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Eneida Castillo  

Eneida er 71 år, jordmoder, mor til 7 børn og 

bedstemor til 22 børnebørn. Hun arbejder 

stadigvæk og går rundt i landsbyerne tæt på El 

Carmen, hvor hun bor, når nogen skal føde.   

Eneida har også deltaget i Fundemunis aktiviteter 

helt fra starten, og hun er uden tvivl en vigtig 

person i landsbyen. Hun har været organiseret i 

mange år og har godt styr på lovgivningen i landet 

omkring kvinders ret. Hun har ofte taget ind til 

Ocotal for at deltage i aktiviteter (fora), som 

Fundemuni har organiseret og er meget glad for at 

deltage. Hun nævner, at der er flere og flere kvinder som organiserer sig og kommer 

til Fundemunis møder; men at det er nødvendigt også at inddrage mænd i disse 

”capacitaciones”, fordi det ikke er nok at uddanne kvinder. Hun mener det ville være 

godt at arbejde med unge par, og at både drenge og piger deltager.  

Der er ingen selvhjælpsgrupper i El Carmen. Kvinderne, som deltager i projektet, 

samles kun når Fundemuni kommer derud. Hun nævner, at der ikke er blevet udpeget 

en person som er ansvarlig for at organisere grupper uden at Fundemuni er tilstede, 

men at det kunne man sagtens gøre, hvis det blev organiseret.  

Chilo (fra Fundemuni) har været i El Carmen og fortalt om projektets spare-låne 

komponent, og Eneida mener at dette vil være meget motiverende for mange kvinders 

deltagelse. Muligheden for at få støtte og viden om, hvordan man laver en lille 

virksomhed med f.eks. at bage brød, som man kan sælge, er meget vigtig for 

kvinderne, fordi de aldrig har nogle egne penge.  
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Hvis familien producerer noget som sælges i Murra (bananer eller kaffe), er det altid 

manden der tager ind for at sælge, og de eneste penge kvinden får, er til det absolut 

nødvendigste; resten beholder han selv. Så muligheden for at kvinderne kan tjene 

deres egne penge, mener Eneida, er meget vigtig og positiv.  

Mange kvinder tager afsted til Managua eller Costa Rica af to grunde; dels for at 

tjene egne penge, dels for at komme væk fra manden, som drikker og slår.  

I Murra kan man ikke tjene mere end 1.000 Cordobas (ca. 250 kr.) om måneden, max. 

2.000, hvis man er godt betalt.  

I Managua, siger hun, kan man godt tjene 3.500 Cordobas, og så er der endnu bedre 

løn, hvis man tager til Costa Rica eller Panama. Selv har hun haft et lille projekt med 

bier og honning, og det har fungeret igennem flere år og givet hende indtægt.  

Eneida fortæller også, at det som hun synes er det største problem, er at politiet 

ikke laver sit arbejde ordentligt. Selv om personer, som er blevet udsat for vold, 

melder det til politiet, bliver de ikke taget alvorligt. De tager ikke ud for at tale med 

vidner, og de samler ikke bevis. Alt for tit sker det, at en person bliver fængslet i 

tre-fire dage, hvorefter der ikke sker mere; og hvis det er hans kone, som har meldt 

ham for vold, tager han hjem efter de fire dage og banker hende, nogle gange indtil 

hun dør. Så hvis man virkelig skal forandre noget, skal det være at sørge for at 

politiet tager sin opgave alvorligt og laver sit arbejde.  
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