
I november sätter väljarna betyg
           Lasse Wallin 
Kommunalvalen i november kommer att ge betyg åt den regeringspolitik som 
Daniel Ortega fört. Ingen kan förneka att den på ett för Nicaragua nytt sätt 
utövats från de fattigas perspektiv. En stor del av fattigdomsbekämpningen ute i 
kommunerna pågår genom de statliga programmen som till hög grad finansieras 
av ALBA-solidariteten, det vill säga oljepengar från Venezuela. 

San José de Cusmapa. Fattigdomsbekämpningen  kanske ger en majoritet av rösterna till FSLN i flera 
kommuner på landsbygden. Foto: Lasse Wallin 

Vissa bedömare spår att de politiska 
spänningarna kommer att öka inför valet i 
november eftersom de liberala partierna går ut 
i valallians mellan Aléman och Montealegres 
styrkor. Andra menar att i pakten Ortega-
Aléman har fortfarande presidenten ett övertag 
i och med att Aléman fortfarande lever under 
domen på tjugo års fängelse. Ortega kan 
därmed begränsa liberalens rörelsefrihet till en 
fängelsecell. Detta skulle enligt bedömarna 
tala för att man på något sätt kommer att göra 
upp om makten i kommunerna. Trots hög 
inflation och minskad köpkraft för många, 
visar opinionsundersökningar på stöd för 

FSLN: s regeringspolitik. 
De flesta tillfrågade anser också att 
oppositionen är svag därför att den saknar 
ledning.
Valalliansen FSLN-Unida Nicaragua Triumfa 
(Enat Nicaragua Segrar) har givit en stor roll åt 
de Folkliga Råden vid valet av sina kandidater. 
När listan med kandidater till de 150 kommun-
erna meddelades att 92 hade valts vid öppet 
rådslag, medan 58 valts på partimöten. Det enda 
parti som har utsett kandidater genom öppet 
rådslag inför detta kommunalval är FSLN.  
Det ser i dag ut som om FSLN skulle vinna i 
departementshuvudstäderna medan PLC ofta 
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kan ta majoriteten av rösterna i småstäder och 
rena landsbygdskommuner.
De förra kommunalvalen (2004) gav FSLN ett 
kraftigt uppsving och motiverade 
partimedlemmarna att lägga manken till i val-
rörelsen inför parlaments och presidentvalen 
2006.

Partier uppfyller inte kraven
Enligt valrådet (CSE) har flera partier förlorat 
sin juridiska person. Det är några mindre 
Atlantkustpartier men också det konservativa 
som bildades för 150 år sedan. Movimiento de 
Renovación Sandinista (MRS) tillhör dem som 
inte ännu har papperen i ordning. Den främsta 
orsaken till att dessa partier nu kanske inte får 
delta i kommunalvalen är man inte uppfyller 
kraven på att ha tillräckligt många kandidater.
Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), 
Alternativa por el Cambio (AC), Partido 
Liberal Constitucionalista (PLC) och Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) är 
de som inte har fått några anmärkningar från 
valrådet och kan följaktligen ställa upp i 
november.

MRS-ledaren Dora Maria Tellez hungersrejkar i protest 
mot  Valrådets (CSE) beslut. MRS färg är numera 
orange liksom hos regeringsmotståndare i Östeuropa 
och Venezuela. Foto: John Lapidus

Civila samhällets roll försvagad
Georgina Muñoz, Irving Larios besökte i slutet 
av maj Sverige som representanter för 
Coordinadora Civil och NGO-federationen 
(FONG). Turnén går till sju europeiska länder 
och de lobbar för att få bistånd kanaliserat 
genom de NGO som ingår i C.C. Om någon 
månad kommer ytterligare en C.C. delegation 
för att påverka politiker och NGO:s i Europa. 
– Daniel Ortega ser oss som konkurrenter vill 
inte ha samarbete eller dialog med oss, sade 
Muñoz vid ett möte arrangerat av Forum Syd, 
Diakonia och Kooperation Utan Gränser.
– Vi har kritiserat Ortegas regering för att de 
Folkliga Råden byggs upp med så nära 
anknytning till FSLN. De har bildats genom ett 
presidentdekret och inte med ett parlaments-
beslut som grund, sade Larios, vi ville att 
demokratin i stället skulle fördjupas genom de 
kommunala utvecklingskommittéer som vi har 
försökt bilda under mer än ett decennium.
Bildandet av de Folkliga Råden var en åtgärd 
som Högsta domstolen godkände i Januari.
Coordinadora Civil är också kritisk till att den 
nationella utvecklingsplanen inte varit genom-
diskuterad  innan den antogs samt att soli-
daritetsinsatserna via Venezuelas och ALBA:s 
oljeavtal inte tas upp i statsbudgeten.
– Presidenten har till och med uppmanat 
biståndsländerna att inte finansiera vår 
verksamhet och sagt till FSLN-borgmästarna att 
bryta kontakten med oss, uppgav Larios.  
De båda besökarna uppgav att de i samtalen 
med svenska politiker och tjänstemän fått in-
formation om att det var relationen med Daniel 
Ortega som var orsaken till att det bilate-rala 
biståndet nu dras tillbaka. Här i landet har både 
regeringen och socialdemokraterna lyssnat på 
dem och ledarkolumnisten Jesper Bengtson 
(Aftonbladet) menade i sin kolumn att så går 
det när Sverige drar till baka biståndet, då 
kommer Chavez och tar över.
– FSLN har betydande inflytande över före-
tagarnas organisation COSEP och katolikerna 
genom relationen med kardinal Obando. Trots 
alla verbala utspel kommer man överens med 
USA-ambassaden men Ortega kontrollerar inte 
det civila samhället och den oberoende 
kvinnorörelsen, sade Larios. Förbudet mot abort 
har orsakat 107 kvinnors död i Nicaragua.
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Det är ingen hemlighet att personer med 
anknytning till MRS finns i ledningen för flera 
stora NGO och att partiet har fördel av fattig-
domsbekämpning och demokratistöd som 
förmedlas genom dem. En av dessa NGO är 
IEEP (Instituto de Estudios Estratégicos de 
Políticas Públicas),, som under 2005 och 
2006, före par-lamentsvalen, tog emot närmare 
105 000 US-dollar från NED (The National  
End owment for Democracy). Alltså samma 
USA:organ som av Bush fått uppdraget att 
finansiera störtandet av Kubas regering. 

I en intervju kritiserar kritiserar chefen för 
IEEP, Javier Meléndez, Ortegas regering för att 
inte böja sig för krav från biståndsgivare:
- Donatorerna har under de senaste 17 åren 
överlämnat i medeltal 555 miljoner US-dollar 
per år. Givarna ställer krav på hur de ska 
användas. Den som tar emot pengarna får också 
förtroendet att använda dem enlig anvisning-
arna.
I dag finns inga FSLN närstående organisa-
tioner kvar inom Coordinadora Civil. 

Även under FSLN:s regering krävs kamp för minsta framsteg. Arbetarna i frizonernas maquilafabriker  har stora 
svårigheter. De utländska företagsledningarna försöker slå ner varje försök till facklig organiisering, trots att 
organisationsrätten är fastslagen i  arbetslagstiftningen.       Foto: John Lapidus

källor: Argenpress, END,La Primerissima. 

Ta en titt!  
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