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Takk for samarbeidet
Norsk Folkehjelp er veldig glad for samarbeidet med dere i NNN. Sammen kan vi 
oppnå så mye mer!

Siden vårt samarbeid startet har NNN bidratt med 300 000 kroner årlig til  
solidaritetsarbeid i El Salvador og Cuba. Pengene har blitt kanalisert til våre  
partnere i disse to landene. Dette er lokale organisasjoner som arbeider for en mer 
rettferdig fordeling av ressursene og for folks rett til å delta i samfunnsutviklingen. 

I denne rapporten vil vi vise noen av resultatene som er oppnådd takket være NNNs 
støtte. På vegne av Norsk Folkehjelp og våre partnere sender jeg en varm takk til alle 
i forbundet.

Vennlig hilsen
Liv Tørres, generalsekretær

Cuba har overlevd mer enn 40 år 
med amerikanske sanksjoner, og er 
et av verdens få kommunistiske land. 
Landets største inntekter kommer 
fra nikkel, turisme, overføring fra 
cubanere i utlandet og eksport av 
tjenester (særlig helsearbeidere).                              
Cuba har de senere årene innført 
økonomiske og politiske reformer. 

Landet satser stort på turisme, land-
bruket moderniseres og effektivise-
res og det åpnes sakte men sikkert  
for privat forretningsvirksom het. 

Norsk Folkehjelp på Cuba
Vi samarbeider med seks ulike orga-
nisasjoner på Cuba. Lokal matpro
duksjon og bedre utnyttelse av lokale  
 

ressurser er viktige oppgaver, men 
det overordnede målet for oss og våre 
partnere på Cuba er å fremme initia-
tiv og deltagelse, slik at folk organi-
serer seg og finner gode løsninger 
sammen. 

Selvforsynt med grønnsaker
Etter krisen på 90-tallet ble det vik-
tig å utvikle det urbane jordbruket 
på Cuba. Hver ledige jordflekk i og 
rundt byene ble tatt i bruk til å dyrke 
mat og holde dyr som geit, sau og 
kanin. 

– I dag holder disse jordflekkene Ha-
vanna selvforsynt med grønnsaker 
og frukt, forteller Dunia Sintra. Hun 
leder Norsk Folkehjelps partnerorga-
nisasjon ACTAF, som arbeider for å 
utvikle land- og skogbruket  på Cuba. 
Grønnsaker var tidligere ikke en stor 
del av cubanernes matvaner, men for-
di de vokser så raskt, har folk begynt 
å både dyrke og spise grønnsaker. 

Hovedstad: Havanna    
Språk: Spansk 
Religion: Katolikker (85 %), protestanter, santeria
Flateinnhold: 110 860 km2   
Folketall: 11,5 millioner
BNP pr. innbygger: 9 900 USD (2010)
Forventet levealder: 77,8 år

CUBA

– På hver ledige jordflekk i og rundt Havanna dyrkes det nå grønnsaker og frukt, forteller Dunia 
Sintra leder av Norsk Folkehjelps partner ACTAF. Foto: Torunn Aaslund
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Nå får bybøndene også lov til  å selge 
produktene sine fritt på det åpne mar-
kedet, men ikke før de har avlevert en 
del til staten som går til offentlige in-
stitusjoner som barnehager, sykehus 
og gamlehjem.

Økt produktivitet
Sabanilla ligger i Holguin-provinsen. 
Her har to kooperativer gått sammen 
om å utvikle og modernisere, ikke 
bare produksjonen, men hele lokal-
samfunnet sitt.

Med hjelp fra Norsk Folkehjelps 
 partner ANAP, en interesseorganisa-
sjon for småbønder, fikk de elektri-
sitet for noen få år siden. Da ble de i 
stand til å øke produksjonen betrak-
telig, blant annet ved å oppgradere 
vanningssystemet som tidligere ble 
drevet på dyr diesel. De har også bygd 
butikk, og et verksted, slik at de kan 
reparere landbruksutstyret når det 
går i stykker. 
 
– Det å få elektrisitet ut hit var en 
drøm som gikk i oppfyllelse, forteller 
en av beboerne i Sabanilla, Marika 
Batista Gonzales. 

Nå vil de oppfylle enda flere drøm-
mer, for eksempel bedre veier, slik at 
de kan transportere produktene sine 
inn til byen og selge dem med god 
fortjeneste. 

