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Tyve års erfaring fra Nicaragua
For tyve år siden fik to danskere i kørestol en idé. Det slog
dem, at danske kørestole i Nicaragua kunne gøre en forskel.
Ingen havde næppe forestillet sig dengang, at det skulle blive startskuddet til en årelang indsats, med alt hvad det indebærer af glæder og sorger og en god portion tålmodighed.
Ved udgangen af 2012 slutter langt størstedelen af Dansk Handicap Forbunds arbejde i Nicaragua, og med det er tiden kommet til at gøre status.   
Med skildringen af tyve års indsats over for nogle af de svageste grupper i Nicaragua er det håbet, at dette magasin kan
bidrage til at gøre os klogere på de dilemmaer, enhver udviklingsorganisation og ethvert udviklingsarbejde står overfor.  
Hvordan og hvornår er man en kvalificeret samarbejdspartner?
· Ud fra hvilke kriterier definerer man, hvem man vil
samarbejde med, og hvad man vil bidrage med?
· Hvordan griber man ind, når man oplever, at den
gode vilje er ved at drukne i svindel og korruption?
· Hvornår skaber vi afhængighed frem for selvstændige
organisationer?
· Hvornår er vi i vores arbejde så styrende, at det opleves som
kontrol frem for et samarbejde med et fælles mål og sigte?
· Hvordan skaber vi stærke og bæredygtige organisationer?
· Hvordan får de tilstrækkelig handlekraft og styrke til at
påvirke det omgivende samfund til at tage ansvar for de
svageste grupper?

Det er vores håb, at dette magasin vil bidrage til debat og
forhåbentlig give svar på de mange spørgsmål. Vi ved, hvor
svært det kan være i det daglige arbejde at se, hvornår vi gør
en forskel. Men gennem skildringen af tyve års arbejde er der
mulighed for, at vi nu kan hæve os op og se, hvad der er lykkedes. Dansk Handicap Forbund har udført et pionerarbejde
i dansk udviklingspolitik. Det har været en rejse med mange bump på vejen. Men i dag er Dansk Handicap Forbunds
konklusion klar:  
Gennem et tillidsfuldt partnerskab er det muligt at påvirke
hinandens  organisationskulturer hen imod demokratiske og
bæredygtige organisationer, der har styrken til at forbedre levevilkårene for mennesker med handicap.
På baggrund af en lang række interviews i Danmark og Nicaragua har vi samlet de væsentligste erfaringer. Bidragene
kommer fra dem, der med ildhu og entusiasme tog de første
skridt, og som gennem tyve år har kæmpet for varige forandringer i Nicaragua. Men uden en stemme fra dem, det hele handler om, nemlig folk fra Nicaragua med handicap, ville
dette magasin være meningsløst. Derfor møder vi også dem,
der har kæmpet sig ud af udstødelse, isolation og fordomme, og som fortsat arbejder for at blive en integreret del af
det nicaraguanske samfund.

God fornøjelse
Anders Riis-Hansen

Det begyndte med

en gammel, slidt kørestol
To mænd i en gammel Opel Kadet indsamlede nedslidte kørestole.
Det blev startskuddet for snart 25 år siden til Dansk Handicap Forbunds indsats i Nicaragua.
Det er i foråret 1986. Gennem de sid-

tomt reservoir til opsamling af regnvand.
Siden den fatale morgen har Michael
Larsen betragtet og tacklet livet på godt
og ondt fra en kørestol.

En ven i kørestol
Under en langvarig genoptræning i Hornbæk i Nordsjælland møder Michael den
noget ældre Jesper Gunnarsen, der ligesom Michael er i færd med at lære at leve
livet fra en kørestol. (Jesper døde i 2010 i
en alder af 54)
De fleste er enige om, at hvis det ikke
havde været for Jespers ukuelige engagement,
så ville Dansk Handicap Forbund næppe i
dag kunne kigge tilbage på over tyve års
ulandsarbejde i Nicaragua.
Det var ham, der skabte de første kontakter mellem DHF og Nicaragua komitéen,
og det var ham, der fik Michael med på
ideen om, at kørestole måtte kunne gøre
gavn i det hårdt prøvede Nicaragua.
Siden de venstreorienterede oprørsstyrker

FotO: Nicaragua Komiteen

ste år har Nicaragua været skueplads for
en stadig mere voldsom krig mellem den
sandinistiske regeringshær og de amerikansk støttede oprørstyrker, ’contraerne’. Men det er hverken krig og ødelæggelse i et fjernt mellemamerikansk land,
der optager den 19-årige Michael Larsen
dette forår. Han er som så mange andre
unge på hans alder ved at udleve drømmen om at rejse ud og opleve verden. De
sidste måneder har han rejst tværs gennem Europa og er nået til det sydøstlige
Tyrkiet. Her er han på vej op ad bjerget
Nemrut for at nyde solopgangen over det
vidtstrakte landskab. Men Michael husker
ikke nogen solopgang, kun, at han vågner liggende i en bus med kraftige smerter
og fornemmer, at noget er galt, helt galt.
Han kan ikke bevæge benene. Fragmenter af, hvad andre har fortalt, har han
stykket sammen til, at han må være faldet
flere meter og er endt på bunden af et

En container med brugte kørestole blev startskuddet til den årelange indsats i Nicaragua.
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tvang det forhadte diktatur fra magten i juli
1979,  havde landets revolution haft en stor
skare af venner på den danske venstrefløj.
Jesper Gunnarsen var med sin fortid som
fagforeningsaktivist en af dem. Den unge
Michael Larsen skulle snart blive det.
- Jeg tror, Jesper manglede en sag at       
kæmpe for. Det blev i hvert fald en vej
til at give vores nye liv mening, fortæller
Michael i dag.
- Jesper var en ildsjæl, men også en
bisse. Han var ukuelig og stædig, og hans
indstilling var, at hvis man ville et eller
andet, så kunne det også lade sig gøre,
bare man forenede en passende mængde
flid, frækhed og gå-på-mod, husker Michael tilbage.

Nedslidte kørestole
Den næste tid tog projektet form. I Michaels lille Opel Kadet kørte de to rundt til
plejehjem og sygehuse og hentede nedslidte kørestole.
- Det var noget upraktisk. Der var jo
ikke meget plads i bilen til kørestole, når
der samtidig skulle være plads til Jespers og
min, mindes Michael. Men også det havde
Jesper en løsning på. Gennem sine gamle
fagforeningskontakter fik han arrangeret,
at man på aftalte steder og tidspunkter
kunne stille de brugte kørestole på en DSB 
station, så skulle Statsbanerne nok sørge for
at få dem fragtet til reparationsværkstedet i
den lille stationsby Svinninge på Sjælland.
I  1990 ankom den første container
med kørestole til Nicaragua, og med den
begyndte en lang og sej indsats for nogle
af de fattigste og mest udsatte grupper i
Nicaragua. 77 millioner danske bistandskroner har siden fundet vej til Dansk
Handicap Forbunds udviklingsprojekter
i Nicaragua. ■

FotO: stig stasig

DHF har i Nicaragua valgt
en anden strategi end mange
andre organisationer. Man har
i hele perioden valgt at være til
stede i landet med eget kontor
og mandskab, og man har siden
de to første produktionsprojekter,
der hver havde én partner,
arbejdet med projekter, der har
inkluderet mange partnere. Det
har givet DHF  indflydelse og
mulighed for styring – men det
har også givet DHF mulighed
for gradvist at overdrage
ansvar og styring til de lokale
organisationer i takt med, at de
bliver klar. I udviklingsjargon
kalder man det ekstra bidrag,
den danske organisation tilfører,
for ”tillægsværdi” – altså
den værdi, der begrunder, at
der overhovedet skal være en
dansk organisation imellem de
offentlige udviklingsmidler og
de lokale organisationer. Efter
læsning af magasinet her kan
enhver frit dømme, om den
udvikling, der er sket i Nicaragua
med de samme midler til
rådighed kunne være sket uden
DHF's mellemkomst.  
projektrådgivningen

Michael Larsen (tv) og Henry Lind har
været med fra begyndelsen, og er fortsat
nøglepersoner i Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde.

Idealisme & tilfældigheder
- I begyndelsen havde vi lidt den tilgang, at bare vi gjorde noget, så var det
ikke helt galt. Den der aktivistiske tilgang
er måske udmærket i begyndelsen, men
den er ikke særlig bæredygtig i det lange løb, forklarer Michael i dag.
Michael Larsen er fortsat en af nøglepersonerne i Dansk Handicap Forbunds
ulandsarbejde.   Han har sammen med
Henry Lind, der i dag er ulandskonsulent
for DHF’s engagement i Latinamerika,  delt
sejre og nederlag gennem tyve år.
Når de i dag kigger tilbage, så var det
i de første år en cocktail af idealisme og
tilfældigheder, der drev ulandsarbejdet.
Begreber som strategiske ydelser, organi-

satorisk kapacitet og fortalervirksomhed
havde endnu ikke sneget sig ind i ordbogen
hos de entusiastiske ulandsfrivillige.
- Jeg har med tiden og ofte på den
hårde måde måtte sande, at solidaritet
alene, og kontrol alene ikke er nok til at
bære projekterne. Vi bliver nødt til at stille
konkrete krav og skabe et fælles værdi
grundlag med vores samarbejdspartnere,
fortæller Henry Lind.  

Stolthed
- Jeg er nået frem til den erkendelse, at
det vigtigste er at få opbygget stærke,
medlemsforankrede organisationer, der
har kraft og mod til at tale og forsvare

deres egen sag. Først når det er lykkedes, kan man sige, at arbejdet er gjort,
siger Henry Lind.
Man fornemmer da også tydelig stolthed
hos Michael og Henry, når de kigger tilbage
på de mange års indsats i Nicaragua.
Det, der i begyndelsen lignede tilfældigheder, er med tiden vokset til et mere
helstøbt og professionelt udviklingsarbejde.
Et stykke udviklingsarbejde, der har vist
sig at være i tråd med den arbejdsmetode,
der i dag kaldes udviklingstrekanten. Et
redskab og analyseværktøj, der gennem
de sidste fem år er blevet udviklet af
danske ngo’er og udviklingsorganisationer
i fællesskab. ■
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tilbageblik
1990 – 1995: 1. fase
I de første fem år var nøgleordet
jobskabelse. Et kørestolsværksted
i Managua og et snedker- og tømrerværksted i Ciudad Sandino var
de to bærende projekter i Nicaragua. Målet var at gøre de ansatte
med handicap i stand til både fysisk og mentalt at kunne klare et
arbejde, og ad den vej skabe et
minimum af indtægt

1990 – 1993: Snedkerværksted
Partner – Solidez
Formål: jobskabelse
Beløb: 4 mill. kr.

1993 – 1996: Kørestolsværksted
Partner – FUMI
Formål: jobskabelse, produktion af hælpemidler
Beløb: 4 mill. kr.

1994 – 1998: Kvindeprojektet
Partner – Solidez
Formål: organisationopbygning og udvikling
4 mill. kr.

1995 – 2000: 2. fase
De næste fem år fortsatte indsatsen med at skabe
arbejdspladser. Men samtidig begyndte man gradvist
at styrke Nicaraguas handicaporganisationer. Målet var,
at de en dag selv ville være i
stand til at kæmpe for egne
rettigheder. Midlet var fortsat uddannelse samt en bred
vifte af ydelser og tjenester, der kunne lette hverdagen for målgruppen. Kørestole, proteser, blindestokke, krykker, glasøjne, høreapparater var nogle af de hjælpemidler, man bidrog med.
I samme periode begynder man at samarbejde med landets døveorganisation, hvor man bl.a bidrager med uddannelse af tegnsprogstolke.
Tolke, der kom til at spille en afgørende rolle, når de døves krav om
rettigheder skulle formidles over for landets myndigheder.

2000 – 2012:. 3. fase
Fra årtusindskiftet og nu
en del erfaringer rigere
fortsætter arbejdet med at
styrke de lokale handicapbevægelser og gøre dem til
demokratiske medlemsorganisationer. Gennem de sidste år er alle kræfter blevet
brugt på at kvalificere organisationerne, så de selv
er i stand til at påvirke de
nicaraguanske myndigheder. Tanken har været, at
forudsætningen for en bæredygtig udvikling er at få det omgivende samfund til selv at tage ansvar for de udsatte grupper af mennesker med handicap.
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1995 – 1999: Prodinic I
30 partnere
Formål: jobskabelse og organisationsudvikling
12 mill. kr.

1999: Broprojekt
30 partnere
Formål: jobskabelse og organisationsudvikling
2 mill. kr.

2000 – 2003: Prodinic II
25 partnere
Formål: organisationsudvikling.
16 mill. kr.

2004 – 2007: ODIN
8 partnere
Formål: rettighedsarbejde og organisationsudvikling
20 mill. kr.

2008: Broprojekt
8 partnere
Formål: rettighedsarbejde og organisationsudvikling
1 mill. kr.

2009 – 2012: UNIDAD
8 partnere i Nicaragua, 4 i Honduras
Formål: rettighedsarbejde og organisationsudvikling
22 mill. kr.

