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PROFESSOR OG BIOLOG. Alf Onshuus er matematikk-professor ved Universidad de Los Andes i
Colombias hovedstad Bogota. Ana María Aldana er biolog.

GISSEL I SEKS ÅR. Ingrid Betancourt ble satt fri
fra FARC samtidig med Alf Onshuus, 2. juli i år.

FARC-geriljaen
Colombias revolusjonære væpnede
styrker (FARC) har kjempet mot
myndighetene i Colombia siden 1966.
FARC regnes som en terrorgruppe av
Colombia, USA, Canada og EU.
Gruppen tjener på å drive kokainhandel,
utpressing og på kidnappinger.
Den fransk-colombianske politikeren Íngrid
Betancourt ble i juli befridd etter seks år i
fangenskap.
Én av grunnleggerne, Pedro Antonio
Marin, alias Manuel Marulanda Velez,
også kalt «skarpskytteren», døde 26. mars
2008.

BIOLOG. Ana María Aldana skal fortsette med
en mastergrad i biologi nå som hun ikke
lenger er i fangenskap i jungelen. Dette bildet
er fra før hun ble kidnappet. FOTO: PRIVAT

– Det ble de veldig sinte for, og senere ble det
noe vi ertet lederen av gruppen vår med, ler Alf.

– Han var ikke av høy rang, så det var ikke så
farlig, legger han til.

I lette sommerklær gikk de to sammen med
gruppen inn i skogen. 

Sandalene til Ana røk, og hun måtte gå barbent.
Senere skulle hun få utlevert støvler fra solda-
tene.

– Jeg var veldig redd for hva de kunne finne på.
Voldta meg eller noe. Men da natten kom, fikk  vi
nattøy og i tillegg lov å sove sammen, så da slappet
jeg mer av, sier hun.

Om nettene sov de med tepper over seg i mid-
lertidige husrom laget av telttopper og bunn bygd
opp av trestammer med lag av bark, palmeblader
og bananblader.

Noen ganger når FARC-medlemmene hadde
det travelt, sov de på stengrunn.

Det tok mange dager med gange før de kom til
en mer permanent bosetning.

Noen ganger så de vakre fossefall, andre
ganger så de helikoptre som lette etter dem.

– De første nettene var vi så sjokkerte. Geril-
jaen brydde seg  ikke mye om verdien av et liv. De
sa hele tiden at om militæret kom, ville de bli nødt
for å skyte, forteller Alf.

JUNGELLIV. I jungelen måtte de passe seg for
slanger og insekter, og når det regnet krøp skorpi-
oner inn til soverommet. Hver morgen måtte de ta
på seg klærne som var blitt våte. Det regnet nes-
ten alltid.

– Hele situasjonen var bisarr. Lenge skjønte vi
ikke hvor mange de var heller - siden de tiltalte
hverandre med falske navn i tillegg til kallenavn.

De ville ikke røpe den egentlige identiteten sin,
forteller de to.

Hovedsakelig besto soldatene av tidligere pro-
stituerte, folk som skulle hevne døde familiemed-
lemmer og idealister.

– Man hører mest om sjefene av FARC i media.
Men vi møtte soldatene. De er overbevist om helt
merkelige ting når det gjelder Colombias sam-
funn og regjering. Blant annet tror de at et ven-
streparti i Colombia samarbeider med regje-
ringen, mens de i virkeligheten slåss helt åpen-
lyst, forteller Alf.

De unge soldatene har bare hatt cirka tre år
med skolegang. Og ikke ønsket de å lære noe nytt
fra fangene.

– Vi tilbød dem å lære både engelsk og matema-
tikk, men det ville de ikke, sukker Ana María opp-
gitt.

Det var ikke store greiene ferieturistene fikk
med seg inn i fangenskapet. Klokker hadde de
ikke, så tidsbegrepet mistet de.

Brillene fikk Ana María beholde, men solda-
tene forsto ikke hva hun skulle med dem. De har
ikke tilgang på den slags i jungelen.

– De fikk jeg mye bruk for. Men de likte ikke at
jeg brukte dem fordi jeg kunne falle og knuse dem
i ansiktet, forklarer hun.

Dagene snirklet seg av gårde. Tre bøker ble ut-
levert til fangene. Én biografi om forfatteren
Franz Kafka, en filosofibok med tekster fra Marx,
Freud og Nietzsche samt en selvhjelpsbok.

I tillegg fikk de notatbøker som fangene straks
brukte som middel til å spille spill med.

De to første månedene fikk fangene lytte til
radiosendinger sammen med soldatene, som stort
sett var i 20-årene. Senere fikk Alf en egen radio.

BAKMENNENE. Manuel Marulanda var grunnlegger og leder av geriljagruppen som kidnappet
Alf Onshuus og forloveden. Marulanda døde mars i år. FOTO: SCANPIX 


