det bara på 
hennes dag de kan handla. Då sti-
ger hon upp mitt i natten för att stäl-
la sig i kö. 

– Förra veckan stod jag hela da-
gen i kö, utan att kunna köpa någon-
ting alls. Klockan två på eftermidda-
gen kom de ut från affären och sa att 
det inte fanns någon mat kvar. 

Falska reformer
När oljepriserna började stiga i mit-
ten av 00-talet tog Hugo Chávez re-

gering sina sociala program rikta-
de mot landets fattiga till en ny nivå. 
Satsningarna gjorde honom omått-
ligt populär, men enligt ekonomen 
Manuel Sutherland handlade det in-
te om någon socialistisk revolution. 

– Det handlade bara om att dela 
ut överskottet från oljeförsäljningen. 
Det gjordes inga strukturella föränd-
ringar. Det genomfördes ingen indu-
strialisering för att Venezuela skulle 
kunna producera andra saker, jord-
bruket moderniserades inte. Med 
oljepengarna som garant ersattes 
en stor del av Venezuelas inhemska 
produktion av livsmedel och andra 
varor i stället av import. Men nu är 
pengarna slut. Landet har högst in-
flation i världen och en starkt över-
värderad valuta, säger han.

Enligt den officiella växelkur-
sen kostar en dollar cirka 10 ve-
nezolanska bolívares. Men på den 
svarta marknaden kan man få upp 
till 1200 bolívares för en dollar. Av-
grundsskillnaden utgör en guldgru-
va för smuggling och korruption. 

– Eftersom de reglerade priser-
na är så låga säljs inte varorna till 
de priserna. I stället tas de till den 
parallella marknaden eller förs ut 
ur landet. Det bidrar till en enorm 
brist, vilket i sin tur gör att priserna 
stiger, förklarar Manuel Sutherland. 

Tryckandet av nya sedlar driver 
upp priserna ytterligare och i år för-
utspår Internationella valutafonden 
en inflation på nästan 500 procent. 

Tre timmars kö för matolja
Det är fredag eftermiddag och 27-åri-
ga Ysling Méndez kommer direkt 
från jobbet på ett medieanalysföre-
tag. Trots att hon har en bra lön är 
det svårt att få pengarna att räcka 
till. Fredagar är hennes dag för att 
handla i de statliga butikerna med 
reglerade priser, så på lunchen bad 
hon om extra ledigt och stod tre tim-
mar i kö för att köpa matolja. Precis 
som majsmjöl, ris, mjölk och andra 
basvaror är oljan högt eftertraktad. 

– Jag köpte fyra flaskor, det var 
det jag fick köpa. Det är mycket jäm-

fört med när man kunde handla allt-
eftersom, men med matbristen mås-
te du fylla skafferiet när du kan, för 
du vet aldrig när du får tag på något 
nästa gång. 

Matolja var det enda Ysling kunde 
köpa i dag. Men det finns platser där 
det går att köpa både det ena och det 
andra – om du har pengar. 

– De säljer reglerade produkter, 
men de säljer dem mycket, mycket 
dyrare. Det är förbjudet, men polisen 
gör ingenting, säger Ysling. 

När Hugo Chávez dog, officiellt 
i mars 2013, tog hans handplocka-
de efterföljare Nicolás Maduro över. 
Året efter rasade oljepriset kraftigt 
och den nye presidenten såg popu-
lariteten sjunka i samma takt. I de-
cember förra året vann oppositionen 
två tredjedelars majoritet i kongres-
sen och bröt 17 års dominans av Ve-
nezuelas socialistiska parti. Makt-
spelet mellan kongressen och re-
geringen har utvecklats till ett po-
litiskt kaos, som knappast hjälper 
ekonomin. Samtidigt som Maduro 

styr med dekret samlar sig opposi-
tionen för att avsätta honom innan 
mandatperioden är över 2019. 

I slutet av april infördes tvåda-
garsvecka för statligt anställda i Ve-
nezuela och fyra timmars avstängd 
elektricitet om dagen. Bristen på el 
och vatten är akut och åtgärderna 
ett försök att minska användningen. 

– Det innebär såklart att bnp kom-
mer att sjunka ännu mer drastiskt 
och recessionen blir ännu tydligare, 
säger Manuel Sutherland. Han anser 
att regeringen på klassiskt vis skul-
le behöva göra precis tvärtom för att 
sparka igång ekonomin, som i år be-
räknas backa med åtta procent. 

