21 april 2010 Sida, Stockholm:
Erfarenheter och lärdomar från 30 år av samarbete
Vad kan vi lära oss från 30 år av samarbete? Vilka utmaningar kvarstår och vilka erfarenheter kan
vi ta med oss vidare? Den 21 april är det dags för det stora slutseminariet i det 30-åriga samarbetet
mellan Sverige och Nicaragua. Dessutom kommer samarbetet med Honduras och andra regionala
program i Latinamerika, där biståndet också fasas ut, att presenteras – och diskuteras. Det blir en
fullspäckad dag med fokus på de lärdomar vi kan dra nytta av och använda i andra delar av
världen.

Utställningar och poster sessions
Förutom seminarier under dagen kommer ett flertal samverkanspartners att ställa ut och berätta om
sin verksamhet. Medverkande är bl.a. Svalorna Latinamerika, Forum Syd, Orgut, Diakonia, SHIA,
Karolinska Institutet, Globala Gymnasiet, Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua, polissamarbetet,
en grupp forskare, samt bibliotekssamarbetet Sverige-Nicaragua. Det blir film- och bildvisningar,
poster sessions m.m.
På webbsidan www.exitnicaragua.net finns information samlad om samarbetet mellan Sverige och
Nicaragua. Här kan den som vill också själv publicera material. Det har under nästan ett års tid
anordnats flera seminarier och event inom projektet Exito Nicaragua. Slutseminariet den 21 april
blir det hittills största och avlutande evenemanget.

Anmäl dig innan platserna tar slut!
Antal platser är begränsat, anmäl dig redan nu på
http://www.exitonicaragua.net/content/anmaelan-till-slutseminarium-i-stockholm-den-21-april
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Program: Erfarenheter och lärdomar från 30 år
av samarbete
Språk: Svenska, spanska och engelska.

8.00–8.30

Registrering

8.30

Välkommen
Anders Nordström, Sidas generaldirektör. Maria Tegborg, chef, Sidas sektionskontor, Nicaragua.
Kaffe och frukt.

9.00–10.30

Long-term cooperation in conflict and post-conflict countries, how to achieve
results? What are the challenges and what can be learnt from the results of 30
years of cooperation with Nicaragua?
Sweden and other countries increase their long-term cooperation with countries in conflict and
post-conflict situations. In many cases the democracies are weak and with low implementation
capacity, which brings new challenges for achieving long-term poverty alleviation. The situation
resembles that of Nicaragua in the 80’s, when Sweden entered a 30-year development cooperation
partnership. The cooperation partnership with Nicaragua has included different transition phases
and challenges, not the least from a political perspective. What can be learnt from this and other
experiences when increasing cooperation with countries in, for example Africa, under similar
conditions?
Participants:
Göran Holmqvist, former head of Sida Latin America and Africa departments.
Hans Magnusson, Director, Department for Conflict and Post-conflict countries, Sida.
Mauricio Gomez Lacayo, former minister for development cooperation, Nicaragua.
Pierre Schori, former Swedish minister for development cooperation, UN ambassador and head of
UN Peacekeeping forces in the Ivory Coast.
Moderator: David Isaksson, Global Reporting.
Language: English.
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10.30–11.30 Parallellseminarier
1. Hårt arbete för ökad jämställdhet
Revolutionen talade om att skapa den nya människan, men hur mycket nytt har det egentligen
blivit för Nicaraguas kvinnor? Hur har jämställdhetsarbetet gått, vad innebär det faktum att
Nicaragua har världens hårdaste abortlagar och hur ser våldet mot kvinnor ut i Nicaragua? Vilka
erfarenheter kan föras vidare till andra länder och hur ska Sverige kunna fortsätta att stödja arbetet
för ökad jämställdhet i Nicaragua, trots att det bilaterala samarbetet nu upphör?
Medverkande:
Representant från Svalorna Latinamerika.
Manuel Rocha, chef, den nicaraguanska polismyndigheten.
Marianne Velandia, programansvarig, Karolinska Institutets barnmorskeprogram.
Ana Maria Pizarro, chef, Sí Mujer Nicaragua.
Moderator: Ewa Werner-Dahlin, f.d. ambassadör i Guatemala med ansvar för Nicaragua.
Språk: Svenska med tolkning till/från spanska.

2. Resultat och lärdomar – rapportpresentation
Hur lyckade har de svenska programmen varit, hur har biståndet utvecklats under åren?
Seminariet fokuserar på de viktigaste resultaten och lärdomarna som presenteras i
skrifterna "30 års bistånd till Nicaragua" och "Outcome Assessment 2011–2008". Under
seminariet presenteras också kortfattat det pågående arbetet med "Outcome Assessment
2008-2011".
Medverkande:
Elisabeth Lewin och Nils Öström, rapportförfattare, Global Reporting.
Jan Bjerninger, Avdelningschef, långsiktigt programsamarbete, Sida.
Moderator: Jerker Söderlund, Utvecklingsanalytiker, Sida.
Språk: Svenska.

3. From Mitch to Haiti – What lessons can be learnt?
Sweden was one of the major donors to the reconstruction after the hurricane Mitch in Honduras.
Are there any lessons from the reconstruction work in Honduras that can be of use for the future
reconstruction work in Haiti?
Participants:
Jan Robberts, Country Manager, Sida Honduras office.
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Julio César Raudales, Vice minister, responsible for Development Cooperation, Honduras.
Nelson García, Director, Comisíon de Accíon Social Menonita (CASM), Honduras.
Ewa Werner-Dahlin, former Swedish Ambassador for Guatemala, Honduras and Nicaragua.
Moderator: Erik Halkjaer, freelance journalist.
Language: English.

