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Det var många faktorer som bidrog till att Nicaraguas 
president Daniel Ortega den 8 november återvaldes med 
72,1 procent av rösterna, och som vicepresident Rosario 
Murillo, med mandat fram till 2021. Och detta trots 
USAs och den latinamerikanska högerns våldsamma 
offensiv och psykologiska krigföring mot alla progressiva 
regeringar i Latinamerika. I Nicaragua intensifierades den 
inför valen 8 november för att försöka bryta ner stödet 
för Sandinistfronten, FSLNs kandidater.  De segrade 
ändå stort. Hur var det möjligt? Enligt den internationella 
rapporteringen var ju missnöjet stort med Daniel Ortega 
och nya vindar blåste. 

Men ibland är verkligheten svår att propagera bort. 
Det allra viktigaste för valsegern var verkligheten, de 
sociala och ekonomiska program som FSLN-regeringen 
genomfört och den utveckling de lett till. 

Tillsammans med den verklighet det nyliberala 
högerstyret 1990-2006 lämnade efter sig. Det var enligt 
Världsbanken ett bedrövligt läge där
• 46 procent av befolkningen levde på lite drygt 1 dollar 
om dagen
• 60 procent av den ekonomiskt aktiva befolkningen var 
arbetslös
• 35 procent vuxna var analfabeter och en miljon barn och 
ungdomar saknade skola

Utbildning hälsa, mat, bostäder
Med FSLN vid makten efter valet 2006 infördes gratis 

utbildning och hälsovård (med Kubas hjälp)
• Alfabetiseringsprogrammet Jag kan visst avskaffade 
analfabetismen, Nicaragua som tredje land i Latinamerika
•  Noll Ocker-programmet, billiga smålån till småföretagare
• Mirakelprojektet återgav tusentals nicaraguaner synen 
• Noll Hunger-programmet med ekonomiskt stöd till små 

jordägare för självförsörjning och försäljning av skörd. 
• Takplanen, 200 000 hushåll fick hjälp att lägga om taken 
och 30 000 för att bygga ut eller nya bostäder. 
• Ökad export och utländska investeringar har bidragit till 
att landet klarat sig igenom internationella ekonomiska 
krisen 2008-2009 och de höjda livsmedelspriserna
• Fattigdomsbekämpning 2009-2014 minskade fattigdomen 
från 42,5 till 29,6 procent och extrema fattigdomen från 
14,6 till 8,3 procent

Och så har det fortsatt med Planen för mänsklig 
utveckling för att bekämpa fattigdomen, minska utgifterna 
och öka investeringarna. 

Inte så svårt att välja – FSLN vann
Så nicaraguanerna visste vad de hade med FSLN 

och vad de hade haft under högerstyret till 2006, det 
kunde högerns förföriska propaganda inte sudda ut. 
Internationella mediemakten, och Nicaraguas högermedier 
gjorde allt för att framställa valet som riggat, och 
Daniel Ortega och Rosario Murillo som makthungriga 
potentater. Men entusiastiskt folk började köa redan kl 4 på 
valdagsmorgonen den 8 november.

FSLN behöll inte bara presidentmakten med 
72,1 %, 10 % mer än 2011. De fick också flertal, 66 
%, i Nationalförsamlingen, där kvinnorna nu utgör 
halva makten. Valdeltagande uppgick till 67,5% trots 
högermedias och NGOers intensiva kampanj för  valskolk.

Presidentvalet i %  
Enligt Valrådet, Consejo Supremo Electoral, CSE:
FSLN 72,1, PLC, liberalerna 14,2, Alianza Liberal 4,7, 
Partido conservador 2,5, APRE 1,5, PLI 5
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