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Norsk Nærings-og Nytelsesmiddelsarbeiderforbund har i lands-
møteperioden 2013–2017 støttet Norsk Folkehjelps arbeid i 
to land i Latin Amerika med 1,4 millioner kroner. Av midlene fra 
NNN er det bevilget 200 000 kr til El Salvador og 150 000 kr til 
Cuba per år. Vi anser dette som et svært godt bidrag til videre kamp 
for viktig rettferdig fordeling og organisering i disse landene. 

I 2015 bidro også NNN med støtte på kr 10 000 i forbindelse 
med jordskjelvet i Ecuador sånn at vår partnerorganisasjon 
Comandos de Salvamento kunne bidra med viktig arbeide for å 
finne folk i ruinene etter jordskjelvet. 

På de neste sidene kan du lese mer om hva NNN har bidratt til. Vi 
takker for støtten og ser frem til videre samarbeid.

Henriette Killi Westhrin
Generalsekretær, Norsk Folkehjelp

SAMARBEID OM SOLIDARITET

Norsk folkehjelp driver solidaritetsarbeid 
ved å vise støtte til de som kjemper mot 
urettferdig fordeling. Latin Amerika er et 
kontinent farget av ulikhet der makt, privile-
gier og rikdom er fordelt på få hender. Det 
er farlig å drive fagforenings- og organisas-
jonsarbeid, og våre partnere har blitt truet 
med trusler og til og med drap.

I El Salvador har Norsk Folkehjelp støttet 
folkelige organisasjoner siden midten 
av 80-tallet, og har hele tiden hatt nær 
kontakt med den tidligere motstandsbeve-
gelsen FMLN. Nå støtter Norsk Folkehjelp 
opp om organisasjonenes deltakelse på 
kommunenivå og politisk påvirkningsarbeid 
nasjonalt.

På Cuba støtter Norsk Folkehjelp organi-
sasjoner som arbeider med nye former for 
sosial deltakelse, politisk skolering, desen-
tralisering og matproduksjon.

SOLIDARITETSARBEID I EL SALVADOR OG CUBA

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med  
interna sjonalt utviklingsarbeid, humanitær nedrustning, sanitet og redningstjeneste, flyktning-  
og integrerings arbeid. Norsk Folkehjelp har rundt 13 000 medlemmer i Norge og 2000  
ansatte i ca. 40 land.
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FAKTA OM EL SALVADOR
• Hovedstad: San Salvador
• Folketall: 6.377.195 (2015 est) i hovedsak mestiser.  

Anslagsvis 42% av befolkningen bor på landsbygda. Over  
3 millioner salvadoranere bor utenfor landet, de fleste i USA.

NORSK FOLKEHJELP 2016
• Programmet er en del av samarbeidsavtalen med Norad og 

har støtte fra NNN (Norges Nærings- og Nytelsesmiddelin-
dustri).

• Budsjettet for 2016: 3,7 millioner NOK
• Programmet har ni partnere.

COMANDOS DE SALVAMENTO
Norsk Folkehjelp begynte å arbeide i El Salvador da borgerkrigen 
raste som verst på 80-tallet. Det ble også det første møtet med vår 
søsterorganisasjon, Comandos de Salvamento, som driver forebyg-
gende helsearbeid, beredskap, rednings- og helsetjenester.

Comandos de Salvamento ble grunnlagt tidlig på 60-tallet for å gi 
helsehjelp til befolkningen uavhengig av sosial klasse, religion og 
politisk tilhørighet. Under borgerkrigen var Comandos den viktigste 
hjelpeorganisasjonen i landet, nettopp på grunn av sin nøytralitet.

I månedskifte februar–mars i fjor (2016) var en 
delegasjon fra NNN på besøk hos våre partnere i 
El Salvador. Besøket ga en anledning til å få inn-
sikt i Norsk Folkehjelps arbeid som et grunnlag for 
vurdering av videre støtte. Forrige besøk ble gjen-
nomført i 2012. I løpet av fire dager besøkte dela-
gasjonen seks av ni partnere i landet. 

