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Ny start för fattiga
småbönder

FRAMA
Insats:  29 miljoner kronor

Nicaragua är ett land som för sin överlevnad helt litar på jordbruket. Efter orkanen
Mitch var en av de största utmaningarna därför att snabbt få igång produktionen i regio-
nerna Matagalpa och Jinotega, där jordbruket drabbades hårdast.

Sida och det nicaraguanska jordbruksministeriet beslöt därför att skapa en fond för reha-
bilitering av jordbruket – FRAMA. Tanken med fonden är att ge stöd till fattiga småbön-
der i förhållande till de förluster som kan uppvisas. Stöd till kvinnor ska särskilt priorite-
ras. Målet är att få upp jordbruksproduktionen till samma nivå som före Mitch och sam-
tidigt introducera bättre, mer uthålliga och miljövänliga metoder.

Ny metod. Trots att det var bråttom att få igång produktionen är det viktigt att projektet är
hållbart i längden. FRAMA valde därför en ny metod. Istället för att i förväg bestämma
behoven, lägga fast ramarna och sedan informera gjorde man tvärtom. Under en tre må-
nader lång kampanj i radio och genom möten på lokal nivå informerade projektledning-
en om den nya fonden och berättade att drabbade småbönder kunde söka stöd. Resulta-
tet blev överväldigande. De ansökningar om bidrag som kom in var tio gånger fler än
vad projektet kunde finansiera. Med alla ansökningar som grund fick FRAMA en över-
sikt av de verkliga behoven och kunde utarbeta mer detaljerade kriterier för hur stödet
ska fördelas. Hänsyn togs också till vilka kommuner som drabbats värst av orkanen och
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vilka andra organisationer som planerade insatser i området. För att bekräfta riktigheten
i antagandena gjorde FRAMA stickprovsundersökningar och fältstudier. Eftersom det
visade sig att behoven var olika i olika regioner, delades området in i fyra zoner och krite-
rierna för stöd anpassades till varje zon.

På det här sättet var det de drabbade fattigböndernas behov som styrde projektet. Först
när FRAMA visste att projektet var på rätt kurs och att det verkligen kunde åstadkomma
förbättringar för småbönderna, var FRAMA redo att bevilja krediter för en återupp-
byggnad. Under 1999 fick 37 446 människor i 105 byar i Matagalpa och Jinotega hjälp
genom projektet. Stödet gick till bidrag till brunnar, inhägnader för boskap, bevattnings-
anläggningar, rensning av stenar och sand från jordbruksmark, byggnation av nya silos
samt bi- och blomsterodlingar. I det fattigaste distriktet längst i öster koncentrerades den
första etappen till inköp av livsmedel för överlevnad samt enklare verktyg och utsäde för
den kommande skörden.

Under år 2000 har projektet utvidgats ytterligare. Uppskattningsvis 55 000 människor i
155 byar får under detta år hjälp genom fonden. Projektet avslutas under juni/juli 2000,
men FRAMA har redan gjort studier som ligger till grund för ett mer långsiktigt sidafi-
nansierat program som fortsättning av projektet.

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