Kreativitet i krisen
När det var högkonjunktur spende-
rades det  i stället för att spara. Nu 
när det är tid att spendera för att lyf-
ta ekonomin så finns det inga pengar 
och man börjar skära ner, vilket le-
der till att ekonomin går ännu säm-
re. 

Men krisen har också skapat kre-
ativitet. När Ysling Méndez märkte 
hur svårt det var att hitta blöjor till 
sin son startade hon Facebooksidan 
”SOS Blöjor”. I början var tanken att 
informera om i vilken affär det sål-
des blöjor för tillfället, men alltefter-
som det blivit ännu svårare att hit-
ta blöjor har man också börjat med 
byten. 

– Om jag hittar blöjor i storlek 
M, som inte passar min son, kan jag 
skriva att jag vill byta dem mot någ-
ra som passar. 

Enligt Ysling frågar människor 
nästan varje dag var det finns blöjor 
att köpa. När det inte klaffar att byta 
blöjor mot blöjor har det hänt att de 
bytts mot matvaror i stället. 

– Jag ville inte att det skulle va-
ra en sida där folk säljer, för jag gil-
lar inte tanken på att någon säljer 
en produkt mycket dyrare, till någon 
som verkligen behöver den. 

Många analytiker har spått att Ve-
nezuela kommer att tvingas ställa 
in sina betalningar på statsskulden i 

höst, eftersom skulden är långt stör-
re än Venezuelas beräknade intäkter 
för hela året. 

– Fram till nu har man betalat 
med hjälp av lån och rättigheter till 
naturresurser, men det troligaste är 
att betalningarna ställs in. Jag räk-
nar med statsbankrutt senast i sep-
tember-oktober, för det finns inga 
pengar, säger Manuel Sutherland. 

Han anser att det enda sättet att 
få ordning på ekonomin är att juste-
ra den officiella växelkursen och hö-
ja priserna till marknadsvärde – nå-
got som skulle slå hårt mot de allra 
flesta venezolaner, som redan i dag 
har svårt att få lönen att räcka till. 

Elismar Fernández har satt sig 
ner i skuggan bredvid majsplantan, 
under en halvfull behållare i plast. 
Vattnet får de via en slang från om-
rådet ovanför. När det finns vill säga. 

– Jag brukar fylla på våra behålla-
re en gång i veckan, men ibland går 
det två veckor för att det inte finns 
något vatten. 

Elismar har aldrig röstat och vet 
inte vem hon skulle rösta på heller. 

– Jag har aldrig fått någon hjälp 
av regeringen, men inte av opposi-
tionen heller. Det var bättre innan, 
när det inte var sådan brist på varor 
och sådana köer. Men nu är allting 
svårt, säger hon. 
nyheter@ksfmedia.fi

Reportage Venezuelas ekonomi är i akut kris och människorna kämpar för att få mat, 
el och vatten. Samtidigt som regeringen tar till den ena desperata åtgärden efter den andra, 
ser venezolanerna lönen krympa och varorna som går att få tag på bli allt färre. 

MATKRIS. Överallt  i Caracas syns köer med hundratals personer, utanför affärerna med statligt reglerade priser.  
Många stiger upp mitt i natten för att köa, utan att veta om de kommer att lyckas köpa någonting alls. 

Venezuela –  
ett land i fritt fall

INGEN HJÄLP. 21-åriga 
Elismar Fernández bor med 
sin man och deras två söner 
i El Morro i stadsdelen  
Petare i Caracas. Hon säger 
att varken regeringen eller 
oppositionen hjälper dem.

TOMMA HYLLOR. 
I butikerna med 
statligt reglerade 
priser gapar hyl-
lorna ofta tomma. 
När de fylls är det 
ofta med en enda 
produkt – den som 
för dagen finns att 
köpa. 

BLÖJOR EN BRISTVARA. 
Ysling Méndez har en bra 
lön, men det hjälper inte. 
När hon insåg hur svårt det 
var att hitta blöjor till sin 
nu tvååriga son, startade 
hon sidan ”SOS blöjor”. 

HBL i Venezuela
TEXT ÅSA WELANDER 
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❞ De säljer reglerade produkter, 
men de säljer dem mycket, 

mycket dyrare. Det är förbjudet,  
men polisen gör ingenting.
Ysling Méndez
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”Ett uppror är möjligt”
Situationen i Venezuela har blivit så allvarlig att ett upp-
ror inte är uteslutet, säger forskaren Mikael Wigell vid Ut-
rikespolitiska institutet. USA:s underrättelsemyndigheter 
har varnat för att den ekonomiska krisen i Venezuela kan 
leda till uppror.

