En "shebeen" - ett illegalt dryckeshus byggt av ölburkar i Kandwane, dit de förvisats. Foto: Kali Mercier/ Survival International

Bushfolkens kamp i Botswana
Roy Sesana tilldelad The Right Livelihood Award 2005
[Gana; Gwi; Bakgalagadi: Botswana] Dagen efter
prisutdelningen fick Föreningen Fjärde Världen,
en kort intervju med Roy Sesana på hans hotell
i Gamla Stan. Det var en upplevelse att få möta
denne imponerande man med antilophornen.
Den stora frågan var den förestående rättsprocessen mot Botswanas regering, där Gana och
Gwis hela framtid som ett folk med egen kultur
står på spel. På min fråga om det var något
han speciellt ville framföra fick vi svaret att:
- Vi behöver ekonomiskt stöd för att kunna
avlöna en advokat.
Nedan följer Roy Sesanas eget tal vid ceremonin till
Right Livelihood Award, samt Jakob von Uexkulls introduktionstal med motiveringen till Roy Sesanas pris.

Jakob von Uexkulls introduktionstal
The Right Livelihood Award, 9 december 2005
Roy Sesana är en av grundarna av First People of the Kalahari (FPK), som bildades 1991 för att kämpa för deras rättigheter och speciellt deras landrättigheter. Han är ledare för

Gana, Gwi och Bakgalagadi som är bland de sista `Bushmen´
som i stort sett levt och försörjt sig på det egna landet fram
till det att de 1997 - efter år av trakasserier - med våld började fördrivas därifrån. Det finns starka bevis för att fördrivningarna motiverades av planer på att starta diamantbrytning
på deras landområden. FPK har, trots enorma svårigheter,
startat en laglig process för att fastställa sina rättigheter, en
process som är symboliskt viktig för ursprungsfolks kamp
överallt på jorden. De arbetar också på att kartlägga traditionella landområden och samhällen för att bli registrerade som officiella invånare i sina förfäders områden.
Sesana har fortsatt sitt arbete trots regeringens upprepade våld
och försök att skrämma honom. Han är en man med stort mod
och stora visioner, som hävdar rätten till mångfald och till en
kultur som alltmer hotas av en `utveckling´ som påstår att det
är ett framsteg att byta ut självförsörjning mot moderniserad
fattigdom. Vi erkänner att det gjorts framsteg i Botswana vad
beträffar att förbättra livskvaliteten för många av dess invånare
under de senaste decennierna, vilket starkt skiljer sig från verkligheten i många andra afrikanska länder. Vi är också medvetna
om det starka globala tryck som ett land som Botswana möter
från vad Michael Sachs, chef för Head of Policy and Research
for the ANC in S. Africa, kallar ”finanskapitalets ideologiska seger…som minskar möjligheterna till fria politiska val”.
Denna konflikt återfinns i alla kulturkollisioner i hela världen.
Vi hoppas att detta pris ska bidra till en lösning som erkänner
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Foton av Elle-Kari Niklasson-Höjeberg.
t.v. Kvinna från bushfolk i Kalahari visar stolt upp en ätlig rot som hon grävt fram med sin käpp.
t.h Djupt nere i den hårda marken finns rotknölar som innehåller både vatten och näring. De
spelar en mycket viktig roll för bushfolkets överlevnad och grävs fram med särskilda grävkäppar.

First People of the Kalaharis rättigheter och mångfald. Andra
länder har drabbats av liknande konflikter mellan ursprungsfolks
rättigheter och trycket att exploatera naturresurser men har varit
kloka nog att enas kring ömsesidigt acceptabla lösningar …

Roy Sesanas tal
Right Lively Award, Stockholm
den 9 december 2005
Mitt namn är Roy Sesana. Jag är en Gana Bushman från
Kalahari i det som nu kallas Botswana. På mitt språk
är mitt namn `Tobee´ och vårt land är `T//amm´. Vi har
varit där längre än något folk har varit någonstans.
När jag var ung, gick jag för att arbeta i en gruva. Jag tog av
mig mina skinn och bar kläder. Men jag gick hem efter en
tid. Gör det mig mindre till en bushman? Jag tror inte det.
Jag är en ledare. När jag var pojke, behövde vi inte ledare och
vi levde bra. Nu behöver vi dem, därför att vårt land är stulet och vi måste kämpa för att överleva. Det betyder inte att
jag talar om för människor vad de ska göra, det är tvärtom:
De talar om för mig vad jag måste göra för att hjälpa dem.
Jag kan inte läsa. Ni ville att jag skulle skriva det här talet, så
mina vänner hjälpte mig. Men jag kan inte läsa ord - tyvärr!
Men jag vet hur man läser marken och djuren. Alla våra barn
kunde det. Om de inte kunde det, skulle de ha dött för länge sedan.
Jag känner många som kan läsa ord och många, som liksom jag,
bara kan läsa jorden. Båda är viktiga.Vi är inte efterblivna eller mindre intelligenta: vi lever samma innevarande år som ni. Jag tänkte
säga att vi alla lever under samma stjärnor, men nej, de är olika, och
det finns många fler över Kalahari. Solen och månen är desamma.
Jag växte upp som jägare. Alla våra pojkar och män var jägare.
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Kvinna från Bushfolket i
Centrala Kalaharis viltreservat,
deras ursprungliga hemort.
Hon mal melon tillsoppa,
Foto: Survival International

