
les. Man har även relativt stort stöd i Mata-
galpa, RAAN och RAAS. Själva skyller de sin
förlust på APRE, att de stal röster från PLC.
Detta är sant i viss mån och på en del orter,
men uppsplittringen i flera liberala partier spe-
lade även in. Naturligtvis har även alla kor-
ruptionsmål mot PLC-ledare påverkat. Dess-
utom anser många militanta liberaler att PLC
givit FSLN för mycket utrymme. De är, pre-
cis som många sandinister, emot pakten PLC-
FSLN. Under de senaste åren har det funnits
en konflikt mellan PLC och PRN. Tidigare
allierade sig vissa starka grupper i PRN med
PLC, men PRN känner sig så pass starkt i dag
att man gått till val som eget parti.

Färre kvinnor valda

Sedan flera år tillbaka har kvinnliga politiker
tillsammans med olika kvinnorörelser befräm-
jat kvinnokandidater till borgmästare och
kommunalfullmäktige. Hur gick det då i detta
val? Tyvärr känns det som en stor tillbakagång
för jämställdheten. Till de nästan 1 200 pos-
terna: borgmästare, vice borgmästare och full-
mäktige, blev endast 115 kvinnor valda, med
andra ord inte ens tio procent. Av dessa blev
13 borgmästare (8 för FSLN, 4 för PLC och
1 för Yatama) och 17 viceborgmästare (11 för
FSLN, 4 för PLC och 2 för APRE). Som synes
har mansdominansen fortfarande ett starkt
grepp i landet, särskilt i de centrala, nordliga
delarna av landet.

Stiftelserna Violeta Barrios de Chamorrooch
Mejía Godoy drev en reklamkampanj innan
valet, med pengar från SIDA, för att med-
borgarna skulle rösta på kvinnliga kandidater,
men resultatet ser magert ut.

Flexibla röstare

Trots det låga deltagandet i valet kan man se
att de som röstade varit mer flexibla, man rös-
tar inte blint på sitt parti av tradition, vad som
än händer. Det syns tydligt att man ofta varit
noga med att rösta på personer som man tror
är ärliga och kan arbeta för kommunen. Ett
klart exempel är i Santa Lucia. PLC vann en
stor seger, APRE kom tvåa och FSLN trea.
FSLN:s borgmästarkandidat fick endast 376
röster mot PLC:s som fick 1 421 och APRE:s
843. Men om man tittar på rösterna som full-
mäktigeledamöterna fått ser det litet annor-
lunda ut. APRE har sjunkit betydligt till 633,
PLC till 1 379 medan FSLN har ökat mar-
kant till 572. Personen från FSLN som valdes
in är en mycket omtyckt person som man hade
förtroende för, vilket man inte hade för borg-
mästarkandidaten. Denna omtyckta person är
medlem i VFSN:s samarbetsorganisation i
Santa Lucia och har varit så framsynt att han
avböjt att bli omvald till dess styrelse eftersom
det är bäst att separera de två posterna.

Plattform för valet 2006

FSLN har tagit framgången som ett tecken på
styrka och genast spreds åsikten av flera infly-
telserika sandinister att Daniel Ortega visst är
en bra presidentkandidat – för fjärde gången.
Kunde Lula kan Daniel, resonerar man. Men
det räcker med att se på grannlandet El Sal-
vador för att inse att resultaten från ett kom-
munalval inte har direkt samband med natio-
nella val. FMLN hade stora framgångar i de
salvadoranska kommunalvalen, men led ett
stort nederlag i det nationella.
FSLN måste även seriöst läsa av La Conver-
gencia Nacionals inverkan på valresultaten.
Många kommuner har vunnits enbart för att
kandidaten inte var känd som sandinist utan
som en erkänd lokal personlighet. Faktum är
att i endast tre av de kommuner som FSLN
vann, är både borgmästaren och den vice borg-
mästaren från FSLN, resten är kandidater från
La Convergencia. En annan faktor som haft
stor betydelse är de sittande borgmästarnas

kapacitet. Har de gjort ett bra jobb, vilket det
flesta sandinistiska borgmästare gjort, ökar
möjligheten att partiets nya kandidat väljs.

Vad FSLN också måste ha i åtanke är
Bushadministrationen. Såväl USA:s försvars-
minister Donald Rumsfeld som Dan Fisk, vice
utrikesminister med ansvar för bland annat
Centralamerika, kom till Nicaragua strax efter
valet och läxade upp ”de demokratiska kraf-
terna”, det vill säga alla partier utom FSLN
och framför allt PLC för att de låtit FSLN
vinna. USA kommer att göra allt som står i
deras makt för att ena alla mot FSLN.

Högsta valrådet

Det många befarade hände, det blev stridig-
heter under rösträknandet och kring redovis-
ningen av rösträkningen. Överklaganden hag-
lade över valmyndigheten.

Högsta valrådet (CSE) är svagt och myck-
et politiserat. Man införde nya föreskrifter för
valobservatörer och hindrade genom detta
många att delta. Vallagen måste revideras och
snart ska man välja nya medlemmar i CSE.
Detta är ett av områdena som PLC och FSLN
utnyttjar för att utöva sin makt.

Tråkigt att varken makthavare eller en stor
del av befolkningen än så länge inte fullt ut
insett vilken betydelse kommunerna spelar i
det dagliga livet!

Berit Svensson H.
VFSN-koordinatör i Nicaragua

Managuas nye borgmästare, Dio-
nisio Marenco från FSLN.
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PARTIERNA I VALET
Partier som ställde upp i valen:

•PLC – Partido Liberal Constitucionalista

•FSLN/La Convergencia – Frente San-
dinista de Liberación Nacional

•APRE – Alianza por la República

•CCN – Camino Cristiano

•AC – Alternativa Cristiana

•PLI – Partido Liberal Independiente

•MSL – Movimiento de Salvación Liberal

•PRN – Partido de la Resistencia Nica-
ragüense

•PLN – Partido Liberal Nacionalista

•Yatama – Yapti Tasba Masraka Nanih
Asla Takanka

•PAMUC – Partido Movimiento Unidad
Costeña

•La Convergencia ingår bland andra:
Unión Social Cristiana (USC), Movimi-
ento de Renovación Sandinista (MRS),
Movimiento de Unidad Cristiana (MUC)
och Unión Democrata Cristiana (UDC)

PLC förlorade terräng
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