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El Salvador
• Republikk i Mellom- Amerika. 
Landet grenser til Stillehavet i sør, 
Guatemala i nordvest og Honduras i 
nord og nordøst. 
• El Salvador er det areal messig 
minste og tettest befolkede landet i 
Mellom- Amerika. Landet har ca. 6,1 
millioner innbyggere.  Hovedstad og 
største by er San Salvador.
• Landet var hjemsøkt av en  blodig 
borger krig i 1979-1992 og strever 
med fattigdom, store  sosiale og 

økonomiske  forskjeller samt 
 kriminalitet.

 Kilde:  Store norske leksikon
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Brutal start på 
voksenlivet

El Salvador:

Juan Flores og Guadalupe Vásquez Aldana er begge  
preget av brutale hendelser fra tenårene:

• Guadalupe Vásquez Aldana ble voldtatt da hun var 17. Barnet 
hun fødte døde under  fødselen, selv ble hun anklaget for mord.

• Juan Flores var bare elleve år da han ble med i en gjeng.  Tretten 
år da han drepte en annen.

«Død over tysteren», har gjengen Mara  Salvatrucha 
skrevet på en vegg i et område de kontrollerer.

FOTOMONTASJE
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Dømt til 30 
års  fengsel

Abortlovene i El Salvador er blant de  strengeste i 
verden. Et dødfødt barn kan føre til at du anklages 

for mord.  Guadalupe  Vásquez Aldana var bare 
tenåring da hun ble dømt til tretti års fengsel.

   ÅSA WELANDER
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Guadalupe Vásquez 
 Aldana ble dømt til 30 
års fengsel for grovt 
mord etter at barnet 
hun hadde i magen 
døde i forbindelse med 
fødselen. Hun slapp fri 
etter drøye syv år, og 
har siden fått en datter.

B
rittany klamrer seg fast, vil ned 
på gulvet, men så opp i fanget 
igjen. Hun er stor for sine 15 
måneder og nysgjerrig på alt. 

27-årige Guadalupe Vásquez Aldana for-
klarer at hun alltid har visst at hun ville 
bli mor, og at drømmen endelig har gått i 
oppfyllelse.

– Jeg har alltid ønsket meg en datter, og 
det fikk jeg, sier hun og smiler.

Hun var tolv og et halvt år gammel da 
hun sluttet på skolen og begynte å arbei-
de. Faren hadde forlatt dem og moren 
trengte hjelp for å forsørge søsknene 
– totalt ni stykker. Arbeidet som hjem-
mehjelp innebar blant annet klesvask og 
rengjøring.

Som 17-åring bodde hun i huset der hun 
jobbet. Mannen som voldtok henne kjente 
hun bare av utseende, og fordi hun var redd 
for truslene hans, anmeldte hun ham aldri.

– Han sa at hvis jeg anmeldte ham, skul-
le jeg bli funnet i svarte søppelsekker.

Den 8. oktober 2007 fikk hun kraftige 
smerter. Hun ba om fri for å dra hjem til 
sin familie, men kvinnen hun arbeidet for 
sa nei.

– Jeg hadde veldig vondt. Men fordi hun 
ikke brydde seg om meg så ble jeg liggen-
de i sengen.

Samme natt fødte hun, ensom, med 
kraftige blødninger etterpå. Hun husker 
at gutten skrek en gang før han sluttet å 
puste. Dagen etter innså arbeidsgiveren at 
Guadalupe måtte få medisinsk hjelp om 
ikke hun også skulle dø.

– Hun tok meg med til sykehuset og lot 
babyen ligge igjen i sengen. Da jeg kom 
fram spurte de hvor jeg hadde gjort av 
ham og jeg ga dem adressen.

Da personalet forsto at barnet ikke 
levde, ringte de til  politiet. Samme dag 
ble Guadalupe  arrestert, anklaget for 
abort. Hun ble ført direkte fra sykehuset 
til varetekt.

– Jeg var veldig dårlig da jeg kom til 
sykehuset, så uskarpt og hadde smerter. 
Plutselig skulle de ta meg med til fengse-
let, det var forferdelig.

Siden 1998 har det vært totalforbud mot 
abort i El Salvador, også i voldtekts tilfeller 
eller når det er risiko for kvinnens liv. Til og 
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med mennesker som hjelper noen med å utføre en 
abort risikerer fengsel.

