plantageägare med långt vitt skägg, men
på senare tid även som q’eqchi’s förfäder.
En förklaring till detta kan vara att plantageägare i Alta Verapaz ofta var tyskar och
likt ladinos var det ofta de som ägde jorden vilken q’eqchi’ arbetade på. Och likt
bergsandarna var de därmed en auktoritet
som både kunde belöna och bestraffa. Att
bergsandarna på senare år ofta uppenbarar
sig i drömmar som mayaförfäder från
lång tid tillbaka och med mer godartade
karaktärsdrag kan ha att göra med att det
idag inte finns kvar lika många plantager,
samt att det idag också har vuxit upp
en stark och medveten mayarörelse som
är närvarande över hela landet. Denna
rörelse betonar rätten till, och bevarandet
av, mayakulturen och dess religion vilket
speciellt innefattar deras språk och relation till Moder Jord. Till skillnad från förr
så är man idag ofta både stolt över och
mer medveten om sitt ursprung. Denna
förändring av bergsandarnas karaktärer
till att bli mer lika q’eqchi’ själva har ofta
skett just via drömmar. En man jag talade
med sade att en bergsande dök upp i en
av hans drömmar för att presentera sig för
honom som en kvinna av mayaursprung.
I ett annat fall uppenbarade sig en bergsande för en kvinna i en dröm. Detta berg
hade tidigare ett spanskt namn men för
kvinnan hade bergsanden avslöjat sitt riktiga namn på q’eqchi’ och krävde att man
gjorde sig av med det spanska namnet.

En osäker
men hoppfull framtid

Den extrema snedfördelning av odlingsbar jord som finns i Guatemala är idag ett
stort problem för landets mayabefolkning.
Trots att en hel del byar faktiskt lagligt
äger landet de bor på så är det många som
inte gör det och som har tvingats bosätta
sig illegalt på antingen gamla plantageägor som inte längre används eller på
så kallade baldíos, (oregistrerade landområden). Eftersom det pågår en kraftig
befolkningsökning och skövling av skog i
Guatemala idag, så måste även de som för
tillfället äger sin mark se sig om efter mer
land. Tillgång till odlingsbart land är därför extremt viktigt för mayabefolkningen
idag. De olika mayagruppernas kultur och
religion har länge negligerats av den Guatemaltekiska staten, vilket också inneburit
att Bergsandarna, de rättmätiga ägarna
av allt land, inte har uppmärksammats.
Men kanske kan detta till viss del ändras

beroende på hur stor politisk makt mayarörelsen får i framtiden och kanske kommer då
deras kultur att respekteras mer.

Text och foto: Stefan Permanto
Litteratur
Wilson, Richard, 1995. Maya resurgence in Guatemala: Q’eqchi’ Experiences. Norman: University of Oklahoma Press.
Siebers, Hans, 1999. ‘We Are the Children of the Mountain’, Creolisation and
			Modernisation among the Q’eqchi’es. Amsterdam: CEDLA.

Rätten till land
– Latinamerika

Rätten till land är en kärnfråga för ursprungsbefolkningar världen över.
I Latinamerika är ämnet högaktuellt. Globalisering och urbaniseringstrend till trots – kampen om jorden kvarstår.
Den senaste tidens förändringar i Latinamerikas politiska landskap kan ofta
spåras till landrättigheter och naturresurser. Många vill njuta frukten av kontinentens rika naturtillgångar. Territoriell äganderätt och möjlighet att bruka
jorden är centrala punkter. Ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande
över det land som var deras innan kolonialismen erkänns ofta i retoriken.
Men sällan i praktiken. Traditionella samhällen ställs mot krav på ekonomisk
tillväxt och organisationer på gräsrotsnivå mot ekonomiska jättar. Konflikten
har många dimensioner.
Bland de mest kända rörelserna för landrättigheter i Latinamerika är MST som
grundades i Brasilien. Organisationen har med åren vuxit och vunnit mark.
Både genom att ockupera utvalda landområden och genom att bilda nya sammanslutningar över nationella gränser. I Venezuela, Uruguay, och Ecuador
är rörelsen stark. Så även i Bolivia där MST har varit aktiv i kampen för att
nationalisera naturgasen. Under de senaste årens politiska turbulens som lett
till två presidenters avgång och seger för en tredje – ursprungskämpen Evo
Morales - har frågan om jordens resurser stått i centrum.
Kampen om jord är ofta ursprungbefolkningars kamp. Stöd finns bland
annat i ILO 169. Utöver det faktiska kravet på mark berör frågan om
landrättigheter andliga och kulturella aspekter. Jorden har brukats på ett
visst sätt i generationer och är en del av ett större sammanhang. ”I den
andinska världen har allt liv. En sten, bergen. Vi ber jorden om tillåtelse
innan vi utvinner något”, förklarar en Aymaraindian från nätverket CASSA
som kämpar för att stärka ursprungsbefolkningen på den bolivianska högplatån. Andra understryker kolonialismen och den historiska aspekten.
Som en fråga som samlar många andra. Så kan man förstå rätten till land
och dess aktualitet i Latinamerika.
Ingrid Holmberg
CASSA - Comunidad Andina Suma Satawi – är ett nätverk på gräsrotsnivå
som kämpar for att stärka den andinska ursprungsbefolkningens rättigheter.
Organisationen har sitt fäste i El Alto, Bolivia.
ILO 169 – ”The Indigenous and Tribal Peoples Convention” - trädde i kraft
1991 och erkänner ursprungsfolkens fulla sociala, kulturella och religiösa rätt.
Även rätten till respekt för traditionella landområden hävdas. Bolivia är ett av
de länder som, till skillnad från bland andra Sverige, har erkänt konventionen.
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – är de jordlösas
rörelse som grundades i Brasilien och arbetar for en radikaliserad jordreform.
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