Oppositionen kräver president Nicolas Maduros avgång. 
Wigell tror att Maduro kommer att försöka hålla sig kvar 
vid makten till vilket pris som helst fram till regionalvalet 
i höst. Maduro verkar räkna med att valet ska få den re-
dan nu splittrade oppositionen att splittras ännu mer. FNB

April 2016 var med stor margi-
nal den varmaste april-månaden 
som någonsin uppmätts globalt, 
visar siffror från den amerikan-
ska rymdstyrelsen Nasa.

Sju månader i rad har det sla-
gits värmerekord. April-siffran 
visar dessutom på den största ök-
ningen någonsin, jämfört med 
april året före, rapporterar The 
Guardian. Även värmerekorden 
i februari och mars visade en re-
kordstor marginal.

Sifforna från Nasa visar att 
medeltemperaturen var 1,1 gra-
der högre i april jämfört med den 
genomsnittliga apriltemperatu-
ren 1951–1981.

Redan där
Det innebär, enligt Torben Kö-
nigk, klimatforskare på Sveriges 
meteorologiska och hydrologis-
ka institut (SMHI), att den globa-
la medeltemperaturen varit 1,5 
grader högre de senaste 2–3 må-
naderna, jämfört med utgångs-
året 1880.

Därmed tangerar temperatur-
ökningen det så kallade Paris-av-
talet, där det stipuleras att den 
sammanlagda uppvärmningen 
ska stanna ”klart under” två gra-
der och att ansträngningar ska 
göras för att den inte ska nå 1,5 
grader.

– Men vi är redan där alltså, 
åtminstone de senaste måna-
derna. Det visar att vi verkligen 
måste göra mycket för att den in-
te ska öka ytterligare, säger Tor-
ben Königk.

En bidragande orsak till det 
ovanligt varma klimatet är vä-
derfenomenet El Niño, som 
innebär att ytvattnet i Stilla ha-
vet värms upp.

Relativt stark
– Just nu är det en kombination 
av global uppvärmning och El 
Niño. De närmaste månaderna 
kommer nog också vara ovanligt 
varma. I slutet av året där emot, 
när effekten av El Niño mattas 
av, kan det mycket väl bli så att 
temperaturerna faller tillbaka 
något, men det vet vi inte, säger 
Torben Königk.

El Niño kommer oregelbun-
det, med 3–7 års mellanrum, 
men årets El Niño är relativt 
stark.

– Senast den var lika kraftig 
var 1998, säger Torben Königk.

El Niño har relativt liten på-
verkan på klimatet här i Norden. 
Hos oss påverkar andra väderfe-
nomen mer, som Nordatlantiska 
oscillationen (NAO). 

Däremot kan El Niño ha stor 
betydelse för exempelvis söd-
ra Afrika och delar av Asien där 
torka och bränder kan uppstå, 
medan det brukar regna mer än 
normalt i exempelvis Kalifornien 
och delar av Afrika. TT

Globala 
 värmerekord 
i månader
Den globala medeltemperaturen de se
naste månaderna har redan tangerat det 
mål som sattes upp i det globala klimat
avtalet. Väderfenomenet El Niño bidrar 
till den kraftiga temperaturökningen.

❞ De närmaste 
månaderna 

kommer nog också 
vara ovanligt varma. 
I slutet av året där
emot, när effekten 
av El Niño mattas 
av, kan det mycket 
väl bli så att tem
peraturerna faller 
tillbaka något, men 
det vet vi inte.
Torben Königk
klimatforskare på Sveriges 
 meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI).

FAKTA

Oregelbundet 
 fenomen
●● El Niño är ett meteo-

rologiskt-oceanografiskt 
 fenomen som utgör ena fa-
sen i en oregelbundet åter-
kommande förändring av 
ytvattentemperaturen och 
väderförhållanden i tropis-
ka Stilla havet.

●● Den nuvarande El Niño, 
som började förra året, har 
exempelvis orsakat tropis-
ka orkaner i Stilla havet, en 
rejäl minskning av de livs-
viktiga monsunregnen i 
Sydostasien, bränder i In-
donesien, torka och vat-
tenbrist i Syd- och Mellan-
amerika.


