DANSK UDVIKLINGSSTØTTE TIL
MENNESKERETTIGHEDER I MELLEMAMERIKA
Uddannelse og beskyttelse af rettighedsforkæmpere i Sébaco og Jinotega (Nicaragua)
Resultat: Unge nicaraguanere opnår indflydelse i deres lokalsamfund

Ba!rund"
Til forskel fra Guatemala og Honduras er Nicaragua i
dag et forholdsvist fredeligt og sikkert land.
Nicaragua har ikke en høj mordrate for
menneskerettighedsforkæmpere og
fagforeningsfolk, og den organiserede kriminalitet
gennemsyrer ikke samfundet og institutionerne på
samme alarmerende måde som i de to andre lande.
Ikke desto mindre har Nicaragua nogle af de samme
problemer; landet er ét af de fattigste i Latinamerika,
korruptionen er udbredt og vold mod kvinder er et
stort problem. Desuden besidder landet vigtige
naturressourcer som udnyttes uden tilstrækkelig
statslig kontrol, og en stor del af befolkningen er
bønder, der fortsat har svære vilkår.
Nicaragua ledes i dag af sandinisterne, et
venstreorienteret parti med revolutionshelten Daniel
Ortega i spidsen. Sandinisterne organiserer
lokalsamfundene i komitéer, hvorved mange lokale
og sociale aktører indlemmes i regeringspartiets
struktur. Ifølge flere lokale organisationer er det
derfor blevet vanskeligt for dem at organisere sig
selvstændigt, uden at det bliver anset for at være
konspiration mod regeringen. Særligt svært er det
at mødes for at debattere eller kritisere regeringens
politik, den offentlige forvaltning eller valgsystemet,
som anklages for at være politiseret og utroværdigt.
Man kan derfor tale om at de politiske rettigheder
er under pres.
Andre udfordringer for de lokale organisationer er
at politiet og hæren i Nicaragua til tider agerer i
modstrid med lovgivningen og at der fortsat
mangler garantier for sociale rettigheder. Ligeledes
vil det blive en udfordring for de lokale
organisationer at forholde sig til de sociale og
miljømæssige konsekvenser, som konstruktionen af
en ny inter-oceanisk kanal i Nicaragua vil have.

Uddannelse af lokale
menneskerettighedsforkæmpere
Pro-Derechos programmet støtter den regionale
civilsamfundsfond GESCCA, som administreres af IBIS
og Folkekirkens Nødhjælp, og som har til formål at
styrke civilsamfundet i Mellemamerika. Én af de
organisationer der modtager støtte gennem fonden er
C E N I D H , d e t n i c a r a g u a n s ke c e n t e r f o r
menneskerettigheder, som i 25 år har dokumenteret
overgreb på menneskerettigheder i Nicaragua og lavet
oplysningsarbejde herom. "
Med støtten fra Pro-Derechos har CENIDH uddannet
unge i Nicaragua, særligt i provinsen Matagalpa, hvor
mange indbyggere tilhører de oprindelige folk."
De unge har fået undervisning i national og international
l o v g i v n i n g , F N - d e k l a r a t i o n e r o g ko n v e n t i o n e r
underskrevet og ratificeret af Nicaragua, fx om ILO’s
konvention 169 som angår oprindelige folks rettigheder. "

Pro-Derechos programmet
muliggjorde
• Uddannelse af unge
menneskerettighedsforkæmpere i
Nicaragua, særligt i provinsen Matagalpa,
hvor CENIDH i 2014 gennemførte mere
end 80 undervisnings-relaterede
aktiviteter (32 af disse finansieret af ProDerechos)."
• I Matagalpa har CENIDH 292 aktive, og
gennem Pro-Derechos uddannedes
yderligere 26 personer i landsbyerne
Sébaco og Jinotega. "
• De unge har styrket deres kendskab til
national og international lovgivning, samt
til valgprocedurer, myndighedernes
beføjelser og metoder til at lave
fortalervirksomhed."
• Nogle af de unge har opnået at blive valgt
til at varetage nøgleposter i deres
lokalsamfund."
• De unge er blevet bevidste om
vigtigheden af at afskaﬀe vold mod
kvinder."

!

Basisuddannelse i demokratiske principper"
D e u n g e h a r o g s å f å e t u d d a n n e l s e i v a l g p r o c e d u r e r,
myndighedernes beføjelser og forskellige mekanismer, der kan
anvendes i arbejdet for at kræve at rettigheder overholdes (fx
ved at indkalde til lokalforsamlinger, samarbejde med pressen
eller indgå i dialog med myndighederne). "
På den måde bliver de unge i landsbyerne bedre rustet til at
repræsentere deres lokalsamfund og til at kræve, at
myndighederne respekterer deres rettigheder. De unge kan
bruge deres kendskab til problemerne i deres lokalsamfund i
arbejdet for at skabe bedre forhold, og gennem uddannelsen har
de fået værktøjer som de kan anvende i dette arbejde."

Nogle af de unge har efterfølgende opnået at blive valgt til nøgleposter i deres landsbyer. Det gælder bl.a.
den 33-årige José Humberto Hernández fra Jinotega, der som den første i sin landsbys 487-årige historie
blev valgt som leder uden at være mere end 50 år gammel. "
Støtten til de nationale og regionale civilsamfundsorganisationer gør det også muligt for disse at følge de
unges aktiviteter og dokumentere eventuelle overgreb fra myndighederne som konsekvens af deres
aktivisme. Det gælder både i Nicaragua, Honduras og Guatemala."
Gennem Pro-Derechos støtter Danmark nationale og regionale civilsamfundsorganisationer i Mellemamerika. Den
danske støtte til civilsamfundsfonden GESCCA (Gestión del Empoderamiento de la Sociedad Civil) udgør 15,08 mio.
DKK over to år og administreres af de danske NGO’er IBIS og Folkekirkens Nødhjælp. GESCCA har støttet 7
organisationer, og af denne støtte har CENIDH modtaget ca. 2,4 mio. DKK.