Det er velkjent at lovgivning som begrenser 
tilgangen til abort gjør at mennesker forsøker å 
finne andre utveier, og ifølge Helsedepartemen-
tet ble det utført over 19.000 illegale aborter i El 
Salvador mellom 2005 og 2008. Det egentlige 
tallet tror man er langt høyere. Alt fra rottegift til 
å stikke spisse gjenstander inn i livmoren forsøkes 
som metoder, og ifølge Verdens Helseorganisasjon 
(WHO) døde elleve prosent av dem som i 2011 gikk 
gjennom en illegal abort i landet.

Dennis Muños er advokat og med i Medborger-
gruppen for avkriminalisering av terapeutisk, etisk 
og genetisk abort. Han representerer majoriteten av 
de minst tjue kvinnene som fortsatt sitter innesper-
ret av lignende årsaker som det som lå bak Guadelu-
pes fengsling. I tillegg representerer han de femten 
som har blitt løslatt siden 2010.

– Alle tilfellene ligner på hverandre. De har gjen-
nomgått en fødsel utenfor sykehus, hjemme eller i 
toalettet, og de har hatt fødselskomplikasjoner. De 
har blitt dømt ut fra kjønnsstereotypi og den har-
deste dommen har vært den sosiale; at det allerede i 
utgangspunktet har vært antatt at de er skyldige.

Han forteller at alle kvinnene kommer fra fatti-
ge forhold, og at mange hverken kunne lese eller 
skrive da de ble arrestert. Etter komplikasjonene 
har de havnet på offentlige sykehus der de har 
blitt anklaget for abort.

Ifølge Røde Kors føder seksti millioner kvinner 
rundt om i verden barn hjemme hvert år. Mer enn 
500.000 av dem dør av komplikasjoner i forbindelse 
med graviditeten eller fødselen.

Dennis Muños sier at El Salvador er det eneste 
landet i verden som fengsler kvinner «for å ha 
gjennomgått en hjemmefødsel uten tilgang til me-
disinsk hjelp.» Dommene er helt og holdent sosia-
le fordommer. Det finnes ikke en eneste dom der 
det har kunnet bevises en morderisk oppførsel fra 
moren i relasjon til sin nyfødte. Det handler om 
kvinner som har mistet mye blod, som har svimt 
av og ikke har kunnet reagere på situasjonen.

Fram til den tjueandre graviditetsuken regnes ut-
støtelse av fosteret som abort. Etter dette og i forbin-
delse med fødselen handler det om fosterdød. Abort 

kan gi 2–8 års fengsel, og i visse tilfeller gi en vilkårlig 
dom. Men etter uke 22 kan kvinnen ikke lenger 
dømmes for abort og anklagen endres til mord, med 
risiko for 30-50 års fengselsstraff.

Det var dette som hendte med Guadalupe Vásquez 
Aldana. Da hun ble innkalt til domstolen fikk hun 
vite at mistanken var endret fra abort til grovt mord. 
Grovt, fordi det dreide seg om hennes eget barn. I 
begynnelsen av 2008 ble hun dømt til 30 års fengsel.

– Det kjennes urettferdig, også at jeg skulle 
forlate min familie og mine småsøsken, for jeg var 
den som hjalp dem. Det er så urettferdig det de 
har gjort med mitt liv.

Hun snakker stille og hvisker innimellom til britta-
ny, som hele tiden vil ha oppmerksomhet og hopper 
opp og ned fra fanget på moren sin. Guadalupes ad-
vokat var under rettssaken like uinteressert i å sette 
seg inn i saken som det politiet og dommerne har 
vært. I fengselet prøvde hun å aktivisere seg selv for 
å få tiden til å gå, og tok blant annet eksamen både 
for grunnskolen og videregående skole. I vanskelige 
stunder ba hun om at Gud måtte gi henne styrke.

– Jeg ba til Gud om at han skulle gjøre urettfer-
digheten rettferdig, og håpet at han skulle gjøre det 
snart, at jeg ikke skulle behøve å være der for alltid.

kvinnefengselet er, akkurat som majoriteten av 
El Salvadors fengsler, overfylt. Etter over to år so-
vende på gulvet i trengselen, fikk Guadalupe ligge 
andføttes i en seng med en annen. Men aller van-
skeligst var separasjonen fra familien: Å plutselig 
være ensom blant tusen.