UDVIKLINGSTREKANTEN
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Bedre Vilkår for målgrUPPen

Viden og cases til fortalerVirksomhed
indrage målgrUPPens stemme

Gennem de sidste 10 til 15 år er der kommet stadig større fo-
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kus på nødvendigheden af at skabe et uafhængigt og stærkt civilsamfund for at sikre fortalervirksomhed som et redskab til at
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fortalervirksomhed ofte først bliver relevant i en senere
projektrådgivningen
fase af projektet. Der kan også være mindre projekter
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De første danskere
i revolutionens fodspor
Stor optimisme afløses af de første frustrationer
Som venner og støtter af revolutionen i Nicaragua var Henry Lind, Michael
Larsen og mange andre vidner til, at det
faktisk kunne lade sig gøre at skabe forandringer. Det var lykkedes et fattigt folk
at slippe af med diktatoren Anastasio
Somoza, og trods USA’s massive støtte til
oprørerne, de såkaldte 'contraer', var de
venstreorienterede socialistiske sandinister stadig ved magten. Samtidig var landet heller ikke blevet en trist og trøstesløs kopi af Cuba eller andre beslægtede
kommunistiske regimer. Flere af de danskere, der arbejdede i Nicaragua i disse år,
fremhæver netop det som en af grundene
til, at de valgte at kaste deres kærlighed
over Nicaragua og den unge revolution.
Langt de fleste organisationer, der enten arbejdede for - eller hvis medlemmer
levede med - forskellige handicap, var selv
lige så trofaste støtter af sandinistfronten,
som sandinisterne var loyale over for dem.
Det var, som om der var muligheder i det
her land. Revolutionen havde nu ti år på
bagen, og de første projekter skulle til at
tage form, men så skete der det, som ingen
troede kunne ske: Sandinisterne blev stemt
fra magten ved valget i 1990.
En ny regering under ledelse af Violeta
Chamorro, der selv var en del af revolutionsjuntaen tilbage i 1979, indtog nu
præsidentembedet. Hun overtog et land,
der økonomisk var kørt i sænk, og som
skulle til at heles oven på en opslidende
krig. En krig, der havde efterladt tusinder af
nicaraguanere med krigsskader. FN anslår,
at der  i 1990 var over 200.000 mennesker
med handicap som følge af de langvarige
borgerkrige.
Efter magtovertagelsen gik regeringen
straks i gang med en økonomisk hestekur,
der beskar de offentlige udgifter med 30
% og dermed sendte tusinder af ansatte
ud i arbejdsløshed. Samtidig fjernede
regeringen enhver økonomisk støtte til
8

de organisationer, der havde været loyale
over for sandinisterne. Flere af dem lå nu
i økonomiske ruiner.
Det blev en tid, hvor de trængte organisationer bød de udenlandske donorer
velkomne med åbne arme.

Jobskabelse
I  disse år steg antallet af fattige voldsomt. Over en fjerdedel af befolkningen
levede under FN’s fattigdomsgrænse, og
de, der tilmed levede med et handicap,
havde meget få chancer for at skabe sig
noget, der lignede en tålelig tilværelse.
Kun de, der havde mulighed, for at blive
forsørget af familie og slægtninge, kunne
skimte håb i horisonten.    
Det lå derfor lige for, at ikke bare DHF,
men en lang række udenlandske donorer
valgte at støtte og etablere projekter, der
kunne skabe arbejdspladser for nicaraguanere

med handicap og dermed sikre grundlaget
for en beskeden indtægt. Fremstilling af
brændselsbriketter, kyllinge- og ananasfarme,
forskellige snedker- og kørestolsværksteder
er blot nogle af de mange projekter, der
så dagens lys i de første år.  
En af de første, der var med til at
tegne solidaritetsarbejdet mellem Dansk
Handicap Forbund  og Nicaragua var Ove
Faurby. Ligesom Henry Lind havde han været
draget af de revolutionære forandringer.
Sin tid som militærnægter tilbragte han
på Nicaragua Komitéens kontor i Århus og
deltog derefter i forskellige skolebyggerier,
som Nicaragua Komitéen og danske frivillige stod for i midten af firserne.
I  1989 møder han skotten David
Thomson, der stod i spidsen for den lokale
organisation SOLIDEZ, der arbejdede for
at forbedre levevilkårene for krigsskadede
borgere. Organisationens medarbejdere

SOLIDEZ, Solidaridad Internacional con los Lisiados de Guerra
– International solidaritet med krigsskadede.

Det var ikke altid lige let at få de første projekter på skinner, men Ove Faurby kan stadig grine
og bor den dag i dag i Nicaragua.

var ikke selv krigsskadede, men udførte
projekter til gavn for krigens ofre. Med
SOLIDEZ i Nicaragua og Dansk Handicap
Forbund i Danmark var der nu knyttet en
kontakt, der kunne virkeliggøre drømmen
om, at danske kørestole kunne gøre en
forskel i Nicaragua.
SOLIDEZ havde den direkte kontakt til
dem, der manglede kørestole. Jesper og
Michael fra Dansk Handicap Forbund havde
efterhånden fået indsamlet tilstrækkelig
mange kørestole til at fylde en container.
SOLIDEZ blev derfor DHF’s mest oplagte og
tætteste samarbejdspartner i Nicaragua i
de næste mange år.
Men på begge sider af Atlanten var man
klar over, at der ikke var det store perspektiv
i at uddele danske kørestole i Nicaragua. De
var ofte for store til de nicaraguanske brugere,
og samtidig var det meget begrænset, hvad
det skabte af arbejdspladser i Nicaragua.
Hvis der skulle skabes arbejdspladser til
nicaraguanere i kørestol, skulle der tænkes
større og mere langsigtet.

Fra krigsskadet soldat til snedker
I 1992 er samarbejdet fortsat nyt og visionært, da de to organisationer lukker dørene op til et snedkerværksted i Ciudad
Sandino. Her står monterede maskiner klar
til at sætte en møbelproduktion i gang,
der ikke bare skal sikre fast beskæftigelse
til 15 mænd og kvinder, men også vise, at
mennesker med handicap kan producere
møbler af lige så god kvalitet som andre.
Ambitionerne er høje, og fra starten lever
drømmen om at lave legetøj af en så høj
kvalitet, at det tilmed kan tage konkurrencen op med importeret legetøj. Derfor
tæller værkstedet indtil flere udenlandske
rådgivere, der kan bistå og vejlede inden
for snedkerfaget, design og udvikling af
nye produkter. Også fysio-og ergoterapeuter er tilknyttet for at give de ansatte
bedst mulige betingelser.
María Felix fra SOLIDEZ husker stoltheden og glæden, den dag værkstedet
blev indviet.
- Vi havde bygget en scene i byen, og alle
de nyuddannede tømrere var der med deres
familier. Det var en smuk dag - og virkelig
noget, der blev værdsat af borgmesteren,
fortæller María Felix i dag tyve år efter.
Det var fra starten født til at være en

succeshistorie, ikke mindst for den danske
presse, der havde blik  for de billeder og
historier, der var at hente på værkstedet.  
- Den smukke pige i kørestol, den
gamle guerillasoldat og det pædagogiske
legetøj, det var lidt af et mediescoop, som
også DANIDA var glade for at sole sig i, at
de var med til at finansiere, fortæller Ove
Faurby, der var med til indvielsen i 1992.
- Flere af tømrerne var faktisk rigtig
dygtige, forklarer Ove Faurby, der selv
købte stole, som har holdt i over ti år. Sammenlignet med dem, man ellers kan købe
i Nicaragua, så vidner det om, at kvaliteten
faktisk var høj. I ordrebogen stod samtidig
leverancen af trækasser til elektroniske
guitarstemmemaskiner til det amerikanske
marked, så der var grund til optimisme i
begyndelsen. Men det, der tegnede til at
skulle blive en mindre mønstervirksomhed
for fysisk handicappede, begynder snart
at vise de første svagheder.

Stille død
Enkelte af maskinerne er ikke gearet til
massefremstilling. En af dem bryder helt
sammen efter det første år. Flere gange
må man meddele kunderne, at man ikke kan overholde leveringsaftaler. Administrationen er mildt sagt fraværende.
Manglende bogføring og regnskaber gør
det umuligt at vurdere værkstedets levedygtighed. Fraværet af en administrerende direktør er tilmed kilden til mange frustrationer, ikke mindst når der ikke
blev lavet lønindberetning.
Samtidig begynder kvalitetskontrollen
at svigte, og produktiviteten er lige så lav,
som sygefraværet er højt.
- Når jeg ser tilbage på det i dag, så
stillede vi simpelthen ikke høje nok krav til
de ansatte. Vi var alt for overbeskyttende
og så dem kun som ofre, vi skulle hjælpe,
og som fortjente alt, hvad vi kunne give
dem, fortæller María Felix. Hun husker,
at en dansk ansat fysioterapeut brugte
meget tid på at køre de ansatte til og fra
hospitalet, bare der var det mindste.
De interne konflikter stiger, og stemningen på værkstedet bliver mere og mere
utålelig.
På trods af den uholdbare situation
lykkes det hverken SOLIDEZ eller DHF at få
personalet til at leve op til aftaler om en

økonomisk og administrativ genopretningsplan. I  sensommeren 1993 vælger
DHF derfor -  trods flere forsøg på at gøre
det til en levedygtig forretning - at lukke
for hanen.
SOLIDEZ og DHF forsøger at sikre sig fuld
kontrol med og ejerskab til værkstedet, men
personalet mener ikke, at det er svaret på
de økonomiske trængsler.
En opslidende og langvarig retssag
mellem værkstedets personale på den
ene side og SOLIDEZ på den anden ender
med at give SOLIDEZ medhold. I de to år,
mens retssagen stod på, led værkstedet
en stille død og står den dag i dag som et
af flere eksempler på, hvor svært det er at
skabe bæredygtige produktionsværksteder.
Maria Felix erkender, at der var mange
børnesygdomme og fejl, som der ikke blev
rettet op på i tide. Men selvom produktiviteten var lav, og der var en svigtende
arbejdsdisciplin, så understreger hun, at
man ikke kan stille de samme krav om
økonomisk bæredygtighed og hele tiden
have fokus på bundlinjen, når det drejer
sig om et beskyttet værksted.
- Lige meget hvad, så var der en gruppe
mennesker med handicap, der fik en helt
ny tro på sig selv. De fik en tømreruddannelse, som de har haft glæde af siden hen,
fortæller María Felix.

Manglende regnskab
Det var ikke kun i Nicaragua, at problemerne begyndte at melde sig. Også i Danmark er der en oplevelse af, at der ikke er
tilstrækkelig styr på det.
En sommer er Michael Larsen inde på
Dansk Handicap Forbund på Hans Knudsens Plads for at sige hej til sin gamle
ven Jesper, som han havde indsamlet de
allerførste kørestole sammen med. Her
opdager han, at bilag for de sidste to års
aktiviteter på snedkerværkstedet i Ciudad
Sandino ikke var blevet bogført, men lå
henkastet i en papkasse. Det var tydeligt,
at det ikke var regnskaber og revision, der
sled på kræfterne.
- Jeg ku’ godt se, at den var gal. Jeg
satte mig ned på min flade røv og lærte
mig selv at føre regnskab, fortæller Michael,
der den dag i dag undrer sig over, at de
faktisk fik en revisor til at godkende det.  ■
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Lederen af kørestolsværkstedet i Managua, Omar González, blev træt af danskerne og var med til at afbryde samarbejdet tilbage i 90'erne.

Kørestolsværksted
lever stadig
I 1990’erne var det Dansk Handicap Forbunds prestigeprojekt. I dag er begejstringen væk, 			
og alle erkender, at det er benhårdt at drive bæredygtig forretning i Nicaragua.
- Jeg ville ønske, du havde set værkstedet for 15 – 20 år siden. Den gang
var det helt anderledes. Vi var 18 ansatte, receptionist, bogholder, kok, chauffør
og ni mand på værkstedet. Vi havde både
jeep og ladvogn. Der var en god stemning
og masser at lave.
Det er direktøren for værkstedet, Omar
González, fra den nicaraguanske ngo FUMI,
der tager imod på et slidt kontor, som
støder op til lagerbygningen, der stadig
fungerer som kørestolsværksted. Her sidder to ansatte i kørestol og reparerer på
en kørestol, en af de få ordrer, der i dag
finder vej til værkstedet.
Det er, som om nogle har været forbi
og støvsuget stedet for energi, men behændigt har undgået at fjerne støv og
snavs, der ligger som et fedtet lag på alle
vandrette flader.

