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Inom de allra flesta frivillig-
organisationer i Nicaragua,
och säkerligen även i Sveri-
ge, har det ”gamla gardet”
övertag. De historiska le-
darna, eller de som i alla
fall har varit i ledande
ställningar sedan 1990 då
NGO-boomen startade i Ni-
caragua, vill inte gärna
släppa taget. Samtidigt är
de mycket medvetna om
att det är helt nödvändigt
att, i demokratins och ut-
vecklingens tecken, släppa
fram den nya generationen.
Till och med de organisa-
tioner som säger sig arbeta
för ungdomar, har varit
styrda av äldre. Detta hål-
ler dock på att förändras så
sakteliga. I dag finns ett
flertal organisationer som
arbetar med och för ung-
domar, och som även helt
styrs av dessa. 

Inom Movimiento Comunal Nicaragüense
(MCN) har utvecklingen varit liknande.
Här är det i stort de äldre och beprövade le-

darna som har besluten och utvecklingen av
organisationen i sin hand. Men även dessa har
börjat inse att det är nödvändigt att ung-
domarna ges plats i styrelser och kommissio-
ner inom denna stora rörelse. På central nivå
finns sedan ett år tillbaka en Ungdomskom-
mission, med direkt representation i MCN:s
nationella styrgrupp (men denna person är inte
ung). I kommunerna är utvecklingen på detta
område mycket ojämlik. VFSN:s sam-
arbetsorganisation MCN-Somoto har i sin stra-
tegiska plan inför de kommande fem åren in-
korporerat utbildning av barn- och ungdoms-
ledare, som ett led i att förnya ledarskapet.

Barn och ungdomar lär sig leda

Det projekt VFSN stödjer är riktat till barn
och ungdomar i två fattiga kvarter i Somoto.

Det går ut på att utbilda upp emot 100 barn
och ungdomar i organisering, ledarskap, på-
verkansarbete, olika lagar (till exempel Barn-
balken) och annat. Även andra aktiviteter, så
som sport, dans, teater och hantverk står på
dagordningen eftersom man indirekt via dessa
aktiviteter också tränar sig i att arbeta i grupp,
ta initiativ och komma över blyghet och höja
självkänslan. I varje kvarter finns en promotor
som arbetar direkt med barnen och ung-
domarna och dessutom finns instruktrörer för
de olika aktiviteterna. 

Lär sig arbeta med barn

Det stora hindret har varit att MCN inte har
adekvat metodologi för att arbeta med barn
och ungdomar. Man har lyckats komma över
detta genom att konsultera med andra insti-
tutioner i Somoto som direkt arbetar med
barn, INPRHU till exempel. På detta vis har
man arbetat fram en ny metodologi som vi
ännu inte kan se resultatet av. Men det är vik-
tiga steg man tagit: att i sin strategi klart fast-

slå att fördjupa arbetet med barn och ung-
domar och att sedan ha startat detta pilotpro-
jekt. Nämnas bör att än så länge har inte MCN
i någon kommun större erfarenheter att denna
typ av arbete men initiativ finns på gång i flera
kommuner. Sedan gäller bara att de etablera-
de ledarna släpper fram ungdomarna!
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Somoto:

Ungdomarna organiserar sig

Projektet VFSN stödjer i Somoto riktar sig till barn och ungdomar i två fattiga kvarter.
Kring 100 barn och ungdomar utbildas i organisering, ledarskap och olika lagar (till
exempel Barnbalken). Även sport, dans, teater och hantverk står på dagordningen.
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• Projekt: Barn- och ungdomsledarutbildning
i två kvarter i Somoto

• Samarbetsorganisation: MCN-Somoto

• Belopp: 4 353 dollar

• Projektperiod: februari 2005 – februari
2006

• Målgrupp: 100 barn och ungdomar

• Adoptör: VFSN Alingsås, ”Inga-Lill Lind-
holms Minnesfond”
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