Krönika

Demokrati
– mer än bara fria val
är valår, både i Nicaragua och i Sverige.
Under året kommer vi
givetvis att bevaka det nicaraguanska valet,
valprocessen och dess utgång ur olika perspektiv, både i Nyheter från Nicaragua och på vår
hemsida (www.vfsn.se). Följaktligen kommer
även demokratin att belysas.
I dag är demokratins tillstånd en viktig angelägenhet, där mycket av samhällsdebatten
handlar om globalt uppbyggande av demokrati, dess instabilitet och dess vidmakthållande. Demokratibegreppet är omstritt. Den västerländska tolkningen, det vill säga folkstyre,
där folkets flertal har bestämmanderätten, fungerar inte fullt ut i något samhälle. Demokrati handlar om mycket mer än bara fria val.
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Politisk instabilitet
I Nicaragua saknas demokratiska traditioner
och sedan fria val infördes i landet har många
bakslag drabbat utvecklingen. Det blåser inga
politiska orkaner i landet, däremot tvära
kastvindar och instabilitet på det politiska planet. Något som blev tydligt nu senast i de regionala valen i de två autonoma regionerna
RAAN och RAAS på Atlantkusten. De befarade våldsamheterna eller försöken till valfusk
uteblev. Dock fick valet som väntat ett lågt
valdeltagande och präglades av vissa tekniska
problem. Långa avstånd, dålig infrastruktur,
hög fattigdom och analfabetism är så klart negativa faktorer, men kanske framför allt de två
ständigt återkommande problemen som aktuella röstlängder och giltiga id-handlingar.
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Nicaragua är det just Atlantkusten som är i fokus,
där du exempelvis kan läsa om den historiska
utvecklingen, om autonomilagen och processen kring denna. VFSN:s lokalanställde Erich
Chavarría har varit och besökt Atlantkusten inför
de regionala valen och bland annat intervjuat
Lina Gradys, chef för Ipade om valen.

Olika bilder av Atlantkusten
Själv har jag varit på väg två gånger till Atlantkusten utan att komma dit, men drömmen
finns kvar. Båda gångerna har jag mött två helt
olika bilder av el Atlántico. Den ena som ett
sjabbigt, inpyrt drogträsk med kokainflöde
och pangabåtar med turistöverfallare. Den
andra som ett turkosskimrande sandkornsparadis med gräsbeväxta gator.
Två skilda bilder. Liksom två skilda delar av
ett land: Stillahavskustsidan och Atlantkustområdet. Separationen uppenbarar sig tydligt i
bristande kommunikation och infrastruktur.
VFSN har inte haft särskilt stort samarbete med
Atlantkusten på grund av våra små resurser. Det
vore ju önskvärt att arbeta med hela landet: att
försöka påverka ett lands utveckling i en bra riktning är svårt utan att låta hela landet ingå. Luleå
kommun, där Latinamerikakommittén (LAK)
verkar, har sedan 1984 varit vänort med Puerto Cabezas (Bilwi). I detta nummer kan du läsa
om LAK:s samarbete och om en resa dit.
En fundamental strävan för VFSN är att
all verksamhet ska genomsyras av ett demokratiskt tankesätt. Satsningen som inleddes i
förra numret, med mer utrymme för er medlemmar att komma till tals, fortsätter som vi
hoppas ska leda till bättre kommunikation
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mellan lokalavdelningarna. Nytt för i år är
också att avdelningarna kan söka pengar för
att delta i sociala forum och liknande arrangemang. En grundförutsättning för demokrati
är givetvis tillgång till information. Därför är
informationsarbetet så oerhört viktigt och på
hemmaplan fortsätter arbetet med att informera om det som vanligen inte uppmärksammas i vanliga media.
Det händer mycket nu i Latinamerika.
2006 kommer att bli ett spännande år med
tanke på valet: frigivning, pakter och nya personer på den politiska arenan. Det får inte
glömmas bort att demokrati är relativt nytt i
Nicaragua, vilket gör den sårbar, och oron för
en infekterad valprocess är befogad.

Rätten att kunna påverka
De regionala valen sägs förebåda det nationella valet. Det är bara att hoppas på att man tar
intryck och inför den 5 november aktualiserar röstlängder och bistår med kostnadsfria idkort till medborgarna. Viktigast är dock inte
utgången i valet, det är inte bara valdagen som
ska genomföras demokratiskt utan även hela
valprocessen och landets utveckling.
Folkligt deltagande är inte bara en politisk
angelägenhet utan också en social. Rätten att
kunna påverka genom val begränsas starkt för
dem som inte kan läsa och skriva. Ett av de största hoten mot demokrati är analfabetism. Vilket
avspeglas tydligt i Nicaragua där just analfabetismen är hög. Stora insatser behövs och det
är viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar. Annars
kommer demokratin aldrig att gå framåt.

Jennie Wangel
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