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Såväl VFSN som samarbets-
organisationen Movimiento
Comunal Nicaragüense
(MCN) har klart definierat
att för att fattiga männi-
skor ska få det bättre, både
materiellt och icke-materi-
ellt, krävs organisering. 

De fattigas barn går inte i skolan, de äter
dåligt, och själva känner de vanmakt
inför situationen eftersom de ofta har så

låg självaktning och inte känner till sina soci-
ala, ekonomiska, politiska och kulturella rät-
tigheter. Ett projekt som endast omfattar pro-
duktion eller endast organisering, tar bara tag
i ett av problemen. Man kan inte livnära sig
på en utbildning i organisering och det är inte
tillräckligt med projekt som enkom handlar
om produktion eftersom bärkraftigheten blir
bristfällig.

VFSN har under ett flertal år samarbetat
med MCN-Somoto. Erfarenheten av ett köks-
trädgårdsprojekt i byn San Sebastian visade
just att den svaga länken var den lokala orga-
niseringen. MCN är inne i en etapp av de-
centralisering, vilket dels betyder att varje
MCN-avdelning blir egen juridisk person och
att styrkan i MCN ligger i territoriet. Detta
betyder att varje liten by eller kvarter har sin
folkligt valda kommitté som är länkad till den
kommunala strukturen av MCN. För att dessa

ska kunna fungera bra behöver personerna i
kommittéerna utbildning.

Sedan länge hade ledarna i San Antonio
föreslagit för MCN-ledningen i kommunen
ett produktivt projekt. Det handlar om köks-
trädgårdar som, eftersom inte alla har mark
och eftersom en del har problem med vatten-
tillgången, odlas i gamla däck och upphöjda
bänkar. Byn har 347 innevånare fördelade på
68 familjer. 15 familjer blev utvalda att delta
i projektet. Dessa bildade en styrelse på fem
personer som endast har som uppgift att följa
upp projektet och ha kontakt med den loka-

la MCN-kommittén som är den som efter pro-
jektslutet kommer att stå som närmast ansva-
rig för bärkraftigheten och fondens nyttjan-
de. Innan produktionen startades fick den lo-
kala MCN-kommittén utbildning i flera
teman som har med organisering att göra. 

En plantskola med 1 200 plantor anlades.
Man köpte in plantor, frön, skaffade 66 gamla
bildäck, jordbruksredskap och gav deltagarna
utbildning i odling i däck, organiskt gödsel,
vattenanvändning, markkonservation och na-
turliga bekämpningsmedel. 

De produkter som gått bäst att odla har
varit rödbetor, lök, matpaprika, morötter och
gurka. MCN tog fram en mycket bra och enkel
manual för att odla olika grönsakar, med re-
cept på naturliga bekämpningsmedel. En yt-
terligare komponent i projektet är en liten lå-
nefond riktad till de 15 familjerna i projektet.
Lånen kan gå till jordbruket eller till att köpa
in gris, höns eller annan produktiv verksam-
het, som uppköp av basgrödor och återför-
säljning. 

Berit Svensson H
VFSN-koordinatör i Nicaragua

Odling och organisering går hand i hand

”De produkter som gått bäst att odla har varit rödbetor, lök, matpaprika, morötter
och gurka.” FOTO: BERIT SVENSSON H
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• Projektnamn: Förstärkande av organiser-
ing och produktion i San Antonio de Padua

• Anslaget belopp: 4 972 dollar

• Samarbetsorganisation: Movimiento Co-
munal Nicaragüense i Somoto

• Projektperiod: november 2004 – novem-
ber 2005

Du är den vi söker!
Intresserad av att arbeta med hemsidan?

VFSN:s hemsida är i behov av upprustning. Vi söker dig som är

intresserad att, tillsammans med andra, ansvara för utformning

och uppläggning av material till VFSN:s hemsida. Hemsidan är

vårt främsta ansikte utåt. Du behöver inte ha några kvalifikatio-

ner förutom ett intresse och engagemang. VFSN har möjlighet

att erbjuda eventuell fortbildning. Visioner och idéer om hur du

vill att hemsidan ska se ut är ett plus.

Intresse anmäls till informationsgruppen på e-postadress

vfsn_hemsida@yahoo.se
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