EL SALVADOR

LAS MELIDAS: kvinneorganisasjon som jobber jobber for å forbedre 
kvinners rettigheter og deltakelse i lokalpolitikken.
IZCANAL: lokal radiostasjon som blant annet sender alternative 
nyheter, opplysningsprogrammer og musikk.
COMANDOS: sanitetsorganisasjon på lik linje med NF Sanitet. 
CONFRAS: interesseorganisasjon for bønder i mindre landbruks-
kollektiv og en ny partner for NF.
FESTSSABHRA: et lite forbund med kun fire aktive fagforeninger  
og ca. 1600 medlemmer.
CCR: lokal organisasjon som bidro til å bygge opp lokalsamfunnet 
etter krigen med skoler, ungdomshus, osv. og som i dag samar-
beider om felles prosjekter innen landbruk og infrastruktur.
EQUIPO MAIZ: opplæringsorganisasjon som driver med folkeop-
plysning og lager kampanjer for fagbevegelsen og andre sosiale 
organisasjoner.

Når jordskjelv eller flom treffer i El Salvador, når 
bilulykker skjer eller folk trenger hjelp med min-
dre sykdommer, er det ofte hjelpemannskapene i  
Comandos som er først på stedet.
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TRUEDE VANNKILDER
For å hente ut ørsmå partikler av gull bruker 
gruveselskaper en renseprosess som in-
nebærer bruk av cyanid og enorme mengder 
vann. Dette er en svært forurensende pros-
ess som har skapt alvorlig forurenset vann 
og tørre elver. 

Etter press og mobilisering av sivilsam-
funnsorganisasjoner ble den salvadoranske 
regjeringen tvunget til å innstille metall-le-
ting og utvinning, men til dags dato er det 
ingen lov som definitivt forbyr gruvedrift. 
Våre partnere jobber nå med å vedta et 
permanent lands omfattende forbud.

På grunn av risikoen for at den nåværen-
de suspensjon vil ende på grunn av press 
fra multinasjonale selskaper, har mange 
interessenter tatt beslutningen om å forby 
gruvedrift “fra bunnen opp”.

Sivilsamfunnsorganisasjoner har vært 
engasjert i organisering og holdnings-
skapende arbeid. Ulike aktiviteter har vært 
gjennomført, fra demonstrasjoner til direkte 
aksjon og sabotasje. De har organisert fora, 
diskusjoner, møter og workshops, slik at 
lokalsamfunnet kan få en direkte forståelse 
av konsekvensene av gruvedrift.

KAMPEN OM VANNET 

Rio Lempa er El Salvadors største elv, og vannkilde for mer enn 
halvparten av landets 6,2 millioner mennesker. Men El Salvador lider 
av akutte vannproblemer. Over 90 % av overflate vannet er forurenset, 
og kampen mot gruveselskapene pågår på flere arenaer. 

KAMPEN MOT  
GRUVEUTVINNING 
OG MILJØHENSYN, 
MED LIVET SOM  
INNSATS

MILJØKOMITEEN I 
CABAÑAS FOR FORSVAR 
AV VANN OG KULTUR
Miljøkomiteen i Cabañas for forsvar av 
vann og kultur (Comité Ambiental de 
en defensa del Agua y la Cultura) er en 
grasrotorganisasjon med representanter 
fra flere lokalsamfunn i fire kommuner i 

Cabañas-provinsen, nord i landet. 
Organisasjonen ble etablert i 2005 for 
å kjempe mot at forurenset fyllmasse 
skulle deponeres i nærmiljøet. Derfra har 
de vokst til å bli aktive i motstanden mot 
åpen gruvedrift. Norsk Folkehjelp har 
støttet arbeidet deres siden 2006. På 
grunn av sitt engasjement mot gruvedrift 
har fire ledere fra organisasjonen blitt 
drept mellom 2009–11. I 2011 vant 
CAC Goldmanprisen for sitt engasje-
ment.

Når vi spør ham hva CAC s største utfordring 
er svarer han: 

“Vi må få igjennom loven mot gruveutvin-
ning! Vi må påvirke fremtidige medlemmer 
av regjeringen. Vårt lille land har ikke nok 
vann til å håndtere en slik gruveutvinning. 
Elva vår vil tørke ut og dyrene våre får ikke 
vann. Vi bruker elva til all husholdning og 
vask, den er livgivende for oss. 

