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Kaffeskörd i Nicaragua 1987 med in-
satser från Demokratisk ungdoms
världsfederation. Foto: ADN-Zentral-
bild Berlin. Norrskensflammans arkiv.



Sedan 1980-talet har svenska volontärer rest till Nicaragua
för att hjälpa till med återuppbyggnad och demokratisering av
landet. Resorna bidrog till en specifik upplevelse med en rad
politiska och personliga implikationer som var svåra att för-
medla efter hemkomsten till Sverige. – AV LINDA BERG

Den där otäcka känslan av att man
vill ge och samtidigt så känner man
sig som en stor, fet, rik, äcklig män-
niska som inte har något där att göra.
Och man vet inte vart man ska ta
vägen. För man känner att hur man
än gör så gör man fel på något sätt…

Sedan revolutionen 1979 har Sverige
haft ett omfattande samarbete med
Nicaragua. Kontakterna var goda mel-
lan det segrande sandinistpartiet och
svenska politiker under Olof Palmes
ledning, där den svenska välfärdsmo-
dellen fick betydelse i bildandet av ett
socialistiskt Nicaragua. Ett oräkneligt
antal människor reste till Nicaragua för
att hjälpa befolkningen att bygga upp
landet efter upproret mot diktaturen.
Arbetsbrigader bistod i första handmed
sin arbetskraft, där bland annat skolor
byggdes och kaffe skördades. Runtom i
Sverige gjordes insamlingar av allt ifrån
sjukvårdsutrustning och jordbruksma-
skiner till cyklar och kläder. Svenska statens biståndsmyndig-
het, Sida, finansierade en stor del av fraktkostnaderna och en
rad solidaritetssammanslutningar bildades. Vänskapsförbun-
det Sverige–Nicaragua (VfSN), Utbildning för biståndsverk-
samhet (UBV)1 och Svalorna Latinamerika är tre av de större
solidaritetsföreningar som stöttade det folkliga upproret och
strävan efter att upprätta ett demokratiskt Nicaragua. Orga-
nisationerna var och är partipolitiskt obundna och stod bakom
arbetsbrigader, volontärverksamhet, kunskapsutbyten och
projekt. Under 1980-talet etablerades utvecklingssamarbete
från Sverige till Nicaragua när landet inkluderades som pro-
gramland 1982. Denna relation mellan länderna har upprätt-
hållits och följts av att en mängd kontakter och utbyten etable-
rats mellan Sverige och Nicaragua fram till år 2010.2

I följande artikel kommer jag att diskutera hur nationell till-
hörighet kan förstås som resurs och hinder i solidaritetsarbe-
tares upplevelser. Empirin utgörs huvudsakligen av intervjuer
med svenska volontärer som arbetat under två-tre år i Nica-
ragua genom ovanstående tre sammanslutningar.3 Med en
önskan om att bidra till samhällsutveckling bistod de med spe-
cifika yrkeskunskaper och en förhoppning om ömsesidigt kun-

skapsutbyte. De intervjuade, här kallade informanterna, levde
i landet runt tiden för millennieskiftet. Deras uppgifter har
varit att fungera som personella resurser inom små lands-
bygdsorganisationer. De utgör samtida exempel på erfaren-
heter från svenskt solidaritetsarbete, samtidigt som dessa poli-
tiska resenärer ställer frågor som funnits med över tid. För att

underlätta för läsaren har jag valt att sär-
skilt lyfta fram en av volontärerna, med
pseudonymen Sara, som en röst vilken
belyser en mer generell problematik.
Volontärernas berättelser återspeglar
såväl ett trettioårigt arv av möten mellan
svenskar och nicaraguaner som spår av
globala relationer med en betydligt
längre historia.