Att jaga är att gå och tala med djuren. Vi stjäl inte. Vi går och
frågar. Vi sätter en fälla eller går med pilbåge eller spjut. Det
kan ta dagar. Vi spårar antilopen. Den vet att vi är där, den vet
att han måste ge oss sin kraft. Men den springer och vi måste
springa. När vi springer, blir vi som den. Det kan hålla på i
timmar och trötta ut oss båda. Vi talar till den och ser den i
ögonen Och då vet den att den måste ge oss sin styrka, så att
våra barn får leva. När jag jagade första gången, fick jag inte
äta. Stycken av antilopkött brändes med några rötter och lades
på min kropp. Det var så jag lärde mig. Det är inte så ni lär er,
men det fungerar bra. Bonden säger att han är mer utvecklad än
den efterblivne jägaren, men jag tror honom inte. Hans hjordar
ger inte mer mat än våra. Antiloperna är inte vår slavar. De bär
inte pinglor runt sina halsar och de kan springa snabbare än
den lata kon eller herden. Vi springer genom livet tillsammans.
När jag bär antilophornen, hjälper de mig att tala med mina förfäder
för att få deras hjälp. Våra förfäder är mycket viktiga: vi skulle inte
vara vid liv utan dem. Alla vet det innerst inne, men en del har glömt
det. Skulle någon av oss vara här utan våra förfäder? Jag tror inte det.
Jag blev utbildad till botare. Man måste kunna läsa av växterna
och sanden. Man måste gräva upp rötter och bli värdig. Man
lämnar kvar en del av roten för framtiden, så att ens barnbarn en
dag kan finna den och äta av den. Man lär av vad jorden berättar.
När de gamla dör, begraver vi dem och de blir förfäder. När någon
blir sjuk, dansar vi och talar med våra förfäder; de talar till oss genom
mig. Jag rör vid den sjuke och hittar sjukdomen och botar den.

Tre barn vid eld; Centrala Kalaharis viltreservat.
Foto: Survival International

Vi är våra barnbarns barns förfäder. Vi skyddar dem så som
våra förfäder skyddar oss. Vi är inte här bara för vår egen
skull. Vi är här för varandra och för våra barnbarns barn.
Varför är jag här? Därför att mitt folk älskar sitt land, och
utan det dör vi. För många år sedan sa Botswanas president att vi kunde leva på våra förfäders jord i all framtid. Ingen behövde någonsin tala om det för oss. Naturligtvis kan vi leva där Gud skapade oss! Men nästa president
sa att vi måste flytta därifrån och började tvinga oss bort.
De säger att vi måste bort på grund av diamanter. sedan sa de
att vi dödade för många djur. Men det är inte sant. De säger
mycket som inte är sant. De sa att vi måste flytta så att regeringen skulle kunna utveckla oss. Presidenten säger att om vi
inte förändrar oss, så kommer vi att försvinna liksom dodon.
Jag visste inte vad en dodo var. Men jag fick veta att det var
en fågel som utplånades av nybyggarna. Presidenten hade rätt.
De dödar oss genom att tvinga oss bort från vårt land. Vi har
blivit torterade och skjutna. De arresterade mig och slog mig.
Tack för the Right Livelihood Award. Det innebär ett globalt erkännande av vår kamp och kommer att göra vår röst hörd i hela världen.
När jag fick veta att jag hade fått priset, hade jag just blivit släppt
ur fängelse. De sa att jag är en brottsling, så som jag står här idag.
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Jag undrar vad det är för utveckling, när människorna lever
kortare än de gjorde tidigare? De får HIV och AIDS. Våra barn
blir slagna i skolan och vill inte gå dit. En del blir prostituerade. De får inte jaga. De slåss därför att de har tråkigt och blir
druckna. De börjar begå självmord. Det har vi aldrig upplevt
tidigare. Det gör ont att säga det här. Är detta `utveckling´?
Vi är inte primitiva. Vi lever på ett annat sätt än ni, men vi
lever inte exakt på samma sätt som våra farföräldrar gjorde
och det gör inte ni heller. Var era förfäder `primitiva´? Jag
tror inte det. Vi respekterar våra förfäder. Vi älskar våra barn.
Det är likadant för alla människor. Vi måste nu hindra regeringen från att stjäla vår mark. Utan den kommer vi att dö.
Om någon har läst en mängd böcker och tror att jag är primitiv, därför att jag inte har läst en enda, borde han kasta
alla dessa böcker och skaffa sig en som talar om att vi alla är
bröder och systrar inför Gud och att även vi har rätt att leva.

Khwe-samhälle i Gope, Centrala Kalaharis viltreservat, varifrån de
förvisats. Foto: Fiona Watson/ Survival International

Det var allt. Tack.
Jag ska nu spela en sång som handlar om mina förfäder
som har beskyddat oss i många år. Sången säger: ”Jag
ber Botswanas regering, låt oss stanna på våra förfäders jord för att bevara vår kultur och njuta av våra liv”.

Kvinnor och barn med vattendunkar i Kandwane, dit de
förvisats.
Foto: Fiona Watson/ Survival
International

Kartan till vänster visar Botswana och
det markerade området i mitten är
Kalahari-reservatet där Gana och Gwi
har sina traditionella marker.
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