Omar finder et vemodigt smil frem, når han
fortæller om, dengang projektet også talte
et mobilt værksted og kunne producere 50
kørestole om måneden ved siden af den
øvrige produktion og reparation af krykker, rollatorer og gangstativer. Dengang
kunden hed den offentlige sygesikring, og
konkurrencen ikke var så hård som i dag.
I 2011 er det på et helt år ikke blevet
til mere end 15 kørestole, og det er længe
siden, der er blevet udbetalt lønninger.
Det er en åbenhjertig Omar, der giver
sit bud på, hvorfor dagens virkelighed er så
langt fra  dengang, hvor værkstedet var et af
DHF’s prestigefyldte projekter i Nicaragua,
og hvor den lokale organisation FUMI var
en af de vigtigste samarbejdspartnere.
- Vi var hele tiden underlagt en følelse
af, at nu skulle vi have bogføringen og regnskaberne klar, for nu kommer danskerne,

FUMI, Fundación para la Movilidad Independiente, Stiftelsen for fri bevægelighed
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nu kommer Ove, Henry eller Heidrun. I 
dag giver det jo god mening, det må jeg
erkende, men dengang oplevede vi hele
tiden at være under kontrol. Der var ikke
en følelse af at være partnere.
Omar husker, hvordan det spillede ind,
at det ikke var værkstedets egne penge.
Det, at pengene kom fra en donor, var også
med til at skabe en vis uansvarlighed hos
flere af medarbejderne, hævder Omar.
- Hvis en ansat havde fødselsdag, så
var det pludselig ikke nok med pizza. Nej,
nu skulle det være kylling. Og hvis der var
noget, der kunne sælges, selvom det var
indkøbt til værkstedet med et helt andet
formål, så…’Jamen, lad os få det solgt,
vi er de fattige’. Vi var ikke gode nok til
at styre de midler, vi fik, fortæller Omar
og tilføjer, at i dag står menuen på sorte
bønner, om det så er fødselsdag eller ej.

Tilbage i midten af 90’erne må DHF igen
konstatere, at det er meget svært at få de
lokale samarbejdspartnere til at styre økonomien på de store projekter, og endnu
engang bliver stemningen mere og mere anspændt, efterhånden som pengene
forsvinder ned i et stort, sort hul. Og den
bliver ikke bedre, da FUMI kommer med
planer om nye bygninger og bedre værkstedsfaciliteter uden at honorere DHF’s
ønske om realistiske virksomhedsplaner,
hvor indtægter og udgifter er i nogenlunde tålelig balance.
I takt med, at DHF forsøger at presse på
for større økonomisk kontrol, stiger behovet og ønsket om at kappe navlestrengen
til DHF og stå på egne ben. Det ligner et
mønster, der er ved at gentage sig, da der
bliver raslet med de juridiske sabler. Men
Ove Faurby og Henry Lind har på dette
tidspunkt stadig en lang og opslidende
retssag i forbindelse med snedkerværkstedet i Ciudad Sandino i frisk erindring
og indser, at trods en juridisk sejr, så er
der ingen vindere, tværtimod, så synes det
klart, at de største tabere er blevet dem,
man oprindelig ønskede at hjælpe. Man
vil for alt i verden undgå endnu et juridisk
forløb, der vil kunne løbe over flere år, og
man beslutter sig derfor for en pragmatisk

holdning. Det betyder, at man i april 1996
overdrager værkstedet til FUMI, men fastholder dansk repræsentation i bestyrelsen
for værkstedet. Men også den konstruktion
fører til utallige konflikter, der først kom
til en afslutning, da samarbejdet endeligt
ophører i 1997.

Drevet af idealisme
I de unge år var ulandsarbejdet både i Nicaragua og i Danmark drevet af en aktivistisk og idealistisk ånd. Men trods masser af god vilje og entusiasme havde de
enkelte projekter fortsat svært ved at blive til bæredygtig udvikling og overlevede
alene på de forskellige bidragyderes nåde.
Der er nu hverken anger eller dårlig
samvittighed at spore, når man konfronterer
Michael Larsen og Henry Lind og beder dem
forholde sig til fortiden.
- Det er jo meget klart, at vi gjorde,
som vi gjorde. Der var nogle mennesker
med handicap, de havde ikke noget job,
det kunne vi hjælpe dem med, men når
man ser tilbage på det i dag, så var alle
de ambitiøse produktionsprojekter dømt
til at gå galt, siger Henry Lind.
- Det er jo vanvittig svært og krævende at
drive forretning. Konkurrencen er benhård.
Man skal være opsat på at knokle 24/7 for

at få nogle penge ud af det. Om det så var
møbler, kørestole, kyllinger eller ananas,
så kom der ganske enkelt ikke nok ud af
det i den anden ende, fortæller Henry Lind.

Spild af penge
I dag tøver hverken Michael Larsen eller
Henry Lind med at kalde de første år for
fjumreår. Med et slag på tasken, så har
ca. 2,5 millioner kr.  været spildt.
- Havde vi den erfaring, som vi har i
dag, så havde vi ikke brugt penge på de
store produktionsprojekter. Så havde vi jo
haft en strategi. Det havde vi ikke på det
tidspunkt, fortæller Henry Lind.
I  erkendelse af, hvor svært det var
at få de store projekter til at løbe rundt,
forsøgte man gennem en række kurser at
efteruddanne og kvalificere de ansatte
til at klare arbejdet, men trods mange
anstrengelser lykkedes det ikke at skabe
noget, der lignede varige og levedygtige
arbejdspladser til mennesker med handicap.
- Jeg tror roligt, man kan sige, at
vi var for ambitiøse i den første tid. Vi
undervurderede ikke bare, hvor svært,
det er at drive en levedygtig forretning.
Vi havde heller ikke et realistisk billede
af, hvad de ansatte med handicap kunne
klare, forklarer Henry Lind. ■

U
kørestolsværkstedet
Hvis vi ser på casen med kørestolsværkstedet ud fra udviklingstrekanten, kan vi konstatere, at den organisatoriske kapacitet i Dansk Handicap Forbund, FUMI, SOLIDEZ og på
selve værkstedet næppe var tilstrækkelig til, at projektet kunne lykkes
– også selvom den type projekter
har svært ved at blive bæredygtige
på markedsbetingelser.  
projektrådgivningen
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En ny strategi
ser dagens lys
Samarbejdet med de organisationer, der arbejder for handicappede, vakler. Et tæt samarbejde med organisationer, der består af
nicaraguanere med handicap, ser dagens lys.
Henry Lind husker særligt en juleferie
i Managua. Det er julen 1997. Der er gået
13 år, siden han forlod Danmark for selv
at opleve de forandringer, revolutionen
satte i gang i sommeren ’79. Når han har
været tilbage i Danmark, har en stor del
af tiden handlet om at finde tilbage til
Nicaragua. Selv om revolutionen og sandinisterne har budt ham flere skuffelser
end glæder, så er han ikke i tvivl om, at
den danske bistandsindsats kan gøre en
forskel, og han er glad for at være en af
dem, der kan være med, hvor det sker.
I julen 1997 sidder han nu som projektkoordinator for DHF’s udviklingsprojekter
i landet og er ved at lave årsrapporter. Ved
gennemgangen af de mange projekter
opdager han, at der er et fællestræk ved
mange af dem, der ’bonner uheldigt ud’,
som Henry Lind kalder det.  
- De projekter, der var dyrest per
tilgodesete, og som havde sværest ved at
komme ordentlig ud til målgruppen, var
alle drevet af organisationer, der talte og
arbejdede på vegne af de handicappede
- men som ikke bestod af folk, der selv
havde et handicap.
Henry Lind mente, at der måtte være en
sammenhæng. Og den antagelse kommer
til at sætte skub i et større udskillelsesløb, der får stor betydning for flere af de
samarbejdspartnere, man havde arbejdet
med, siden de første kørestole nåede frem
til Nicaragua i 1989.
Hjemme i København sad Michael Larsen
og havde gjort sig de samme overvejelser.
Siden han var 19 år, havde han selv siddet i
kørestol, og i modsætning til de danskere,
der arbejdede i Nicaragua, vidste han fra
sine nu ti år i en kørestol, hvad det vil sige
at leve med et handicap.
Også han tænkte, at der kunne være en
forbindelse mellem fraværet af bæredygtighed og det faktum, at ansvar og ejerskab lå
12

hos organisationer, der handlede på vegne
af mennesker med handicap, og ikke lå
hos medlemsorganisationer bestående af
nicaraguanere med handicap.
- Flere af dem, vi samarbejdede med, var
ofte nogle organisationer, hvor det næsten
virkede, som om de stod og vinkede og
sagde: ’Se her! Her har vi nogle handicappede, giv os nogle penge.’ Havde vi haft
en strategi, så havde vi også været meget
mere spidse på, hvem vi ville samarbejde
med, fortæller Michael.
- Samtidig havde vi faktisk ignoreret den
dyrekøbte erfaring, som Dansk Handicap
Forbund havde gjort sig. Havde vi spurgt
dem i forbundet herhjemme, så havde vi jo
fundet ud af, at man for 75 år siden havde
stoppet samarbejdet med velmenende
hattedamer og læger og smidt dem ud
af organisationen, netop for at sikre reel
indflydelse.  Det er jo i bund og grund kun
mennesker med handicap, der kan sætte
dagsordenen og ved, hvad behovene er.
- Engang forsøgte man jo også at forhindre tegnsprogets udbredelse i Danmark,
fordi man mente, at de døve havde bedre
af at lære at mundaflæse. Hvem ved, hvad
der er bedst for de døve? Hvis de døve
mener, de bedst kan kommunikere med
tegnsprog, så er det vel det sprog, der skal
bruges. Jeg ved godt, hvordan jeg vil have
min kørestol, jeg ved godt, hvordan jeg
vil have, at kørestolsramperne skal se ud,
forklarer Michael.  
Alt for mange projekter blev drevet
og udført hen over hovedet på målgruppen, hævder Michael, og undrer sig i dag
over, at de ikke på et tidligere tidspunkt
indså nødvendigheden af i meget videre
udstrækning at inddrage målgruppen i
beslutningerne.
Både Henry Lind og Michael Larsen
fortæller, at det ikke var en tilfældighed,
at de døve for eksempel aldrig sad med ved

Michael Larsen (tv) og Henry Lind

bordet, når der skulle træffes beslutninger.
Nej, de måtte ikke være med i projektets
bestyrelse, da man dengang mente, at
de var for svage til at udtrykke sig og til
at deltage i det organisatoriske arbejde.
- De døve og blinde blev ganske enkelt
udelukket, og det tog nok en tre til fire år
at genvinde deres tillid, husker Henry Lind.
Den udlægning kan Ove Faurby ikke
genkende. Han mener, at de blinde ikke
på noget tidspunkt er blevet udelukket,
men husker, at han gjorde det klart for de
døves organisation, at så længe de ikke
kom med nogle projektansøgninger og
ikke var partnere, så kunne de heller ikke
forvente, at man stillede tegnsprogstolke
til deres rådighed.
- Problemet var jo, at vi andre ikke
kunne tegnsprog, og jeg mener heller ikke,
at vi havde ressourcerne eller muligheden
for at stille det til rådighed, forklarer Ove
Faurby, og tilføjer, at det dengang også
handlede om at få dem til at komme med
nogle kvalificerede projektansøgninger.

FotO: stig stasig

Fortsat bitterhed

Nye partnere
Siden årtusindskiftet har der i DHF været
en betydelig prioritering af samarbejdet
med medlemsorganisationer, der består
af mennesker med handicap. Enkelte organisationer, der ikke kan betegnes som
egentlige medlemsorganisationer, har dog
fortsat samarbejdet med DHF. Men kursskiftet bliver lagt i årene op mod år 2000.
Ifølge Henry Lind er det en strategisk ændring, der i bund og grund handler om at
gøde jorden, så nicaraguanere med handicap bliver stærke nok til selv at forsvare
deres rettigheder.
- Det, der optager mig mest i udviklingssammenhænge, det er, at en fattig kvinde,
en fattig bonde eller en nicaraguaner med
handicap får den der oplevelse af: ’Det er
mig, der kan, det er mig, der styrer, det
er mig, der taler på egne vegne eller på
gruppens vegne'. Derfor tøver jeg heller
ikke, når jeg i dag siger, at det skal være
mennesker med handicap, der udtaler sig
på deres vegne, siger Henry Lind.

