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Venskabsforeningen Amigos de El Doradito 

Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark 

Nyhedsbrev nr. 15 – November 2014 

Årets sidste nyhedsbrev, vedlagt kontingent-indbetalingskort for 2015, er klar!  

Som nævnt i Nyhedsbrev 14 kan Venskabsforeningen heldigvis fortsætte udviklingsarbejdet i 

Murra Kommune for samfundets mest udsatte, nemlig kvinder og børn, i de næste 3 år, idet 

vores nye projekt ”Drømmen om et bedre Murra” så småt er kommet i gang.  

Startvanskeligheder pga. politiske situation: 

Det har dog vist sig vanskeligere at starte op end tidligere, idet den politiske situation i 

Nicaragua har kompliceret arbejdsbetingelserne for Fundemuni og andre NGO´er.  

Landets regering har nemlig øget kontrollen med NGO´erne, således at alt samarbejde med de 

statslige institutioner på kommunalt plan er blevet gjort umuligt pga. et politisk direktiv fra 

regeringen i Managua, beretter vores lokale repræsentant, Anna Mattsson. 

Fundemunis direktør, Ana Patricia er klart bekymret over Fundemunis fremtid og den 

økonomiske, politiske og sociale situationen i Nicaragua generelt, som gør det svært for 

organisationer som Fundemuni. I Ocotal er der efterhånden kun få NGO´er tilbage. De store 

udenlandske donorer samarbejder nu kun med statslige institutioner, og ikke med NGO´er. 

Fundemunis strategi på den politiske baggrund: 

Den strategiske beslutning, Fundemuni herefter har taget for at kunne gennemføre det nye 

projekt, er at lægge kraft og energi på at samarbejde og støtte de lokale ledere i 

landsbyerne (bl.a. de kvinder som har været organiserede i vores første projekt).  

Fundemuni arbejder også tæt med ”facilitadores judiciales”, der er frivillige personer fra 

dommerkontoret i Murra, som tager ud i landsbyerne for at hjælpe folk med legale spørgsmål.  

Og det er Annas indtryk, at disse ”facilitadores judiciales” er personer, som Chilo (workshop-

lederen) har et godt og positivt samarbejde med. Det er også gennem disse personer at Ana 

Patricia og Chilo håber på, at de kan få en eller anden form for adgang og kontakt med 

skolerne (lærere og elever) i landsbyerne.  

I slutningen af oktober havde de således en uformel snak med elever og forældre i skolen i 

Santo Domingo, og det viser sig, at det er en strategi, som virker.  

Fundemunis ansatte: 

Pt. arbejder der otte personer i Fundemuni: Ana Patricia (direktør, uddannet psykolog), Chilo 

(også psykolog) og Xenia (der er advokat) gennemfører alle aktiviteterne (dvs. deltager i 

netværk, organiserer workshops, fora, tager til møder, følger kvinder til retten, giver 

psykologisk støtte, laver radioprogrammer mv.), Javier (bogholder) og Adda Francis 

(sekretær). Desuden er der en rengøringskone, en chauffør og en vagtmand. Og endelig er 

der et par unge piger, som arbejder frivilligt og er med til aktiviteter.   
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Opstart af projektet:  

Alle de planlagte workshop-aktiviteter, der skulle gennemføres i de første måneder i Murra 

er blevet gennemført uden problemer.   

Fundemuni organiserede en første sammenkomst for at præsentere projektet med deltagere 

fra Murra og repræsentanter fra nogle af de landsbyer, der var med i vores første projekt 

”Ret til et liv uden vold”. Mødet blev afholdt på dommerkontoret i Murra, og repræsentanter 

herfra deltog også. Fundemunis advokat, Xenia, har et godt samarbejde med én af kvinderne, 

Maritza fra dommerkontoret, idet hun ofte er ude sammen med hende for at hjælpe med at 

give beskeder fra dommeren til folk i landsbyerne.  

Dommerkontoret i Murra 

Herefter gennemførte Fundemuni de første workshops i de ”gamle” landsbyer og i nogle af de 

nye landsbyer. Derudover er der sat dato af til workshops i endnu fire af de nye landsbyer.   

Chilo og Xenia tager altid ud til Murra sammen. Og selvom Xenia ikke aflønnes af projektet, 

tager hun alligevel med for at give retshjælp til kvinderne, når de har brug for det - og det 

har de jo tit!    

Der er også gennemført en del workshops i de ”gamle landsbyer” for at informere om og 

præsentere projektets låne-spare komponent (læs herom i nyhedsbrev nr. 14). - Alle har vist 

stor interesse og vil gerne deltage og lære om det.  

Chilo beretter, at det er nemt at få kvinderne i Murra til at komme til workshops. Der er høj 

deltagelse og de, som kommer, er motiverede og interesserede og vil gerne være med.  

