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SAMARBEID OM SOLIDARITET
Norsk Folkehjelps visjon er Solidaritet i
praksis. Å ha en samarbeidspartner som EL
og IT Forbundet, som bygger på de samme
verdiene som oss, er viktig for å kunne nå de
målene vi setter oss og for å motivere oss til
å gjøre et godt arbeid.
Gjennom samarbeidsavtalen (2019–2022)
bidrar forbundet til vårt N
 orad-støttede
utviklingsarbeid i Honduras. For våre
partner
organisasjoner i Honduras er det
en stor og viktig forskjell å vite at de har
et forbund i ryggen som er opptatt av
miljø
ressursforvaltning, omfordeling og
menneskerettigheter.
Våre partnerorganisasjoner har i de
siste årene kjempet mange tøffe kamper mot
forfølgelse og undertrykkelse fra styres
maktene, og i tillegg kom koronapandemien og o
 rkanene Eta og Iota, begge med
katastrofale følger i 2020.
Folket i Honduras påvirkes i stor grad
av koronaen, men ikke alle påvirkes likt, og
a llerede utsatte grupper blir gjerne enda

mer sårbare. I pandemisituasjonen gjør krav
om å holde seg hjemme det lettere å finne

og få tak i folk, og utsette dem for kidnapping og vold. Våre partnerorganisasjoner
har gjennom året oppfordret medlemmene
sine til å øke matproduksjonen for å møte
de harde tidene som kommer på grunn av
korona
situasjonen. Ingen kan regne med
krisepakker fra myndighetene.
Så kom orkanene og flom som rammet
Mellom-Amerika og Honduras. Først feide
Eta over de fruktbare jordbruksområdene,
og før vannet som stod to-tre meter over
åkrene fikk tid til å gå ned i bakken, ble
landet rammet på nytt av orkanen Iota.

Partnerne som EL og IT Forbundet støtter
slo tidlig alarm og har bistått med livreddende arbeid, utdeling av mat og klær til de
mange som har mistet alt. Hverken myndighetene eller det internasjonale samfunnet
har stilt opp. Neste fase i katastrofearbeidet
blir å skaffe såkorn slik at bøndene på nytt
kan ta jorda i bruk og få mat på bordet.
I tillegg til den langsiktige Honduras
støtten har forbundet med sine klubber
og fagforeninger gitt solidaritetsstøtte til
a ndre av våre prosjekter i perioden. Vi er

svært takknemlige for at forbundet nå har
opprettet sin egen innsamling til orkan
ofrene i Honduras. Vi takker EL og IT
Forbundet for solidariteten og ser fram til
videre samarbeid.

Henriette Killi Westhrin
generalsekretær, Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid,
sanitet og redningstjeneste, humanitær mine- og eksplosivrydding og flyktning- og integreringsarbeid. Norsk Folkehjelp
har rundt 13 200 medlemmer i Norge, og 2300 ansatte i 40 land.

NORSK FOLKEHJELP I HONDURAS
Norsk Folkehjelp har vært etablert i landet i 35 år, og er blant de få utenlandske organisasjonene som
arbeider i Honduras. Vår målsetning er at partnerne våre påvirker for demokratisering i landet.
Helt siden president Zelaya ble styrtet i
juni 2007 har den nye regjeringen dratt
landet i en stadig mer farlig retning, med økt
privatisering, ekstrem militarisering, mer

korrupsjon, økt arbeidsløshet, og forfølgelse
og knebling av fagforeningsfolk og sosiale
ledere.
Privatiseringen har ikke kommet folket
til gode, og multinasjonale selskaper har fått
konsesjoner for gruvevirksomhet og dam
utbygginger. Store nasjonalverdier blir hentet ut. Naturen raseres, åkrene forurenses
og vannet og elvene forgiftes.
Alle våre partnere er gjennom sitt
a rbeid i opposisjon mot styresmaktenes

politikk som urettferdig rammer vanlige
folk. De jobber med menneskerettigheter,
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j ordfordeling og arbeidstakerrettigheter.
Fordi partnerorganisasjonene og deres
medlemmer tar et så tydelig standpunkt og
utfordrer myndighetene, er de spesielt sårbare. Forfølgelse, drapstrusler og drap er en
del av hverdagen deres.
EL og IT Forbundet støtter land
programmet i Honduras gjennom Norsk
Folke
hjelps sju samarbeidspartnere, som
kjemper for å forsvare ytringsfrihet og
innbyggernes grunnleggende rettigheter.
Organisasjonene bistår i konflikter mellom
småbrukere og store landeiere, driver nær
radioer for alternativ informasjon og står
opp mot de store internasjonale gruve
selskapene som ødelegger både miljøet og
befolkningens livsgrunnlag.
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LOKALSAMFUNN KNUST AV ORKANER
Orkanene Eta og Iota traff Honduras i november og etterlot seg ødelagte hus og avlinger. Mange familier
mistet alt det de eide. Der det var hus, er det nå innsjøer.