I fremtiden håper vi flere fylker er med og 
støtter kampen for miljø og landrettigheter. 
Vi som bor her skal ha retten til å bestemme 

over eget land og vann” sier Fransesco lavt.  
“Om ti år ønsker vi å være til stede i alle fyl-
kene i El Salvador. Og at ungdommene har 
tatt over. Vi har seks studenter som studerer 
ved universitetet i dag. Ungdommene ellers 
i CAC jobber også med rensing av elva for 
plast, og plukker søppel. De har også kurs 
om forurensing og miljø.”

Fransesco virker sterk og rolig, og da 
spørsmålet om problemer ved dette arbeidet 
svarer han: “Det er selvsagt grusomt at vi må 
miste våre kamerater i denne kampen. Det 
er nå fire nære venner som er blitt drept, 
dette skremmer mange fra å delta. Når man 
til og med dreper en kvinne som er åtte 
måneder på vei, ser man at det er noen 
som ikke skyr vold og drap for å få gruvene 
i gang. Noen er heldige og har ‘bare’ fått 
kuttet fingrene sine av.

Et resultat vi er stolte av, var da gruvesel-
skapet Pacific Rim ville frakte store maskiner 
gjennom skogen vår. Vi klarte å samle oss 
og forhindre at de ødela skog på sin vei. Det 
er store penger i gruvedrift. Staten får én 
prosent av inntektene, ordføreren én prosent 
og resten går til utlandet og selskapet som 
utvinner gull og sølv. Derfor må man kjempe 
mot sine egne ordførere, dette er ikke en lett 
kamp.

Cabañas var eT av de hardest rammede 
områdene i El Salvador under krigen 
1980–1992. Likevel har folket klart å reise 
seg og mobilisere nye krefter for nærområ-
det og livet. Til tross for trusler og frykt for å 
bli drept, fortsetter vi kampen for lokalsam-
funnets overlevelse”, sier Fransesco stolt, 
klar for å kjempe videre.

Navn: Fransesco Pineda
Alder: 56 år
Bor: Cabañas , en av de fattigste fylkene  
i El Salvador
Sivilstatus: Gift og har fem barn
Jobber for: CAC, miljøkomiteen i Cabañas for 
forsvar av vann og kultur (Comité Ambiental de 
en defensa del Agua y la Cultura), som støttes  
av Norsk Folkehjelp.

– SIVILSAMFUNNET MOBILISERER  
MOT METALLUTVINNING I EL SALVADOR

President i CAC, Fransesco Pi-
neda, 56 år, er en familiefar med 
fem barn. Han er født på lands-
bygda, hvor familien hans i alle år 
har levd av å dyrke jord. Franses-
co er utdannet agronom, og har 
arbeidet både i statlige bedrifter 
og andre organisasjoner. 
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CRIPDES
Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) samler over 
300 kommuner på landsbygda i sju av landets fjorten provinser. 
Organisasjonen ble etablert i 1984, under borgerkrigen, for å jobbe 
med flyktninger og etter hvert med flyktninger som returnerte til 
landet etter fredsavtalen. I de senere årene har CRIPDES arbeidet 
med å fremme interessene til befolkningen på landsbygda, særlig 
knyttet til forsvar av naturressurser og tilgang til jord og infrastruktur. 
De er svært aktive samarbeidspartnere i nasjonale sammenslut-
ninger. Arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling står høyt på 
deres agenda. Norsk Folkehjelp startet samarbeidet med CRIPDES 
da de arbeidet med repatriering av flyktninger på åtti- og nittitallet. 
Samarbeidet ble tatt opp igjen i 2004. 

CCR er en del av foreningen CRIPDES og i perioden 2012–2015 
har samarbeidet konsentrert seg om reginale gren av CRIPDES:  
CCR i Chalatenango.

KVINNER OG  
ORGANISERING

“Jeg heter Maria Celia Menjivar og er jeg er 
56 år. I førti år har jeg vært gift med mannen 
min, og sammen har vi tolv barn og åtte 
barnebarn. Vi bor nå i San Jose las Flores, 
i fylket Chalatenango nær grensen til Hon-
duras. I alle år har vi vært bønder og dyrket 
mais, bønner og bomull. 

Borgerkrigen i El Salvador varte i over 
12 år. For å forsvare oss mot angrep fra mil-
itæret, måtte vi bønder organisere oss og stå 
sammen. Vi hadde to vakter som holdt utsikt 
mens vi arbeidet på jordene. Hvis de fikk 
øye på soldater som kom, måtte vi flykte. 

