
Kaffeplukkeren Maritza fra Murra 

Maritza Otiz Senteno er 20 år gammel og kommer oprindeligt fra 

landsbyen Las Piedras i kommunen Wiwilí, hvor hele hendes 

familie bor. For 4 år siden - som 16-årig - flyttede hun til 

landsbyen San Pablito i kommunen Murra, fordi hun forelskede sig 

i sin nuværende mand. Og det kom til at betyde, at hun – for at 

besøge sin familie - skal gå 6 timer. 

Maritza og manden bor i et lille hus på en bjergskråning ved siden af kaffeplantagen, 

som er livsnerven i området, og som siden 2008 har været en del af Anpartsselskabet, 

Finca El*Doradito. Alle i San Pablito arbejder med kaffen for at tjene penge, inkl. hele 

mandens familie, som bor lige i nærheden og består af 7 brødre og søstre samt mange 

nevøer og niecer.  

Udover arbejdet med kaffe har de fleste også et lille stykke jord, hvor der bliver 

dyrket basisføden, majs og bønner. 

Da Maritza for 4 år siden skulle føde deres første barn, en lille datter, var det 

nødvendigt at være indlagt en måned på hospitalet i hovedstaden Managua pga. 

komplikationer i graviditeten, hvilket har gjort hende nervøs for at blive gravid igen. 

”Jeg ved ikke, om jeg vil have flere børn, og jeg kunne heller ikke lide Managua. Det er 

meget bedre at være hjemme i landsbyen,” fortæller Maritza. 

Som nævnt er kaffen livsnerven i San Pablito, og derfor arbejder alle voksne med 

kaffe: mændene hele året og kvinderne i de ca. 3 mdr., hvor kaffen skal høstes. 

Desuden deltager alle større børn fra de er omkring 10 år i kaffehøsten, mens de 

mindre børn bliver passet af deres bedstemødre.  

”At plukke kaffe er ikke noget, man bliver rig af som almindelig hyret daglejer. Hvis 

f.eks. det er en dårlig kaffehøst, tjener man kun 40 Cordobas (ca. 2 US$) på en dags 

arbejde. Så der bliver aldrig penge nok til at spare noget op, fordi det er nødvendigt at 

bruge alle pengene til at købe mad for til familien, så snart de bliver tjent,” siger 

Maritza.  

Når Maritza ikke arbejder med kaffe, er hun hjemme for at passe huset og familien. 

Hun har aldrig gået i skole, og derfor er det vigtigt for hende, at hendes egen datter 

skal gå i skole. Alle hendes niecer og nevøer går i skole, fordi den ligger forholdsvis 

tæt på, hvor de bor.  

 