Etter hvert ble hun kjent med flere som var i 
samme situasjon som henne. Mange av dem unngår 
å fortelle om hvorfor de sitter der de er. Den sosiale 
dommen er hard, selv i fengselet, og når disse tilfel-
lene får oppmerksomhet på tv, fører det gjerne til 
trakassering og mishandling fra andre innsatte.

– For dem var vi skyldige og fortjente døds-
straff. De så ned på oss for de lovbruddene vi satt 
inne for, sier Guadalupe.

Ena Vinda Munguía er 34 år og sitter fengselet på 
sitt åttende år. Hun er kledd i t-skjorte, jeans og lilla 
flippflopper da hun kommer ut fra den delen av byg-
ningen der fangene bor, etter at en papirlapp med 
hennes navn på ble sendt inn på den andre siden.

Til forskjell fra de andre kvinnene er hun dømt 
for mordforsøk, til femten års fengsel. Hennes 
yngste sønn, som er årsaken til at hun sitter der, 
bor med faren hennes og fyller åtte år i septem-
ber. Hun fødte på toalettet, ett hull i gulvet.

– De anklaget meg for å ville ta abort, men i så 
fall hadde jeg jo ikke reddet ham.

Hun ble ført direkte fra 
 sykehuset til varetekt.
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Utenfor kvinnefengselet i El Salvador venter besøkende på å få hilse på slektningene sine. Fengselet er overfylt 
og det kreves tillatelse for å få gå på besøk.

Utenfor fengselet selges såpe, sjampo, toalettpapir og andre produkter som slektninger kan kjøpe med seg og gi 
til de fengslede. Flasker er forbudt, så sjampoen helles over i gjennomsiktige plastposer.
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Hun besvimte og våknet senere på sykehuset, 
der hun ble arrestert av politiet.

Det ble ikke ført noen større offentlig debatt da 
den skjerpede abortlovgivningen skulle klubbes 
gjennom i 1997. Emnet var tabubelagt, men det var 
noen få som protesterte. Da de fikk fem minutter 
til å tale sin sak for parlamentet, advarte Morena 
Herrera om at borgerrettigheten om å anses som 
uskyldig inntil det motsatte var bevist var i fare.

– Jeg sa at jeg er her for å tale saken til de kvin-
nene som kommer til å bli dømt på grunn av den 
loven som dere kommer til å stemme for i kveld. 
Jeg har tenkt mange ganger at jeg skulle ønske at 
jeg ikke hadde hatt rett.

I 2006 hørte hun for første gang om Karina, som ble 
dømt til tretti års fengsel etter en for tidlig fødsel uten-
for sykehus, som barnet ikke overlevde. Det tok fire år 
å få satt henne fri, og snart var det klart at langt flere 
satt bak gitteret av samme årsak. Arbeidet for å få dem 
frigitt ble starten på Medborgergruppen for avkrimi-
nalisering av terapeutisk, etisk og genetisk abort, som 
Morena Herrera er en av initiativtakerne til.

De arbeider også for å reformere loven og gjøre 
abort tillatt i fire tilfeller: ved risiko for kvinnens 
liv og helse, ved graviditet som følge av voldtekt, 
når jenter under 15 år blir gravide og når fosteret 
har så alvorlige skader at det ikke kan overleve 
utenfor livmoren.

Lovforslaget har blitt diskutert det siste året, og 
ventes å kunne føre til en lovendring. Men minst 
tolv parlamentsmedlemmer må overtales for at 
man når de 43 stemmene som kreves.

– Vi jobber med saken. Så lenge det ikke har 
vært noen avstemming kan vi ikke miste håpet. 
Jeg mener, parlamentsmedlemmene er også for-
eldre og barn. Vi viser dem fakta og hvordan det 
fungerer, for det er mye mangel på kunnskap og 
fordommer om at vi som kvinner er syke og ikke 
vil ha barna våre, sier Morena Herrera.

Ena Vinda Munguía vil ikke noe annet enn å 
være sammen med sine fire barn. Likevel er det to 
år siden sist gang hun så dem. For å besøke henne 
i fengselet må man ha dyre tillatelser, så nå er det 
bare faren hennes som kommer.

– Drømmen min er å være med barna mine. Av 
og til gråter jeg når jeg tenker på dem, sier hun.

I de femten tilfellene der Borgergruppen har 
lykkes med å få kvinner frigitt, har det ifølge Dennis 
Muños i stor grad handlet om å komme forbi religiø-
se dogmer og en moralistisk tenkemåte.

