Sverige pressar och bestraffar
Biståndet används ofta för att få ett beroende land att dansa efter givarlandets pipa. Vid de
amerikanska staternas (OEA) toppmöte i april uttalade sig Daniel Ortega skarpt mot USA:s
blockad av Kuba och ALBA-länderna vägrade att skriva under slutdeklarationen. Bara några
dagar senare meddelar svenska utrikesdepartementet att en betydande del av biståndet till
Nicaragua dras in.
Carl Bildt och borgaraliansen
har redan tidigare visat färg och
står tillsammans med Tjeckien i
spetsen för Kubahatet inom EU.
Venezuelas demokrati faller inte
heller på läppen. Solidariteten
mellan ALBA-länderna har skapat en gemensam styrka och därför ställde Nicaragua i förhandlingarna om Associeringsavtalet
EU-Centralamerika kravet på en
social fond till stöd för de fattiga
länderna i Centralmerika. EU
vägrade att diskutera temat och i
konsekvensens namn lämnade Nicaragua förhandlingsbordet. Efter
några dagar kröp EU till korset
och nu hade man förstått att en
social fond kanske inte var en så
dum idé, trots allt.
Nicaragua är uppstudsigt och
står inte längre med mössan i
hand och blicken mot marken när
rika länder talar.
En sådan uppstudsighet måste naturligtvis bestraffas, utlovat bistånd dras in. En svidande örfil
tänker kanske ministern?
- Den fortsatt oroväckande
politiska utvecklingen i Nicaragua har lett till att regeringen
valt att se över formerna för utvecklingssamarbetet under utfasningsperioden, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.
Sverige bedömer att inga förbättringar skett sedan kommunalvalet
förra året vad gäller den demokratiska utvecklingen. Det traditionella stat till stat-samarbetet ska
avslutas. Det sektorbudgetstöd
som finns avslutas direkt. Denna
biståndsform möjliggör att mottagande regering mer fritt använder
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biståndsmedel. Sverige har gett
sådant stöd för användning inom
jordbruks- och hälsoområdet.
Dessutom avslutas även stöden
till Högsta Domstolen och Inrikesministeriet.
- Detta är första gången
Sverige ger en klar politisk signal
till Nicaragua om att vi inte är
nöjda med utvecklingen, säger
Julia Ekstedt, förstasekreterare
för Sveriges ambassads sektionskontor i Nicaragua.
Regeringen Reinfeldt kapar det
återstående biståndet med 35
miljoner kronor. Kanske vill man
sätta käppar i hjulet för FSLN:regeringens
sociala
politik?
Programmet Noll Hunger som
efter två år gett jordbruksstöd till
35 000 familjer. FAO och FN

och massiva vaccineringskampanjer bedrevs. Programmet Noll
Ocker, med billiga krediter ofta
till ensamstående mödrar, omfattar även utbildning i kooperativ
ekonomisk organisation, administration och kvinnors rättigheter
och hade efter två år gynnat 75
000 familjer.
Bildt/Carlsson har inte preciserat
kraven på Nicaragua, backar man
med
biståndskapningen
upp
USA:s politik? Washingtons krav
är att ett trettiotal kommunstyren
ska lämnas över till högern för att
utlovat bistånd ska utbetalas.
En annan fråga gäller Associeringsavtalet EU-Centralamerika,
kommer förhandlingarna att kunna gå framåt under Sveriges EUordförandeskap? Finns
det förutsättningar för att

Människor som dessa kvinnor på landsbygden i Madriz
drabbas när regeringar i Sverige och USA använder
biståndet för att pressa och bestraffa.
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förklarade att landets plan för
livsmedelssäkerhet var bland
världens bästa. En ny modell för
hälsovård infördes som fokuserade på förebyggande hälsa och
folkligt deltagande. För första
gången på nästan tjugo år gjordes
en folkräkning på gravida kvinnor

Bildt/Reinfeldt
ändrar attityd
och prioriterar
den majoritet
av centralamerikaner som lever i fattigdom
framför europeiska kapitalintressen och det
politiska prestigespelet?

För att få klarhet bad NfN om en intervju med
ministern och fick - inget svar!
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