Mot imperialism för socialistiska
småstater
Eivor Halkjaer, tidigare avdelningschef
på Sida och ambassadör i Nicaragua,
uttryckte under slutet av 1980-talet att
det fanns stora skillnader mellan annat
solidaritetsarbete och det svenska stödet
till Nicaragua under de första åren efter
Somozadiktaturens fall. Viljan att hjälpa
det nicaraguanska folket spände över par-
tigränser samt hade en konkret förank-
ring bland skolor, fackföreningar, kom-
muner, politiska föreningar och kyrkliga
församlingar.4

De närmaste tio åren efter revolutionen refererades till som
en oerhört inspirerande tid för solidaritetsverksamhet i Nica-
ragua. Redaktörerna till antologin Nicaragua – De första tio
åren inleder förordet med att skriva:

Man bör vara osedvanligt tjockhudad för att inte fyllas med
sympati för det lilla landet Nicaragua och dess tappra folk.
Mot diktatur och jordbävningar, mot utländska invasioner
och tropiska orkaner, mot en hopplös fattigdom, dödliga
sjukdomar och en ogin omvärld har de kämpat generation
efter generation.

Med den sandinistiska revolutionen 1979 tågade Nica-
ragua in i vårt medvetande.5

Det finns ett märkbart mytiskt skimmer i svenska skildringar
av landet och dess befolkning under 1980-talet. Några av
informanterna som befann sig i Centralamerika då samt runt
millenniumskiftet berättade om det hopp som revolutionen
hade fört med sig. En av de intervjuade, Vanja, sa att »det som
märktes i samhället var ju det här gemensamma samhällsbyg-
get, att alla strävade åt ett håll». Med detta i åtanke är det för-
ståeligt att det var en tidsperiod som informanterna hänvisade

Arbejderhistorie 1/2011 Arbetarhistoria 2011:1 • 39

Inter-nationell solidaritet
Politiska resor och globala relationers dilemman

Affisch publicerad 1984 av Demokratisk
ungdoms världsfederation till femårsjubileet
av Nicaraguas frigörelse.



till, ofta i kontrast till erfarenheterna från sitt eget uppdrag
tjugo år senare. Under 1980-talet reste exempelvis kulturar-
betare från Sverige för att delta i kulturverksamheter och vitt-
nade om en enorm aktivitet och entusiasm.6

Från såväl Sverige som flera andra länder var intresset stort
för ett folkligt samhällsbygge efter revolutionen. Kontakterna
i samband med de första åren efter det sandinistiska maktö-
vertagandet var alltså betydande för uppfattningar i Sverige
om Nicaragua och nicaraguaner, framförallt inom svenska
solidaritetsrörelser. På samma gång kan man tala om att Sve-
rige och svenskar i Nicaragua sammanlänkades med ett omfat-
tande stöd i kampen mot USA:s interventioner i landets inri-
kespolitik. Såväl svenska statliga som utomstatliga organ hade
länge förenats i kamp för självständighet mot imperialism. Det
har varit ett vårdat arv skapat av en samlad kritik mot USA:s
omfattande inblandning i Nicaragua.

Många var de som uttryckte sin avsky mot USA:s stöd till
den tidigare diktatorn Somoza, följt av subventioner till de
brutala contrasstyrkorna.7 Beslutet att hjälpa det nicaraguan-
ska folket framstod som en självklarhet inom svensk utrikes-
politik, bland föreningar och solidaritetsgrupper runtom i lan-
det. I tidskrifter, litteratur och statliga rapporter om Nicara-
gua under 1980-talet framställdes sandinisterna som »folkets
röst» mot diktatorn Anastasio Somoza.

