
P R O J E K T F A K T A  M I T C H

De fattigaste
styr biståndet själva
Prodel
Insats: 9 miljoner kronor

När orkanen Mitch drog över Nicaragua var det städerna i nordväst som drabbades hår-
dast – León, Chinandega, Chichigalpa, Esteli, Ocotal, Jinotega, Somoto och Matagalpa.
Det var bland de fattiga, de som bodde i de sämsta bostäderna på de mest oskyddade
platserna, som orkanen skördade de flesta offren.

I just de här städerna har Sida sedan många år ett projekt för lokal utveckling tillsam-
mans med INIFOM, det statliga kommuninstitutet i Nicaragua. Därför kunde Sida
inom bara en vecka styra om nio miljoner kronor till katastrofbistånd av de avsatta 60
miljonerna till projektet. Inriktningen förblev densamma, biståndet anpassades till de nu
ännu svårare förhållandena.

Projektet, som kallas Prodel, arbetar efter en metod som bygger på att invånarna själva
definierar, prioriterar och verkställer insatserna.

Insatserna går ut på att skapa bättre levnadsvillkor bland fattiga människor, i synnerhet
kvinnor, genom fördelaktiga krediter och gåvobistånd. Stödet går framför allt till tre ty-
per av verksamheter:

Reparation av hus. Under projektets första fas mellan 1993–1997 fick 2 500 familjer krediter
för att förbättra sina hus. Mer än 70 procent har gått till kvinnor. Under denna fas hand-
lade projektet om att bygga upp hus som förstördes under inbördeskriget. När Mitch för-
störde ytterligare 40 000 hus var problematiken i stort densamma och stödet fortsatte
enligt samma former.

Lokal infrastruktur. Detta omfattar gator, vattenförsörjning, avloppsledningar och gatube-
lysning. Invånarna prioriterar och verkställer själva. Under första fasen genomfördes
drygt 200 projekt till förmån för 25 000 familjer. Det ursprungliga målet var 64 projekt.
Många av dessa var katastrofförebyggande och hjälpte till att minska verkningarna av
Mitch. Bland annat konstruerades kanaler, diken och stenläggningar. Stödet ges som gå-
vobistånd.

Krediter för att starta eller driva egna småföretag vidare. Exempel är kvartersbuti-
ker, hembagerier eller syateljéer. Under första fasen fick 1 700 småföretagare tillgång till
7 900 krediter. Även här gick 70 procent av krediterna till kvinnor.

När lånen återbetalas går de tillbaka till den bank som Prodel samarbetar med. Det har
visat sig att fattiga generellt är betydligt bättre på att betala tillbaka sina lån än rika. Så är
även fallet i detta projekt. Större delen av kapitalet har gått tillbaka till banken och kan
på så sätt återigen lånas ut. Målet är att fram till år 2001, då projektets andra fas skall
vara klar, ha ett lånekapital på 32 miljoner kronor.
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När projektets första fas avslutades 1997 visade sig resultatet ligga långt över målet. Över
hälften av människorna i de städer som fått stöd har fått det bättre, kommunerna har
getts bättre möjlighet att utveckla sin infrastuktur och invånarna har fått större möjlighet
att påverka sin egen närmiljö.

För den andra fasen har Sida satt målet ännu högre. Nu är målsättningen att hjälpa
30 000 familjer, det vill säga runt 175 000 personer – över 40 procent av invånarna i de
åtta städerna.

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


