
Sommaren börjar lida mot sitt slut. Årets
upplaga av VFSN:s sommarläger gick av

stapeln under en varm sommarvecka i mitten
av juli.  Den värmen har försvunnit lika fort
som den kom och för de flesta av oss börjar
snart vardagen igen med jobb eller studier. Att
avsluta sin ledighet är kanske inte något man
direkt ser fram emot, men jag tror att det jobb
vi kanske suckar lite över att behöva gå till-
baka till är rätt trivsamt i jämförelse med hur
det är att arbeta i en frizonsfabrik. Detta för
oss in på numrets tema: skattefria zoner. 

Första gången jag reflekterade över ordet
var i samband med Naomi Kleins bok No Logo
som kom ut 2001. Även om boken mest inrik-
tade sig på att analysera den nya marknads-
föringsstrategi som vuxit fram, fanns det gott
om utrymme för att beskriva arbetet i Sydost-
asiens frizoner. Där tillverkades produkter för
en billig penning som, med hjälp av miljon-
tals kronor i marknadsföring, förvandlades till
viktiga livsstilsattribut. 

I och med utgivningen av No Logo skrevs
flera artiklar om skattefria zoner i olika tid-
ningar och ju mer fakta jag fick reda på desto
mer otroligt tyckte jag att det var. Tyvärr var
det inte för otroligt för att vara sant. För bor
du i en stad i syd, inte är rik och har turen att
ha ett jobb så arbetar du troligtvis i en frizon.
Fabrikerna har växt upp som svampar över-
allt där det finns billig arbetskraft och reger-
ingar som är villiga till att både slopa skatter
och rucka på arbetsrätt för att attrahera mul-
tinationella företag. Nicaragua är inget undan-
tag. Det sluts frihandelsavtal som i teorin kan
låta vackra, men som i praktiken innebär mer
frizoner i de fattiga länderna. I Centralamerika
heter det CAFTA och detta avtal har tagit ett
stort kliv framåt då USA:s representanthus, i
juli, röstade för avtalet med knapp majoritet. 

Man måste ha någon slags försörjning och
om det då innebär att arbeta under svåra för-
hållanden, så är det bättre än inget. Hade jag
varit i en tillräckligt desperat situation hade
jag troligtvis resonerat så. I Estelí i norra Nica-
ragua är tobaksindustrin den största industrin.
Runt staden finns stora fält där plantorna med
de stora bladen odlas. Det finns många stora
lador för torkning och en mängd fabriker där
tobaken tas till vara, handrullas till cigarrer
och paketeras i cigarrlådor. Inne i fabrikerna
är luften tung och för mig som inte är van
känns det svårt att andas. Bredvid mig står en
flicka och rullar. Snabbt går det och inget mun-
skydd har hon. Inom denna sektor arbetar en
stor del av stadens befolkning. 

En vän berättar om sin farbror som arbe-
tade med att bespruta plantorna med insekts-
bekämpning. Han hade inga skyddskläder, vil-
ket ledde till att han fick stora eksem och klåda
på den utsatta huden. ”Vi vet att förhållande-
na inte är bra och det är klart att jag skulle
vilja att de var bättre. Tobaken skadar oss i alla
led, först besprutningen, sedan den dåliga luft
som blir i fabrikerna. Lönen är inte heller hög
och vi arbetar monotont under långa pass.
Men om inte tobaksodlingarna fanns skulle vi
ju inte ha några jobb att gå till och ingen lön.”

Visst kan jag förstå min vän, men samtidigt
måste det ju ske en förändring. Då stärker det
en att höra om folk som kämpar för att för-
ändra sin och andras situation till det bättre.
För trots att det kan se mörkt ut finns det
hopp, som de fackligt aktiva kvinnorna man
kan läsa om längre fram i tidningen. Där kan
man fördjupa sig i VFSN:s projekt nr 71 som
rörde ledarutbildning för fackligt aktiva kvin-
nor. Hoppas ni får en trevlig läsning! 

