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Som deltagare i kursen De ungas rätt på
Billströmska folkhögskola fick vi möjlig-
het att åka till Nicaragua och praktisera

på lokala projekt, som på olika sätt arbetar
med barn och ungdomar. Praktikplatserna var
ganska olika och vi kom alla hem med många
nya erfarenheter. Det kunde vara skolor, fri-
tidsgårdar och rehabiliteringshem och de var
utspridda över Nicaragua. Arbetet på organi-
sationerna var olika beroende på ideologi, re-
ligion och placering i landet.

Två av oss fick se hur man arbetar på ett
hem för gatubarn i huvudstaden Managua.
Casa Alianza är en katolsk organisation star-
tad i USA och finns nu i flera länder i Cen-
tralamerika. Man erbjuder ett alternativ till de
barn som bor och arbetar på gatan. Här får
man mat, husrum, möjlighet att gå i skolan
och hjälp att ta sig ur ett drogberoende. Målet
är att man med Casa Alianzas hjälp ska kunna
återvända till sin familj om det är möjligt.

Uppsökande verksamhet

För att nå ut till de barn som behöver hjälpen
arbetar man främst med uppsökande verksam-
het genom ett arbetslag som varje dag i veckan
är ute på gatorna. Ofta kommer man tillbaka
till samma platser, där man vet att barnen hål-
ler till, till exempel i en park eller vid en mark-
nad, men man försöker också hela tiden hitta
nya områden där man kan etablera en kontakt.
Man har med sig enkel sjukvårdsutrustning för
att kunna plåstra om sår och pussel, kritor och
papper för att sysselsätta barnen en stund medan
man berättar om Casa Alianzas arbete.

För att få komma in på hemmet, som har
nitton platser i Managua, får man inte vara på-
verkad av någon typ av drog och man måste följa
de regler som finns. De första veckorna är en
slags prövotid då man har möjlighet att anpassa
sig till det annorlunda liv som erbjuds och tid
att bestämma sig om man vill bo kvar. Efter en
viss tid har man möjlighet att börja i skolan al-
ternativt få en praktikplats för att lära sig ett yrke.

Barnen hjälper till i det dagliga arbetet med
att tvätta, stryka, städa och diska. De som har
ett drogberoende måste delta i rehabiliter-
ingsarbete, som framför allt består av grupp-
terapisamtal. Andra workshops äger också rum
under dagarna, som kan handla om våld, jäm-
ställdhet eller familjens betydelse.

Hjälp åt unga mammor

Organisationen har också ett program för att
hjälpa unga mammor. Tonårsgraviditeter är
vanliga i Nicaragua och ofta lämnas dessa unga
tjejer ensamma med sina barn. På Casa Ali-
anza får de ett nytt hem och hjälp att lära sig
att ta hand om sitt barn.

Under våra tre veckor på Casa Alianza var
vi framför allt med barnen för att se hur deras
liv och vardag såg ut. Vi satt med på gruppsam-
tal, deltog i workshops och var med på utflyk-
ter. Det var spännande och intressant att se hur
man arbetar med barnen och vi märkte hur synen
på barn är ganska olik i olika länder. Vi fick
också följa med ut på gatorna och till närliggan-
de städer för att se hur arbetet gick till där.

Två av oss praktiserade på en ungdoms-
gård som ligger i Acahualinca, ett fattigt om-
råde som ligger i utkanten av Managua. Ung-
domsgården startades 1991 och vänder sig till
ungdomar i åldern 14 till 30 år. 

Arbetar och bor på soptippen

I Acahualinca är fattigdom ett stort problem
och många människor bor och arbetar på sop-
tippen La Chureca där man samlar alumini-
um, plast och glas för att sälja och försörja sig
själv och sin familj. Kriminalitet och gängbild-
ning är vanligt i området och i och med en
omfattande droghandel har ungdomarna lätt
att få tag på droger av olika slag. Centro Juve-
nil Acahualinca försöker hjälpa ungdomar ur
gängkonflikter och drogproblem och har där-
för öppet på eftermiddagarna mellan två och
fem när de flesta ungdomarna driver runt på
gatorna. Varje vecka går man runt för att värva
nya ungdomar till centret och för att påmin-
na om sin existens och sina aktiviteter.

Vi fick vara med ute i kvarteret och värva
ungdomar och även medverka i de schemalag-
da gruppaktiviteter som fanns på centret så som
bakning, dans, musiklektioner, datorkunskap
och sportaktiviteter. Vi höll även i några grund-
läggande lektioner i engelska. Det var en myck-
et givande tid och både vi och ungdomarna på
centret utvecklades genom konversationer och
utbytet av livserfarenheter.
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Ungdomsverksamhet som
ger hopp till Nicaraguas barn

”Barnen hjälper till i det dagliga arbetet med att tvätta, stryka, städa och diska.”

Hos Casa Alianza får barnen mat, husrum
och möjlighet att gå i skolan.
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