– Som kvinne er du i dette landet tvunget til å 
ta hånd om, overvåke og forsvare ditt barns liv, 
til og med i det øyeblikket du føder, og til og med 
når du har mistet to liter blod, har anemi, er i en 
alvorlig helsetilstand eller har besvimt. Det er 
derfor salene på sykehusene har blitt forvandlet 
til steder hvor man undersøker lovbrudd.

Det tas alltid for gitt at kvinnen er skyldig, selv 
om barnet er dødfødt, og det kreves ingen bevis 
for at hun skal bli dømt, forklarer han videre og 
sier at dette skyldes mangel både på interesse og 
kunnskap om reproduktiv helse.

For Guadalupe erkjente staten først i 2015 at det 
var blitt gjort feil i rettsprosessen og hun ble benå-
det. Selv forsto hun hva som hadde skjedd da hun 
hørte navnet sitt bli nevnt på tv.

– Jeg var så glad for at jeg kunne få være 
sammen med familien min igjen.

Det er vanskelig å høre noen bitterhet i det hun 
sier, til tross for at rettssystemet har stjålet over 
sju år og tre måneder av livet hennes. Samti-
dig har hun blitt smertefullt bevisst på hvordan 
systemet fungerer.

– Det er mye diskriminering av kvinner, for 
dommeren har allerede bestemt seg for at man 
er skyldig når rettsaken starter. Jeg kjenner at det 
spiller ingen rolle om man er skyldig eller ikke, 
de kommer uansett til å dømme en til en streng 
straff.

Flere av kvinnene ble akkurat som Guadalupe 
gravide etter en voldtekt.

– Men det var ingen som brydde seg om at det 
var årsaken til at jeg kom i fengsel.

Det er nå snart to og et halvt år siden hun ble be-
nådet. Siden da har hun oppfylt drømmen om å bli 
mamma og en dag håper hun å kunne åpne en liten 
butikk i hjembyen.

– Jeg har alltid drømt om å drive noe eget og 
om Gud vil så skal jeg gjøre det: Jobbe og ta hånd 
om datteren min. 

Helst skulle hun sett at hun kunne glemme det 
som har skjedd med henne. Samtidig vet hun at 
hun alltid kommer til å bære tiden i fengsel med 
seg.

– Det er tapt tid, flere år av livet mitt hvor de har 
holdt meg innesperret. Tapte år.

Oversatt av Anne Jordahl

«Det er så urettferdig det de 
har gjort med mitt liv»

GUADALUPE VÁSQUEZ ALDANA
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Morena Herrera har jobbet for kvinners rettigheter i over 25 år og var en av initiativtagerne til Medborgergruppen 
for avkriminalisering av terapeutisk, etisk og genetisk abort.

Dennis Muñoz er advokat og representerer et flertall av de minst 20 kvinnene som fremdeles sitter fengslet etter 
å ha blitt anklaget for abort eller forsøk på abort.
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S
porene fins over hele kroppen til Juan 
 Flores. Tatoveringene dekker armene 
hans, hendene, mage, bryst, hode og 
rygg. De aller fleste viser eller har noe 

med tallet 18 å gjøre. barrio 18 var hans gjeng. Det 
var der han fant trygghet, fellesskap og følelsen 
han hadde savnet av å være satt pris på. Det var 
der han lærte seg å drepe.

Juan vokste opp i Apopa, en kommune i utkanten 
av San Salvador, et ganske ukjent sted til å være så 
sterkt preget av vold og gjengkultur.

– Alt startet med mobbing. Jeg ble mobbet både 
på skolen og i gaten, så da jeg var elleve år be-
stemte jeg at jeg ikke skulle akseptere det lenger, 
forklarer han.

Problemet var at de eldre guttene som slo ham 
tilhørte gjengen Mara Salvatrucha, MS. Så Juan og 
noen andre barn som var i samme situasjon be-
stemte seg for å danne en egen gjeng. Så flyttet en 
eldre tatovert gutt til området. Han hadde våpen 
og kom fra motstanderne, barrio 18.

– Det var første gangen vi hadde holdt i et våpen 

og første gangen vi så noen med tatoveringer fra 18.
Hjemmefra var Juan vant med å få høre fra fa-

ren sin at han var en dust. Ideen om gjengen som 
en familie der alle stiller opp for hverandre, var 
noe helt nytt.

