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N1-cara63ra är ett litet la"nd. i Centralamerika med- knappt tre milj
invånare. Efter många års kamp mot den gryruna d.iktaturen Somoza,
kurrd"e det nicaraguanska folket 6öra slut på d.etta vanstyre 1919.
Land.et 1åg då i ruiner och en koalition av representanter för olika
folkgrupper bil-d"ad.e den nya regeringen.

Återuppbyggnad.en var och är en stor uppgift, men redan från starten
fick man kåi.npa rnot USA:s ansträngningar att vrid.a klockan titlbaka.

De traditionella hand"elsförbind.elserna med USA, har blivit stoppad-e.
Det är t er nyci:et svårt att få tag på reservdelar, d.å d,e amerikanska
bolagen kräver att få betalning i förskott och priserna dessutom har
blivit tio gånger så höga som före revolutionen.

Somozaanhängare och cle sabotagegrupper som utbild"ats rned. USA:s stöd,
firuas placeraöe i Nicaraguas gränstrakter i Honduras oeh Costa Rica.
De gör räder in i land.et d.är de bombar och saboterar, för att skapa kaos
och oro, ti1l nackdel för den nya regimen och återuppbyggnad.en,

Trots d.etta har Nicaragua red.arr gjort stora framsteg i hela folkets
tjänst, såsom: alfabetiseringskampanj, bostad.sbyggande, återuppbyggnad
av ind.ustr:i och hälsovård. Bristerna är fortfararrde stora och rnycket
av la.ndeL$ resurser går åt til] a,tt b*kii.urpa elet UfiA-stödda notståndet
och att reparera skadorna efter sabotagen.

För att visa vårt stöd. till d.etta ftdmland.e fo1k, vilI vi inon nellan-
anerikagruppen i Ö-viks tr1{-förenj-ng, starta en ka.mpanj för att bid.ra
ned 100 000 engångssprutor till vaccination och sjukvård.
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