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Nyhedsbrev nr. 5 – November 2010 

Godt ½ år er gået siden sidste nyhedsbrev – og vi er klar med et nyt. 

D. 17. april afholdt foreningen en vellykket generalforsamling på Silkeborg Bad – hvor vi var 

glade for også i år, at der deltog menige medlemmer af foreningen. Og vi vil derfor gerne 

opfordre jer til allerede nu at sætte kryds i kalenderen til næste års generalforsamling, 

lørdag, d. 9. april 2011. Invitation hertil følger senere. 

Som et centralt punkt på dagsordenen fremlagde bestyrelsen planer om at udarbejde en 

ansøgning til Projektpuljen på et udviklingsprojekt i Murra - på baggrund af det mindre 

projekt rettet mod bekæmpelse af vold, som foreningen gennemførte i 2009 i et vellykket 

samarbejde med vor partnerorganisation FUNDEMUNI, (de 2 workshops omtalt i nyhedsbrev 

nr. 4). - Vold i familien er en enorm barriere for et stort antal personers udvikling. Den er 

passiviserende og hindrer kvinderne i at deltage aktivt i den proces, der skal løfte familien - 

og i sidste ende samfundet - ud af fattigdommen. – Og vi mener, at Et liv uden vold er en 

fundamental rettighed for det enkelte menneske, selvom vi er ganske klar over, at det er et 

svært og følsomt emne at tage op. Det vil heller ikke kunne lade sig gøre uden et samarbejde 

med en professionel organisation som FUNDEMUNI, da deres erfaring og styrke netop ligger 

i undervisning, der retter sig mod bekæmpelse af vold i familien.     

Hvis det lykkes at komme igennem med vores udviklingsprojekt ”Ret til et liv uden vold” - 

hvilket en del tyder på - så er det resultatet af en langvarig proces, som startede i foråret 

2009 med en brainstorming, hvor vi analyserede problemerne i Murra og fandt frem til et 

muligt projektindhold. - Hen over sommeren tog projektet rigtig form ved diverse 

arbejdsmøder, samtidig med at vi havde løbende kontakt med direktøren i FUNDEMUNI, 

Bertha Flores, som vi udvekslede ideer og informationer til det nye projekt med. - En del af 

denne kommunikation gik også gennem Anna Mattsson, som er medlem af foreningen og bor i 

Nicaragua. 

Gennem hele forløbet – især ved udfyldningen af ansøgningsskemaet - har vi haft stor gavn af 

sparring og rådgivning med Donna Mayers fra Projektrådgivningen. - Sidst i august ansøgte vi 

så om penge til at rejse til Nicaragua for at færdiggøre selve projektansøgningen sammen 

med FUNDEMUNI, for at sikre enighed om projektets indhold, og hvordan det skal udføres.   
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I september fik vi et positivt svar i form af en bevilling på 63.000 kr. til at dække rejse-

udgifter (for 2 personer) og mødeaktiviteter i forbindelse med præsentation og forhandling 

af projektet i Nicaragua. Denne projektrejse tager Mie, Kirsten og Søren på d. 16. november, 

og Jørgen Peter støder til derovre. - Det rejseprogram, vi har lavet, betyder, at vi skal holde 

flere møder med FUNDEMUNI (i Ocotal), men naturligvis skal vi også til Murra for at holde 

møder og workshops omkring projektindholdet og koordinere det med lokalsamfundets 

repræsentanter, som skal sikre størst mulig støtte og opbakning - og i sidste ende gøre 

projektet bæredygtigt.  

Det kan dog blive svært at komme rundt i Murra, da hele regionen er blevet ramt af 

voldsomme regnskyl – næsten som i 2008. Vi har bl.a. forlydender om, at i El Rosario har 

floden skyllet flere huse væk, og flere broer skulle også være blevet ødelagt. Så vi er lidt 

spændte på det syn og den stemning, der møder os ude i Murra. - Den 7. dec. er vi tilbage 

igen i DK, og den 15. dec. skal det færdige projekt være sendt af sted. - Herefter tager 

godkendelsesproceduren en tid; men omkring 1. april 2011 skulle vi gerne kunne gå i gang!  

Lidt mere om projektindholdet: Projektansøgningen er på ca. kr. 400.000 og vil strække sig 

over 2 år. Den har som primær målgruppe ca. 600 kvinder og mænd, unge som ældre fra de 

samme 12 landsbyer, som det mindre projekt i 2009 henvendte sig til. Den sekundære 

målgruppe udgør resten af befolkningen i de 12 deltagende landsbyer, som påvirkes indirekte 

via den primære målgruppe.   

Projektets vigtigste indsats gælder bekæmpelsen af vold gennem undervisning (via 

workshops og forskellige kursusforløb) af primær-målgruppen, som også inkluderer det lokale 

sundheds-personale og det lokale politi. Men det inkluderer også uddannelsen af mindst 30 

promotorer samt dannelsen af selvhjælpsgrupper, som alt sammen kan fremme et 

civilsamfund, hvor vold ikke tolereres – og medvirke til at sikre projektets bæredygtighed. 