Den nye strategi skabte frustration hos
mange af de organisationer, der gennem
flere år havde betragtet Dansk Handicap
Forbund som deres nærmeste, tætteste
samarbejdspartner. Selvom det i dag ligger
år tilbage, at DHF indstillede samarbejdet
med María Felix fra SOLIDEZ og andre beslægtede organisationer, så er der fortsat bitterhed og ærgrelse at spore. María
Felix fortæller, at hun ikke ønsker at lade
sig interviewe om sin oplevelse af bruddet, men efter at have aflyst to gange møder hun op for at forklare sin frustration.
- Vi havde et meget tæt samarbejde
med danskerne. De var ligesom vores ’godfather’. Det var os, der knyttede kontakt
til alle handicaporganisationerne, både
de krigsskadede, de døve, de blinde. Det
var os, der kom med ideen om at støtte
handicaporganisationerne, forklarer María
Felix, og vi oplever, at takken for den
indsats var, at vi blev udelukket fra videre
samarbejde og projektstøtte.
- Jeg er helt enig i, at handicaporganisationerne taler på egne vegne, men der
skal jo være en tæt alliance mellem dem og
os, understreger María Felix, der mener, at
handicaporganisationerne aldrig var nået
dertil, hvor de er i dag, hvis det ikke havde
været for netop den indsats, som SOLIDEZ og
lignende organisationerne havde stået for  
- Jeg har aldrig været enig i DHF’s
beslutning, og det har jeg også sagt klart
og tydeligt.
I dag sidder María Felix tilbage med en
oplevelse af, at hun er blevet lukket ude
af det gode selskab, fordi hun har været
for kritisk over for DHF’s strategi, som hun
mener, har været med til at slå en kile ned
mellem handicaporganisationerne og de
ngo’er, der udfører projekter, der tilgodeser
mennesker med handicap.
- Påstanden om, at vi ’lever’ af dem
med handicap, giver ikke mening. Det er
da omvendt, det er ofte dem, der benytter
sig af, at vi kommer til at beskytte dem
mere,end godt er, og dermed sætter de
sig i en fordelagtig position, forklarer hun.  
Mens organisationer som SOLIDEZ og
andre har oplevet skuffelse og ærgrelse
over DHF’s kurskifte, så er det næppe
nogen overraskelse, at en stor del af den
nicaraguanske handicapbevægelse har set

det som et tiltrængt og nødvendigt kursskifte, der har været afgørende for, at de i
dag står langt stærkere som organisationer.  
Et stenkast fra DHF’s kontor i Managua sidder Alma Nubia. Som ung pige
blev hun invalideret, da en hjemmelavet
bombe eksploderede mellem hænderne
på hende. Det var den gang, modstanden
mod Somoza-diktaturet var på sit højeste.
I dag er hun sekretariatsleder i FECONORI,
en paraplyorganisation, der tæller 21 nicaraguanske handicaporganisationer. Når
hun i dag ser tilbage, så mener hun, det
var på høje tid, at DHF traf beslutningen
om at nedtone samarbejdet med SOLIDEZ
og andre lignende organisationer, for
der var ingen af de medlemsbaserede
handicaporganisationer, der følte sig repræsenteret af dem. Hun mener samtidig,
at det var nødvendigt, at det kom til et
brud, for der var altid en følelse af, at ”vi
var til for dem”. ■

FECONORI, Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad –
Paraplyorganisation, der tæller de vigtigste
handicaporganisationer i Nicaragua

U
At arbejde med medlemsbaserede organisationer med demokratisk
struktur, som vi kender det fra Danmark, er faktisk langt fra så almindeligt, som man kunne tro. Det kræver
støtte og tålmodighed, da det jo er
de fattige eller på anden måde marginaliserede, der skal lære det hele fra
bunden. Når det lykkes, har man været
med til at støtte en meget troværdig
organisationsform. Men der kan være mange fælder undervejs. Politiske
partier, fagforeninger, og andre organisationer kan forsøge at sætte dagsordenen med deres særlige interesser.
projektrådgivningen
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Martha Campos blev en del af by-guerillaen som
16-årig. I dag er hun administrator på DHF's kontor i Managua. Herfra har hun ført en utrættelig
kamp mod svindel og korruption.

Krigs
erklæring
mod svindel
Svindel med bilag, fakturaer og hjælpemidler var ved at
tage livet af den gode vilje. Nul-tolerance bliver våbnet i
kampen mod snyderi.
Samtidig med afviklingen af samarbejdet
med de såkaldte FOR-organisationer bankede et nyt opgør på døren. Mens nogle
bistandsorganisationer næsten betragter
svindel og korruption som et nødvendigt
onde, man i en vis udstrækning bliver
nødt til at leve med, så har DHF gennem
15 år betragtet det som en kræftsvulst, der
skal fjernes, hvis patienten skal have en
chance for at overleve.
På spørgsmålet om, hvor den offensive
linje kommer fra, falder svaret fra Henry
Lind uden tøven på Martha Campos.
I et middelklasse-kvarter i en af Managuas forstæder, hvor lokale og udenlandske
ngo’er ligger som perler på snor, ligger det
hus, som gennem en årrække har huset
en række danske udviklingsorganisationer,
blandt andet Mellemfolkeligt Samvirke og
DHF. Her sidder Martha Campos og leder
det daglige arbejde som koordinator af
DHF’s aktiviteter.  
Hun var på ingen måde selvskrevet til
stillingen, da hun begyndte i 1995.  Hun
havde ingen erfaring fra bistands- eller
ngo-verdenen. Men hun havde noget
andet, en frygtløshed, en karakterstyrke og
en skarpsleben evne til at tage konflikterne,
når det var påkrævet.

Vant til modgang
Modgang var på ingen måde fremmed for
hende. Fra sin opvækst i Managua vidste
hun kun alt for godt, at den pris, man må
betale, ofte er høj og smertefuld. Inden
hun var fyldt ni år, var begge hendes søskende blevet fængslet og udsat for tortur, og hendes fire-årige lillebror var ble-

vet skudt og dræbt, da politiet forgæves
forsøgte at komme hendes mor til livs.
Martha Campos mor overlevede, men lillebrorens død er forblevet et familietraume, som Martha kalder det.
Med den baggrund var det helt naturligt,
at hun som 16-årig blev en del af by-guerillaen og selv indtog hovedrollen som en
af strejkelederne på sin arbejdsplads, en
autoreservedelsforretning, der var ejet af
en tysk-nicaraguansk familie med tætte bånd til diktatoren Somozas familie.  
- Her lærte jeg en hel del om arbejdsdisciplin, præcision og kvalitetskontrol,
skal jeg love for, fortæller Martha Campos
og bryder ud i et af sine mange og gentagne grin.
Med erfaring fra en statslig virksomhed, fabriksarbejder og regnskabschef i
et stort skofirma, en master i businessadministration kom hun gennem en lille
avisannonce ad omveje i kontakt med det
danske bistandsmiljø.

Uformelle danskere
Mødet med de afslappede og lidt reserverede danskere til jobsamtalen husker
hun som et mindre kultursammenstød.
- Der var sådan en uformel stemning,
hvor tøj og rygsække lå overalt, husker
hun og fortæller, at der var flere mærkelige spørgsmål, hun skulle svare på.
Kan en med handicap være vagtmand
eller politimand?
Martha Campos kan ikke huske, hvad
hun fik svaret, men hun fik jobbet, og der
skulle ikke gå lang tid, før hun opdagede,
at der var problemer med misbrug og svin-

del, og at den tilmed stak endnu dybere,
end hun først regnede med. Martha gik
møjsommeligt og nidkært til værks for at
kortlægge korruptionen.
Opdigtede og falske fakturaer, hvor
ét-tallet var lavet om til et syvtal. Mistænkelige kvitteringer med stempler fra
firmaer, der - når hun forsøgte at opsøge
dem på adressen -  viste sig ikke at eksistere, var blot nogle af de mange numre,
hun opdagede. Sammen med Ove Faurby
lykkedes det at komme til bunds i nogle af
sagerne, men der lå fortsat en del endnu
ikke afslørede sager om svindel at tage
fat på, da Henry Lind overtog posten som
koordinator i 1997.
Det stod hurtig klart for dem begge, at
der skulle ryddes grundigt op, hvis ønsket
om at styrke de nicaraguanske handicaporganisationer ikke skulle drukne i svindel.  

Ven var svindler
En af de organisationer, der slugte en del
energi, var organisationen ORD , der tæller flere tusinde krigsskadede, blandt dem
overvejende sandinistiske krigsveteraner
med forskellige handicap.
I  første omgang opdagede Martha
Campos, at de havde solgt og opkrævet
penge for den samme rapport til to organisationer, men det skulle snart vise sig,
at det var vand i forhold til det, Martha
Campos og Henry Lind senere skulle komme
til at afdække.
  - Jeg kan huske, at vi var til et seminar ude ved kysten, hvor der var én, som
jeg synes, jeg havde et godt forhold til,
fortæller Henry Lind.

ORD, Organización Revolucionaria de personas con discapacidad – Den Revolutionære organisation for personer med handicap
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Jeg tror ikke, der findes ret mange organisationer, der har kæmpet så indædt mod korruption og svindel, som vi har. Det er sket på trods af, at der ikke er noget egentligt incitament
til at afsløre korruption. Det giver i virkeligheden bare besvær, og det er ikke nogen sund
kultur. Henry Lind

- På et tidspunkt får han et telefonopkald.
Han kommer så og fortæller, at hans barn
er faldet af en hest. Vi er selvfølgelig meget
påvirkede og bekymrede.  Jeg skynder mig
at køre ham hen til bussen. En halv time
efter bliver jeg ringet op og får at vide, at
han har svindlet en svensk organisation
for 10.000 $.
Det er først dér, det går op for Henry Lind,
at det ikke handlede om at komme hjem
til sønnen, men at manden i desperation
efter afsløringen var på vej ud af landet.
En ansat i samme organisation skulle vise
sig at være endnu mere skruppelløs. At man
snyder donororganisationer fra Europa og
Nordamerika var på ingen måde et ukendt
fænomen, men at en ansat i ORD ikke veg
tilbage fra at narre de mest hjælpeløse i
kørestol, der ikke havde chancen for at
forsvare sig, kom alligevel bag på både
Henry Lind og Martha Campos.
Henry Lind fortæller, at DHF betalte
for nogle kørestole, som skulle laves på et
værksted i Nicaragua. Da de modtager et tip
om, at tingene ikke er, som de skal være,
går de i gang med at undersøge sagen.
Det viser sig, at mindst en af kørestolene
aldrig er blevet produceret. Men ikke nok
med det, også ham, der skulle modtage
den nyproducerede kørestol, blev snydt.
- Jeg kan huske, at jeg går to kilometer
ud ad en sti og møder denne her familie i
ekstrem fattigdom. Ham, der skulle have
den nye kørestol, ligger og er døende. Det
viser sig, at de ikke bare har givet ham en
nedslidt hospitalsstol på hjul, fuldstændig
uegnet ude på landet. Jeg ser også hans
kvittering, hvor han er blevet opkrævet
betaling for en helt nyproduceret kørestol, fortæller Henry Lind, der beslutter at
politianmelde sagen. Men det er kun de
færreste sager om svindel, der kommer til
myndighedernes kendskab.
- Det skyldes ikke blødsødenhed, men
fordi det er meget svært at føre de her
sager til domsfældelse. Det kræver mange
penge og tålmodighed at føre en sag, og
hvis svindleren har de rigtige kontakter,
så kan udfaldet gå i stik modsat retning.

Manglende kontrol
Mens Martha Campos ikke er i tvivl om,
at de mange sager om svindel skyldes
manglende kontrol og en alt for slap og

konfliktsky holdning fra donororganisationernes side, så tilskriver nogle af de nicaraguanske samarbejdspartnere det som
en konsekvens af de meget store lønforskelle, der er mellem udlændinge og de
lokale. Omar González fra FUMI mener, at
mange forsøger at kompensere for den lave løn ved at svindle.
- Ikke sådan, at danskerne ikke fortjener en god løn, men der er mange, der
oplever, at de tjener for meget, og at man
selv er til, for at de kan tjene mellem to og
tre tusind  dollars om måneden eller mere,
forklarer Omar González, der selv kender
til talrige måder at svindle på.
Omar González vil nødig nævne navne,
men fortæller, at det er udbredt, at man
bliver mødt med tilbud om at få en opgave,
hvor modydelsen er, at man skal skrive en
faktura på et meget større beløb, eller at
man skal skrive et fiktivt beløb på den ene
kvittering og det sande beløb på kopien.
Tricks og julelege, der er meget svære at
gennemskue. Det samme gælder fusk med
benzinkvitteringer, hvor enhver, der har
arbejdet i Nicaragua, ved, at man for to
dollars kan købe et blankt kvitteringshæfte
på en tankstation og selv  sætte det beløb,
man ønsker.

