
 

 

Guatemala 

 

Guatemala er landet hvor bygdekvinnene gjennom sitt solidaritetsprosjekt støtter kvinner på 

landsbygda. Guatemala er svært hardt rammet av koronapandemien. Siden landet ble stengt 

ned, har folk flagget med ulike farger for å vise situasjonen i familien sin. De røde flaggene 

forteller om behov for medisiner. Nå flagges det også med hvitt, og hvitt betyr sult. En av 

våre partnere i Guatemala-prosjektet forteller at nå ser han hvite flagg overalt.  

Matmangelen er stor, og inntekten til folk flest forsvant sammen med den stengte 

kollektivtransporten, stengte butikker og markeder. For landets fattige er dette en matkrise, 

like mye som en pandemi. Nå åpnes landet forsiktig opp igjen og det er mulig i perioder å ta i 

bruk de lokale markedene.  

 

 

Foto: Waldo Lopez 

 



I denne situasjonen er vårt solidaritetsprosjekt ekstra viktig. Det at vi har lokale 

samarbeidspartnerne i Guatemala, gjør det mulig å opprettholde prosjektet også under 

pandemien, og å tilpasse tiltakene til den aktuelle situasjonen. Utviklingsfondet følger 

situasjonen i Guatemala nøye, og vi mottar rapporter om at det er mindre matmangel i 

prosjektområdet enn i mange andre områder av landet. 

Norges Bygdekvinnelag har avtalt å bidra med kr. 150 000 i året. Dette bidraget vil utløse 

støtte fra NORAD, slik at prosjektet samlet vil få tilført kr. 1 500 000. 

Gjennom 2019 arrangerte mange av våre lokallag egne møter og arrangementer om prosjektet 

og ga gjennom dette sin økonomiske støtte. I år har dessverre mange av disse møtene blitt 

avlyst på grunn av pandemien, og det er derfor noe usikkert hvor mye økonomisk støtte vi kan 

få fra lokallagene. Vi oppfordrer dere likevel til å bevilge litt penger til prosjektet, ha for 

eksempel en utlodning på årsmøtet, eller iverksette andre inntektsgivende tiltak for kvinnene i 

prosjektområdet i Guatemala.  

Dersom dere ønsker mer informasjon om prosjektet, finnes dette på nettsidene 

bygdekvinnelaget.no og utviklingsfondet.no. 

Dere kan også kontakte Grethe Brundtland på telefon 995 37 790 eller epost 

haavabak@online.no.  

Vi takker for alle bidrag. 

Beste hilsen fra 

 

 

 

Cesilie Aurbakken     Grethe Brundtland 
Generalsekretær     Kontaktperson for Guatemala-prosjektet 

 

 
 

Støtten kan settes inn Norges Bygdekvinnelags Guatemalakonto 9365.18.67841. 
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