Workshops udført af Fundemuni, og som er ledet af personer med en social og psykologisk 

faglig baggrund, viser erfaringsmæssigt at give gode resultater, fordi de bruger velaf-

prøvede og anerkendte teknikker, der skaber større bevidsthed, mere viden, selverkendelse 

om egen situation og handlemuligheder. Det er igen forudsætningen for, at deltagerne kan 

tage hånd om egen situation, bryde den onde cirkel og handle på en konstruktiv og 

fremadrettet måde – for derefter at kunne videregive og dele den opnåede indsigt med 

andre, hvilket sker gennem oprettelse af selvhjælpsgrupper. 

Andet nyt: I hele november måned afholder FUNDEMUNI en række jubilæumsaktiviteter i 

Ocotal, Nueva Segovia, i forbindelse med, at de har arbejdet for at afskaffe vold mod 

kvinder i 15 år. - Vi håber selvfølgelig på at kunne deltage i enkelte arrangementer, men 

satser især på, at foreningen kan finansiere, at et par ressourcepersoner fra Casa Materna 

kan deltage, hvilket vil være meget hensigtsmæssigt for vores projektarbejde i Murra.   

I løbet af foråret og sommeren har mange danske udviklingsorganisationer med støtte fra 

Danida samarbejdet om at bringe ”Verdens bedste nyheder” ud til os danskere for at vise, at 
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ulandsbistand nytter. Undersøgelsesresultater fra FN og konkrete historier fra det virkelige 

liv i den 3. verden dokumenterer, at det faktisk går godt med at nå FN’s 2015 mål.  

D. 10. september blev der afholdt en event i alle større byer i DK, også i Århus, hvor Inger 

Marie var med til at uddele en Metro Express med ”Verdens bedste nyheder” på forsiden, 

samt morgenbrød sponsoreret af Kohberg og Tryg, til overraskede og glade århusianere på 

vej til arbejde – i silende regn. – Både før og efter eventen var der god opmærksomhed i 

pressen om at formidle de gode historier, som fortæller, at 90 % af børnene i ulandene nu 

går i skole, at der er færre fattige – og løsninger er på vej på sundhedsområdet. – Men mht. 

til målene om ligestilling og mindre mødre- og børnedødelighed er der stadig lang vej, så her 

kommer vores projektansøgning på et godt tidspunkt.  

Adgangen til reproduktiv sundhed, især for de 15-19 årige piger/kvinder, vores målgruppe, er 

stagnerende, selvom et af FN’s delmål er at forbedre oplysningen om HIV/AIDS. - Vi er dog 

heldige, at det er lykkedes for én af Venskabsforeningens medlemmer, Ulla Bjerre, at få 

doneret et pænt beløb til dette oplysningsarbejde. Ulla er sygeplejerske og har før arbejdet 

som frivillig i både Guatemala og Nicaragua, og i januar og februar 2011 er hun sammen med 

Inger Marie i Nicaragua, hvor de i samarbejde med Fundemuni vil finde den bedste måde at 

bruge pengene på. - At Ulla som menigt medlem har meldt sig på banen som ressourceperson, 

er vi glade for i bestyrelsen, og vi vil følge op med at spørge jer, om I sidder inde med nogle 

gode idéer eller ressourcer i forbindelse med det igangværende projekt? 

Nyt om internetcaféen: Vi arbejder fortsat på at få en internetcafé op at stå i Murra, så de 

unge kan få bedre adgang til viden og kommunikation. 

Det har dog vist sig at være mere vanskeligt, end vi havde regnet med. Til trods for, at vi har 

sponsoreret 2 computere og ydet et lille lån til hjælp til opstart og etablering af en internet-

forbindelse, er det ikke lykkedes at få internetcaféen op at stå endnu, selvom vores kontakt-

person i Nicaragua, Anna, flere gange har talt med de involverede personer. Der har bl.a. 

været problemer med at finde et egnet lokale, og dertil kom oversvømmelser pga. de kraftige 

regnskyl, så det de sidste måneder har været svært at komme i kontakt via mobiltelefon. 

Men når Mie, Kirsten og Søren kommer til Murra midt i november vil de tage hånd om 

problemstillingen og forsøge at hjælpe de unge videre med internetcaféen. 

I DK kradser den økonomiske krise stadigvæk, men i Nicaragua kradser den endnu dybere, og 

derfor er det meget vigtigt, at alle netop nu støtter op om vores projekt. Vi håber, at du/I 

fortsat vil støtte befolkningen i Murra, og vedlægger indbetalingskort til betaling af 

kontingentet på kr. 200,- for 2011, som bedes indbetalt senest d. 15. januar 2011. 

Husk også, at du altid kan følge med i, hvad der sker på vores jævnligt opdaterede og mere 

detaillerede hjemmeside: www.eldoradito.dk, under punktet ”Amigos” og bloggen ”NYT”. 

 

 

http://www.eldoradito.dk/

