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Man talar om strategi för fattigdomsbekämpning i Nicaragua. Då tänker jag 
mig byråkraterna på Internationella valutafonden och Världsbanken som sitter 
vid sina skrivbord och gör macroekonomiska kalkyler och beslutar om krav och 
ekonomisk politik som mitt land Nicaragua måste uppfylla för att åtnjuta de 
internationella organens välgärningar. Samtidigt tänker jag på bönderna i San 
José de Cusmapa, en av norra Nicaraguas fattigaste kommuner. Där är det inte 
många som tjänar mer än motsvarande två US-dollar om dagen. 

Under 16 år budgeterade nyliberala regeringar i 
samförstånd med dessa internationella organ 
miljontals dollar för att bekämpa fattigdomen 
(100 miljoner 2003). Men vad fick San José de 
Cusmapa? Höga tjänstemän med höga trakta-
menten kom för att förklara hur landsbygden 
skulle utvecklas. Program som aldrig genom-
fördes. Kostnaden för tjänstemannens dagsbesök 
skulle ha kunnat ge mat till femtio familjer.
Daniel Ortegas regeringspolitik har sedan till-
trädet blivit ifrågasatt för olika program som inte 
följer dessa organs recept. Program som har varit 
till hjälp för många bönder. Noll hunger heter det 
program som förra året fördelade produktions-
stöd (bonos productivos) till tvåhundra familjer i 
Cusmapa.Regeringen har också kritiserats för att 

ha bildat de Folkliga råden. I media och av den 
politiska oppositionen finns en ständig kritik för 
att man inte informerar om de projekt som 
genomförs. Men detta är en regering som 
handlar mer än de pratar.

Fattigdomsbekämpning är nödvändig
Helt enkelt därför att 70,3 procent av 
befolkningen på landsbygden lever i  fattigdom 
och 31 procent av den urbana befolkningen i 
fattigdom och extrem fattigdom.
I Nicaragua är bruttoinkomsten per cápita lägst i 
hela regionen. Den rikaste hälften av 
befolkningen står för 77 procent av 
konsumtionen och den fattiga hälften för 23 
procent. Analfabetismen ligger på 20 procent.

         Mikrokrediter ska ge nya möjligheter till egenföretagare.   Foto: John Lapidus
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Noll ocker 
En viktig del av strategin har varit att arbeta med 
organisationslivet för att minska fattigdomen. 
Det är en bakgrund till bildandet av de Folkliga 
råden för medborgarmakt och det är genom 
råden som programmen Noll hunger och Noll 
ocker genomförs. Det senare startade i augusti 
förra året och leds av Ministeriet för industri och 
handel.
Möten har genomförts med ledare för de 
Folkliga råden för att föra ut programmet: 
Inkomstkrav, räntor, betalningsformer etc. 
Årsräntan är 4 procent. Man inledde med att ge 
krediter till marknadsförsäljare. Arbetslag 
utbildar dem som kan få lån, majoriteten är 
kvinnor. I statsbudgeten för 2008 finns en post 

på närmare 97 miljoner Cordobas för dessa 
microkrediter. 
Regeringens syfte med programmet är att:
1. Stärka den sociala organisering inom 
produktionen. 
2. Främja organisationsanslutningen, en av 
regeringens grundläggande strategier för att 
förverkliga den direkta demokratin.
3. Genom den låga räntan på 4 procent motverka 
ocker.
4. Framhäva och erkänna kvinnors arbete och 
ansvar.
5. Understryka vikten av att betala skulder. 
6. Fortbildning i företagsadministration.
7. Förstärkning både av regeringens ställning 
och medborgarmakten.

De folkliga råden ska administrera programmen för fattigdomsbekämpning          Foto: John Lapidus

Motsättningen mellan solidaritet och ocker
Vid invigningen av programmet sa Daniel 
Ortega att mänskligheten alltid har stått inför 
motsättningen mellan solidaritet och ocker. Men 
detta program har en rättvis kredit som kan 
övervinna fattigdom. Om de som lever i 
fattigdom inte har kreditmöjligheter är de dömda 
till en allt extremare fattigdom utan 
framtidshopp.
I Masaya har 125 kvinnor fått ekonomisk 

fortbildning för att delta i programmet. De är 
småföretagare inom handel och hantverk såsom 
sömmerskor, skoförsäljare, marknadsförsäljare, 
lotteriförsäljare och hembagare.
Johana del Carmen Pérez Flores som finns med i 
gruppen berättar att hon under lång tid tog lån av 
ockrare till 20 procents ränta. När hon blev sen 
med betalningen tvingades hon lämna varulager 
eller andra ägodelar som ersättning. Nu får hon 
kredit till 4 procents ränta på årsbasis, utan 
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säkerhet och som skall återbetalas under åtta 
månader.
I Masaya, Managua, Nindirí och León har 64 
miljoner Cordobas i microkrediter gynnat 12 
000  deltagare organiserade i 856 solidariska 
grupper. I nuläget har 30 252 000 cordobas 
återbetalats och den andra kreditomgången har 
inletts i Managua och León

Fortbildning krävs
När projektet lanserades för ett år sedan sa 
Daniel Ortega att Noll ocker är den urbana 
motsvarigheten till Noll hungerprogrammet som 
på landsbygden ska gynna 75 tusen 
bondefamiljer med 150 miljoner dollar under en 
femårsperiod. Dessa erhåller höns, boskap, 
utsäden och andra insatsprodukter. Programmet 
står också för fortbildning för att de ska  kunna 
utveckla sin familjeekonomi. För 2008 ligger 
posten i statsbudgeten för Noll 
hungerprogrammet på 400 miljoner cordobas.
Det finns oro för att programmet genom sin 

anknytning till de Folkliga råden för 
medborgarmakt skulle skapa en klientrelation 
som på ett otillbörligt sätt gynnar FSLN och 
regeringen. Grunden till programmet bygger på 
de framgångsrika erfarenheterna som NGO:n 
Cipres har haft i byar över hela landet.
För att programmet ska lyckas måste ledningen 
ha en vision som inte bara går ut på kortsiktig 
överlevnad. På längre sikt är det viktigt att de 
deltagande familjerna får en genomgripande 
fortbildning som ger dem möjlighet till en 
framtida självförsörjning. De måste kunna, inte 
bara garantera familjens livsmedelförsörjning, 
utan också ha siktet inställt på att hela tiden öka 
sin produktion för försäljning på inhemsk och 
utländsk marknad.
Av en nyligen genomförd opinionsundersökning 
får Ortegaregeringens program för alfabetise-
ring, att bekämpa fattigdomen och slopandet av 
inskrivningsavgiften till skolan ett positivt 
mottagande. 

  

Du kan välja att 
stödja VFSN  på 
plusgiro 
87 06 91-3 
eller enbart våra 
projekt på 
plusgiro 
411 99 28-2. 
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