– Det finnes kjøpesentre som har det
vi trenger, men de har økt prisene. Ting er
fryktelig dyrt nå. Og vi får ikke kvittering.
I noen av herbergene kan folk lage mat. Vi
fikk kokeutstyr fra noen kinesere, men bare
til noen av herbergene.
INGEN HJELP FRA MYNDIGHETENE
Nora Ramirez forteller om lange dager.
Noen ganger er hun ikke hjemme før klokka
to på natta, hviler en liten stund, og drar ut
igjen i sju-åttetida på morgenen. Det er de
frivillige som drar lasset; noe hjelp fra myndighetene har ikke befolkningen fått.
– Regjeringen burde hatt budsjett til
dette! Men de har det ikke. De hjelper bare
dem som er medlemmer i regjeringspartiet,
sier Ramirez fortørnet. – El Salvador sendte
lastebiler med mat rett etter at Eta slo til,
men vår regjering stoppet dem på grensen.
Da de til slutt fikk kjøre inn, var maten ødelagt. Røde Kors og flere andre organisasjoner er også aktive i landet, men de har ikke
kommet til vårt distrikt.
Hun vil gjerne sende et budskap til CNTC
Progresos støttespillere i Norge: – Vi vet at
dere støtter oss, og det setter vi stor pris på.
Og jeg håper dere kan hjelpe oss mer i den
vanskelige situasjonen vi nå befinner oss i.
Jeg strekker ikke til. Vi klarer ikke å hjelpe
alle. Dette er mennesker som har kjempet
så hardt for det de har og bygget opp alt fra
bunnen, og så har de mistet alt. Alt.

HONDURAS
Offisielt navn: Republica de Honduras
Hovedstad: Tegucigalpa
Flateinnhold: 112 090 km2
(Island 103 000 km2)
Folketall: 9,2 millioner
Religion: Katolikker (46 %),
protestanter (41 %), andre (13 %)
Språk: Spansk, engelsk, garífuna og
flere mayaspråk
BNP pr. innbygger: 2578 USD
(Norge 91 781 USD)
Forventet levealder: 74,6 år (Norge: 82 år)
Gjennomsnittsalder: 24,4 år (Norge: 39,5 år)
Aldersstruktur: 51,5 % under 24 år
(Norge: 30 %)
Fødselsrate: 18,5 pr. 1000 (Norge: 12,2)

Kilde: CIA World Factbook

STENGTE SYKEHUS
I Progreso er det mange barn som har feber
og trenger behandling. Men sykehusene er
stengt, for de ansatte kommer seg ikke på
jobb. Mange leger og sykepleiere sitter på
hustakene sine og venter på at vannet skal
synke, eller de har mistet alt og er innlosjert
på herberger. 800 familier her får hjelp av
CNTC Progreso.
– Herbergene er overfylte. Folk sover
på gulvet. Noen herberger huser over 300
mennesker på altfor liten plass, og e nkelte
blir dårlige av det. Jeg er der og oppmuntrer dem – det er vennene, naboene og
kollegaene mine. Vi samler inn klær, mat og
ting de trenger. Vi prøver å skaffe medisiner
til dem som trenger det, sier Nora Ramirez.
Hun forteller at de også får støtte av
a ndre organisasjoner, som CDM og kvinnenettverket, men det er ikke så lett å få tak i
livsviktige varer.

Foto: Orlando Sierra, Scanpix.

Tre uker senere kan lederen i CNTC
Progreso, Nora Ramirez, fortelle at det

fremdeles er folk som sitter på hustakene
sine og venter på hjelp.
– For to dager siden var vi i Baracoa i
Cortez med mat til en familie som satt fast
på taket til huset, sitt med elva s trømmende
forbi. Vi fikk gitt dem maten, men klarte
ikke å få dem med oss. Jeg har så dårlig samvittighet. Jeg vet ikke hvordan det går med
dem. Vi har ennå ikke klart å skaffe båt og
bensin for å dra tilbake. Det er noen få som
har båter, men de tar seg godt betalt for å
hente familier som står fast, sier hun.
Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon
CNTC Progreso, som EL og IT Forbundet
støtter i samarbeidsavtalen, har 25 lokallag
i Progreso, nord i Honduras. Medlemmene
i 23 av dem har mistet alt – avlinger og hus.
De resterende har mistet avlingene sine, men
har husene i behold.
– Det er ikke stort annet vi kan gjøre enn
å vente til vannet synker. Mange steder står
åkrene våre tre-fire meter under vann, og der
vannet har sunket kan det være metervis med
gjørme. De husene som står tilbake er fulle av
gjørme og søle. Folk sier at slik var det under
orkanen Mitch i 1998 også, sier Ramirez.
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Gode venner i EL og IT Forbundet
Som dere vet har koronapandemien også kommet til oss i 2020,
og i tillegg har vi fått flommen fra orkanene Eta og Iota. Mot
dette bakteppet står folket i Honduras overfor tre hovedutfordringer:
En modell som produserer ulikhet: Hovedproblemet i Honduras er ikke fattigdommen, men mangelen på rettferdig fordeling.
De fem rikeste honduranerne tjener like mye som de to millionene
som lever på minstelønn til sammen.

