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en 19 juli för 30 år 
   sedan avsattes 
   Somozaregimen 
av ett samlat nica-

raguanskt folk och sandinis-
terna kom till makten. Den 28 
juni i år avsattes Honduras 
president Manuel Zelaya av 
militären och den politiska 
eliten. Han sattes på ett plan 
till Costa Rica och istället tog 
Roberto Micheletti över presi-
dentposten.  

Det skiljer ganska exakt 
30 år mellan dessa båda 
händelser som blivit så 
viktiga för Centralamerikas 
historia.  
 

När jag föddes härjade 
inbördeskriget för fullt i Nicara-
gua. Innan jag ens gått ut låg-
stadiet hade det USA-stödda 
kriget mot ”Contras” avslutats. 
Båda dessa händelser var 
enormt viktiga för den svenska 
Nicaraguarörelsen, en rörelse 
vars kamp och solidaritet jag 
aldrig fick uppleva. Jag fick 
istället upp ögonen för Nicara-
gua långt senare. För mig illust-
rerade Nicaragua att det var 
möjligt att göra revolution och 
sedan skapa demokrati. Det blev 
ett sagoland som jag egentligen 
inte visste så mycket om. Det 

var i mitten på 90-talet och för 
många som engagerat sig i 
Nicaragua på 80-talet hade luf-
ten gått ur. Inbördeskriget hade 
solkat ner de rödsvarta fanorna 
och liberalerna hade kommit till 
makten. Fanns det något mer att 
kämpa för? Själv bestämde jag 
mig för att ta saken i egna hän-
der och se med egna ögon vad 
”mitt” Nicaragua egentligen var. 
Folkhögskoleåret, med resa till 
Nicaragua, förändrade både mitt 
yrkesval och min syn på Nicara-
gua. Bilden av drömlandet blev 

mer nyanserad, men det var 
fortfarande ett land och ett folk 
som jag kände solidaritet med. 
Begreppet demokrati fick en 
djupare innebörd och jag förstod 
även hur skör den var. Att de-
mokrati rådde på pappret be-
tydde inte att samhället var de-
mokratiskt. Dialog och öppen-
het är viktiga komponenter för 
en demokrati men svårt att 

skapa där det tidigare varit dik-
tatur eller då åsiktsmotståndare 
skjutit mot varandra. Folk måste 
ha möjlighet att påverka den 
politiska dagordningen. 

 Tillgången till utbildning 
och information är avgörande 
för självständiga beslut. De po-
litiska lösningarna bör inte be-
gränsas eller kohandlas fram 
bakom stängda dörrar. Det är 
högt ställda krav och få om ens 
några länder uppnår den stan-
darden. Det är dock värt att 
sträva mot.  
 

Den 19 juli för 30 år sedan 
fick vi se den glädjens triumf 
det innebär när ett land tar ett 
stort steg mot demokrati. Sedan 
dess har kampen för demokrati 
haft flera bakslag i Nicaragua –
ett USA-stött inbördeskrig, 
kohandel på hög politisk nivå, 
smutskastning och inblandning 
av flera internationella aktörer 
för att bara nämna några. Men 
trots detta har val hållits och 
valsegrar respekterats i den mån 
att de folkvalda inte avsatts 
handgripligen.  

 

Kuppen i Honduras i juni i 
år visade hur snabbt sådant kan 
förändras. De mest basala krite-
rierna för en demokrati sköts åt 
sidan på mindre än en dag.  
 

Detta nummer av Nyheter 

från Nicaragua kommer därför 
att vigas åt dessa två händelser. 
Flera artiklar är personliga 
betraktelser. Vi hoppas på att ni, 
våra läsare, själva vill dela med 
er av er reaktion på det ni läst, 
sett och upplevt i och med dessa 
avgörande händelser och vad de 
har fått för konsekvenser i 
Nicaragua och Centralamerika. 

 
Caroline Johansson 

hej_carro@yahoo.se 
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”Dialog och öppenhet 

är viktiga komponenter i 
en demokrati, men svåra 
att skapa där det tidigare 
varit diktatur .....” 
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