No pasarán från 1983 är ett av många exempel på svenska
rapporteringar från landet under denna tid, med berättelser
om tillvaron efter det folkliga upproret lett av sandinisterna.8
Det är en skrift omNicaragua efter en informationsresa orga-
niserad och finansierad av föreningen Svensk volontärsam-
verkan (SVS). Texten återspeglar ett oavkortat stöd och iden-
tifikation med det sandinistiska partiet. Föreningens informa-
tion om landet kan bland annat ses som ett komplement till
Sidas och Utrikesdepartementets kortfattade informations-
häften, exempelvis UD–info från 1984, som hade till syfte att
belysa aktuella utrikespolitiska frågor och ge en bakgrund till
svenska ställningstaganden.9 Även Utrikesdepartementets in-
formation från 1980-talet speglade Sveriges pro-sandinistiska
hållning och beskrev landet i återuppbyggnad efter diktatur
och revolution. Den svenska välfärdsstaten har återkommande
benämnts som en förebild för sandinistpartiet (FSLN; Frente
Sandinista de Liberación Nacional), och man kan med andra
ord inte begränsa subventioner för sandinisternas samhälls-
projekt till svenska solidaritetsrörelser.10

Med det statliga och utomstatliga stödet följde, som sagt,
ett oräkneligt antal personer vilka reste från Sverige till Nica-
ragua under etiketter som hjälparbetare, brigadarbetare och
volontärer. Sara, tidigare volontär verksam under millennie-
skiftet, uttryckte att hon stärktes av »1980-talets hjälparbete
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från sandinisttiden». Innan avresan tänkte Sara att hon kan-
ske skulle uppfattas som »en i raden av alla kolonialister» som
kommit till landet. Men väl i Nicaragua uppfattade hon istäl-
let, vilket även andra informanter vittnade om, att det fanns
en positivt laddad bild av svenska solidaritetsarbetare. Det var
en välkänd uppfattning som bekräftades i såväl samtal och som
dokument.11 En uppskattad position som svensk solidaritets-
arbetare följt av arbetet efter revolutionen 1979 bör även
kopplas sammanmed representationer av Sverige som ett utri-
kespolitiskt progressivt land.12 Det var onekligen en positivt
konnoterad självbild, och av begripliga skäl mer sympatisk att
identifiera sig med än ytterligare en i raden efter kolonialher-
rar, diktatorer och imperialister.

Rubbad självbild

När man far ut […] må man ju säga att man göder sin nar-
cissistiska sida (skratt). När man nu tänker att man ska bli
en betydelsefull person i ett nytt sammanhang. Och det
vete farao om det inte kränktes egentligen ganska rejält va,
därför att jag har fått ta till mig erfarenheter som har betytt
väldigt mycket för mig i mitt praktiska arbete.

När informanterna reste till Nicaragua, var det med ett upp-
drag om att arbeta för utveckling bland samhällets utsatta

såsom barn med funktionshinder, våldsutsatta kvinnor
och/eller landsbygdsgrupper med försök till självförsörjande
jordbruk. Till skillnad från den politiska resenären som exem-
pelvis deltog oavlönat i en kaffebrigad, var dessa politiska rese-
närer anställda (om än med låg lön) volontärer av UBV, Sva-
lorna och/eller VfSN.13 Solidaritetsorganisationerna erhöll
medel från Sida för utsända volontärer, och med det följde
även riktlinjer och krav på specifika resultat. Bilden av volon-
tären som osjälvisk och välbehövd fanns dock som en domi-
nerande föreställning i berättelserna. Sara och flera andra av
de intervjuade talade ironiskt om tron på att de skulle ha kun-
nat ge särskilt mycket. Under uppdraget kom de på sig själva
med att de bar på en sådan tro. Samtliga konstaterade att de
faktiskt hade blivit förvånade över den befintliga kompetens
som mötte dem på plats. Återkommande var frågan om det
förhöll sig så att man fick mer än man hade bidragit till.

