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Flodens barn

Återuppbyggnad av samhällen vid Rio Coco
Insats: 32 miljoner kronor

Längst upp i norra Nicaragua ligger Centralamerikas största naturreservat för regnskog
– Bosawás. Här bor 17 000 miskito- och mayagnaindianer och spanskättlingar.

Genom Bosawás rinner två floder, Rio Coco och Rio Bocay. När orkanen Mitch drab-
bade Nicaragua steg vattennivån i Rio Coco med 15 meter och dränkte allt i sin väg –
hus, kor, grisar, höns, grödor på åkern och matförråd.

Den väldig vattenstegringen i Rio Coco nästan torrlade Rio Bocay och skickade sedan en
svallvåg i retur, med nästan lika förödande effekt.

Totalt förstördes över 1 500 bostäder. Skolor och hälsokliniker spolades bort. Befolk-
ningen, som redan tidigare tillhörde de allra fattigaste i Nicaragua blev totalt utblottad. I
Mitch spår följde diaréer, svampinfektioner och malaria.

Nya samhällen byggs. Ett snabbt bistånd till de drabbade var nödvändigt. Redan tidigare fi-
nansierade Sida ett stort projekt i samarbete med OAS, Organisationen för de Ameri-
kanska Staterna. Projektet bygger på att skapa försoning och fredliga förhållanden efter
det nicaraguanska inbördeskriget genom att stödja de fredskommissioner som bildats i
området och stärka de statliga och kommunala institutionerna på lokal nivå.

Sida strävar efter att skapa en långsiktig och hållbar utveckling och integrerade därför
katastrofbiståndet med det redan befintliga projektet.

Resultatet blev ”Flodens barn” där OAS, med Sidas stöd, arbetar på bred front för att
bygga upp nya och bättre samhällen i 52 av de drabbade byarna.
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Första etappen handlade om att garantera folkets överlevnad. För att undvika en svältka-
tastrof tranporteras mat och utsäde i stora träkanoter till de nödställda i byarna utmed
floden. Nästa mål var återuppbyggnad och utveckling i de 52 byarna.

Samarbete viktigt. Byborna deltar själva i arbetet. Sida och OAS står för byggmaterial som
måste fraktas dit och viss arbetskraft. Bybefolkningen bidrar med sin egen arbetskraft
och det material som finns i området. Arbetet sker hela tiden i samråd med lokala indi-
anorganisationer, fredskommissioner, byråd och andra organisationer som arbetar för
lokal utveckling. En viktig del av projektet är också att ge dessa organisationer stöd så de
kan bli starka och livskraftiga.

På detta sätt byggs 500 bostäder, 23 skolor, fyra hälsokliniker och ett stort antal anlägg-
ningar för att få rent dricksvatten. Samtidigt ges hjälp med utsäde, utbildning i hur bön-
derna ska bruka den känsliga regnskogsjorden på bästa sätt och hur friskvårdare och
barnmorskor kan arbeta för att förbättra hälsosituationen. Experiment med uppfödning
av hjortar, ödlor och fiskodling är exempel på sökande efter nya produktionsformer
inom projektet.

Kvinnors delaktighet spelar en viktig roll. Genom små lån, i form av så kallade rotativa
fonder, ges kvinnor möjlighet att själva driva små butiker, föda upp höns, baka bröd eller
laga mat till försäljning. För dessa kvinnor, som nästan aldrig haft egna pengar, kan
fonderna stärka deras självförtroendet samtidigt som de är ett viktigt bidrag till hushålls-
kassan.

Faktablad om svenskt bistånd till Nicaragua efter Mitch:
• Biståndet efter orkanen Mitch
• De fattigaste styr biståndet själva, Prodel
• Flodens barn – återuppbyggnad av samhällen vid Rio Coco
• Ny start för fattiga småbönder, FRAMA
• Återuppbyggnad av raserad väg

Adress till svenska ambassaden i Nicaragua:
Embajada de Suecia
Apartado Postal 2307
Managua, Nicaragua
Tel 00505 266 00 85, 00505 266 80 97
Fax 00505 266 67 78
Besöksadress:
De Plaza España
1 cuadra abajo, 2 cuadras al lago,
1/2 cuadra abajo
e-post: ambassaden.managua@sida.se