Nul-tolerance
På baggrund af de mange uregelmæssigheder beslutter DHF at indføre en nultolerancepolitik, hvor det i princippet er
underordnet, om det er en femmer eller
flere tusinde kr., der bliver svindlet for.
Martha Campos og Henry Lind viger ikke
tilbage fra at komme på uanmeldte kontrolbesøg hos deres samarbejdspartnere
og afkræve indsigt i regnskaber og kassebeholdning. I de tilfælde, hvor beviserne
er krystalklare, ankommer de med chauffør og ladvogn og kræver at få udleveret,
hvad der er blevet købt for projektmidler.
Martha Campos kan berette om et snedkerværksted, der måtte levere både døre, borde og værktøj tilbage.
- Det har været et langt og sejt træk
at komme svindelen til livs, og helt til livs
er det nok tvivlsomt, om det nogensinde
lykkes. Man må tænke på, at korruption
jo er noget, der gennemsyrer hele det
nicaraguanske samfund. Men når det er
lykkedes for os, så skyldes det samspil-

let mellem klare og tydelige holdninger,
kombineret med dygtige medarbejdere,
men det har været opslidende, fortæller
Henry Lind.
- Jeg vil ikke overdramatisere det ,
men når man bor med sin familie og børn i
landet, er man også sårbar over for noget,
der kan opleves som en trussel. Jeg har
selv mærket, at der har været så dårlig
stemning, at jeg holdt op med at fortælle
samarbejdspartnerne, hvor jeg bor. Men
hvis ikke man får brudt den onde spiral, så
får man heller ikke stærke og bæredygtige
organisationer. Dårlige ledere spreder
dårlig organisationskultur, og en dårlig
organisationskultur støder medlemmerne
fra sig, forklarer Henry Lind.
I dag viger han ikke tilbage for at sige,
at hvis man ikke tager opgøret, så gør
man sig selv til medskyldig i at ødelægge
civilsamfundets muligheder for at skabe et
sundt demokrati og undergraver dermed
det, man forsøger at opnå.
Martha Campos er ikke i tvivl om, at
nul-tolerancepolitikken har været nødvendig, og mener, at det er den afgørende
grund til, at der i dag står respekt om DHF’s
arbejde, og at DHF samtidig bliver betragtet
som en organisation, man ikke skal løbe
om hjørner med. ■

U
Udviklingstrekanten,
organisatorisk kapacitet
Kampen mod svindel har styrket de
organisationer, der kom igennem
på den anden side. De nyder stor
troværdighed hos medlemmer og
donorer, fordi de nu arbejder for
organisationens og medlemmernes
interesser i stedet for enkeltpersoners
egne ’formål’. De er langt bedre til
at planlægge og påvirke dagsordener
uden for deres egen organisation.
projektrådgivningen
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Nye venner på skolebænken
Styrkelse af handicapbevægelsen bliver den nye ledetråd.
På tærskelen til det nye årtusinde kan
DHF se tilbage på en opslidende kamp
mod svindel og et strategisk kursskifte
i forhold til valg af samarbejdspartnere. Det har betydet en gradvis afvikling
af samarbejdet med nogle af de gamle
samarbejdspartnere. Et endegyldigt farvel til andre, men samtidig velkommen til
et samarbejde med en række nye, medlemsbaserede handicaporganisationer. Ud
over mænd og kvinder med vidt forskellige fysiske handicap tæller DHF’s samarbejdspartnere nu også blinde og døve.
DHF havde på dette tidspunkt tilbudt
og finansieret en lang række ydelser, der
også omfattede en styrkelse af de organisationer, man samarbejdede med, men
det var fortsat svært at se det langsigtede
perspektiv for sig. Skulle man i de næste
mange, mange år blive ved med at tilbyde
kørestole, blindestokke og på alle mulige
andre måder forsøge at lette tilværelsen
for målgruppen? Det var en diskussion,
der i stigende grad pressede sig på op mod
årtusindeskiftet.
Du vil næppe nogensinde blive en attraktiv
samarbejdspartner, hvis du ikke har noget
konkret at tilbyde din målgruppe. Det er
både DHF og de lokale samarbejdspartnere
enige om. Derfor er der heller ikke nogen,
der har været tæt på udviklingsarbejdet
i Nicaragua, som sætter spørgsmålstegn
ved nødvendigheden og det rigtige i den
brede vifte af tilbud til de mange lokale
organisationer, man samarbejdede med i de
første år. Men efter at have været til stede
i Nicaragua i næsten ti år, meldte der sig
både hjemme i Danmark og på kontoret i
Managua et ønske om, at indsatsen skulle
sætte nogle mere varige aftryk. Ikke bare
nogle fingeraftryk, men gerne nogle fodspor, der ville forblive synlige. Måske ikke
lige her og nu, for tålmodighed er en af
de vigtigste byggesten i en hver udvikling.
Det ved alle, der har arbejdet i Nicaragua.
Det var heller ikke noget, der skete fra den
ene dag til den anden, snarere en vision,
der langsomt var blevet modnet af flere
års erfaringer.  
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illustration Marvin Mejiá Chamorro, fra publikationen
“Caja de Herramientas para la Organicatión Ideal“

Døve med selvværd
Nogle af de erfaringer, der kom til at inspirere arbejdet de næste mange år, stammede  fra en noget uventet kant. Nemlig
fra samarbejdet med ANSNIC, Nicaraguas
landsdækkende døveorganisation, der
tæller lidt over 1.000 medlemmer. I begyndelsen var det  mere end vanskeligt
at opbygge et samarbejde. ANSNIC havde
svært ved at komme igennem med sine projekter og ansøgninger.  Ifølge Ove
Faurby bestod de ofte af en halv side,
der ikke var tilstrækkelig gennemarbejdet til, at de kunne komme i betragtning,
hvor meget han end gerne ville samarbejdet. Samtidig var der en oplevelse af,
at de selv skærmede af for omverdenen
og nødig ville modtage råd og vejledning
udefra. Men det lykkedes med tiden at få
skabt en gensidig tillid.
Et af de projekter, der senere kom til at
spille en afgørende rolle i DHF’s arbejde,

handlede om personlig udvikling. Om at
højne den døves selvværdsfølelse, at lære
at kommunikere med sin omverden gennem tegnsprog og måske endnu vigtigere:
at få uddannet tegnsprogstolke, der kunne
bygge bro mellem døve og hørende.
Samtidig var man begyndt at hjælpe
med at udvikle og styrke deres egen medlemsorganisation.
- Vi kunne se, at det begyndte at give
noget, da vi gik ind og uddannede døvetolke. Det satte spirer i gang, og de døve
kæmpede nu selv for egne rettigheder,
forklarer Henry Lind.
Det kommende arbejde i Nicaragua minder om noget, der er rundet af
Grundtvigs højskoletanker for 150 år siden.
Grundtanken døber de ’integrationsstigen’,
der dækker over, hvordan man kan hjælpe
det enkelte menneske ud af isolation og
bringe det frem til at blive en del af det
omgivende samfund. Næsten som man

DHF’s kriterier for samarbejde med organisationer i Nicaragua:
■
■
■
■
■
■

De skal bestå af folk med handicap.
De skal være demokratiske, og deres ledelse skal være valgt af deres medlemmer gennem frie valg.
De skal inddrage deres medlemmer i beslutninger.
De skal være talerør for folk med handicap.
De skal have gennemsigtig økonomi, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
De skal bruge rettighedsarbejde som deres vigtigste strategi for at opnå forbedringer for deres medlemmers levevilkår.

løftede en svag og uuddannet bondestand
gennem højskolebevægelsen.
- Fattige har generelt et lavt selvværd.
De kan ikke læse og skrive, de går ofte
dårligt klædt, og hvis man så tilmed lever
med et handicap, så er ens selvværd endnu
dårligere. Jeg tror, vi ofte  overser det i bistandssammenhænge, fortæller Henry Lind.
- Man skal have et selvværd, før man
har mod og lyst til at bryde isolationen og
gå ud af sit hus. Man skal have et middel,
en døvetolk, en blindestok eller en kørestol
og kunne bevæge sig rundt i verden, før det
er muligt. Man skal have en uddannelse,
før man kan få et job, og først da kan vi
begynde at tale om at blive en del af det
omgivende samfund.    
Det var, som om der var plantet et frø,
der langsomt begyndte at spire, og som
kunne være en model for samarbejdet
med de mange medlemsorganisationer,
man gerne ville samarbejde med. Men
der var en stor udfordring. Mange af dem,
man gerne ville samarbejde med, var ofte
så svage organisationer, at det ville være
urealistisk, at de ved egen kraft ville være
i stand til at udføre rettighedsarbejde over
for lokale og nationale myndigheder og
ad den vej skabe forandringer. Flere af
dem havde meget få medlemmer, andre
blev styret af egenrådige ledere, der så
medlemsdemokrati og gennemsigtighed
som en trussel mod deres egen position.
Henry Lind husker, at det ofte var yderst
vanskeligt at få de gamle ’hanelefanter’
fra revolutionens dage til at skabe plads
og rum til nye og yngre medlemmer.
Det er på den baggrund, at samarbejdet
med den lokale organisation CONFIN ser
dagens lys. Sammen med DHF bliver der
tilrettelagt et kursusforløb, hvor målet på
sigt er at skabe stærke, medlemsbaserede
organisationer. Midlet er at sende hundreder af nicaraguanere på skolebænken
og klæde dem på til at kunne klare opgaven. Årligt lærer mellem 100 og – 150
nicaraguanere med forskellige handicap
at stole på egne evner, at kunne stille sig
op på en talerstol og i det hele taget lære,
hvad det kræver at skabe en demokratisk
medlemsorganisation.

Den ideelle organisation
Flere hundrede nicaraguanere har deltaget i skrivegrupper og workshops, hvor
græsrødderne selv skulle definere og beskrive den ’ideelle’ organisation.
Kursuslederne begyndte helt fra bunden.
De bad deltagerne forholde sig til, hvorfor
man er organiseret, og inviterede deltagerne
til at beskrive, hvilken rolle og hvilke opgaver
der tilfalder ens organisation. Senere tog
man fat på, hvad åbenhed og demokrati
betyder for det enkelte medlem, mens
andre forløb handlede om mødeledelse,
bogholderi og regnskabsførelse. I dag er
erfaringerne samlet i en manual, der skridt
for skridt beskriver, hvilke redskaber, man
bør tage i anvendelse, når man sigter mod
at opbygge den ideelle organisation.
Henry Lind lægger ikke skjul på, at det
ofte er DHF, der i begyndelsen er kommet
med ideerne til kursernes indhold. Han
vedkender med glæde, at han står meget
hårdt på de værdier, kurserne er udtryk for,
men han understreger, at det er blevet til
i samarbejde med de organisationer, der
deler de samme værdier om demokrati
og åbenhed.
- Vi har sammen med organisationerne
i Nicaragua udviklet nogle ideer om, hvad
der kendetegner en god handicaporganisation. Det vidste vi jo heller ikke selv. Det
er en kæmpe fejl, at vi ikke benyttede os
af de erfaringer, man allerede havde her
i DHF, fortæller Michael Larsen.
Når Henry Lind i dag tænker tilbage, så
står netop arbejdet med at styrke de lokale
organisationer som et af højdepunkterne i
de mange år, han tilbragte i Nicaragua. Han
fortæller, at de mange kurser samtidig har
givet en vigtig sidegevinst, som man ikke
umiddelbart havde tænkt over, men som
snart skulle komme til at vise resultater.
På kurserne var det første gang, handicaporganisationer mødtes på kryds og
tværs. De lærte hinanden at kende og
indså på den måde, at de i mange henseender havde mere til fælles. Ikke sådan
forstået, at en døv har videre glæde af en
blindestok, eller at en blind har glæde af
en kørestol, men at de har meget tilfælles,
når det handler om demokrati, organisering

og ikke mindst, når det gælder om at slås
for egne rettigheder.  

Kurser i ledelse
En af dem, der deltog i det allerførste kursus, var Gloria Gutierrez fra Matagalpa, der
har været blind siden år 2000.  Hun påstår selv, at alt hvad hun har lært om organisering og ledelse, skylder hun netop de kurser.  
Hun fortæller, at hun egentlig troede,
at hun skulle deltage i et kursus for at lære
blindskrift. I stedet handlede det om ens
eget værd, og om hvordan man styrker sin
medlemsorganisation. I dag er hun sikker på, at den tidligere leder af de blinde
i Matagalpa har fortrudt, at han sendte
hende af sted, for det var gennem det
her forløb, at hun og andre fik mod til at
skille sig af med den tidligere formand, der
viste sig at have fingrene alt for langt nede
i den pengekasse, der ikke tilhørte ham,
men medlemmerne af organisationen af
blinde i provinshovedstaden Matagalpa.
I dag er det Gloria Gutierrez, der nyder
medlemmernes tillid som formand for
organisationen af blinde i Matagalpa. ■

U
Udviklingstrekanten,
organisatorisk kapacitet
Hvor hjælpemidlerne var nødvendige for at tiltrække og motivere folk
med handicap til at organisere sig,
så var kursusrækkerne afgørende
for, at organisationerne blev styrket helt fra bunden. Ja, helt fra det
enkelte medlems tro på eget værd
til det at forstå og arbejde for nødvendigheden af at skabe en stærk og
troværdig organisation. Alt sammen
nødvendige forudsætninger for det
senere rettighedsarbejde.
projektrådgivningen

CONFIN, Consorcio de Formación Integral – organisation, der står for træning og uddannelse.
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En flamme i mørket
Et radioprogram for blinde kom til at ændre Verónicas liv.
Verónica var 32 år, da hun en søndag
eftermiddag tilfældigt kom til at høre
radioprogrammet ’En flamme i mørket’.
Ud af den lille, slidte transistorradio blev
ordet ’blind’ nævnt flere gange. Et ord,
som Verónica ikke kunne fordrage, og som
hun kun forbandt med skam, bitterhed,
had og ensomhed. I dag har hun svært
ved at forklare hvorfor, men næste søndag kl. 13.00 lyttede hun med igen. Det
samme gentog sig søndag efter søndag.
Her hørte hun radioværten Cesar Suárez
fortælle, at forældrene ikke skulle gemme
deres blinde børn af vejen. At de også havde
krav på et liv. Verónica hørte ham også
fortælle, at hvis forældrene mødte op med
deres blinde børn i provinshovedstaden
Matagalpa, så ville de kunne lære at klare
sig selv, at kunne bevæge sig frit rundt med
en blindestok, og de ville kunne lære at
læse og skrive. Selvom det var lang tid,
siden Verónica havde været barn, så var
det sådan, hun så sig selv. Til hun var 32
havde hun ’levet gemt væk som en fange
i et fængsel’, som hun kalder det. Det var
en helt anden verden, der nu åbnede sig.

