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Sandinistregimens svek mot folket
Fyrtio år efter den sandinistiska revolutionen torteras åter oppositionspolitiker, journalister, studenter och bondeledare i landets fängelser.
Men nu av sandinistregeringen.
TEXT: ERIK HALKJAER. FOTO: MIGUEL ALVAREZ.

D

et har gått mer än ett år sedan
Nicaragua kastades in i stora
civila oroligheter. Ett tillstånd
med landsomfattande protester som om och om igen
slås ner med brutalt våld från polis, militär
och regeringstrogen milis. Den tidigare
gerillaledaren Daniel Ortega, en gång hyllad av omvärlden som ett progressivt hopp i
ett nyliberalt mörker, tycks på gamla dagar
hemfallit åt det auktoritära beteende han en
gång själv gjorde uppror mot.

och entrén. Hon pekar på ett rum en bit bort
här i Universidad Politécnica (Upoli).
– Där hade de sjukstuga och tog hand om
de skadade, säger Xiomara, som inte vill ha
sitt riktiga namn i medier. Risken för repressalier är för stor.
Bakom fönstret till salen skymtar studenter som lyssnar på en föreläsare. Livet i
Nicaraguas huvudstad Managua har återgått till det normala. Hela universitetet är
städat och alla spår av uppror, barrikader,
skottlossning, sårade och dödade är borta.

XIOMARA SJUNKER NER på en bänk. Tårarna

DET VAR DEN 19 april 2018. Xiomara skulle

börjar rinna. Hon beskriver hur studenterna
barrikaderade sig här uppe ovanför trapporna

gå till jobbet som lärare vid universitet. Men
alla gator till och från universitetsområ-

Xiomara var under protesterna lärare på
det politekniska universitetet, Upoli, i Managua. Hon fick själv fly undan kravallpolis
och bevittnade hur flera studenter sköts.

det var fulla av poliser, och blockerade med
järnstängsel och stenhögar.
Hon hade hört nyheterna om kravallerna
i staden León dagen innan. Regeringen hade
presenterat stora nedskärningar i landets
socialförsäkringssystem, och såväl oppositionspolitiker som pensionärer hade börjat
protestera på gatorna, bland annat demonstrerade de utanför Nicaraguas nationella
institut för socialförsäkringar (INSS).
Demonstranterna möttes av medlemmar
ur regeringspartiet FSLN:s ungdomsförbund, Ungsandinisterna. Konfrontationerna blev våldsamma, och polisen tog i med
hårdhandskarna. I protest mot polisens
agerande mot demonstranterna tog även
studenter vid Universidad Centroamerica
(UCA) i Managua till gatorna.
– Men att polisen slagit en ring även runt
Upoli hade jag inte förstått. De frågade om
mitt id-kort, tittade i min väska och släppte
sedan in mig, säger Xiomara.
Den 19 april kom att utvecklas till en
mardröm som Xiomara sent kommer att
glömma. Studenterna hade redan på kvällen
fattat beslut om att protestera i solidaritet
med de pensionärer och studenter som de
ansåg drabbats av polisens övervåld.
L I K N A N D E P R OT E ST E R blossade under

dagen upp på flera platser både i Managua
och i andra städer. Polisen slog ner på alla
demonstrationer med gummikulor och
tårgas. Mycket tyder på att de även använde
riktiga kulor. På kvällen den 19 april sköts

Den 30 juni 2018 demonstrerade
tusentals nicaraguaner till minne av
de 21 minderåriga som då dött i de
då två månader långa protesterna.
Manifestationen fick namnet Blommornas marsch, men attackarades av
polis och maskerade män. En person
dödades och minst tio skadades.
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* Har lika många kvinnor som män
som läsare.
* Har en stor ung läsekrets, var femte
medlem/prenumerant är under 25 år.
* Har en köpstark läsekrets.
* Har en upplaga på ca 3 000 exemplar.
* Utkommer med 5 utgåvor 2021.
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Vilken effekt har egentligen sociala
medier på vår hälsa? Ditte Lundberg
letar
efter svar tillsammans med hjärnforska
re och doktorer.
AV DITTE LUNDBERG

D

en digitala utvecklingen har
varit explosionsartad och
först nu börjar forskningen
komma ikapp hur den faktiskt påverkar oss. Studier
visar att för många timmar med smartphonen kan leda till sömnsvårigheter och
till
och med depression. Ändå finns den i nästan varje tonårings hand, utan vidare
reflektion från samhället. I dag har barn
och
unga vuxit upp i en digitaliserad värld,
det
är de som använder telefonen som mest.
Medan pojkar ägnar största tiden framför
skärmen åt spel, så är tjejer på sociala medier
såsom Instagram, Facebook och Snapchat.
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S A M T I D I G T H A R , enligt socialstyrelsen,
den psykiska ohälsan bland ungdomar
fördubblats under de senaste tio åren.
År
2018 stod nittiotalister för 26 procent
av
besöken på landets psykiatriska akutmottagningar. De behöver oftast hjälp med
ångest, kriser, panikkänslor eller självskadebeteenden. Den största gruppen
är
unga kvinnor i åldern 18-24 år. Förklaringarna är självklart komplexa och till viss
del
ovissa. En allt mer ojämlik skola, högre krav
på arbetsmarknaden och en ökad individualisering i samhället har angetts som några
av skälen. Men nu börjar även ungas internetanvändning ses som en faktor. Unga
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Unga mellan 16 och 25 år tillbringar
nästan 40 timmar i veckan framför
skärmen.

PIXABAY

är ett symptom
Klimatförändringarna
ekosystem
på underpresterande
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