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– Eftersom jag bott hela mitt liv i
en överbefolkad by med brist på
mark kändes det som en dröm när
det tillkännagavs att vi var de nya
ägarna till den här gården. Det tog
mig ett tag att inse att det faktiskt
var sant, säger Inoko Nongwelde.

Inoko och några av hans kamrater i den elva
personer starka gruppen Vukuzenzele Mqon-
diso, som tagit över en farm utanför Elliot i
Östra Kap-provinsen, sitter på golvet och i
fönsterkarmarna i en tom sal innanför hu-
vudentrén till det gamla farmhuset.

Fram till  kunde de på sin höjd hop-
pas på att smita in köksvägen och arbeta som
hembiträden eller farmarbetare på gårdar som
den här.

Nu är gården deras, men de har inte helt
tagit det obekanta huset i anspråk, och sover
i skift i den spartanskt inredda bostaden som
saknar vatten och el.

– Eftersom vi har kvar våra hus i byn
kommer vi inte att flytta hit helt och hållet,
utan pendlar hem till Cala Reserve. Vi har
kvar tillgångar i byn, och den här farmen
ligger också långt från skolor, vilket gör det
svårt att bo här, förklarar gruppens ordfö-
rande, fru Fani.

Gruppen har skaffat farmen genom re-
geringens omfördelningsprogram, med sina
djur och sin arbetskraft som insats för att få
bidrag från departementet för landfrågor.

– Vårt mål är att få tillräckligt stor skörd
för att försörja oss själva och våra familjer,
och på sikt sälja en del också.

– Men det stora problemet för oss är att
pengarna enbart räckte till att köpa farmen –
inga jordbruksredskap ingick i affären, be-
rättar fru Fani.

Vatten är också ett problem, trots att en
flod flyter genom den cirka  hektar stora
farmen.

Sprinklersystemet förstördes i en skogs-
brand för några år sedan, och gruppen har
inte råd att investera i nya ledningar.

Som så många andra nya svarta storbönder
är Vukuzenzele Mqondiso besvikna på att
regeringens omfördelningsprogram brister i
stöd så snart de tagit över gården.

Formen för ägande är också problema-
tisk. Har man inga tillgångar är det mycket
svårt att köpa loss en bit mark på egen hand.
I Cala Reserve hade ett -tal personer slagit
sig samman i en stor förening som letade
mark – men när den här relativt begränsade
farmen kom upp på marknaden bestämde
sig gruppen runt familjen Fani att bryta sig
ur och bilda ett litet kooperativ för att kunna
köpa den.

– Det skapade spänningar i byn, men vi
argumenterade för att det inte var en bra idé
med en så stor grupp och gick vår egen väg,
säger herr Tasana.

Trots bekymren går det att se omedelbara
vinster med den nya gården. Får och nötkrea-
tur växer till sig snabbt på de stora slätterna
där de slipper trängas om bete.

– Jag tittar på mina tuppar och kycklingar
och ser att de är så upprymda! Hemma i byn
måste de bo på en litet trångt utrymme men
här kan de sträva omkring fritt, säger fru
Fani entusiastiskt.

Liksom de flesta nya bönder som fått
mark genom omfördelningsprogrammet är
paret Fani och deras kamrater äldre. Bland
de unga i byn ses jordbruksarbete som en
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Nya ägare på Cala Farm

Fyrtio år utan kompensation
Nu är gården deras, men de har inte helt tagit det obekanta huset i anspråk.

FOTO: SARA JANSSON

– Vi har inte tillgång till land, och
därför lider både vi och vår bo-
skap, säger Douglas Ntamo.
I Cala Reserve väntar flera hundra
familjer på att få mark genom
regeringens omfördelningsprogram,
efter att de tvångsförflyttades hit
på 60-talet under apartheid.

– Tidigare bodde vi bortom berget där, i en
dalgång, säger Douglas Ntamo och ser förbi
de hopträngda hyddorna och husen i reser-

vatet, upp mot bergssidans tomma fält.
– Där hade alla en hektar mark var, här

blev vi tilldelade mark som bara var hälften
så stor. Det resulterade i fattigdom, och vi
förlorade många av våra djur.

Douglas är en av ledarna i gruppen Vu-
kuzenzele (”stå upp och gör något för dig
själv”), som organiserar ett -tal personer i
Cala Reserve. När regeringens landreforms-
arbete kom igång i mitten av -talet ansökte
gruppen om att få land genom omfördel-
ningsprogrammet. Ännu har inget hänt.

– Vi har insett att departementet för land-
frågor träffat storbönder som vill sälja mark,
men de har pressat upp priserna på sina
gårdar så mycket att det blivit omöjligt att
köpa, säger Douglas.

– Här i provinsen finns det bönder som
äger upp till sju farmer, samtidigt som vanliga
människor inte ens har en halv hektar mark
att bruka. Det är en av anledningarna till att
vi är så upprörda.

Byborna i Cala Reserve tvångsförflyttades
till sitt nuvarande hem genom apartheid-
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Sprinklersystemet förstördes i en skogsbrand för några år sedan, och gruppen har inte råd att
investera i nya ledningar.          FOTO: SARA JANSSON

Jordbruksarbete har låg status och det är viktigt att engagera barnen så att de i framtiden väljer att bo kvar.  FOTO: SARA JANSSON
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regimens så kallade ”betterment”-strategi
. Strategin delade upp marken i de tidi-
gare svarta hemländerna i boendeytor, åkrar
och betesmark. Det lanserades som en för-
bättringsmetod, men resultatet blev att de
flesta byar förlorade mark, deras hus förstördes
och djur måste säljas av till underpriser till
vita jordägare.

– I det område där vi bodde tidigare hade
vi fina hus som jämnades med marken av
bulldozers. Vi fick aldrig någon kompensa-
tion för det vi förlorade. I stället ledde det
till ökat lidande. Och våra besparingar som
kunde ha använts bättre fick vi nu nyttja för

att bygga nya hus, berättar Douglas.
Medlemmarna i Vukuzenzele sitter inte

stilla och väntar på att departementet för
landfrågor ska besvara deras ansökan. Två
gånger har de vittnat i en tribunal för land-
frågor, organiserad av organisationen Trust
for Community Outreach and Education, som
försöker påverka regeringen att öka takten
på reformarbetet. Representanter från grup-
pen är också nyss hemkomna från en work-
shop i Pretoria där de debatterat regeringens
policy.

– Vi tryckte på för att en storbonde inte
ska tillåtas äga så många som sju farmer.
Regeringen måste konfiskera några av dessa
farmer och sälja till folk som oss. Vi vet att
det är olagligt att invadera mark, men samti-
digt har marken de äger stulits från oss från
första början.
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Cala Reserve

Båda grupperna i reportagen får stöd från
Afrikagrupperna genom vår partnerorgani-
sation Calusa

sysselsättning med låg status, berättar herr
Fani när han visar runt oss på gården, och
han försöker nu engagera de egna barnen för
att de ska ändra uppfattning. Vi promenerar
tillsammans över de ännu ganska små och
torra kålfälten som utgör det första stycket
uppodlad mark, där sonen till en av delägarna
kämpar med att rensa bort ogräs.

Herr Fani försäkrar oss om att den lilla
odlingen bara är en början till större pro-
duktion.

– Det är synd bara att vi fick den här
gården i vår ålder. Jag önskar att jag kunde
spela tillbaka tiden och börja arbeta med den
här jorden som -åring.
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