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Het is al een aantal maanden onrustig in Nicaragua. De politie treedt vaak hardhandig op tegen betogers die autobanden in brand steken en met stenen gooien. De protesten in Nicaragua begonnen medio april als reactie op de regeringsplannen om de
sociale zekerheid te versoberen. De betogers eisen nu dat president Ortega aftreedt.
Al meer dan 170 doden vielen bij de protesten.
Hoe de sfeer in het paradijselijke Nicaragua ‘ineens’ omsloeg
Nicaragua is een vakantieland in opkomst met prachtige stranden en enorme vulkanen. In de afgelopen periode leerden we echter een andere kant van het land
kennen. Door onvrede over een overheidsmaatregel ontstond een dagenlange strijd
tussen demonstranten en politie. Het waren vooral studenten die demonstreerden.
Maakt een wetsvoorstel over pensioenen dan zo veel woede los onder de jonge
bevolking? Niet per se; de protesten zijn eerder een uiting van jarenlang opgebouwde frustraties.
Aanvankelijk gingen vooral gepensioneerden de straat op, een kleine groep 60-plussers, die het effect van de maatregelen
daadwerkelijk in de portemonnee voelde. Op die protesten werd met agressie gereageerd waarna de boel escaleerde.
Jongeren kregen vaak het verwijt geen politieke interesse te hebben. Nu hebben studenten dus besloten om te laten
zien dat ze het niet met de regering eens zijn. Het gaat niet zozeer om de pensioenregeling, maar om het feit dat een afwijkende mening de kop in wordt gedrukt.
Ortega en zijn vrouw besturen het land als koning en koningin
Onder de Nicaraguaanse bevolking borrelde al langer onvrede over hun president, Daniel Ortega, met name over de
manier waarop hij het land bestuurt. Er is sprake van een langzame afbreuk van de democratie. Ortega’s partij veranderde de grondwet en nam alle lagen van de politiek over. Kritische media verdwijnen en oppositieleden wordt het leven
moeilijk gemaakt.
Dat juist Ortega op zo’n autoritaire
manier regeert, is opvallend te noemen. Het was immers zijn beweging die
eind jaren 70 de revolutie tegen dictator Anastasio Somoza leidde. Door zijn
status als socialistische volksheld won
Ortega twee keer de presidentsverkiezingen. De laatste keer was 11 jaar
geleden. De oppositie is te zwak en te
verdeeld om veel weerstand te bieden.
Hoewel Ortega nog op veel steun kan
rekenen, neemt de frustratie onder de
bevolking de laatste jaren toe. Ortega
en zijn vrouw, de vice-president, besturen het land als koning en koningin.
Ook het omstreden Nicaragua-kanaal
bron AFP | er is geen dialoog zonder gerechtigheid
ligt mensen nog vers in het geheugen.
Om met het Panamakanaal te kunnen concurreren sloot Ortega een deal met China voor het graven van een kanaal dwars
door Nicaragua. Daar is veel ontevredenheid over en het project komt nog niet van de grond. Het kanaal zou volgens
Ortega 250.000 banen opleveren. Maar hoeveel Nicaraguanen zijn nou opgeleid voor zo’n project? De voorwaarden van
het project zijn ook nog eens heel nadelig; de eerste 100 jaar deelt Nicaragua niet mee in de inkomsten.
Werkgelegenheid is een groot thema in Nicaragua. Het op één na armste land van Centraal Amerika heeft nauwelijks een
eigen industrie. Alleen het stijgende toerisme is een lichtpuntje. Als het werk oplevert en de toeristen de natuur respecteren, werken de Nicaraguanen er graag aan mee. Het opkomende toerisme brengt echter ook frustraties met zich mee.
De bevolking wordt geconfronteerd met toeristen met een betere levensstandaard. Voor oudere Nicaraguanen waren de
pensioenplannen van de regering de druppel die de emmer deed overlopen. Het geweld van de afgelopen maanden komt
niet alleen van de politie: ook regeringsgezinde motorbendes staan tegenover de demonstranten.

‘Ortega y Somoza son la misma cosa’: Ortega en Somoza zijn één pot nat
Deze leus wordt gescandeerd door de demonstranten. De protesten van afgelopen week vertonen overeenkomsten met de revolutie van de jaren 70, al lijkt
Ortega nu dus aan de andere kant te staan. Waar in de jaren 70 beelden van
Somoza omver werden getrokken, gaan nu de ‘trees of life’ van mevrouw Ortega
neer.
Ortega hoopt dat de protesten zullen stoppen nu hij het wetsvoorstel heeft ingetrokken. Dit blijkt niet het geval, de geest is uit de fles en de protesten gaan
door, alleen rustiger. Ouderen hebben zich bij de jongeren aangesloten en men
wil dat de president alles rechtzet wat er de afgelopen tijd is gebeurd en de
dialoog met het volk aangaat.
Spanning in El Viejo
Ook in El Viejo is men gespannen en angstig over de situatie in het land. Het
meeste geweld vindt natuurlijk plaats in de grotere steden als Managua, Masaya
en Granada. Het personeel van de Stichting heeft een bijeenkomst gehad om
preventieve maatregelen te nemen indien er ook grote demonstraties in El Viejo
gaan plaatsvinden. Er is een nieuwe EHBO-doos samengesteld. Onze vertegenwoordigster Maria Lucila durfde niet naar haar huis in Managua te gaan vanwege
afgezette en geblokkeerde straten en een benzintekort. In El Viejo zijn nog geen
incidenten geweest, toch durven weinig mensen na 18.00 uur (dan is het donker)
de deur uit te gaan.
Onze projecten gaan juist nu gewoon door. We hopen dan ook van harte dat u ze
blijft ondersteunen en de mensen daarmee een hart onder de riem steekt!

Mogen wij aan u voorstellen:

Daisy Maria Berrios Novoa | 30 jaar
Daisy is ongehuwd heeft geen kinderen en is 3 jaar in dienst van de FAH. Als
administratrice van het Centro Recreativo zorgt Daisy voor de realisatie van de
verschillende competities in het sportcentrum ( voetbal, basketbal, volleybal)
en ze behandelt aanvragen voor nieuwe
activiteiten. Op het gebied van onderwijs
en vorming geeft ze vorm aan de dans- en
handenarbeid-cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast zorgt ze ervoor
dat het Centrum goed functioneert en
onderhouden wordt.

Nery Edoviges Matuz Moraga | 48 jaar
Nery is alleenstaand en heeft één kind
met syndroom van Down. Ze is al 22 jaar
in dienst van de FAH. Ze beheert de apotheek naast het Ziekenhuis en zorgt voor
de verkoop van gewone medicatie (goedkoper dan in commerciële apotheken)
en ook van natuurlijke medicamenten.
Daarnaast verzorgt ze het programma voor ondervoede kinderen die ze
regelmatig bezoekt, controleert en van extra voeding voorziet.
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