En av informanterna berättade om hur hon generat insett
att hon hade trott att hon skulle vara den som kom ned med
massa erfarenhet. Men ganska snart insåg hon att nicaragua-
nerna i organisationerna honmötte hade nödvändiga erfaren-
heter som hon själv inte alls hade. Sara konstaterade att hon
var tvungen att vara mindre normativ med vetskap om att hon
talade utifrån en position som »chela». Uttrycket syftar ofta på
en ljushylt kvinna, men det kan även fungera som en status-
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markering. I spåren av ett kolonialt arv återfinns en rasifie-
rande skala i Nicaragua, där så kallad vit etnicitet ofta betrak-
tas som vackert. Sara uppfattade det som att det blev nödvän-
digt att vara tydlig med att hon inte hade tolkningsföreträde.
Utifrån sin roll som svensk solidaritetsarbetare kom hon
utifrån med idéer och jobbade på, men undvek att tala om hur
saker och ting borde vara.

Det var märkbart att solidaritetsarbetarnas berättelser
återspeglade hur de symboliserade makt, rikedom, moderni-
tet och så kallad utveckling även om de önskade annat. Samt-
liga hade erfarenhet av att etiketteras som »chela». Saras
reflektioner kring att volontäruppdraget kunde innebära ett
stukat ego, kan förstås som en utmaning för »vita, väster-
ländska kvinnor» vilka vill göra gott. Maria C Lugone argu-
menterar exempelvis för att »vita feminister» har mycket att
lära från andra kategorier kvinnor om upplevelser av att vara
en så kallad »sister outsider». Hon hävdar att det är viktigt att
försätta sig i en dylik position för att lära sig,

…att inte bli inkräktande, att vara obetydlig, tålmodig tills
man blir gråtfärdig, medan man på samma gång är öppen
för att lära sig varje tänkbar läxa. Du måste också vänja dig
vid alienationskänslan, av att inte höra till.14

Genom att konfronterasmed den andres skillnad, att »tvingas»
förhålla sig till andras erfarenheter kunde den enskilde påver-

kas, åtminstone för en tid. Till skillnad från sammanhang när
informanterna talade om eller företrädde den Andre kunde
situationer i arbetet tillfälligtvis försätta volontären i positio-
nen som den Andre. I de flesta berättelser återfanns en dimen-
sion av att inte ha definierats som tillhörig, med en uppma-
ning om att lyssna och lära av dem som dominerade samman-
hanget. Att få syn på sin privilegierade position, att inte känna
sig helt bekväm med positionen som »västerländsk solidari-
tetsarbetare» väckte ofta känslor av skuld. Svaret blev allt som
oftast att det förmodligen var fel med volontärverksamhet.
Men vad kan det ligga för betydelser i detta?

Solidaritetens gränser
I talet om skuld blev det synligt hur uppdraget stod i ett spän-
ningsfält mellan flera dominerande berättelser. På olika sätt
försökte volontärerna finna legitimitet för den egna verksam-
heten. Här upprepades försök att formulera vad det egna arbe-
tet hade inneburit. Det var uppenbart att oron över att inte ha
lyckats påverka något fanns närvarande i alla informanters
berättelser. Det handlade dels om kravet på att ha sått ett frö
till en långvarig kunskapsutveckling och dels om vad man
skulle göra när man väl kommit tillbaka. Direkt efter hem-
komsten kände sig många maktlösa och cyniska när de för-
sökte formulera vilka arbeten som var möjliga att utföra i Sve-
rige. Med avmätt röst kommenterade Sara: »Kvar blev bara
det exotiska och insamlingsmodellen.»

Sara gick i berättelsen ofta mellan två ytterligheter i för-
hållande till sina minnen från Nicaragua. Hon sa att hon
tänkte att hon hade fått mycket som människa och att hon
hade gett något tillbaka. Men när hon gick in i tankar på fat-
tigdom och exploatering då »låste (hon) sig» och tänkte att
hon borde skicka gåvor till människor honmött. Jag menar att
hon i sin muntliga berättelse gjorde en avgörande distinktion
mellan två tänkbara positioner. Å ena sidan ett mänskligt möte
som enmöjlighet till ömsesidighet, och å andra sidan ett möte
mellan Nord – Syd representanter som en skyldighet att ge av
sitt överflöd i kampen mot en orättvis världsordning.