Allerede i 1978 begynte militæret å 
drepe lokalbefolkningen. I området rundt 
San Jose las Flores var det en massakre 
hvor over 600 ble drept. Barn og eldre, 
kvinner og menn – ingen ble skånet. Min 
familie hadde engasjert seg sterkt i kampen 
for landrettigheter. Den 10. oktober i 1978 
ble min mor, far og søster og svigerinne 
drept med machete-kniver. Fra 1980 ble det 
helt umulig å leve her.  Vi som overlevde flyk-
tet opp i fjellene. Etter hvert forsøkte vi å gi 
støtte til geriljaen, og de fikk mat av oss. Mot 

slutten av krigen, i 1989, mistet jeg også 
min eldste sønn, som var blitt geriljasoldat. 
Jeg bærer på en stor sorg,” sier Maria og 
klapper seg på hjertet. Øynene blir triste.

  “Vi hadde ingenting da vi kom tilbake 
til våre gamle trakter, men gjensynsgleden 
var stor blant oss som hadde overlevd. Det 
var ingen vei der, heller ikke materiell som vi 
kunne bruke til nybygging. Alt måtte bæres 
over fjellet, aluminium, murstein, mat og alt 
annet vi trengte. 

Under krigen ble vi gode på å organisere 
oss. Først og fremst for å beskytte oss sam-
men. Vi fikk lærere til å sitte under trærne og 
ha undervisning med barna. Vi organiserte 
barnepass, og vi lærte oss førstehjelp, slik at 
vi kunne pleie våre egne. 

Organisasjonen ble stiftet i 1988, og 
gjennom støtte fra andre organisasjoner 
og kirker, fikk vi midler til blant annet å 
starte en kylling-kooperativ. Barna våre var 
feilernærte, og vi trengte egg. Men det er 
ikke bare barna som trenger ekstra omsorg. 
Også de eldre i byen som mistet sin nærm-
este og de krigsinvalide må vi passe på. De 

trenger mat og medisin. 
Vi er fortsatt flinke til å organisere oss, 

og nå er kooperativet vårt blitt så mye mer.  
Vi driver et bakeri, en kafeteria og et utsalg 
av håndarbeid. Alle bidrar og alle får lønn. I 
tillegg jobber vi med å spre informasjon om 
loven som forbyr vold mot kvinner. Dessverre 
er det fortsatt mye vold mot kvinner i hjem-
mene her.

I dag sitter jeg i kommunestyret/lokal-
styret i San Jose de las Flores som sekretær. 
Jeg er medlem av CCR – en forening som 
blant annet er støttet av Norsk Folkehjelp. 
Ungdommen er nå den sterke kraften, og vi 
er glade for at de er her og skal ta over. Med 
organisasjon CCR får vi styrke til å kjempe 
sammen videre om landrettigheter og andre 
saker. Nå er det kampen mot gruvedrift her 
i området som har stor oppmerksomhet. 
Utenlandske selskaper skal ikke komme hit 
og ta vannet vårt og slippe ut farlige stoffer. 
Det skal unge og eldre kjempe imot - sam-
men.”

Navn: Maria Celia Menjivar 
Alder: 56 år
Bor: San Jose Las Flores i Chalat-
enango
Sivilstatus: Gift, 12 barn og 8 
barnebarn
Jobber for: familien og lokalsam-
funnet. Er medlem i CCR (Comuni-
dades para el Desarrollo de Cha-
latenango), en organisasjon som 
jobber for å fremme interessene 
til befolkningene på landsbygda. 
Norsk Folkehjelp støtter CCR.