«Ikke gjør garífunaenes land til et episenter for narkotikahandel.
Si nei til samarbeidet mellom myndighetene og organisert kriminalitet.»

KIDNAPPING OG
DRAP TRUER
GARÍFUNAENE

Forringelse av miljøet og økologien: Tusenvis av familier er
nå rammet av oversvømmelse og flom – et resultat av en lang
tradisjon med å behandle naturen på en uansvarlig måte. Mange
i lokalsamfunnene føler seg presset til å emigrere på grunn av
avskoging eller utvinningsprosjekter på jorda si og begir seg til
fots mot USA.
En falleferdig institusjonalitet: I Honduras har myndighetene,
i stedet for å svare på befolkningens store behov som følge av
pandemien og flommen, konsentrert makta rundt en liten
gruppe personer som beriker seg på samfunnets bekostning.
Det offentlige styres av folk som er knyttet til narkotrafikk og
annen kriminalitet i og utenfor landets grenser.

Sommeren 2020 ble fem medlemmer av urfolks
organisasjonen OFRANEH kidnappet i lokal
samfunnet Triunfo de la Cruz på den karibiske
kysten.
Norsk Folkehjelp har samarbeidet med og støttet OFRANEH
(Organización Fraternal Negra de Honduras) i ti år. OFRANEH
jobber med og for garífuna-urfolket, som har sine teerritorer langs
den karibiske kysten av Honduras. Dette området trues både av
interesser som ønsker å utnytte naturressursene og bygge ut turistindustrien, og av narkotikatrafikk.
OFRANEH, som EL og IT Forbundet støtter i samarbeidet med
Norsk Folkehjelp, forteller at de fortsatt ikke vet noe om hva som er
skjedd siden kidnappingen, og at myndighetene ennå ikke har svart
på deres forespørsler eller gitt mer informasjon om hendelsen. Norsk
Folkehjelps landkoordinator for Honduras og Guatemala, Roberto
Barra, er svært bekymret for utviklingen i Honduras.
– OFRANEH og garífuna-samfunnene er sterkt truet. I 2019 ble
16 garífunaer drept, og de fleste av disse dødsfallene var knyttet til
innbyggernes forsøk på å forsvare territoriet sitt, sier han.
Ifølge Barra er det ennå usikkert hvordan dette tallet blir for

Vi i Radio Progreso og flere andre partnerorganisasjoner som
dere støtter arbeider for å løse de tre store utfordringene landet
vårt står overfor. Vårt forslag er det vi kaller Vamos a la milpa
(La oss gå til maisåkeren), som innebærer å bygge allianser
mellom ulike grasrotsektorer, spesielt på nordkysten av
Honduras, der vi skal styrke kjærligheten til jorda og til lokalsamfunnet i stedet for å fremme individualismen. Vi skal
forsvare og dyrke jorda, og dele avlingene i solidaritet.
Jeg håper mine ord og vårt arbeid bidrar til å styrke solidariteten
og våre relasjoner framover.
		
		
Ta imot en klem fra meg.
		
Hilsen Padre Melo i Radio Progreso

2020. I tillegg er det et stort problem at paramilitære grupper k
 nyttet
til narkotrafikk tvinger lederne i garífuna-samfunnene til å la dem
operere i urfolkets områder.
– Unge garífunaer blir forsøkt rekruttert til å drive med narkohandel, sier han.

GI DITT BIDRAG

FÅ INFORMASJON

FØLG OSS

Det oppfordres til å bidra økonomisk til arbeidet i
Honduras ved å støtte EL og IT Forbundets egen
innsamling: minaksjon.folkehjelp.no/norsk-folkehjelp/3-5623
Du kan også starte din egen innsamling på
Facebook eller Spleis, eller bruke kontonummer
9001 08 76000. Vippsnummer 10145 kan også
brukes, merk støtten med Honduras og navn.

For spørsmål, informasjon og bestilling av
foredrag om Honduras eller arbeidet til Norsk
Folkehjelp, kontakt: EL og IT Forbundet
v/Jan Olav Andersen, tlf.: 908 55 826,
jan.olav.andersen@elogit.no eller Norsk
Folkehjelp v/Are Stranden, tlf.: 911 33 226,
arest@npaid.org.

facebook.com/folkehjelp
twitter.com/norskfolkehjelp
Norsk Folkehjelp PB 8844 Youngstorget
0028 OSLO
Tlf.: 22 03 77 00
www.folkehjelp.no