Det er jo positivt og det bliver sandsynligvis ved med at være sådan, fordi mange folk i Murra 

alligevel ikke støtter regeringspartiet, og derfor ikke løber nogen risiko for at miste 

eventuelle goder pga. deltagelse i Fundemunis aktiviteter.  
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I landsbyerne, vest for Ocotal, er en del kvinder holdt op med at komme til Fundemunis 

aktiviteter, fordi de har været bange for at miste støtte (høns, nyt tag etc.) fra regeringen 

hvis de deltager; men det er især de steder, hvor folk er regeringsstøtter.   

Der er også blevet sendt radioprogrammer, hvor projektet bliver nævnt, og i løbet af 

november vil der blive produceret programmer om Forebyggelse af Vold, hvor der på forhånd 

er givet tilladelse til at udsendelserne vil blive sendt fra El Rosarios radiostation, hvilket er 

meget positivt! 

Så alt i alt har opstarten – på trods af alle vanskelighederne nævnt først i nyhedsbrevet -  

alligevel vist, hvor stærke kvinderne i målgruppen og Fundemuni er til at få gennemført dét, 

de brænder for!  

Og vedlagt dette nyhedsbrev er 2 beretninger fra Anna, om 2 sådanne stærke kvinder!  

Projektbesøg fra Danmark:  

Allerede d. 2. december tager Mie en uge til Nicaragua for selv at se, hvordan projektet er 

kommet i gang. Desuden planlægger Søren og Kirsten et opfølgende besøg ultimo februar – 

primo marts 2015. 

Støtte til unge skolesøgende i Murra Kommune: 

I sidste nyhedsbrev nævnte vi også, at venskabsforeningen overvejede hvilke muligheder, der 

kunne være for at støtte unge skolesøgende i Murra Kommune til højnelse af 

uddannelsesniveauet og dermed forhåbentlig også levestandarden generelt på landet.  

Og i skrivende stund kan vi informere om, at 8 medlemmer af venskabsforeningen allerede 

har påtaget sig den økonomiske opgave at være med til at finansiere et uddannelsesforløb for 

et ungt menneske i Murra Kommune ved at betale kr. 1.000 årligt i 5 år. 

Men det er stadigvæk således, at hvis en sponsor ikke kan fortsætte sit sponsorat, 

garanterer Venskabsforeningen, at den unge bliver støttet perioden ud.  

 

Karen Peralta, volontør hos Fundemuni 
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Medlemsarrangement & ekstraordinær GF i oktober:  

Søndag, d. 19. oktober afholdt Venskabsforeningen et vellykket eftermiddags-arrangement 

for foreningens medlemmer: Mie lagde ud med at informere om sidste nyt fra projektet og 

venskabsforeningens øvrige arbejde. Og herefter berettede Eja Lund om, hvordan strukturen 

og situationen generelt ser ud for Finca El*Doradito.  

Efter en god pause kom Randi Jepsen fra MAK (Mellemamerika Komitéen) med et meget 

interessant indlæg om deres projekt med kaffekooperativerne i det nordlige Nicaragua.  

Denne gang havde vi sørget for, at der var god tid til snak, fortæring og køb af kaffe eller 

gaveartikler.  

Om formiddagen afholdt vi en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor der var 2 punkter på 

dagsordenen:   

1) Nyt tidspunkt for vores årlige generalforsamling: Vi vedtog at ændre tidspunktet for 

generalforsamlingen til i fremtiden at være i forbindelse med medlemsarrangementet om 

efteråret,  

2) Ny revisor: Vi har fundet en ny revisor, der har erfaring med udviklingsprojekter. 

Revisorens navn er Torben Rohde Pedersen, fra Deloitte, og revisorskiftet blev 

enstemmigt vedtaget.   

    

Afsluttende kommentarer: 

Nicaragua har før tilladt terapeutisk abort, hvis der var fare for kvindens eller barnets liv, 

eller hvis kvinden var blevet voldtaget. Men november 2006 indgik landets præsident en 

”Pagt” med den katolske kirke for at få deres stemmer ved det kommende valg, hvilket betød 

at al abort blev forbudt – og straffet hårdt. Både kvinden, der aborterede og vedkommende, 

der hjalp hende til aborten. Det producerede Andreas Johnsen en dokumentarfilm om i 2009, 

se flg. Link: http://cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/4504/Murder  

Til sidst vil vi spørge jer, om der er indvendinger imod at alle mailadresser er synlige ved 

vores mail-korrespondance?  

I så fald – send os en e-mail om det, og vi vil sørge for at adressen fremover vil være skjult. 

Vi håber – som altid – at vores nyhedsbreve og øvrige aktiviteter forsat vil inspirere dig til at 

støtte befolkningen i Murra.  

Og du er altid velkommen til at komme med nye idéer til, hvad der i øvrigt kan tages fat på.  

Du og din familie ønskes en rigtig glædelig jul samt et lyst og godt nytår! 
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