Oppe i fjellene mot Hondouras ligger den idylliske 
byen San Jose las Flores. Store sommerfugler og 
kvitring fra eksotiske fugler omsvermer oss i møtet 
med CCR. Den eldste av kvinnene som er til stede 
snakker varmt og engasjert om organisasjonen og 
spesielt om kvinnenes rolle under og etter krigen. 
Vi får snakke med henne etter møtet, her er hennes 
historie.
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Norsk Folkehjelps program på Cuba startet i 
1994. Våre partnerne på Cuba arbeider med 
å fremme nye former for sosial deltakelse, 
politisk skolering, desentralisering og matpro-
duksjon. Flere tilrettelegger også for debatt, 
siden arenaene for å uttrykke kritikk og forslag 
fra det sivile samfunnet på Cuba fortsatt er få. 
Norsk Folkehjelp har partnere både i Havanna 
og på landsbygda. Her er noen av dem:

FAKTA OM CUBA
• Hovedstad: Havanna
• Folketall: 11 500 000
• Styringsform: Sosialistisk Republikk 
• Statsminister: Raul Castro 
• Politisk Parti: Cubas Kommunistiske Parti
• UNDPs Human Development Index: Cuba er rangert som et 

land med veldig høy utviklingsgrad, nummer 2 i Latin-Amerika 
og 44 i verden.

NORSK FOLKEHJELP 2016
• Programmet er en del av samarbeidsavtalen med Norad
• Budsjettet for 2016 er 4,123 millioner NOK
• NF har sju partnere på Cuba
• Landprogrammet støttes av NNN (Norges Nærings- og  

Nytelsesmiddelforbund)

SOLIDARITET I PRAKSIS: Norsk Folkehjelps 
overordnede mål på Cuba er å bidra til å styrke 
våre samarbeidspartnere slik at de kan påvirke 
endringsprosessene i landet.

Martin Luther King Jr Memorial Centre (CMMLK): en frivillig nas-
jonal organisasjon som legger til rette for refleksjon, folkeopplysning, 
kommunikasjon, og fremme av internasjonal solidaritet.
Group for the Integral Development of the Capital (GDIC):  
en organisasjon knyttet til Institutt for fysisk planlegging. De gir 
råd til provinsielle og kommunale myndigheter i Havanna om 
bærekraftig, deltakende urban politikk.
The National Association of Small Farmers (ANAP): I Sabanilla 
i Holguin-provinsen på Cuba, har to kooperativer gått sammen om 
å utvikle og modernisere lokalsamfunnet sitt med støtte fra Norsk 
Folkehjelps partner ANAP.
The Cuban Association for Animal Production (ACPA): Koop-
erativet Camilo Cienfuegos har omstilt driften fra produksjon av 
sukker til kjøtt- og melkeproduksjon. Ved hjelp fra Norsk Folkehjelps 
partner ACPA, har kooperativet et ambisiøst mål om en flerdobling 
av produksjonen. 

Cuban Association of Agriculture and Forestry Technicians (AC-
TAF): en frivillig organisasjon som arbeider for å fremme skogplant-
ing og urbant landbruk.
Villa Clara University (UVC)/ Network of Universities for Local 
Development: Univeristetet i Santa Clara (UCLV) har vært NF part-
nersiden 1996 og samarbeidet har blant annet ommfattet støtte til 
fire nye kooperativer.

CUBA
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Havana kommune har laga nytt system for offentleg informasjon  
og kommunkasjon med befolkninga. Her deler Norsk Folkehjelps 
programkoordinator for Cuba, Nestor Napal, sine tanker om prosjektet. 

KAN DU TREKKE FRAM EIT AV RESULTA-
TA DU VIL LEGGE VEKT PÅ FOR 2016?
Ja, da vil eg gjerne snakke om kommune-
styret i det sentrale Havana og samarbei-
det mellom kommunen, Universitetet og 
lokalbefolkninga. Sentrum Havana er den 
kommunen som er tettast befolka i Havana, 
med 152 000 innbyggarar. Kommunen har 
no etablert eit offentleg kommunikasjons- 
og informasjonssystem, som er bygd på ei 
interaktiv digital plattform. Kommunen har 
hatt eit fruktbart samarbeid med kommu-
nikasjons- og journalistutdanninga ved 
universitetet i Havana, som er i ferd med å 
ferdigstille denne plattforma. 

KVIFOR ER RESULTATET VIKTIG?
Dei seinare endringane i økonomisk og 
sosial politikk, vedtekne i 2011 og ratifisert 
i 2016, gjer at regjeringa legg meir vekt på 
lokal utvikling. Eit viktig element i denne en-
dringsprosessen er informasjon og deltak-
ing. I Havana kommune har dei sett igang eit 
arbeid for å styrke informasjon og deltaking 
mellom lokale styresmakter og befolkninga. 
Samtidig har Havana Universitet over fleire 
år arbeidd for å skape samanheng mellom 
dei ulike utdanningsløpa og utviklingsbeho-
va på lokalt nivå.