Synet forsvinder
Verónica er vokset op som nr. tre i en søskendeflok på otte i en familie, hvor dagligdagen har handlet om at holde sulten
fra døren. Med små otte tønder land, hvor
langtfra al jord kan dyrkes, har det været
et liv på kanten. Da Verónica er 7 år, bliver hun og fire af hendes søskende ramt
af mæslinger. En feber, der går særlig
hårdt ud over Verónica. Hendes syn bliver gradvist værre, og da Verónica er ca.
12 år, er det helt væk. Siden har hun levet et liv i mørke.
Verónica er vokset op uden nogen kontakt
til andre end sin egen familie. Størstedelen
af tiden har hun tilbragt sammen med sin
mor, som hun har hjulpet med at kværne
majs og andre huslige pligter, hun nu
kunne overskue som blind. Skolegang er
det aldrig blevet til.
- Jeg kunne godt gå uden for huset,
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men aldrig ned til landevejen, og hvis der
kom nogen, så skyndte jeg at gemme mig
inde i huset. Dengang spurgte jeg ikke
engang om lov til noget som helst, for jeg
vidste, at svaret var nej, fortæller Verónica.
Engang prøvede hun dog at overbevise
sin familie om, at hun gerne ville have
et ’cedula’. Et papir på sin identitet som
alle andre nicaraguanere. Men hun fik at
vide, at den slags papirer kun er for dem,
som skal bekræfte deres identitet, når de
skal købe noget. Og eftersom hun kunne
risikere at slå sig og komme galt af sted,
hvis hun forlod hjemmet, var det bedst, at
hun overlod den slags til dem, der kunne
se. Der skulle gå mange år, før hun atter
fik troen på egen vilje.
I dag beskriver hun familiens opdragelse som en blanding af skam, omsorg
og frygt for, hvad der kunne ske. En angst
og en frygt, som også fyldte Verónica i en
sådan grad, at hun ikke selv havde mod
på at lære livet at kende uden for det lille
lerklinede hus.
Hun har været bitter, siger hun. Ikke
mindst, fordi hun aldrig kendte til et liv
med venner og veninder, før hun fyldte 32.  
Men det hjælper at tænke, at familien har
handlet, som den har gjort, af kærlighed
og omsorg og ikke som straf.

Bekymret far
Efter at have lyttet til ’En flamme i mørket’ endnu en søndag tog hun mod til sig.
Tanken om at blive gammel uden at have
lært noget var ikke til at holde ud længere. Ensomheden og isolationen måtte få
en ende. Hun turde ikke selv spørge sin
far, så hun bad moren sige, at hun gerne ville lære den organisation at kende,
der kunne lære blinde at klare sig selv.
Faderen var først meget modvillig og
bekymret, men han lod sig til sidst overtale
til i første omgang selv at tage til Matagalpa
og se organisationen an.
Det var en positiv far, der kom tilbage
og kunne fortælle, at hende den blinde,
Gloria Gutierrez, der havde taget imod

ham, og som drev organisationen, havde
eget hus og kunne klare sig selv.
Nu var det Verónicas tur til at være
nervøs og bekymret. Hun havde ikke været
uden for sit hjem, siden hun blev bragt
til hospitalet som 12 årig for at se, om de
kunne standse forværringen af hendes
syn. Så hun var glad for at have sin far og
mor ved sin side, da de tog bussen til byen
for at melde Verónica ind i Matagalpas
blindeorganisation, OCM-LB .
Det var en anden verden, som hverken Verónica eller hendes forældre havde
forestillet sig, da de ankom til Glorias hus.
Verónica husker, at hendes far og mor kunne
fortælle hende, at Gloria selv var i gang med
at gøre rent. En anden sad og flettede en

at det var, som om bilerne hele tiden var
ved at køre mig over, husker Verónica og
fortæller, hvordan angsten steg, da hun
blev bedt om at tage en fremmed mand i
hånden under undervisningen.
- Gloria sagde hele tiden til mig: ’For
én, der engang har kunnet se, og som mister synet, vil angsten altid være der, men
lidt efter lidt vil du opleve, hvordan du får
kontrol over den’, forklarer Verónica. Men
Verónica kæmpede ikke kun med angsten.
Også ensomheden var svær at overvinde.
- Jeg græd mig i søvn den første nat,
jeg følte mig så alene uden min far og mor,
men Gloria hjalp mig igennem og fortalte,
at jo mere jeg sad for mig selv uden at tale
med andre, jo mere ensom ville jeg være.
Lidt efter lidt lærte Verónica alle de
praktiske færdigheder som at anvende
blindestokken på egen hånd, at lave mad
og gøre rent. Samtidig fik hun hjælp til at
møde verden med oprejst pande og ikke
længere dukke sig og gemme sig for sine
omgivelser.
- Jeg sad altid sammenkrøbet og kunne
ikke lide, hvis folk kiggede på mig. Sådan
har jeg det ikke længere.

Ny verden

Verónica mistede synet som 12-årig og levede isoleret uden kontakt med omverdenen, til hun var 32.

kurv, og radioværten Don Cesar Suarez, hvis
stemme hun genkendte fra programmet ”En
flamme i mørket”, var der også.
Det var en bekymret mor, der overlod
Verónica til Gloria Gutierrez.
- Du må love mig at tage dig af hende,
som var det din egen datter. Hun har altid
været sammen med mig, og hun har aldrig
talt med en fremmed mand, lød det fra
Verónicas mor, som Verónica husker det.  

På egen hånd
De næste tre måneder tilbragte Verónica
hos Gloria. Her gennemgik hun et kursusforløb, der gav hende de basale færdigheder i at klare sig selv.

Det blev tre måneder med angst,
glæde, frustrationer, sejre og nederlag.
For en 32-årig kvinde, som stort set aldrig
havde været uden for sit eget hjem, som
aldrig havde gået i skole, aldrig talt med en
fremmed mand, var der meget, der skulle
overvindes. Mødet med det modsatte køn
husker hun som særligt svært-  og ikke uden
grund. Hun havde indtil mødet med andre
blinde levet i den tro, at kvinden blev gravid
gennem mandens berøring, og at barnet
senere kom til verden gennem munden.  
Verónica husker tydeligt den første
klasse, hvor hun skulle lære at bruge en
blindestok i trafikken.
- Jeg rystede over hele kroppen og følte,

Det var en forandret Verónica, der efter
tre måneder flyttede tilbage til sine forældre, hvor hun fortsat bor.
- Det er, som om verden har åbnet sig
for mig. Jeg er ikke den samme længere.
Jeg sidder ikke bare for mig selv og laver
ingenting. Jeg føler heller ingen bitterhed
længere. Jeg bestemmer selv over min
egen hverdag. Det kan godt være, at jeg
spørger mine forældre til råds, men det
er min beslutning, der gælder, fortæller
Verónica,der i dag i en alder af 40 år har
afsluttet 5. klassetrin og drømmer om en
dag at kunne afslutte gymnasiet.
De sidste mange år har Verónica
selv taget den lange vej fra hjemmet i la
Comarca El Zapato til Matagalpa på egen
hånd. Her har hun lagt stadig flere kræfter
i den lokale blindeorganisation, hvor hun
i dag også nyder de andre medlemmers
tillid. Først var hun talskvinde, siden kasserer, og d. 6. december 2011 blev hun ved
kampvalg mellem to kandidater valgt som
næstformand for de blinde i Matagalpa. ■
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De døve har fået stemme
De unge døve i Matagalpa taler i dag deres egen sag.
Højt oppe, for enden af en de stejle gader, der kendetegner provinshovedstaden
Matagalpa, holder foreningen af døve til.
Her er det stilheden, der først slår én, når
man træder ind ad døren. Der er meget
stille, selvom der både foregår undervisning i engelsk og tegnsprog samtidig med,
at andre sidder i smågrupper og konverserer. Til gengæld er man ikke i tvivl om,
at der bliver kommunikeret på kryds og
tværs. Der gestikuleres med fingrene i et
rasende og engageret tempo. Kun få uforståelige lyde og skramlen med stolene bryder stilheden. Mange er teenagere, resten
i midten af 20’erne. De lægger ikke skjul
på deres stolthed. Det er lykkedes dem at
overbevise kommunen om, at de skal have et foreningslokale stillet til rådighed.
Alle kan de fortælle om besværlighederne
ved at overbevise deres forældre om, at de
kan klare sig selv, og at man hverken bliver
gravid eller kidnappet, fordi man gerne vil

have et samvær med andre døve.
- Angsten for, at jeg skal finde en
kæreste, og at jeg ikke bliver gift med den
rigtige, den er der stadig. Selvom jeg i dag
er 24 år og sagtens kunne bo for mig selv,
så bliver jeg betragtet som den lille pige,
fortæller forkvinden Leyli Siles.
De fleste kender hinanden fra 11- – 12-års
alderen, hvor de gik på specialskole sammen.
Det var i midten af halvfemserne. Dengang
var de 12 medlemmer, i dag er de ca. 100.
Sammenlignet med mange andre døve
i Nicaragua er de privilegerede. De kan alle
tegnsprog. Fem af foreningens medlemmer
har afsluttet gymnasiet, fire bliver studenter
næste år.
Men det  videre forløb synes alligevel
vanskeligt. Selvom flere gerne vil gå på
lærerseminariet eller gå på universitetet,
så er manglen på døvetolke fortsat den
største forhindring.
Presset er så stort, at det ville kræve, at

man inddrog døvetolkenes eneste ugentlige
fridag, hvis de skulle være til rådighed for
dem, der gerne vil i gang med en videregående uddannelse.
Indtil da bruger de tiden på at uddanne
andre døve i deres rettigheder. At fortælle
dem, hvad loven om tegnsprog betyder.
Hvad den internationale konvention for
mennesker med handicap vil sige. Men der
går også tid med bare at være sammen.
Leyle fortæller, at hun og et par stykker mere var på det lokale marked for
14 dage siden. Her stødte de på en døv
mand i midten fyrrene. Han har arbejdet
som tømrer hele sit liv og har aldrig lært
tegnsprog. Han kommer nu flere gange
om ugen i foreningen og er først nu ved at
lære at kommunikere med andre døve på
deres eget sprog.
De ved, at der i byen er flere døve, men
mange forældre gemmer fortsat deres børn
af vejen. ■

Javier López, de døves talerør
Siden han var 14, har han kæmpet for de døves ret til uddannelse. 			
I dag læser han selv idræt på universitetet.
- Jeg er 49 år, og som 48-årig blev jeg
student, fortæller Javier Lopez gennem sin
søster Sandra. De sidste 17 år har han været
formand for Nicaraguas døve. Det er ikke
til at se det, hvis man ikke ved det, men
bag det milde, lidt vemodige ansigtsudtryk gemmer der sig en viljestyrke, som
kun få kan matche.
I en alder af 14 år blev han taget ud
af specialskolen. Han nåede at afslutte 4.
klasse. Så var der i hans alder ikke længere
mulighed for at fortsætte skolegangen som
døv. Siden har han arbejdet for egen og
andre døves ret til uddannelse. I dag læser
han idræt på universitet, men det har været
en lang og sej kamp at nå dertil.
Ikke mindst, fordi der undervejs lige
skulle opfindes et tegnsprog i Nicaragua.
Også det kan de døve takke Javier López for.
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Det samme gælder det benarbejde, der er
foregået på ministeriegangene for at sikre
udarbejdelsen og vedtagelsen af loven om
tegnsprog. Med den er tanken om, at de
døve skal lære mundaflæsning og prøve at
lære at tale forsvundet.
- Der var ikke mange i undervisningsministeriet, der troede på, at en døv nogensinde
kunne blive student, men i dag er vi 16, og
flere er på vej, fortæller Javier López.
- Det er da klart, at det fylder én med
glæde. Ikke bare mig personligt, men især
fordi alle de unge  har bedre fremtidsudsigter
i dag, forklarer han. Javier er ikke i tvivl om,
at alt det, han i dag kan give videre til den
næste generation, skyldes hans egen familie.
Han er vokset op som eneste døv blandt 10
søskende med en far, der var snedker, og en
mor, der var hjemmegående. At hans far og

mor aldrig gjorde forskel på de ti søskende
mener han har været afgørende for, at han
er vokset op med en tro på, at man kan,
hvad man vil. Da Javier begyndte at dyrke
sport, var hans far altid med på sidelinjen,
og da han begyndte at interessere sig for
at tegne, så meldte familien ham til tegneundervisning. Og det var da også hans
to søstre, der var de første døvetolke, som
blev uddannet i Nicaragua.
De meget tætte familiebånd, som Javier
er vokset op med, er til gengæld også dem,
der har været mest smertefulde at miste.
- Det er klart, at jeg som døv altid har
følt mig meget afhængig af min familie,
så det har været smertefuldt for mig, da
mine søstre giftede sig, ligesom tabet af
min far og mor har været meget tungt.
Men sådan er livet, slutter Javier López. ■

