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Detta är en berättelse om en 

interkulturell resa. 

   Det handlar om en resa  till Ecuador, 

Peru och Bolivia.

Det handlar också om vår egen inre 

resa - att fördjupa känslan och 

förståelsen för ett samarbete som 

funnits i många år...
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Vår resa i april 2009 började med en önskan om att ömsesidigt fördjupa det befintliga utbytet, lära av 

varandra och se möjligheterna till en ökad kommunikation och interaktion.

Urfolkens behov av en högre utbildning har varit det som drivit fram samarbetet. Detta arbete, denna 

kamp, är i dagarna mycket intensiv. I samband med resan gick drömmen i uppfyllelse om urfolkens 

egna universitet. I Bolivia hade tre universitet just invigts...

I Ecuador har arbetet med att utveckla en egen ursprungsfolkens högre utbildning kommit långt i 

kraft av starka folkrörelser. I Peru finns många olika initiativ från lokala Kawsaygrupper och i relation 

till existerande universitet.

Idag sker utbytet med de andinska länderna Bolivia, Peru och Ecuador som har till syfte att fokusera 

interkulturalitet, identitet och globaliseringsfrågor. Det sker som kurser i interkulturell pedagogik 

vid Linköpings universitet och Högskolan Väst med deltagare från Norden och de andinska länderna. 

Vi ger genom Linköpings universitet och Högskolan Väst en legitimitet och ett kritiskt stöd till 

förverkligandet av en interkulturell högre utbildning. 

Vi får nya perspektiv på vår egen pedagogik och vårt sätt att se på utbildning och lärande samtidigt 

som möten med människorna ger personliga och djupa minnen för livet.
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Jan-Erik och Leonel har samarbetat sedan början av 1990-talet.
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Santo Domingo de las Tsachilas. Vårt första seminarium i Ecuador där vi bodde hos Tsachilas. Ett 

minskande urfolk som idag består av 2500  personer.
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Olika sätt att resa. Både inre och yttre. Här väljer vi en lastbilstaxi för att 

sedan åka buss tillbaka till den högre höjden i Quito.



Leonel, Cesar Pilitaxi, Elisabet xxxxxxxx och Elisabet xxxxxxxxxxxx
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På väg till Peru. Seminarium i Cusco på kvällen, i Kawsays lokal. Presentationer av Luzmilla med flera 

om växtfärgning och olika sorters majs.
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Att bli medveten om sitt eget sammanhang, sin egen identitet är kanske 

det viktigaste första steget för att se både sig själv och andra.

Och just genom att se ”den andre” så kan jag se mig själv tydligare. Just i 

relationen kan möjligheten till förståelsen av det enskilda och det 

gemensamma skapas.



I Pisac, som ligger i "Den heliga dalen", besökte vi marknaden och  hade 

seminarium i Tarray. Vi skrev också samarbetsavtal med Universidad 

Nacional de San Sebastian Abad del Cusco. Avtalet skrevs med rektor 

Victor Raul Aguilar Callo
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Många håller presentationer av sina uppsatser. Dessa utgår från den egna andinska verkligheten och 

behandlar olika teman, till exempel identitetsfrågor, musik, vatten och växtfärgning ur ett interkuturellt 

perspektiv. Victor Serena Martinez ansvarar tillsammans med Luzmila Ynquiltupa Cardenas och 

Nicolas Sumire Calle för kurserna i Peru. 
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Prefekten i Oruru, Alberto Louis är en tidigare deltagare i de interkulturella kurserna.  Jaime 

Zambrana, rektor för ett av urfolksuniversiteten och José Antonio vid San Simon i  Cochabamba
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Med det Andinska korset, 

Chacana, som 

utgångspunkt 

presenterade Jan-Erik 

tankar kring kaos-konkret 

och process.-ordning. 

Samma bild fick bli 

grunden för Lennarth´s 

presentation om 

kommunikation.

Seminarie i Cochabamba. och senare 
besök på Kawsays kontor. Irma Quiroz och ordförande i Kawsay i 

Bolivia, Victor ,delade ut gåvor.
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