
De internationella finansinstituten talar
bara om en rättvisare fördelning i myck-

et generella ordalag. Inga aktiva insatser syf-
tar dock därtill. Man låter oss tro att det inte
finns något alternativ till den nyliberala model-
len. De flesta regeringar i världen, inkluderad
Sveriges, sväljer den nya världsordningen med
hull och hår. Men har man tänkt på vad den
betyder för klotets flertal? 

Vad betyder det att privatisera socialför-
säkringen i ett land som Nicaragua där endast
16 procent av personerna i arbetsför ålder är
med i försäkringskassan? Att privatisera bas-
servicen som el och vatten när 80 procent av
befolkningen lever i fattigdom? Nyliberalis-
men höjer individualismen till skyarna. Det
som anses vara bra för företagarna anses också
vara bra för landet. Vilket i sin tur betyder att
strejker är dåliga och fackföreningar är för-
kastliga eftersom de fördyrar produktionen.
Alltså ska facken bekämpas. Men inte direkt
eftersom det ser fult ut. 

En underdånig regering

Man har en relativt bra arbetslagstiftning i
Nicaragua, men ändå lyckas alltid ägarna till
frizonsfabrikerna avskeda fackens ledare. Hur?
Återigen den nyliberala inställningen, nu från
den totalt underdåniga regeringen i Nicara-
gua. Man ser till så att arbetsdepartementet
har goda relationer med företagsägarna i fri-
zonerna eftersom man vet att man med sin
politik inte själv kan skapa arbetstillfällen. Det
överlåts helt till dessa utländska (det finns fak-
tiskt ett par nicaraguanska ägare till fri-
zonsfabriker också, men de flesta är asiatiska)

utsugare. I dag arbetar 85 000 personer i sam-
mansättningsfabriker i landet och regeringen
hoppas att den siffran kommer fördubblas om
tio år. 

CAFTA betyder Centralamerican Free
Trade Areaoch USA och de centralamerikanska
regeringarna har redan skrivit under detta avtal.
Men det är inte ett svar på regionens ekono-
miska och sociala kris, utan på deras egna. Nästa
steg är en nödvändig ratificering av ländernas
parlament. De som är för CAFTA menar att
marknaden i USA kommer att öppnas för nica-
raguanska produkter, att investeringar kom-
mer att göras i landet (åter igen frizoner) och
än en gång, det finns ingen annan utväg. 

Motståndarna hävdar att den lokala mark-
naden kommer att flöda över av importerade
varor som de inhemska producenterna inte
kan konkurrera med. Allvarligast är natur-
ligtvis basgrödor som ris, bönor och majs. USA
tänker inte sluta upp med sitt jordbruksstöd
så vilken just konkurrens de talar om undrar

man! Och så kommer vi att bli överhopade
med genmanipulerade grödor.

Naturresurser privatiseras

Patentreglerna kommer också få allvarliga kon-
sekvenser, till exempel på mediciner. De gene-
riska medicinerna (läkemedelskopior) som är
mycket billigare kommer att bli olagliga.
Miljöorganisationer befarar att de transnatio-
nella läkemedelsföretagen kommer att kunna
ta patent på växter och mikroorganismer och
landets naturresurser kommer alltså att bli pri-
vatiserade. 

Och tyvärr är det civila samhället alltför
splittrat och trött för att reagera enat. Men det
finns en hel del nätverk som arbetar för ett
rättvisare samhälle. Måtte de stärkas och se
upp för att partipolitiseras.

Berit Svensson H.
VFSN-koordinatör i Nicaragua

De internationella finansorganens recept för den ekonomiska politiken blir en
besk medicin för de fattiga. FOTO: KALLE LINDBERG
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FRIZONERNA
• Det finns i dag 70 frizonsfabriker i Nicara-

gua med sammanlagt cirka 85 000 anställ-
da. De flesta arbetar inom textilindustrin
men det finns även frizoner av mer udda
slag, till exempel cigarrtillverkning i Estelí
och oljeframställning från palmer i Kukra
Hill.

• Av 31 registrerade textilföretag finns
ägarna i följande länder:
Taiwán 13
USA 8
Sydkorea 5
Nicaragua 3
Hong Kong 2

Finansinstitutens recept:

En besk medicin
Dagens melodi för att, som det sägs, komma ur fattig-
domen i de stater som kallas ”utvecklingsländer”, är att
svälja de internationella finansorganens beska medicin.
Receptet enligt dem är ekonomisk tillväxt. Punkt slut. 
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