Det var på denne bakgrunnen at Uni-
versitetet i Havana gjennom sin skule for 
kommunikasjon og journalistikk (FCOM) 
underteikna ei avtale for å etablere eit 
system for informasjon og formidling som 
skal styrke kommunikasjonen mellom kom-
muneadministrasjonen og innbyggjarane og 
som skal gjere det lettare for innbyggjarane 
å delta i utforming av lokale prioriteringar 
og tiltak. Dette kan høyrest ganske enkelt 

ut, men utgangspunktet her er at sjølv om 
kommunen driv eit omfattande arbeid for in-
nbyggjarane i det sentrale Havana så har dei 
ikkje hatt nokon strategi for å kommunisere 
med innbygjarane og héller ikkje verkty for 
å utvikle betre kontakt. Samtidig ligg den 
framvoksande private sektoren langt framme 
når det gjeld bruk av sosiale media.

No har kommunen etablert si eiga 
kommunikasjonsavdeling med ein strategi 
for arbeidet sitt og ei digital plattform som 
innbyggjarane kan kommunisere med dei 
ulike delane av kommunen på. Sjølv om 
plattforma fortsatt er i ein prøvefase, så er 
svært mykje oppnådd på det halvaanna året 
som arbeidet har pågått. Styresmaktene 
og sosiale organisasjonar på Cuba ser på 
prosjektet med entusiasme og det er stor 
interesse for å prøve ut denne erfaringa i 
andre kommunar. 

Eit slagord som kommunikasjonsar-
beidarane i FCOM stadig repeterer er “La 
información no tiene valor de uso si no se 
comunica” – “Informasjonen er ingenting 
verd om han ikkje vert delt”. No har fleire 
kommunar teke kontakt med universitetet for 
å få hjelp til å utvikle liknande system som 
det i Havana. Det høyrer og med til historia 
at parlamentet på Cuba og har teke kontakt 
med universitetets kommunikasjonsfolk for 
å få hjelp med å utvikle eit betre informas-
jonssystem. 

KORLEIS VART DETTE RESULTATET 
OPPNÅDD?
Universitetet i Havana gjennom sin Skule for 
journalistikk og kommunikasjon (FCOM) har 
vore primus motor i dette prosjektet og for 
å styrke informasjonsarbeidet på ulike nivå. 

Skulen driv opplæring i kommunikasjon for 
både statsinstansar og kommunar så vel 
som sivilsamfunnsorganisasjonar. Skulen 
arbeider no og for å få lokalsamfunnsarbeid 
inn på studieplanen slik at denne typen 
engasjement og kan gje poeng i utdanning-
sløpet til studentane. 

Det at ein klarte å skape engasjement og 
deltaking på ulike nivå i kommuneadmin-
istrasjonen og samtidig trekke med folk frå 
organisasjonslivet slik som kvinneorganisas-
jonar og nabolagskomittear, var avgjerande 
for at ein nådde så langt som ein har kome. 

Den digitale plattforma blei utvikla av 
FCOM i fortløpande samråd med funks-
jonærane og representantar for organisas-
jonslivet i kommunen. Ei eiga kampanje for 
å informere om den nye plattforma blei og 
gjennomført, og brukarmanualar produsert. 

KVA BIDROG NORSK FOLKEHJELP MED? 
Partnar FCOM tok det heile og fulle ansvaret 
for gjennomføringa av prosjektet og for 
å knytte dei ulike aktørane saman. Norsk 
Folkehjelp bidrog saman med økonomiske 
ressursar (NORAD og NNN) som samtale-
partnar i planlegging og gjennomføring,  
med råd og erfaring frå andre relevante pro-
sessar på og utanfor Cuba. I planlegginga av 
prosjektet la NF særlig vekt på involveringa 
av flest mulig av aktørane som spelar ei rolle 
på kommunalt nivå, både frå det offenlege 
og organisasjonslivet. Vidar har NF formid-
la denne erfaringa og kontakten til andre 
partnarar og miljø som vi samarbeider med 
på kommunalt nivå, slik som CMLK og GAL-
FISA. Vi har god tru på at denne erfaringa 
kan gje inspirasjon til liknande samarbeid i 
andre kommunar på Cuba. 

