
November månad. I Sverige lyser en ovan-
ligt varm höst i färgspektrum. I Nicara-

gua faller regnet hårt. Det är stormarnas tid i
Centralamerika och än en gång har den smala
landremsan drabbats av rasande naturkrafter.
Minnen från orkanen Mitch 1998 är ännu star-
ka och våra tankar går till alla de drabbade.
Senaste tidens naturkatastrofer visar tydligt att
det är de mest fattiga och utsatta människor-
na som drabbas hårdast. Nicaragua är ett av
världens mest skuldtyngda länder och demo-
kratiprocessen är fortfarande i en initial fas,
även om stora framsteg under senare år har
gjorts. Det var genom den sandinistiska revo-
lutionen 1979 som Nicaragua förflyttades från
historiens utkant till en central plats på världs-
kartan. Under åttiotalet fick landet Sveriges
uppmärksamhet genom kaffebrigader, Palme,
skolbyggen, Thåström och Wiehe. Många var
de som sympatiserade med frihetskampen och
stora kulturella projekt genomdrevs för att
samla in pengar till det lilla landet. Kultur har
flertalet gånger nyttjats i den politiska proces-
sen för folkets befrielsekamp. I Latinamerika
har poesin i stor omfattning använts som ett
väsentligt och medvetet vapen, där författare
och poeter proklamerat en radikal förändring.
Kultur nyttjades av sandinisterna som politiskt

medel i sin kamp, bland annat i en omfattan-
de alfabetiseringskampanj där antal läs- och
skrivkunniga ökade markant. Siffror som i dag
har sjunkit. Frihetskampen har även satt avtryck
inom landets musik och konst, kanske mest
framträdande i konstyttringen muralismo. I sta-
den Estelí förs kulturarvet vidare till nya gene-
rationer som sprider färgglada budskap på sta-
dens murar. I ett samhälle där det skrivna ordet
är en bristvara är den målade bilden ett väsent-
ligt medel. Kultur har också under senare år
lyfts fram på agendan för biståndssamman-
hang, där Sverige var ett av de första länderna
att föra in kultursamarbete i det statliga utveck-
lingsarbetet.

Vi har denna gång valt att göra ett special-
nummer om förbundets verksamhet med tema
kultur. Många gånger har jag hört att Nicaragua
har förlorat sin kulturella rikedom. Det är möj-
ligt, men troligtvis är den bara svårare att hitta
bland kasinon, hamburgerkedjor, amerikanska
ballader och pandillas.Men kultur är också iden-
titet. Nicaragua är ett land där nästan varje taxi-
chaufför, mangoförsäljare och skoputsarbarn kan
sin Rubén Darío. Där Nicaragua, Nicaraguita
sitter i ryggmärgen och där nationalrätten gallo
pinto är omöjlig att undvika. 

VFSN deltog i årets bokmässa där vi gläd-

jande nog kunde anordna ett framträdande
med besök från CECIM utanför Managua som
visade prov på nicaraguansk traditionell dans
och musik. Kultur är meningsfullt. Kultur är
viktigt att stödja. Sedan kan man säga vad man
vill om att en stor del av insamlingen från 1980-
talets kulturevenemang gick till en institu-
tionsteater, som majoriteten av den nicaragu-
anska befolkningen inte har råd att besöka.
Bistånd är diskuterat och omstritt. Bistånd
grundas alltid på en ojämlik maktrelation då
de ekonomiska villkoren görs upp av givaren.
På så sätt återskapas diskursen grundad på väs-
terlänningar som aktiva och mottagarna som
passiva. VFSN syftar till att stödja folkrörelser
och lokala organisationers initiativ, där den pri-
mära idén är att initiativet ska komma där be-
hovet finns och inte från givarna. Det är den
lilla människan som ska stärkas i sin hand-
lingskraft. Det arbetet är vi stolta över. Vi vet
att projekten får goda resultat. Vi är en liten
förening, helt beroende av ideella krafter och
personligt engagemang. Att engagera sig för
Nicaraguas folk är att tro på att en förändring
kan komma till skott. Att det lilla räknas. Att
vara engagerad för Nicaragua är att vara enga-
gerad för global solidaritet.

Jennie Wangel

Att engagera sig
är att vilja
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