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Marta Elena Montenegro Zambrana fra Santo Domingo. 

Marta er enlig mor til fire. Tidligere arbejdede hun 

for Familieministeriet med at uddanne kvinder om 

sundhed, men blev fyret, da der var politisk 

udskiftning for to år siden, fordi hun ikke stemte på 

regeringspartiet. Siden da har hun været arbejdsløs, 

og har ingen indtægt. Hun siger at hun er heldig, 

fordi hendes brødre er kaffebønder og hjælper 

hende med penge, når hun har brug for det.  

På et tidspunkt efter separationen fra sin mand tog 

hun til Costa Rica for at tjene penge til at bygge sit 

eget hus; det lykkedes og nu har hun et sted, som er 

hendes eget.   

Marta er meget glad for Fundemunis aktiviteter, dels fordi det er vigtige temaer, 

som kvinderne på landet har brug for at lære om, og dels fordi hun på den måde kan 

blive ved med at arbejde med lignende temaer, som dengang hun var i 

Familieministeriet. Et arbejde hun var glad for. Det er nemlig let at få kvinderne til 

at komme til workshops, fordi de fleste er glade for at være en del af fællesskabet, 

og desuden er det dejligt for alle at komme hjemmefra og sludre med andre kvinder 

og så få noget ny viden.  

En del kvinder kan dog ikke deltage, fordi deres mænd ikke tillader det, eller fordi de 

ikke kan lide den person, som lægger hus til aktiviteten. Det er dog sjældent at folk i 

Murra ikke deltager af politiske grunde, beretter hun.  

Marta er meget bevidst om sine rettigheder og synes ikke, at det er i orden at 

mændene kan opføre sig som de har lyst til, og hun har bl.a. - siden hun var en ganske 

ung pige - været organiseret. Hendes mor er en af de ”facilitadoras judiciales” 

(nævnt i nyhedsbrevet), som arbejder sammen med dommerkontoret i Murra.  
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Marta har god kommunikation med sin mor om specifikke tilfælde af kvinder, der er 

blevet slået derhjemme, og hun prøver altid at støtte dem med at søge hjælp og ikke 

blot lade tingene fortsætte, som de altid har gjort. Det er godt med denne viden, 

siger hun, for det har gjort hende stærkere som person og mere selvstændig – men 

det er lidt svært at finde en ny mand, lige præcis af de samme grunde.  

Hun har også deltaget i flere aktiviteter (fora), som Fundemuni har organiseret i 

Ocotal. Og mener at det ville være godt, hvis man kunne organisere fora i Santo 

Domingo og invitere et par andre landsbyer med til de smukke og ofte meget sjove 

aktiviteter. Bl.a. laver de socio-dramaer og snakker om meget vigtige ting.  

Der er ingen fungerende selvhjælpsgrupper i Santo Domingo, og det har der sådan set 

aldrig været. Men Marta mener det ville være rigtig godt at få iværksat - og vil 

gerne organisere dem.  

Chilo (en af psykologerne fra Fundemuni) og Karen (frivillig hjælper) har været i 

Santo Domingo i slutningen af oktober - og gennemførte to aktiviteter på skolen.  

Den første var med eleverne (1. til 6. klasse) om hvad vold er, og at det ikke er tilladt 

ifølge loven osv.  

Derefter afholdt de en workshop for børnenes forældre, og talte om samme tema.  

I alt 20 forældre var tilstede.  
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