– Med en gang jeg kom inn i gjengverdenen 
kjente jeg at jeg passet inn. Hver gang jeg gjorde 
noe, oppmuntret de meg. Så jeg kom fram til at 
jeg hadde funnet det jeg var god på og en plass 
som var min, der jeg ikke var en dust.

Den første oppgaven ble å «rydde opp» i området, 
å kjøre ut og drepe motstanderne. Veggene var fulle 
av MS- graffiti som de malte over med hvit maling, 
og Juan sier at folk i kvartalet var glade over å ha blitt 
kvitt dem som ranet og gjorde innbrudd. Men deres 
plan var en annen.

– I begynnelsen var det aldri meningen å skade 
andre. Vi hadde klart for oss at vår fiende var MS 
og alle andre gjenger, men ikke sivilbefolkningen.

Samtidig stjal de for å kunne kjøpe våpen. Dette 
var før virksomheten utviklet seg og de kunne 
forsørge seg ved utpressing og ved å selge nar-
kotika. Etter hvert som gjengen vokste økte også 
utgiftene, med advokatkostnader og hjelp til dem 
som ble tatt.

Første gangen Juan drepte noen var med en re-
volver 357. Han var tretten år og offeret var en av 
hans fremste mobbere, områdets leder for MS.

– Vi var glade og vi feiret. Det kjentes bra da jeg 

Gateg jengen 
var livet hans

El Salvador er et av de landene i verden hvor det  begås 
flest mord. Gjenger råder over hver sine  områder. Juan 

Flores var elleve år da han ble med i gjengen Barrio 
18, tretten da han første gangen drepte noen. Men han 

har lykkes med å legge gjenglivet bak seg.

   ÅSA WELANDER

«I begynnelsen var det aldri 
meningen å skade andre»

JUAN FLORES
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Sporene etter livet i 
gjengen Barrio 18 synes 
over hele kroppen til 
Juan Flores. Han får 
aldri ta dem bort eller 
 tatovere over dem, 
ettersom gjengen ser 
på  tatoveringene som 
hellige.
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gjorde det. Jeg hadde ingen følelse av anger, ikke i 
det hele tatt. Tvert imot kjentes det bra.

I tillegg til den personlige følelsen av hevn kom 
hyllesten fra gjengen. Plutselig var han noen, og 
nøt et helt nytt nivå når det gjaldt respekt.

Under borgerkrigen i El Salvador i 1980–1992 ble 
75.000 mennesker drept, og over en million ble 
fordrevet fra sine hjem. Mange flyktet fra landet og 
en stor gruppe endte i Los Angeles. I en kontekst av 
arbeidsløshet, marginalisering og andre kriminelle 
gjenger ble MS-13 og 18th Street, som de kalles i USA, 
dannet. Særlig MS ble kjent for ikke å vike unna, og 
ble snart en av Californias mest fryktede gjenger.

På slutten av 1990-tallet begynte USA å deporte-
re større grupper av utlendinger som var dømt for 
forbrytelser. Tusenvis av kriminelle dro tilbake til 
et Mellom-Amerika som var sterkt preget av krig. 
Med få andre muligheter valgte mange å fortsette 
livet på gaten og gjengene spredte seg til så vel El 
Salvador som Honduras og Guatemala.

Juans foreldre aksepterte aldri valget hans, og 
forsøkte å få ham til å forlate gjengen. Men det var 
lettere sagt enn gjort.

– Jeg sa til dem at dette er min virkelighet, at jeg 
hadde funnet meg selv og at de må akseptere det – 
at jeg skulle dø som gjengmedlem, for det var mitt 
liv. Det var ikke mulig å snu.

Han hadde blitt tatt flere ganger tidligere, men 
da han var 22 år ble han tatt for ran og dømt til 
fem års fengsel. Han viser ingen følelser når han 
forteller, men er nøye med å påpeke at grunnen 
til at de ble tatt var at den den yngre gutten han 
skulle lære å stjele gjorde en feil. Det var ikke hans 
feil, men fengselet var en forventet destinasjon.

– Man vet at man før eller senere kommer til 
å havne i fengsel, om det så er for mord eller for 
noe annet. Så jeg programmerte meg til å tenke at 
dette er min virkelighet nå.

