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År 2006 är valår både här i Sverige och i
Nicaragua. I september går vi här hemma
till valurnorna och i november avgörs

vem som ska bli president i den unga demo-
kratin. I Nicaragua råder fortfarande politiskt
instabilitet och de statliga institutionerna brot-
tas ännu med korruptionsproblem. 

Det nicaraguanska folket känner ett stort
missnöje med hur den sittande regeringen
skött sitt arbete. Majoriteten anser att presi-
denten har gjort ett dåligt jobb med att sköta
landet. Bland annat anser man att USA till-
låts blanda sig i den nationella politiken till
en alltför hög grad. Det råder även en stor
misstro mot landets etablerade politiker i all-
mänhet, vilket innebär att nya uppstickare
kan komma att avgöra valutgången. En för-
hoppning är att valet ska innebära ett litet steg
närmare ett större folkligt deltagande och en
förstärkning av de demokratiska strukturer-
na. 

Valet i Nicaragua kommer att behandlas i
mer utförligt i två kommande numren av Ny-
heter från Nicaragua.

Ungdomar i majoritet

Detta nummer kommer dock att ägnas åt ett
annat tema, nämligen majoriteten av Nicara-
guas befolkning – ungdomarna. Nicaraguas
befolkning består till största delen av perso-
ner under 30 år. Alla som någon gång besökt
Nicaragua har säkert, precis som jag, slagits
av hur mycket barn och unga det finns över-
allt. 

Men med tanke på hur stor del av befolk-
ningen som räknas till ungdomar har den grup-
pen förvånansvärt lite inflytande över samhäl-
let i stort och politiken i synnerhet. Ungdom-
ars initiativ och engagemang tenderar att inte
tas på allvar. Därför har vi valt ett temanum-
mer om ungdomar. Som ung i Nicaragua ställs
du inför en verklighet som på många sätt skil-
jer sig från den du ställs inför som ungdom i
Sverige. Risken att inte ha råd att studera, att
stå utan arbete eller att bli gravid i unga år är
markant större i Nicaragua. Ändå finns myck-
et som förenar. 

Både i Sverige och i Nicaragua växer den
unga generationen upp i en globaliserad värld,
där problemens lösningar ter sig mer och mer
komplexa. Både i Sverige och i Nicaragua har
oron för att klara sig i en alltmer konkurrens-
inriktad värld gnagt sig in i den framtidstro
man som ung bör känna inför vuxenlivet. Trots
det behåller ungdomar på båda sidorna av At-
lanten sina drömmar om framtiden och vil-
jan att förändra, både i det lilla och det stora,
trots att möjligheterna kan verka små. Om
detta kommer ni att kunna läsa längre fram i
tidningen.

Ny styrelse i VFSN

Vad gäller Vänskapsförbundet har vi sedan
april en ny styrelse. En närmare presentation
av styrelsemedlemmarna kommer att göras i
ett senare nummer. Andra aktualiteter i som-
marvärmen är att det snart är dags för den
årliga Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

VFSN deltog förra året och kommer även att
delta i år. 

Till denna kommer nytt material att tryck-
as upp i form av foldrar som kommer att be-
handla småprojekten, ungdomspraktiken och
VFSN i allmänhet. Detta material kommer
även medlemmar och lokalföreningarna kunna
beställa gratis för att dela ut i sin verksamhet.
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg är sä-
kert inte det enda evenemang som händer i
landet. Överallt poppar det upp sociala forum,
demokratidagar eller andra evenemang. Så gott
som varje ort har någon festlighet under det
varma halvåret. 

Om ni ute i lokalavdelningarna vill delta i
eller organisera något på er ort kan ni få hjälp
av informationsgruppen med bidrag till even-
tuell monteravgift och material. Hör av er till
mig på hej_carro@yahoo.se om ni vill veta mer.

Avslutningsvis hoppas jag att ni får en trev-
lig läsning i sensommarvärmen. Glöm inte att
vi gärna tar emot ris och ros om tidningen och
förbundets övriga informationskanaler. Vi ser
gärna att ni kommer med egna inlägg till tid-
ningen. 

För två nummer sedan införde vi debatt-
sidan. Hittills har den gett utrymme åt större
debattartiklar, men även kortare insändare får
plats. Det kan handla om något intressant
ämne som rör VFSN:s arbete i Nicaragua eller
kanske en åsikt om VFSN:s arbete i stort eller
något annat som ni läsare tycker är viktigt att
förmedla. Vi väntar med spänning på fler lä-
sarbidrag! 

Caroline Johansson
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