Alma Nubia, en overlever
Som 15 årig eksploderede en bombe mellem hænderne på hende. 						
I dag står hun i spidsen for rettighedsarbejdet for mennesker med handicap.
En god portion viljestyrke og mod til at
erkende sine begrænsninger er opskriften, fortæller Alma Nubia.
Klokken nærmede sig fem om eftermiddagen. Der var endnu en time til at
udgangsforbuddet skulle træde i kraft.
Det var d. 12 april 1979, kun tre måneder
inden diktatoren Somoza flygtede ud af
Nicaragua. Alma Nubia var dengang en pige
på 15 år. På et værelse i kvarteret Monseñor
Lezcano var hun sammen med fire andre
teenagere i gang med at fremstille hjemmelavede bomber. Et klik varslede, at den,
hun var i færd med at lave, ville gå af. Hun
nåede lige at advare sine kammarater, så

lød braget. I en sky af røg så hun, at hun
manglede begge hænder, og hendes liv
var ændret for altid.  
Gennem de sidste mange måneder var
Alma Nubia blevet mere og mere involveret
i modstanden mod Somoza. Begge hendes
søstre havde siddet fængslet, og den ene
levede nu under jorden, så det var ganske
naturligt for Alma Nubia, at hun også tog
del i de illegale aktiviteter.
Til hendes mors store bekymring var
der begyndt at dukke unge mænd op ved
huset klokken fire om morgenen. Alma
Nubia tog med dem ud om natten og
malede slagord på byens husmure. Næste

dag havde hæren malet dem over, og de
unge kunne gentage de samme aktiviteter
den følgende nat. På den tid var det mange
unge nicaraguaneres bidrag til den psykologiske krigsførelse mod Somozas soldater.
- Jeg spurgte aldrig min mor om lov, så
hun var helt sikker på, at jeg var rodet ud
i noget værre noget med de unge mænd.
En nat stillede hun sig i døren og krævede
at få at vide, hvorfor jeg ikke lå i min seng.
’Jeg arbejder for ’Fronten’ (sandinisterne,
red.), sagde jeg. Det gjorde hende tryg.
Det var nogle helt andre forestillinger, hun
havde, forklarer Alma Nubia med et smil.
Senere fulgte mere alvorlig ting som at

Alma Nubia nåede lige at høre et lille klik, inden bomben gik af mellem hænderne på hende. Næste øjeblik kunne hun i en sky af røg se, at begge
hendes hænder var revet af. Her besøger hun huset, hvor det skete tilbage i foråret 1979.
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fremstille de små hjemmelavede bomber
af krudt, søm, sten, avispapir og tape. Det
havde Alma gjort flere gange før den dag
i april, hvor hun fremstillede sin sidste
bombe.
- Jeg husker ikke smerte, kun mine
kammeraters chokerede ansigter og deres
forfærdelse over synet af mig uden hænder,
afsvedet hud og hår.
De næste timer, dage og uger handlede for Alma Nubia kun om at få den
rette hjælp uden at blive taget til fange
af Somozas soldater.   
Familien, der havde stillet et værelse
til rådighed for de illegale aktiviteter, blev
grebet af panik og ville have Alma Nubia
ud af huset med det samme. Braget og
røgen var svær at bortforklare, hvis naboer
eller regeringens soldater opdagede det.
Efter flere forgæves forsøg på at få Alma
opereret på private klinikker lykkedes det
at få hende indlagt på et hospital under
falsk navn og få lukket sårene. Men efter
to dage turde hospitalet ikke have Alma
Nubia indlagt længere. Enhver, der hjalp
Alma Nubia, bragte sig selv i fare, så med
drop og armene i bind blev hun overført
til et sikkert sted. En læge kom hver dag
forklædt som præst og stod for den efterfølgende behandling.
Sårene var endnu ikke helet, og sjælen langt fra med, da hun i krigens sidste

måned erfarer, at den ene søster er blevet
dræbt af Somozas nationalgarde, og den
anden søster er fængslet.
Alma er endnu ikke fyldt 16 år, da krigen omsider slutter, og hun kan modtage
hjælp uden at være på flugt.
 Efter et halvt års behandling og genoptræning i Cuba er Alma Nubia tilbage i
Nicaragua med to nye proteser. Alma viser
sin stædighed og viljestyrke, da hun trodser sin mors vilje og drager ud i bjergene
med to kunstige hænder for at lære fattige
bønder at læse og skrive.
I bjergene finder hun ud af, at hun
aldrig vil kunne forlige sig med de kunstige proteser, der generer, bliver svedige
og beskidte.
 Under en behandling i det daværende Østtyskland havde Alma hørt om en
operation, der deler underarmen, så den
fungerer som to fortykkede ’fingergreb’.
Mange læger ville af æstetiske grunde ikke
foretage indgrebet og mente, at Alma ikke
havde alderen til at træffe en beslutning
om et risikabelt operativt indgreb, der
aldrig ville kunne laves om.
- Jeg var fuldstændig sikker i min sag.
Jeg havde ingen bekymringer dengang,
om jeg nu ville kunne finde ud af at lægge
’make up’, eller om fyrene ville kunne lide
mig, fortæller Alma Nubia og slår fast, at
hun aldrig har fortrudt operationen.

Dermed ikke sagt, at der ikke har været
masser af sorg og afmagt over tabet af den
førlighed, hun havde før, for det har der,
forklarer Alma Nubia.
- Jeg har da grædt og grædt, især da
jeg fik børn og ikke var i stand til at skifte
bleer og bade dem. Så føler man jo, at man
ikke slår til som mor, men min mand har
været en stor hjælp.
I dag er Alma Nubia mor til tre børn på
22, 18 og 15 år og mindes ikke, at hendes
børn har set anderledes på hende end på
deres venners mødre.
- At leve med et handicap handler i
vid udstrækning om ens tilgang til livet,
om ens måde at anskue livet på. Der er
mange handicappede, der lider af mindreværdskomplekser, men jeg mener, det
skyldes, at de ikke konfronterer sig selv
med deres handicap.
De sidste ti år har Alma Nubia viet sit
liv til at forbedre vilkårene for mennesker
med handicap. Først som grundlægger
af en medlemsorganisation for fysisk
handicappede, siden hen som frontfigur
i paraplyorganisationen for mennesker
med handicap, FECONORI.
Organisationer, som begge har nydt godt
af Alma Nubias stædighed og viljestyrke, der
har fulgt hende siden den skæbnesvangre
dag i april 1979. ■

FECONORI, Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad – Den Nicaraguanske hovedorganisation for handicaporganisationer.
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Jeg kan godt se pointen i, at man tilbyder nogle ydelser og noget konkret hjælp for at skabe
et tillidsforhold mellem de nicaraguanske organisationer og DHF, men man må hele tiden
gøre det klart, at man ikke er kommet for at redde deres liv. At man ikke er sat i verden for
at erstatte statens forpligtelser. At man er der for at styrke organisationerne, så de selv kan
arbejde for at forbedre deres levevilkår. Alma Nubia, FECONORI

Nicaraguanere med handicap
taler i dag med én stemme
En paraplyorganisation for nicaraguanere med handicap koordinerer rettighedsarbejdet.
På et lille kontor i Managua på samme
vej, hvor også DHF holder til, sidder Alma
Nubia som sekretariatschef for FECONORI,
den eneste betydningsfulde sammenslutning af handicaporganisationer i Nicaragua. Hun er et levende bevis på, at det i
dagens Nicaragua  er én, som selv lever
med et handicap, der taler på vegne af
nicaraguanere med handicap. Gennem
de sidste år har FECONORI spillet en samlende rolle for handicapsektorens rettighedsarbejde med krav om uddannelse,
sundhed og tilgængelighed. Sådan har
det mildt sagt ikke altid været. For år tilbage var de nicaraguanske handicaporganisationer ifølge Alma Nubia mest optaget
af egne dagsordener. Døve, blinde og fysisk handicappede kæmpede for egne interesser og havde svært ved at finde fælles fodslag i forhold til rettighedsarbejde.
Samtidig var det DHF’s gamle og tætte
samarbejdspartner SOLIDEZ, der sad i formandsstolen og førte ordet. Altså ikke en
organisation bestående af nicaraguanere
med handicap, men en af de organisationer, der arbejder på vegne af mennesker
med handicap.
Siden grundlæggelsen i 1994 havde
FECONORI ikke spillet nogen videre rolle,
og utilfredsheden ulmede blandt de
mange medlemsorganisationer, der med
tiden havde fået en tro på egne kræfter
og selv talte deres medlemmers sag. I 
lange perioder var konflikten mellem de
medlemsbaserede handicaporganisationer

på den ene side og de ngo’er, der arbejde
på vegne af mennesker med handicap på
den anden side, så tilspidset, at flere toneangivende medlemsorganisationer truede
med at trække sig. Alma Nubia forklarer, at
de 19 handicaporganisationer, der var med
i FECONORI, aldrig følte sig repræsenteret,
og tilføjer,  at hvis SOLIDEZ ikke var blevet
væltet,  og hvis ikke formandsskabet var
overgået til landets handicaporganisationer,
så havde en splittelse været uundgåelig.
Alma Nubia lægger ikke skjul på, at det
har været konfliktfyldt og til tider meget
vanskeligt at samle de mange forskellige
grupper i FECONORI, som eksempelvis tæller
to organisationer af krigsskadede veteraner,
der tidligere bekæmpede hinanden under
den blodige borgerkrig i hver deres uniform.

Rydder forsider
Den dag i dag er nicaraguanere med handicap ofte nogle, familierne gemmer af
vejen i en blanding af skam og omsorg,
eller det er nogle, man støder på som tiggere ved de centrale busstationer og markeder. Men gennem de sidste år er nicaraguanere med handicap blevet mere og
mere tydelige i gadebilledet. Ikke mindst
har Managuas bilister flere gange stiftet
bekendtskab med handicaporganisationerne, når de har indtaget Managuas gader for at lægge pres på landets politikere. I landets aviser har de jævnligt trukket
avisoverskrifter, og i april 2011 kulminerede flere års protester og lobbyarbejde

med parlamentets vedtagelse af loven om
rettigheder for personer med handicap.
Alma Nubia fremhæver loven som
et konkret eksempel på, at det efter års
dødvande og intern splid er lykkedes at
opbygge en handicapsektor, der evner at
kæmpe og skabe resultater på lokalt og
nationalt plan.  
Alma Nubia siger, at siden Daniel
Ortega blev præsident i 2006, har der
været en større politisk vilje til at lytte til
handicaporganisationerne. Hun forklarer,
at de i forbindelse med det forberedende
lovarbejde mødtes med politikerne én time
en dag om ugen i en hel måned, hvor de
bidrog med deres synspunkter, som siden
har afsat fingeraftryk på loven om ”Mennesker med handicaps rettigheder”.  
Vedtagelsen ses som det mest tydelige
eksempel på, at det er lykkedes for både
DHF og den nicaraguanske handicapbevægelse at ændre den grundlæggende
selvforståelse. Hvor der tidligere var en
oplevelse af, at det var de udenlandske
donorer, der skulle løfte mennesker med
handicap ud af fattigdom, så er der i dag
en fælles forståelse af betydningen af, at
det er den nicaraguanske befolkning og
dens regering, der bærer hovedansvaret
for at skabe varige forandringer.  
Fremover vil FECONORI påtage sig opgaven
at ’overvåge’ regering og kommuner, så
loven bliver mere end et stykke papir, der
kan hives frem ved regeringens skåltaler. ■  

Gang på gang har Nicaraguas handicapbevægelse taget spalteplads i landets aviser, når de er gået på gaden for at gøre opmærksom på deres krav.
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Fra kørestole

➞

Det begyndte med kørestole, proteser og blindestokke. 		
I dag trænger Nicaraguas handicappede selv ind i magtens korridorer.

Fra blindestokke til nationalt rehabiliteringscenter

Et træningscenter for blinde har længe stået på
ønskesedlen. Nu er byggeriet i gang i Managua.

På Hospital Aldo Chavarria står regnen
i stænger, hele området er godt medtaget af den tunge regn, der falder i Mellemamerika i oktober måned. Rundt om
de lave, gule bygninger på området står
enkelte nedslidte faciliteter, der engang
har været anvendt som barrer til træning
af gangbesværede.
Tre måneder efter er regntiden hørt
op. Nu er der byggeaktivitet, og der skal
gå noget helt galt, hvis et trænings og
rehabiliteringscenter for blinde og fysisk
handicappede ikke står klar i 2012.  Her
vil 50 brugere om året kunne få træning,
som kan forbedre deres dagligdag. Det
lyder måske ikke som det store mirakel,
men for FECONORI og de handicaporganisationer, der har haft centret på dagsordenen i knap ti år, er det et håndgribeligt
bevis på, at deres fortalervirksomhed

over for landets politikere omsider har
båret frugt. Regeringen har bevilget
100.000 dollars til det kommende center.
Centret for blinde og døve, det er
mit lille barn, siger Gloria Gutierrez, der
repræsenterer de blinde i Matagalpa.
Fra blindestokke til nationalt rehabiliteringscenter:
1. Levering af blindestokke og
undervisning i blindskrift
2. Undervisning i opbygning af
selvværd og personlig udvikling
3. Undervisning i at klare sig på
egen hånd
4. Undervisning i organisations
udvikling. Bl.a. bogføring og
medlemsdemokrati
5. Kursus i fortalervirksomhed i
forbindelse med etablering af
rehabiliteringscenter i Managua

Fra isolation til lovgivning om tegnsprog
Når man i dag tænder for tv-apparatet
i Nicaragua og slår ind på den statslige tvkanal, så vil der i øverste højre hjørne være
placeret en døvetolk, der formidler præsidentens taler og parlamentets debatter
til Nicaraguas ca. 5.000 døve. Et af flere
konkrete resultater af den lov, der sikrer
de døves ret til tegnsprog, som blev vedtaget i foråret 2009.  
Det er en virkelighed, der ligger milevidt
fra dengang, DHF og den nicaraguanske
døveorganisation ANSNIC  indledte deres
samarbejde i 1998. Da var døveorganisationen
en af de svageste handicaporganisationer i
landet. Den havde meget lidt kontakt med
den øvrige del af handicapbevægelsen, og
tanken om, at den en dag skulle gøre sin
indflydelse gældende over for regeringen,
lå langt væk.
Det var dengang, der ikke var en eneste
døv elev, som var kommet længere end til
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4. klasse i folkeskolen. Dengang der kun
var to uddannede døvetolke i hele landet.
I  dag er 100 elever gået videre end
grundskolen. 26 døvetolke er blevet uddannet og bliver i dag betalt af det offentlige.
Endnu 10 tolke er under uddannelse, og
30 døveinstruktører på undervisningsministeriets lønningsliste hjælper børn
gennem skoleforløbet fra 1. til 5. klasse.
Endvidere er det i flere tilfælde lykkedes
at få øremærket penge til de døve på de
kommunale budgetter.
Fra isolation til lovgivning om tegnsprog:
1. Uddannelse af ti tegnsprogstolke
2. Undervisning i opbygning af
selvværd og personlig udvikling
3. Undervisning i organisationsudvikling. Bl.a. bogføring og medlems
demokrati
4. Undervisning i fortalervirksomhed i
forbindelse med loven om tegnsprog

Nicaragua har i dag deres egen lov om tegnsprog

til magtens korridorer

Flere hundrede meter ramper står klar til at modtage kørestolsbrugere på seminaret i Matagalpa.
Meningen er god nok, men flere hævder at projektet er noget overdimensioneret.