I gjengen var det ulike grupperinger, og mu-
ligheten til å bestemme selv kan variere mye i de 
ulike «klikkene» som tilhører samme gjeng. Etter 
en våpenhvile mellom de største grupperingene, 
som ble forhandlet fram i 2012, minsket antallet 
mord i landet betydelig. Da den sprakk, to og et 
halvt år senere, ble det desto verre. 2015 var det 

blodigste året i El Salvador siden borgerkrigen, 
med i snitt 18 mord om dagen.

I fjor minsket antallet mord til drøyt 14 om 
dagen, men El Salvador er fortsatt et av de mest 
voldelige landene i verden utenfor krig. Mange an-
ser at situasjonen som er blitt forverret av de «har-
dere takene» som har vært det politiske svaret, 
og som blant annet har gjort at man har soldater i 
gatene. Sivilsamfunnet vitner om økt trakassering 
mot folk, og politi som planter narkotika på ung-
dommer for å bedre statistikken. Et slikt tilfelle, 
der man kunne bevise at politiets forklaring ikke 
stemte, var nylig oppe i en domstol.

Juan Flores forklarer hvordan uskyldige uunngå-
elig rammes av volden.

– I begynnelsen var det ikke meningen å skade 
samfunnet, det var det egentlig aldri. Men etter-
som tiden gikk og undertrykkingen (fra politiet 
red.anm) ble hardere, fikk man følelsen av at alle 
hatet en. Det er klart at samfunnet tok skade.

Problemet, sier han, er når noen legger seg 
borti ting de ikke har noe med, eller befinner seg 
på feil gjengs territorium – noe som er vanskelig 
å unngå i et land der de fleste må passere flere 
imaginære grenser på vei til skolen eller jobben. 
Det kan være nok at du kommer inn i kvartalet til 
en annen enn den som kontrollerer området du 
bor i, selv om du selv ikke har noe med gjengen 
å gjøre. Å anmelde forbrytelser er heller ikke 
populært.

– Ingen liker angivere, og når det var noen, så 
endte det med at vi drepte dem, sier Juan.

Da han kom ut fra fengslet i 2009 ventet alle på 
ham. Han hadde hatt en viktig rolle i fengselshierar-
kiet, som i praksis er en roligere forlengelse av gaten. 
Gjengstrukturene er like fullt steinharde og de ulike 
gruppene er oppdelt i ulike avdelinger.

Hans nye oppgave ble å løse konflikter og sørge 
for at gjengen vokste. Gatens makt lå i hans hen-
der.

– Jeg var praktisk talt utvalgt, for jeg var den 
eneste som kunne ta kontroll. Så jeg kom ut med 
et ego …

Juan himler med øynene når han tenker tilbake 
på alles forventninger.

– Jeg kom ut og kjente meg sterkest av alle, for-
klarer han.

Da noen gutter fra den evangeliske frikirken far-
moren hans var aktiv i begynte å invitere ham med 
til gudstjenester, var Juan først uinteressert. Etter 

Han var tretten år og offeret var 
en av hans fremste  mobbere.
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Gjengen Barrio 18 har markert territorium i området Don Bosco øst i San Salvador. Det er flere gjenger i området, 
og grensen mellom to gjenger kan være en gate eller et hus. Å krysse den usynlige linjen kan medføre livsfare.

Politi patruljerer i San Salvador i påvente av at alarmen skal gå. Det er blitt flere konfrontasjoner med gjengene 
etter at en våpenhvilke mellom gjengne ble brutt i 2014 og antallet mord skjøt i været.
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hvert gikk han dit likevel, og da pastoren messet om 
at dette var dagen for de som ville ta i mot Jesus som 
sin personlige frelser, satt han og lyttet motvillig.

– Plutselig kjente jeg meg fryktelig, helt fryk-
telig, og det kjentes sånn som når man ikke vil 
gråte, men man har en klump i halsen som man 
ikke kan svelge.

Prestens tale fortsatte, og snart begynte tårene 
å trille.

– Pastoren sa «om du sitter der og alt svømmer 
over, så er det Den hellige ånd som rører ved 
deg», og jeg gråt og gråt og gråt når jeg kjente på 
det..

Han tapper med fingrene mot ansiktet for å for-
klare følelsen av Den hellige ånd.

– Jeg sa: «Du vet at dette er min virkelighet. 
Men om du kan gi meg en annen framtid, om du 
kan gjøre noe, så ber jeg om tilgivelse for alt jeg 
har gjort og legger mitt liv i dine hender.»

Tidligere hadde han sett det som umulig å integre-
res på nytt i et samfunn som ikke ville ha ham.

