
Movimiento Comunal Nica-
ragüense i Somoto är sedan
länge samarbetsorganisation
till VFSN. Genom denna organi-
sation har VFSN finansierat
produktiva projekt runt om i
kommunen, projekt som även
söker att förbättra den lokala
organiseringen av befolkningen
i byarna.

MCN är den största och viktigaste folk-
rörelsen i Nicaragua och tusentals per-
soner arbetar frivilligt inom denna.

Traditionellt sett har man haft och har fort-
farande ett mycket stort antal hälsovårdsbri-
gadister och barfotabarnmorskor. Dessutom
finns förskolelärare och miljöaktivister, per-
soner som arbetar för kvinnors och barns rät-
tigheter samt MCN:s alla valda ombud i många
byar. 

Dessa ombud strävar efter att organisera
befolkningen på basnivå kring deras civila rät-
tigheter. MCN arbetar också med projekt i
byarna, allt från brunnar och latriner till od-
ling och utbildning. 

Huset målas

För att kunna utföra sitt arbete och för att alla
de frivilliga ska ha en referenspunkt i kom-

munen byggdes för ett antal år sedan ett kon-
tor och samlingshus. Faktum är att VFSN har
finansierat största delen av bygget. MCN in-
vigde aldrig officiellt huset eftersom det inte
var målat och helt iordningsställt, trots att det
är färdigbyggt och används sedan lång tid till-
baka. 

För att kunna genomföra denna invigning
ansökte MCN om medel för att kunna putsa
och måla byggnaden. Ansökan godkändes

och arbetet startade. Det var endast en ar-
betsledare som betalades, resten av arbets-
kraften var frivillig. Varje dag kom 4–5 fri-
villiga och ställde upp. Själva arbetet tog fem
dagar i anspråk.

Invigningen

Den 9 september varje år firar MCN runt om
i landet som den dag organisationen grunda-
des. 2005 passade MCN-Somoto på att fira
årsdagen samtidigt som man invigde huset
officiellt. Flera hundra personer var närva-
rande, hälsovårdsbrigadister, ombud från olika
byar, en kommunalfullmäktigeledamot samt
speciellt inbjudna från Somoto och grann-
kommuner, till exempel borgmästaren i San
Lucas. Invigningen var enkel men mycket fin.
Projektet är nu avslutat.

Berit Svensson H.
VFSN-koordinatör i Nicaragua

Movimiento Comunal Nicaragüense

Huset i Somoto äntligen invigt

VFSN har finasierat större delen av Movimiento Comunal Nicaragüenses hus i Somoto.
FOTO: BERIT SVENSSON H

PROJEKT VFSN 96
Målning av kommunalhus

• Samarbetsorganisation: Movimiento Co-
munal Nicaragüense i Somoto

• Belopp: 914 dollar

• Projektperiod: juni 2005 – september
2005

• Målgrupp: 200 personer

Den 9 september 2005 invigs MCN:s hus i Somoto. Samtidigt firar man årsdagen av
MCN:s grundande. FOTO: BERIT SVENSSON H
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