Caroline Johansson

2

NYHETER FRÅN NICARAGUA
Nr 2–2005 Årgång 25

Nyheter från Nicaragua ges ut av Vän-

skapsförbundet Sverige–Nicaragua, Tegelvik-

sgatan 40, 116 41 Stockholm, tel: 08-642 08

81, e-post: vfsn@swipnet.se

Ansvarig utgivare: Erik Nilsson.

Redaktion: Ingvar Enghardt, Caroline Johans-

son, Gabriella Fahlström Spiik, Erik Nilsson,

Wille Olsson, Sofía Sánchez, Lasse Wallin  och

Jennie Wangel.

Medarbetare i Nicaragua: Berit Svensson H.

Redaktionen ansvarar ej för signerade

artiklar.

Omslagsfoto: VFSN-arkiv.

Prenumeration ingår i medlemsavgiften

för VFSN som är 200 kronor per år. Beloppet

sätts in på postgiro 87 06 91-3.

Du kan även prenumerera för 75 kronor per

år. Enstaka nummer kan beställas från 

VFSNs expedition.

Tryckningen sker hos Arkitektkopia.

VFSN:s kontaktpersoner:

Alingsås: Kenth Östlund, Oscarsgatan 10,

441 33 Alingsås, tel 0322-63 96 52 Arvika:

Torbjörn Karlsson, Fryksdalsvägen 45, 671

42 Arvika, tel 0570-106 09 Eskilstuna: Kata-

rina Bäcklund, Svengrensgatan 19, 632 27

Eskilstuna Falköping: Berit Eriksson, Olof

Anders gata 6, 521 33 Falköping, tel 0515-

193 56 Filipstad: Valborg Frankén, Hertig

Filips gata 5 B, 682 30 Filipstad, tel 0590-120

58 Färnebo: Åsa Lilja, Färnebo folkhögskola,

Färnebo 874, 810 20 Österfärnebo, tel 0291-

202 75 Gävle: Gerardo Lizano, Hallonvägen

7 A, 806 35 Gävle, tel: 026-13 29 86 Göte-

borg: Helena Prane, Ånäsvägen 13, 416 67

Göteborg, tel: 031-21 38 19 Jönköping: Mats

Svensson, Skatgatan 5, 553 12 Jönköping, tel

036-12 76 16 Kalmar: Bo Hellström, Ulfelds-

gatan 20, 392 44 Kalmar, tel 0480-47 69 15

Kiruna: Helge Falck, Kirunavägen 22, 980 20

Svappavaara, tel 0980-300 61 Linköping:

Ingegerd Hansson, Bygdegatan 264, 583 31

Linköping, tel: 013-21 28 76 Luleå: Rolf Vik-

lund, Höstvägen 40, 976 33 Luleå, tel 0920-

26 90 15 Lund: Joachim Lentz, Stålvägen 15,

232 52 Åkarp, tel 040-46 47 36 Malmö: Mari-

anne Gottfries, Mäster Palms gata 2 B, 211 58

Malmö, 040-97 85 12 Stockholm och Regi-

on Öst: Rudi Luff, Matteusvägen 4, 746 38

Bålsta, tel 0171-565 59 Trestad: Luis García,

Bryggumsgatan 44, 461 62 Trollhättan, tel

0520-115 41 Uppsala: Anne Marie Wedjesjö,

Stjernhjelmsgatan 13 B, 753 33 Uppsala, tel

018-22 09 26 Umeå och Region Norr: Maria

Gustafsson, Bryggaregatan 15, 914 32 Nord-

maling Varberg: Michael Kaul, Magistervä-

gen 9, 432 50 Varberg, tel 0340-67 35 44 Väs-

terås: Lasse Wallin, Gråsparvsvägen 18, 724

70 Västerås, tel 021-35 03 57.

Det du nu håller i din hand är det här årets andra
nummer av Nyheter från Nicaragua. Vi vet att första
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alltså mycket rolig läsning under hösten.
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