– Jeg var helt låst i tanken om at min virkelighet 
er fengslet, kirkegården og om det ikke er politiet 
som dreper meg, så er det fienden. Men Gud åp-
net dørene for meg.

Valget var alt annet enn lett. I gjengverdenen 
er lojalitet en grunnregel og i visse «klikker» kan 
en utmelding straffes med døden. Juan plukket 
SIM-kortet ut av telefonen og lot være å gå ut. 
Etter en uke sendte gjengen en gutt dit med en 
telefon. I den andre enden var en av lederne, som 
snakket fra fengselet.

– «Det sies at du har blitt kristen, er det sant?» 
spurte han. «Ja,» sa jeg.

Lederen og vennen forklarte at om han var helt 
sikker, leverte inn våpnene og holdt seg til vilkå-
rene, så skulle de respektere hans valg. Vilkåre-
ne: Å aldri ta bort eller dekke over tatoveringene 
han har gjort for gjengen, og aldri fortelle noe til 
politiet.

– Om jeg hadde fortsatt med en fot i gjengen 
og en fot utenfor, så hadde de drept meg. Man 
leker ikke med Gud og enda mindre med gjengen. 
Enten er du på den ene siden eller så er du på 

den andre. Men om jeg en dag skulle ville komme 
tilbake, så skulle de ta imot meg med åpne armer, 
forklarte Juan.

Det er sju år siden han konverterte nå. Som tidlige-
re gjengmedlem, med en kriminell fortid og kroppen 
full av tatoveringer, er det vanskelig å få jobb i El 
Salvador.

– Verken myndighetene eller politiet tror på for-
andring. For politiet er et gjengmedlem alltid et 
gjengmedlem som de skal drepe og sperre inne, 
sier han.

Men gjennom kirken kom han for fem år siden 
i kontakt med en tekstilfabrikk hvor de anset-
ter nettopp gjengmedlemmer og andre som har 
vanskelig for å få jobb, og som ofte mangler både 
utdanning og erfaring. I kontrakten inngår det at 
de utenfor arbeidstid studerer i foretakets lokaler. 
Tanken er at den ansatte gjennom opplegget blir 
værende lenger, noe som påvirker personalomset-
ningen positivt.

Til tross for at Juan nå er produksjonsleder, 
ligger lønnen på litt over 4000 kroner i måneden. 
Men det å ha en jobb har forandret mye.

– Tidligere hadde jeg ingen drømmer, ingen 
framtid. Det eneste jeg visste var at jeg skulle dø. 
Jeg trodde aldri at jeg skulle fylle 18 år. Jeg trodde 
aldri at jeg skulle bli 25, 30, enda mindre 34, som 
jeg fyller i år.

Ved siden av jobben tar tar han nå fag på videregå-
ende skole. Etter dette drømmer han om å studere 
jus – eller teologi, som en av pastorene i kirken har 
foreslått.

Der hjemme, i Apopa, bor hans kone. De ble 
sammen da han var 16 og hun 13, og hun måtte 
holde ut mye da han var med i gjengen... Deres i 
dag 15-årige datter var nesten tre år da han kom i 
fengsel, og sju år da han kom ut igjen.

– En gang i fengselet fantaserte jeg om hvordan 
det skulle være å ha en familie og komme trøtt 
hjem fra jobben og at barna kom og tok imot en, 
slik som det er på film. Da jeg fortalte det for gut-
ten i sengen under sa han: «Skjerp deg, du vet at 
dette er vår virkelighet.»

Juans kone ville ikke ha flere barn på grunn av 
det livet han hadde valgt, men i dag har de i tillegg 
til datteren en sønn på tre år.

– Hver dag når jeg kommer hjem, kommer han 
og møter meg. Jeg lever det livet som jeg trodde 
bare fantes på film.

Oversatt av Anne Jordahl

«Man vet at man før eller 
 senere kommer til å havne i 

fengsel»
JUAN FLORES
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Det er vanskelig å få jobb for den som har vært gjengmedlem i El Salvador, særlig hvis man har synlige 
 tatoveringer. På tekstilfabrikken der Juan Flores jobber, har de imidlertid et annet syn. Han har jobbet der i fem år.

Politiets kjøretøy har spor etter konfrontasjoner med gjenger. El Salvador er ett av de landene i verden med flest 
mord. De fleste mordene skjer med skytevåpen.