11.30–12.30 Lunch och musikunderhållning

12.30–14.00 Who coordinates the development cooperation? – Challenges with phasing in
and out on a national level from a Paris Declaration perspective
The Paris Declaration recognizes the need for coordination among donor and partner countries
when phasing out and in development cooperation. Yet there is no mechanism in place for such
coordination. In 2007 Nicaragua and Honduras experienced consequences of Sweden phasing out
its bilateral cooperation, without no other donor stepping in. Partly the Swedish decision to phase
out rested on the EU-code of conduct principles and Division of Labor in the Paris Declaration and
the Accra Agenda for Action. What can be learnt from the Nicaragua experience? How can this be
solved better in the future? How shall this be coordinated in a world where we can expect more
turbulence in development cooperation, both with new donors coming in and old ones phasing out,
as well as more fluctuating flows of aid?
Participants:
Mauricio Gomez Lacayo, former Minister for Development Cooperation, Nicaragua.
Andrew Rogerson, Special Counsellor, OECD/DAC.
Anders Nordström, Director General, Sida.
Julio César Raudales, Vice minister, responsible for Development Cooperation, Honduras.
Moderator: Jan Robberts, Country Manager, Sida Honduras Office.
Language: English.

14.00–15.00 Parallellseminarier
1. Environment and climate change – local solutions to regional problems
Through the Focuencas pilot program for watershed management, new methods have been
developed in governance and local participation. Focuencas started as an answer to the challenges
after Mitch, today the programme is of high relevance when working with climate change at the
local level.
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The seminar will also discuss how experiences and methods from Focuencas can be brought
forward and used in other parts of the world.
Participants:
Hans Kammerbauer, Team Leader, Focuencas, Honduras.
Josué Léon, Advisor, Focuencas, Honduras.
Johan Schaar, Commissioner for Climate Change and Development, Sida.
Melinda Sundell, Project Coordinator, Stockholm Environment Institute.
Katharina Perrolf, Policy Specialist Water Resources, Sida.
Moderator: Johan Kuylenstierna, Chief Technical Advisor to the Chair, UN-Water.
Language: English.

2. Volontärer och aktivister – vad händer om det personliga engagemanget
upphör?
Under 80-talet var hundratals engagerade i solidaritetsarbetet för Nicaragua, många av dem som
volontärer eller som deltagare i olika kulturprojekt. Vad bidrog de med och vilka erfarenheter tog
de med sig hem till Sverige?
Idag är personalbiståndet begränsat. Vad innebär detta för det personliga, ideella engagemanget?
Finns det en risk att biståndsviljan urholkas när allt färre kan förmedla det de upplevt? Och
omvänt, vilka risker finns det när alltför mycket bistånd genomförs av ”glada amatörer”?
Medverkande:
Inger Bröms, tidigare volontär, Forum Syd.
Björn Lindh, Kommunikationschef, Kooperation utan gränser.
Svante Sandberg, internationell programchef, Rädda Barnen.
Ritva Jacobsson, aktiv i kampanjen ”Nicaragua måste överleva!”.
Moderator: Katarina Wallentin, journalist/kommunikatör.

3. De bara bråkar och ställer till
Samtidigt som Accra-agendan tydligt slår fast det civila samhällets roll i utvecklingssamarbetet
utsätts enskilda organisationer i Nicaragua, men också i andra samarbetsländer som Etiopien, Sri
Lanka och Ryssland, för ett ökat tryck som ibland övergår till regelrätt förföljelse. Vad hände med
intentionerna i Accra-agendan och varför uppfattar de styrande små organisationer som ett så stort
hot?
Medverkande:
Inger Björk, f.d. Generalsekreterare, Forum Syd.
Lena Ingelstam, Team chef Civila Samhället, Sida.
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Ana Maria Pizarro, chef, Sí Mujer Nicaragua.
Nelson García, Director, Comisíon de Accíon Social Menonita (CASM), Honduras.
Moderator: Helena Bjuremalm, Senior Policy Specialist, Sida.
Språk: Svenska med tolkning till/från spanska.

15.00

Fika

15.30–17.00 Nicaragua and Honduras: Fragile democracies?
Rigged municipal elections in Nicaragua, a coup d’état in Honduras. Despite an overall strongly
positive development for the democracy in Latin America Honduras and Nicaragua seem to be
standing still or even taking steps backwards. How can this be?
Participants:
Maria Leissner, Ambassador for Democracy, Sweden.
Luis Alberto Caldero, Executive Director, Fundacion Arias, Costa Rica.
Claudia Hermansdorffer, Program coordinator, Centro de Derechos de Mujeres, Honduras.
Jan Robberts, Country Manager, Sida Honduras Office.
Moderator: David Isaksson, Global Reporting.
Language: English.

17.00

Avslutningsord
Maria Tegborg, Chef, Sidas sektionskontor i Nicaragua.

20.00

Fest på Nalen (Alcazar)
Seminariedagen avslutas med en kväll i Nalens intima källare, Alcazar. Det blir en kväll fylld av
samtal och minnen från Nicaragua. Välkommen att njuta av den sköna atmosfären med
nicaraguansk livemusik och tilltugg (dryck betalar var och en för sig).
Adress: David Bagares Gata 15.
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