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Interview med Karen Peralta   

Et portræt af én af de unge ildsjæle, vi møder, når vi besøger Fundemuni. 

 

Karen er en 23-årig meget dynamisk, engageret og initiativrig ung kvinde, der bor 

i Mozonte, en landsby lidt uden for Ocotal, hvor hun blev født, og hvor hun nu er 

en aktiv, ambitiøs og værdifuld, ulønnet promotor (gennem mere end 10 år) hos 

Fundemuni.     

Karens far forlod familien kort efter hendes fødsel, hvorfor moderen flyttede 

til Mozonte med børnene, fordi det var billigere at bo der. Og fra da af var hun 

alene om at opdrage og tage sig af Karen og hendes 3 ældre brødre.  

Karens mor, Martha Maria Lopez, er en af grundlæggerne af Fundemuni, og Karen 

har derfor fået Fundemuni ”ind med modermælken”, ja været med på arbejde 

hos Fundemuni siden hun var baby! Og har fortsat som frivillig ved siden af sin 

skolegang og universitetsstudiet inden for landbrug.  



Hun er netop i gang med af skrive sin afsluttende opgave og håber på at kunne 

bliv færdig i år, men det afhænger af økonomien. Det er nemlig dyrt at studere 

på universitetet i Nicaragua, og specielt dyrt at gå til eksamen.  

Derudover er hun utilfreds med professorerne, der underviser på studiet. De 

mangler uddannelse og bliver udskiftet for ofte (4-5 gangen i løbet af hendes 

knapt 5-årige studietid). Hun siger, at det er nærmest umuligt af få kontakt med 

eller rådgivning fra dem, når de har studierelevante spørgsmål. Kommunikationen 

skal foregå pr. mail. Men ofte er svaret – hvis de får svar – ”læs det i dine 

bøger”. Der er ingen vejleder, og de mangler totalt at kunne udveksle erfaringer 

med studerende fra andre universiteter.  

Karen er i øvrigt den eneste blandt sine søskende, som har gået på universitetet 

- pga. økonomien – selvom hun er den eneste pige. På hendes hold er de 38 

studerende, hvoraf kun 5 er kvinder! Det er nemlig sådan, siger hun, at der 

stadigvæk er mange unge piger, der ikke afslutter secundaria pga. graviditet, en 

graviditet som ofte er uønsket. For eksempel blev hendes egen kusine gravid som 

12–årig. Men hun nævner også, at dette heldigvis ikke er så ofte forekommende, 

når pigerne først er startet på universitetet!   

Hendes interessefelt ud over landbrugsuddannelsen er psykologi og jura, især 

kvinders og de unges rettigheder. Områder som hun påtænker også at uddanne 

sig indenfor, hvis / når hun får råd. Og hun deltager, så ofte hun kan, i udveksling 

med andre ungdomsnetværk / ungdomsorganisationer fra hele landet, og hvis der 

er økonomisk mulighed, fra hele Latinamerika. Her diskuterer de, hvordan de kan 

støtte, hjælpe og lære af hinanden.  

”Red de Jóvenes” (ungdomsnetværket) mødes den sidste torsdag i hver måned, 

og de er netop i gang med en ansøgning til parlamentet om at få organiseret, at 

nationalforsamlingen indkaldes for at få diskuteret og vedtaget en ”Unge-lov”.  

I maj 2013 fik Karen og 6 andre unge fra Nicaragua sponsoreret en 

udvekslingstur til Brasilien i 8 dage, hvor de underviste unge ude på landet om 

menneskerettigheder.  

Og i 2014 var de 10 studerende fra Mozonte, der sammen med Xenia, advokaten 

hos Fundemuni, var i Guatemala i 8 dage på en lignende udvekslingstur. 

Men Karen har også kontakt med netværk for kvinder, oprindelige folkeslag, 

seksuelle minoriteter og landbefolkningen. - Og i venskabsforeningen håber vi 

også i fremtiden at måtte opleve hendes engagement i at forbedre vilkårene for 

landbefolkningen. 