El Salvador betyr "Frelseren" på 
spansk. Det er det minste landet i 
Mellom-Amerika, ikke mye større 
en Nord-Trøndelag fylke, men med 
regionens høyeste befolkningstetthet. 
Landet er en stor kaffeprodusent og 
kaffe står for de største eksportinn-
tektene. Store deler av den dyrkede 
jorden eies av et fåtall rike familier 
(de såkalte «14 familiene»). El Sal-
vador mottar betydelige inntekter 
fra salvadoranere bosatt i utlandet. 
FMLN som har vært i regjering siden 
2009 gikk litt tilbake ved valget i 
2012. Nå mobiliserer sosiale bevegel-
ser for å styrke FMLN fram mot neste 
valg som er i 2014. 

Norsk Folkehjelp i El Salvador
Norsk Folkehjelp har støttet folkelige 
organisasjoner i El Salvador siden 
1980-tallet. I dag har vi åtte partnere 
som hovedsakelig driver med politisk 
påvirkningsarbeid. 

Vår søsterorganisasjon Comandos 
de Salvamento har mange likheter 
med Norsk Folkehjelp i Norge, som 
katastrofeberedskap og rednings-
tjeneste. I tillegg tilbyr de generelle 
helsetjenester. Comandos deltar i en 
bred allianse av sosiale bevegelser 
som driver påvirkningsarbeid overfor 
myndighetene når det gjelder det of-
fentlige helsetilbudet.

Andre partnere arbeider for å forsva-
re El Salvadors naturressurser, og har 
markert seg som sterke motstandere 
av gruvevirksomheten i landet. I 2012 
fikk de regjeringen til å foreslå at all 
gruvedrift skulle settes på vent. Or-
ganisasjonene slår seg ikke til ro med 
dette, men fortsetter å arbeide for et 
totalforbud mot virksomheten. 

Kamp mot gullgraving
Miljøkomiteen i Cabañas for forsvar 
av vann og kultur (spansk forkortelse: 
CAC) ble etablert i 2005 for å kjempe 
mot en søppelfylling nærmiljøet. 
Derfra har de vokst til å bli aktive i 
motstanden mot åpen gruvedrift. 

EL SALVADOR

Hovedstad: San Salvador    
Språk: Spansk (nahua og pipil)
Religion: Katolikker (57,1 %), protestanter (21,2 %)
Flateinnhold: 21 041 km2   
Folketall: 6,1 millioner
BNP pr. innbygger: 7 700 USD
Forventet levealder: 73,69 år

Støtten fra NNN har blant annet gått til 
å øke matproduksjon og lønnsomhet ved 
to jordbrukskooperativer i provinsen 
Holguin. Foto: Torunn Aaslund



4NNN – Rapport 2007–2013

– I utgangspunktet var jeg positiv 
til gruvedriften. Selskapet bygde 
brønner og fortalte oss at de ville gi 
oss bedre hus og skape arbeidsplas-
ser. En dag møtte jeg noen fra CAC 
som inviterte meg med til Siria-dalen 
i Honduras. Der våknet jeg. Vi så en 
ørken uten trær. Vi så folk som var 
syke på grunn av cyanid-forgiftning. 
De hadde blitt fortalt at de skulle bli 
omplassert, men det var en løgn. Jeg 
kom tilbake forandret, og ble med i 
komiteen, forteller Daniel Iraeta.

CAC samarbeider med andre organi-
sasjoner som kjemper mot denne virk-
somheten. I et land som El Salvador 
er dette en kamp på liv og død. Siden 
2009 har fire ledere fra CAC blitt 
drept. I 2011 vant de Goldmanprisen 
for sitt engasjement.

INVITASJON TIL Å BIDRA
 
Dersom din klubb/forening/bedrift ønsker  
å bidra eller en presentasjon av Norsk  
Folkehjelps arbeid, ta kontakt med:  
Christina Johnsen, christinaj@npaid.org  
tlf: 917 20 230. Bruk kontonummer  
9001 08 76000 merk: NNN-Cuba/ES

– Vi som bor her skal ha retten til å be-
stemme over eget land og vann. Om ti år 
ønsker vi å være til stede i alle fylkene i El 
Salvador. Og at ungdommene har tatt over, 
sier lederen i CAC, Fransesco Pineda. 

I desember 2010 erklærte NNN seg 
som Rasismefri Sone. Med det 
forpliktet NNN seg til å ta henven-
delser om rasisme og diskriminering 
på alvor og tydelig markere at alle er 
velkomne uansett hudfarge, religion 
eller kulturell bakgrunn.

Mange av NNNs avdelinger og klubber bidrar til Norsk Folkehjelps arbeid.  
I januar 2013 fikk flere av partnerne i El Salvador besøk fra Erik Hagen  
(Oslo/Arcus) og Yngve Hansen (avd. Vesterålen). Med på turen var også  
Anne Berit Aker Hansen og Kjell Mjaatvedt. (Foto: David Bergan) 
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