Partner: FCOM – School of Journalism and Social communication – Havana University

INFORMASJONEN ER  
INGENTING VERD OM 
HAN IKKJE VERT DELT



ENGASJÉR DEG!
Start din egen innsamling eller
engasjer deg i arbeidet.
Klubber og foreninger kan støtte
arbeidet i Cuba og El Salvador
ved å gå inn på
minaksjon.folkehjelp.no

Vårt arbeid kan også støttes  
ved å bruke kontonummer:
9001 08 76000
For mer informasjon, kontakt
Pernille Brodahl:
pernille@npaid.org

Følg Norsk Folkehjelp på
facebook.com/folkehjelp

CUBA I ENDRING
Det åpnes nå sakte men sikkert opp for privat virksomhet på Cuba. 
Landet satser stort på turisme. Folk får tillatelse til å drive forretnings-
virksomhet, og koop erativene får lov til å selge overskuddet av det de 
dyrker på det private markedet.

DRØMMESAMFUNNET
– For åtte år siden fikk vi muligheten til å 
drømme hvordan vårt nabolag skulle se ut i 
framtida, og så fikk vi midlene til å oppfylle 
drømmen, forteller Marika Ba tista Gonzalez 
i Sabanilla.

Sabanilla ligger i Holguin provinsen på 
Cuba. Der har to kooperativer gått sammen 
om å utvikle og modernisere lokalsamfunnet 
sitt med støtte fra Norsk Folkehjelps partner 
ANAP.

– Den viktigste drømmen av alle var å få 
elektrisitet ut hit, forteller Marika. Med elek-
trisitet ble de i stand til å øke produksjonen 
i kooperativet betraktelig, blant annet ved å 
oppdatere vannings systemet som tidligere 
ble drevet på ulønnsom diesel. De har nå tre 
vannings systemer som til sammen dekker 
42 hek tar jordbruksland. 

– Vanntilførselen ble oppgradert, og alle 
husene fikk innlagt vann, forteller Marika. 
Alle husene, som tidligere bare hadde jord-

gulv, har nå fått gulvfliser. 
– Det er de tingene som har hatt størst 

betydning for folk, men vi har gjort mye mer 
her, sier hun. – Vi bygde ny butikk og en 
markedsplass i tillegg til et sosialt samlings 
sted. Vi bygde et mekanisk verk sted som 
kan reparere landbruksutstyret når det går i 
stykker. Vi fikk eget datarom på skolen, som 
også fikk nytt tak, og vi fikk vindmøller og 
pumper, forteller hun.

– Når folk først begynte å drømme, fikk 
de lyst til å forbedre seg og lære mer, sier 
Marika. Det ble arrangert mange kurs som 
var åpne for alle, og i dag har alle  basis-
kunnskaper som tilsvarer 12 års skolegang.

STAMFAREN
– Jeg er slett ikke for gammel til å bidra for 
lokalsamfunnet mitt, sier Dismelido Es-
calona Labrada på 72 år. I 40 år ledet han 
kooperativet, men nå har han over latt roret 
til yngre krefter.

– Jeg ble født i Sabanilla og har bodd 
her hele mitt liv, bortsett fra ett år jeg var 
så heldig å få reise til Sovjetunionen for å 
lære om kooperativisme. Det var i 1977, sier 
Dismelido. Han sitter i skyggen un der et tre 
i hagen sin med barn og barne barn rundt 
seg. 

– Siden vi startet prosjektet har produks-
jonen her økt med 300 prosent, og gjenn-
omsnittlønna har økt fra 400 til 900 pesos i 
måneden, forteller han. 

– Det er ingen tvil om at alle har det be-
dre her nå som vi har hatt dette pro sjektet i 
noen år, men det er ikke et per fekt samfunn 
ennå, sier han. Derfor drøm mer vi videre. Vi 
trenger bedre veier for å transportere alt vi 
dyrker til byen, sier han. 

– Og jeg vil være med videre. Jeg er ikke 
for gammel til å bidra til å gjøre nye drøm-
mer virkelige, og vil fortsette å kjempe for 
revolusjonen så lenge jeg kan, avslutter han.


