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Forord 
Drømmen om at skrive en bog om gadebørn i 
Nicaragua opstod, da jeg for flere år siden ar-
bejdede som frivillig for en gadebørnsorganisa-
tion i Nicaragua igennem nogle måneder. Sam-
men med lokale socialarbejdere opsøgte jeg 
bl.a. gadebørnene på deres faste tilholdssteder 
rundt om i hovedstaden Managuas gader. Vi 
snakkede med børnene, rensede deres even-
tuelle sår på kroppen og havde oftest papir og 
farver med, så de for en stund kunne udfolde 
deres kreative evner og tænke på lidt andet 
end bare limglasset i deres hånd, som de så 
ivrigt sniffede af. Dybest set handlede det om 
at komme i dialog med børnene, vinde deres 
tillid ved gang på gang at opsøge dem og få 
dem til at indse, at der var et alternativ til det 
barske liv, de levede på gaden.

Organisationen, som jeg arbejdede for, kunne 
som alternativ til livet på gaden i første om-
gang tilbyde børnene et center i hovedstaden 
med en seng at sove i, daglige brusebade, rigtig 
mad i maven, faste rammer og med tiden mu-
ligheden for at komme i skole og lære at læse 
og skrive. Ofte havde gadebørnene svært ved 
pludselig at skulle vænne sig til et liv med faste 
rammer, og ikke sjældent stak nogle af dem 
af for at vende tilbage til livet på gaden. De af 
børnene, for hvem det lykkedes at tilpasse sig 
livet på centeret og tilbringe en periode der, fik 
efterfølgende muligheden for at komme på ét 
af flere opholdssteder uden for hovedstaden. 
Her kunne de fortsætte med at gå i skole, lege 
og leve et trygt liv, nu langt væk fra storbyens 
fristelser. 

Efter at have arbejdet som frivillig var jeg, som 

et led i min uddannelse til cand.mag. i Spansk 
– Sprog og Internationale Studier, på et prak-
tikophold i Nicaragua. I den forbindelse fik jeg 
kontakt til Erick, Alfredo, Cristian og Josue, 
som læserne vil møde i denne bog. De gav mig 
lov til at interviewe dem, tage billeder af dem 
og fortælle andre historien om deres liv som 
gadebørn. Jeg opsøgte dem løbende igennem 
en længere periode for at danne mig et billede 
af deres skæbner. 

Jeg har efterhånden været et utal af gange i 
Nicaragua og har for længst tabt mit hjerte 
til landet, gadebørnene, befolkningen og til 
dennes livsglæde, varme og gæstfrihed og 
til en nicaraguansk mand, Roger. Han er nu 
bosiddende i Danmark, men kender sit hjem-
land indefra - på både godt og ondt – og har 
boet der størstedelen af sit liv. Denne bog er 
vores fælles projekt. 

Jeg håber med bogen at kunne give læserne 
en vis idé om Nicaraguas økonomiske og so-
ciale problemer og herigennem en fornem-
melse af vigtigheden af Danmarks samarbejde 
med et udviklingsland som dette. Samtidigt er 
bogen tænkt som en invitation til at få indblik 
i en gruppe nicaraguanske gadebørns liv, som 
på alle måder ligger meget fjernt fra de fleste 
danskeres. Der gives mulighed for at reflektere 
over unge menneskers liv og muligheder i Nica-
ragua versus i Danmark, og bogen skulle gerne 
give læserne stof til eftertanke…  

Bogens 10 artikler kan læses såvel uafhæng-
igt af hinanden som samlet. De er alle for-
synet med fyldige gloselister, og flere af dem 
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kan læses fra starten af 2g i gymnasiet eller 
på tilsvarende niveauer. Til hver artikel hører 
en række opgaver, som træner bl.a. tekst-
forståelse, diverse grammatiske emner samt 
billedbeskrivelse og billedanalyse. Opgaverne 
ligger klar til at printe ud til eleverne på www.
turbineforlaget.dk, under menupunktet ”for-
lag” og ”undervisningsbøger”, hvor der også 
findes en lærervejledning. Roger har indtalt 
alle artiklerne, og de er frit tilgængelige som 
mp3-filer på www.turbineforlaget.dk, ligeledes  
under ”forlag” og ”undervisningsbøger”. 
 
Diminutiver bliver flittigt brugt i Nicaragua, 
hvilket afspejles i bogens artikler (f.eks. par-
quecito, amiguito og solito). Ord, som er kende-
tegnende for det spansk der tales i Nicaragua, 
er i gloselisterne angivet med (Nic.) og gloser, 
som er mere bredt latinamerikansk spansk, er 
angivet med (sp. Am.) (forkortelse for spansk 
Amerika). Sidstnævnte gør sig gældende for 
bl.a. ordet pega (lim), der optræder i bogens 
titel. I Nicaragua, som i andre latinamerikanske 
lande, bruges ikke det personlige pronomen 
vosotros (2. person flertal), men derimod ude-
lukkende 3. person flertalsformen ustedes. 
Dette afspejler sig i opgaverne til artiklerne. 

Efter kildehenvisningerne bagerst i bogen 
findes en lang række internetadresser samt 
titler på især bøger og film, der berører em-
ner som gadebørn i Nicaragua, nicaraguansk 
musik, mm.

Jeg vil gerne rette en stor tak til følgende per-
soner, fordi de alle – på den ene eller den an-
den måde – har været til stor hjælp i forbind-

else med udarbejdelsen af denne bog:

– Birgit Lüken-Hansen og Inger Lehmann,   
 spanskundervisere ved Tørring Amtsgymna-
 sium – for tonsvis af gode råd, korrekturlæs-
 ning, afprøvning af dele af bogen og op-
 gaver med jeres spanskhold i 2g samt for  
 udarbejdelse af lærervejledning
– 2g spB/1 og 2g spB/2 ved Tørring Amts-
 gymnasium – de to spanskhold som har  
 været ”prøveklude” for flere af artiklerne  
 samt nogle af opgaverne i september 2008 
– Ulrik Skafte, Jesper Tolstrup og Bitten Vern- 
 ersen, Turbineforlaget
– Else Mikél Jensen, International Børnesoli- 
 daritet i Nicaragua 

A Rolando Mendoza, Claribeth Terán, Katia 
Cardenal y Mirna Sánchez, miles de gracias por 
su gran ayuda. 

Jeanette Krogh Silva, december 2008
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