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gjort att de lämnat sitt land för att söka ett
annat liv, varför kan de inte också använda
denna potential att skapa ett annorlunda liv
i El Salvador?

NÄR MAURICIO FUNES tillträder sin femåriga
mandatperiod den 1 juni, utan konstitutio-
nell möjlighet till återval, står han inför alla
dessa problem som han i åratal kritiserat
Arena för att inte ha löst. Med en ekonomi
som är starkt knuten till USA beror också
mycket på utvecklingen där.

Med dollar som valuta styrs El Salvadors
monetära politik helt från Washington.
USA är också El Salvadors största handels-
partner. Till detta kommer de över två mil-
joner salvadoraner som dagligen skickar
hem pengar till sina anhöriga i hemlandet.
Förra året utgjorde deras samlade penning-
försändelser nästan en femtedel av landets
BNP.

Medan Arena-regeringarna gjort allt för
att genom goda relationer med USA se till
att de utvandrade salvadoranerna stannat

kvar i USA och fortsatt sina försändelser,
vill Funes att de kommer hem igen.
Genom dem och utländska investeringar
hoppas han få fart på den salvadoranska
ekonomin, som enligt FN kommer att växa
minst av alla de centralamerikanska ekono-
mier de kommande åren.

HANS POLITIK KOMMER ATT fokusera på att
straffa skattesmitare för att på så sätt öka
landets skatteintäkter utan skattehöjningar.
Genom de nya intäkterna ska han betala
polisen bättre så att den står bättre rustad
att konfrontera den organiserade brottslig-
heten i stället för att låta sig köpas av den.
Med minskad brottslighet hoppas han att
investeringarna ökar. 

Funes har vid upprepade tillfällen tagit
avstånd från Venezuelas Hugo Chávez,
Nicaraguas Daniel Ortega och andra mer
radikala vänsterledare i Latinamerika.
Under sitt 15 minuter långa telefonsamtal
med den amerikanske presidenten Barack
Obama lovade Funes också, enligt den

amerikanska tidskriften The Nation, att inte
ingå någon allians med ledarna söderöver
som på något sätt kan äventyra El Salva-
dors relationer med USA. 

Som för att verkligen förtydliga vad han
menar reste Funes, bara fyra dagar efter
valet, till Brasilien för ett möte med presi-
dent Luiz Ignacio Lula da Silva, en av
regionens kanske mer moderata vänster-
män. Men Funes har också öppnat för
diplomatiska förbindelser med Kuba och
ökade handelsrelationer med Kina. 

Den salvadoranska högerns scenario
med en regering bestående av gamla
FMLN-kommunister tycks också komma
på skam. Till och med den ortodoxa parti-
falangens man i presidentpalatset, den
nyvalde vicepresidenten, har gjort klart att
det är Funes som väljer vilken regering han
vill ha och att han står till Funes förfogande
mer än till partiets. Mycket talar också för
att Funes regering kommer att bli mer
socialdemokratisk än socialistisk. 

– Funes är inte socialist. Han står mer åt

mitten och kan väl mest liknas vid en soci-
aldemokrat. Men partiledningen är medve-
ten om att El Salvador inte är redo för soci-
alism. Det står fortfarande i partiprogram-
met att vi jobbar för socialism och det är
det långsiktiga målet, men inte nu, säger
Walter Durán.

OAVSETT REGERING måste Funes skapa sam-
arbete över blockgränserna. Med 35 av
totalt 84 mandat är FMLN det starkaste
partiet i Nationalförsamlingen, men Arena,
PCN och PDC har med sina 48 mandat
absolut majoritet. 

President Saca har lovat en så smidig
överlämning av makten som möjligt. I slu-
tet av mars deltog Funes, tillsammans med
Saca, på möten med de centralamerikanska
statscheferna och USA:s vicepresident Joe
Biden. I mitten av april deltar han på det
femte regionala toppmötet med alla Ameri-
kas statschefer. Där väntar också ett möte
på tu man hand med Obama. 
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”Omröstningen fick ske på nationalarenan
Estadio Cuscatlán. Det var mer folk

utanför än det var inne på den fullsatta
arenan och alla röstade ja till Funes.”

Walter Durán, mångårig parlamentsledamot och FMLN-medlem.

FMLN blev det starkaste partiet i valet med 35 av 84 mandat. Men ett blocköverskridande samarbete blir nödvändigt, då högerpartierna tillsammans fick 48 mandat.  
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