Fra kørestol til almen tilgængelighed
I et lille lokale på otte kvadratmeter,
klemt inde mellem to forretninger, ligger
den lokale afdeling i Estelí af  ADIFIM  .
Organisationen har i tæt parløb med FECONORI  arbejdet for, at lovgivningen sikrer, at alle nye offentlige anlæg og bygninger lever op til særlige tekniske krav,
der tilgodeser mennesker med handicap.
Her i Estelí sidder fire medlemmer
og gennemgår et plastik-chateque med
billeder af offentlige veje, parker og
bygninger, hvor en fysisk handicappet
i kørestol er afskåret fra at komme. Her
mødes de for at planlægge, hvor, hvornår
og ikke mindst hvordan de kan få adgang
til den lokale borgmester for at gøre ham

opmærksom på deres krav om handicaptilpasning af de offentlige anlæg.
Syv steder i byen har de udpeget som
mål for deres indsats, deriblandt den
kommunale legeplads, biblioteket og
markedet.  Og det kræver, at man er vaks
ved havelågen, fortæller lokalformanden, Rafael Arauz. For borgmesteren i
Estelí har en udviklet evne til at lade andre byrådsmedlemmer tage sine møder
og aldrig møde folkene fra ADIFIM ansigt
til ansigt. Derfor er gruppen af aktive
begyndt at opsøge ham til parti- og valgmøder, festivaler, og lignende, hvor han
ikke venter dem.
Mens der fortsat er et stykke vej, før

tilgængeligheden er sikret for de fysisk
handicappede i Estelí, er der til gengæld
tydelige forandringer at spore i Mata
galpa, som ligger to en halv times kørsel
nord for Managua. Her i den bjergrige og
frodige region, der er centrum for Nicaraguas kaffeproduktion, og hvor ton efter
ton af afskrællede kaffebønner ligger til
tørre langs vejen og glimter i solen, findes provinshovedstaden Matagalpa. Ved
indgangen til byen på en stejl skråning
ligger seminariet for lærerstuderende.
Med udgangspunkt i loven, der kræver
tilpasning af nye offentlige anlæg, er der
konstrueret en flere hundrede meter lang
rampe, som zig-zagger sig fra hovedvejen op til seminariet. Intentionen lever
ganske givet op til lovgivningen, men
det er tvivlsomt, om almindelige kørestolsbrugere har kræfterne til at forcere
ramperne.
På seminariet finder man også toilet
og badefaciliteter, der rummer greb til kørestolsbrugere, men som ikke er placeret i
ordentlig afstand for kørestolsbrugeren.
I hovedstaden Managua er nogle af
resultaterne konkrete og synlige. 37 af
byens busser er i dag bygget med handicaplift. Endvidere er en del af busstoppestederne bygget, så de er tilpasset
kørestolsbrugere.  
Fra kørestol til almen tilgængelighed
1. Levering af brugte kørestole fra
Danmark til Nicaragua
2. Jobskabelse – bl.a kørestole- snedkerog tømrerværksteder
3. Levering af proteser, kørestole,
tilpasning af private hjem
4. Kurser i personlig pleje og udvikling
5. Kurser i organisationsudvikling. Bl.a.
bogføring og medlemsdemokrati
6. Kurser i fortalervirksomhed i forbindelse med tilgængelighed. Tekniske
normer i forbindelse med offentlige
bygninger og anlæg samt tilpasning
af busser
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Farvel til Nicaragua
og goddag til nye partnere
- Jeg er faktisk ret stolt af, at vi kan sige farvel. Det synes jeg er lidt blæret. 					
Vi har gjort det, vi sagde, vi ville gøre, siger Michael Larsen fra Dansk Handicap Forbund.

Der er gået 25 år, siden Michael Larsen
FotO: stig stasig

kørte rundt med Jesper Gunnarsen for at
samle kørestole ind til Nicaraguas invaliderede soldater. En container i 1990 på
kajen i Corinto blev startskuddet til den
over 20 år lange indsats, som nu er ved
at finde sin afslutning.
Det har været en rejse, der begyndte,
længe inden man i bistandsverden var
begyndt at tale om udviklingstrekanten.
Men når de centrale aktører i Danmark og
Nicaragua i dag ser tilbage, så er de ikke i
tvivl om, at de har udført og virkeliggjort
de bærende principper i netop udviklingstrekanten. De peger selv på, at det,
der begyndte med jobtræning og forskellige produktionsprojekter, med tiden er
blevet til et målrettet arbejde, der handler
om at klæde det enkelte menneske på
og udvikle den enkelte organisation til
at kunne arbejde for egne rettigheder.
Med tiden er samarbejdet snævret
ind fra 46 organisationer til i dag at tælle
et tæt samarbejde med otte medlemsbaserede handicaporganisationer, som
man sammen har udviklet og udført rettighedsarbejdet med.
Selvom der var dyrekøbte erfaringer
i begyndelsen, så var der også helt fra
starten tiltag, som var med til at sikre
grundlaget for det videre arbejde. Uden
de mange serviceydelser i form af  tekniske hjælpemidler og tolke ville det ikke
have været muligt at udvikle og styrke
organisationerne. Uden en konsekvent
kamp mod svindel havde man ikke sikret
medlemmernes tillid til organisationerne.
Og uden den tillid, ville der næppe have
været muligheder for, at organisationer af
Erfaringerne fra Nicaragua tager vi med, så
vi undgår for mange bump på vejen fremover,
fortæller Michael Larsen
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For at sikre organsationernes bæredygtighed anbefaler DHF:
■
■
■
■

At fremme et lavt omkostningsniveau
At fremme partnernes egne indtægter
At fremme indtægter fra andre donorer
 At fremme evnen til at søge økonomisk støtte fra kommune og stat.  

Jeg er stolt af, at vi har fået
en hel handicapbevægelse
til at arbejde sammen. Vi
har gået og leget Vorherre,
fordi vi har været den største
enkeltdonor på det her felt i
mange år. Det har givet nogle
store muligheder, men også
et kæmpe ansvar. Vi har jo
været en slags gartnere i den
store organisationsurtehave
- på godt og ondt. Noget har
vi plantet, andet har vi gødet.
Om atter andet har vi sagt:
Den skal hverken have vand
eller gødning.
Michael Larsen, DHF

Ud over de fundamentale
værdier som demokrati og
gennemsigtighed, så har vi
også bidraget med noget, der
er lige så vigtigt: respekt og
ærlighed over for organisationerne. I dag er der en forståelse af, at vi er partnere,
der arbejder sammen.
Martha Campos, DHF       

mennesker med handicap for alvor kunne
kæmpe for deres rettigheder. Rettigheder,
der i dag sikrer nogle af de serviceydelser,
organisationerne og deres medlemmer
ikke havde for tyve år siden.
En døvetolk i øverste højre hjørne af
de nicaraguanske tv- skærme er bare et
af mange eksempler.

Exitstrategi
På kontoret i Managua har man så småt
indstillet sig på, at det snart er slut. Derfor taler den nuværende koordinatoer
Martha Campos først og fremmest om en
exitstrategi. Gennem de sidste år har det
handlet om at klæde samarbejdspartnerne på til selv at skaffe den finansiering,
der tidligere kom fra DHF. Fremover skal
den komme fra egne indtægter, stat og
kommune eller andre donorer. I løbet af
de sidste år er det lykkes for langt de fleste organisationer.
Marta Campos kan ikke skjule sin
tilfredshed, når hun fortæller, hvordan
organisationerne i dag selv er optaget af,
at der er handlingsplaner, og at bogføring
og medlemsregistrering er i orden.
- Tidligere var det noget, de gjorde,
fordi vi krævede det. Sådan er det ikke
længere, fortæller hun.
Martha Campos fortæller, at en del
af den økonomiske bæredygtighed også
skyldes, at de gennem alle årene har arbejdet for, at organisationerne skulle være
omkostningsbevidste. Hvor andre donorer
tillader højere diæter, og at konferencer
og møder holdes på dyre hoteller,  har DHF
altid været opmærksomme på at holde
et økonomisk leje, hvor organisationer
uden den store pengetank kan være med.

Erfaringer
Mange af de erfaringer, der er blevet høstet, er allerede ved at blive taget i brug
i Honduras, Bolivia, Uganda, Ghana og
Vietnam, hvor DHF’s ulandsaktiviteter
udfolder sig i dag.
Her laver man alene partnerskaber
med medlemsorganisationer og går med

det samme i gang med at tilbyde kurser,
der styrker medlemmernes selvværd,
og som samtidig bringer de forskellige
handicaporganisationer sammen.
- Det kan være godt med forskellige
kurser, men det er jo ikke der, vi skal
lande. Vi skal jo ende med, at der er
andre kræfter i samfundet, som der giver de tilbud, vi har givet. Så når vi taler
med vores samarbejdspartnere, og når
vi laver ansøgninger, så gør vi det klart
fra starten, at vores ydelser skal styrke og
opbygge organisationerne med henblik på
rettighedsarbejde. Det gjorde vi slet ikke
dengang. Med de erfaringer vi har i dag,
prøver vi at undgå for mange bump på
vejen, fortæller Michael Larsen.

Vemodigt farvel
- Jeg tror, at en vigtig grund til, at det er
lykkedes for os i Nicaragua, det er, at vi
er kommet med andet end penge. Vi har
været i landet hele tiden. Vi er kommet
som en organisation af handicappede,
hvor mange af os selv harvde et handicap. Vi havde ikke alle svarene med på
forhånd, men vi kunne trække på erfaringer fra en meget lang organisationshistorie i Danmark. Sammen med vores
partnere har vi udviklet det til noget, der
fungerer i en nicaraguansk virkelighed.
- I dag er Jeg  er faktisk ret stolt af,
at vi kan sige farvel. Det synes jeg er lidt
blæret. Vi har gjort det, vi sagde, vi ville
gøre. Mange donororganisationer trækker
sig jo ud, frustrerede og højt skrigende:
’Nu kan vi ikke mere! Nu har de også
stjålet alle pengene, og det hele er helt
forfærdeligt!’.
Men i Nicaragua, dér har vi i dag nogle
organisationer, der kan det der med at
kæmpe for egne rettigheder, og så skal
vi heller ikke være der mere.
–Selvfølgelig vil der komme nedture,
men jeg synes, der er rigtig gode forudsætninger for, at det kan køre videre.
Det er vemodigt at sige farvel, men det
er samtidig med en følelse af stolthed, vi
gør det, siger Michael Larsen.■  
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Dansk Handicap Forbunds udviklingsarbejde i Nicaragua har gennemgået en stor
forandring fra de første spæde skridt i form af serviceydelser til det rettighedsarbejde,
der foregår i dag. Det har været en spændende rejse med glæde, modgang og konflikter,
men først og fremmest har det været en fantastisk skole. Sammen med vores partnere har
vi lært utroligt meget om organisationsudvikling og om, hvordan man opnår forbedringer
af levevilkårene for en marginaliseret gruppe som mennesker med handicap. Vi har
bl.a. gennem vores erfaringer lært – lang tid før nogen havde formuleret tanker om
udviklingstrekanten – at dens principper er fundamentale for at opnå disse forbedringer.
Dette magasin fortæller en spændende historie. Det er en fortælling om den proces,
mange danske ulandsaktive organisationer har gennemlevet. Men det er samtidig den
personlige beretning fortalt af de personer, der har været med til at skabe denne historie.
Susanne Olsen
landsformand, Dansk Handicap Forbund
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