Det gör ont. Deras utsatthet berör mig starkt. Man behöver
inte göra sig märkvärdig i det. Men det är på något sätt som
att deras smärta förhindrarmig från att ha kontaktmed dem.

Det var svårast att tala om de vänner som stod henne närmast,
sa Sara. Lättare var det att tala om barnen och landet, men
»tyngst att skydda sig från smärtan i mötet» med kvinnor i
hennes ålder som hade varit med om liknande händelser i livet.
Det var människor som hon själv hade sökt sig till och som
hade visat henne tillit. Man kan se det som att det i dessa
möten stod klart att det likaväl skulle kunna vara informanten
själv som befann sig i den Andres position. Det kan även för-
stås som att Sara i utvecklandet av vänskap hade svårt att finna
giltiga orsaker till att dyka ned i människors liv, och sedan åter-
vända till Sverige. Kanske framförallt med tanke på att själva
beslutet om att återvända blev ett ensamt beslut, där de mate-
riella villkoren uppenbarade hur geografisk rörlighet fortfa-
rande är förunnat en minoritet i världen.

Den sorg som Sara gav uttryck för kan förstås som en erfa-
renhet av den Andre i sig själv – för att sedan återvända till en
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tillvaro där fragment av detta inte syns, inte lyfts fram. Det
skapades ett litet rum av hemlängtan till Nicaragua som satte
sig och gjorde sig påmint på olika sätt.

Men inte bara skuld och sorg står i vägen för kunskap och
relationer mellan människor i Sverige och Nicaragua, här
återspeglas också avsaknaden av ord som kan klä erfarenhe-
terna i dess rätta språkdräkt. Etnologen Lena Gerholm kon-
staterar att själva avståndstagandet från att försöka förmedla
kan handla om »en känsla av att den klyfta som måste över-
bryggas mellan de egna upplevelserna och […] stereotyper
helt enkelt ter sig för djup».15 Saras brottningar med att tala
om sina erfarenheter, bör förstås i relation till en myriad av
grovhuggna verklighetsbeskrivningar. Saras, och andras,
uttryckta problemmed att finna strategier för att upprätthålla

kontakter mellan Sverige och Nicaragua vittnar om hur de
globala orättvisorna äter sig in i den egna självbilden. Det var
praktiskt genomförbart att inta ett politiskt förhållningssätt i
Nicaragua, präglat av vardagliga försök att underminera ojäm-
lika positioner.

Under perioden i Nicaragua var det åtminstone möjligt att
dela vardagserfarenheter tillsammans. Där kunde tillvaron
baseras på utbyten av annat än materiella resurser, det var inte
omöjligt att finna olika sätt att ge och ta. Men efter återresan
till Sverige upprättades gränser baserade på plats, nationali-
tet, rikedom (klass) och rasifiering med svidande skärpa. Möj-
ligheterna att påverka upplevdes somminimala, när kostnader
för ett brev, ett paket eller ett telefonsamtal blev avgörande för
jagets gränser.
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ABSTRACT
Inter-national Solidarity. On the dilemma

of site affinities
After the Sandinista revolution in 1979,

there was comprehensive Swedish support
to Nicaragua. The large number of volun-
teers, brigade-workers and other helping
hands constructed a special image of Swe-
dish solidarity workers. Common for most
of them was their critique of the structures
that placed themselves and others in hie-
rarchical positions. It was a struggle often
from the place of the privileged, a space
connected to freedom and guilt. During
the time in Nicaragua the relationships
between the Swedes and the Nicaraguans
were based on their common experiences
and attempts to undermine the inequality
between them. While living in Nicaragua,
the solidarity workers experienced every-
day exchanges, while after the trip, back in
Sweden, the boundaries of social class and
geopolitical belonging became painfully
clear, obvious evidence of an extremely
unjust world.


