
A f r i k A g r u p p e r N A S 
partnerorgani sation Bor  der Rural Com-

mittee, BRC,  har genom att på olika sätt 
mobilisera folket tryckt på politiker och 
lyckats få ekonomisk kompensation för 
de tvångsförflyttningar som skedde un-
der apartheid. Ungefär 30 000 kronor 
per hushåll har invånarna i Cata fått. 
Hälften har använts för privata behov 
och hälften har gått till gemensam ut-
veckling av samhället. Vägarna har för-
bättrats, skolan renoverats, ett allaktivi-
tetshus med museum har byggts och ett 
bevattningsprojekt har startats där man 
samlar in regnvatten för att kunna plan-
tera och skörda grönsaker året om.

BRC:s verksamhet är ett exempel på 
mobilisering och deltagande utveckling 
när det är som bäst. Det visar inte minst 
en nyligen genomförd census: Andelen 
hushåll som har en inkomst på mer än 1 
600 rand i månaden har ökat från sju 
procent 2001 till 31 procent 2007. Och 
att antalet personer som har anställning 
har ökat från fyra till 26 procent.

Så här BerättAr Kuselwa Tontsis 
om livet i Cata i dag:

”Jag bor hemma med min mamma. 
Jag är anställd inom vår kommun och 
arbetar med vårt vägprojekt med admi-
nistrativt stöd. Jag jobbade i Kapstaden 
tidigare, men var tvungen att återvända 
till Cata för min mamma blev sjuk. Då 
började jag gå på möten där vi diskute-
rade utvecklingen i Cata. Sedan dess har 
mitt liv förändrats dramatiskt; min eko-
nomiska situation har förändrats och 
min hälsa har blivit bättre. 

Jag behöver inte längre vara beroende 
av min mamma, utan kan istället stödja 
min familj och hjälpa till med hushålls-
utgifterna. 

Tack vare att vi nu har ett bevatt-
ningssystem och kan odla grönsaker här 
i byn kan vi köpa färska grönsaker till 
rimliga priser. Det har förbättrat vår diet 
vilket är bra för hälsan. Vi har också för-
bättrat vägarna till Cata så det är lättare 
att resa till och från byn.

Varje gång jag pratar om utvecklingen 
i Cata blir jag helt överväldigad, den har 
betytt så mycket för mig. Jag har fått ett 
annat sätt att se på livet. 

Jag tar egna initiativ för att få saker 
gjorda. Jag väntar inte längre på att andra 
ska ta ansvar för att saker blir gjorda, jag 
gör det själv. 

Jag har också fått en större förståelse 
för den utveckling som sker i och om-
kring Cata och inser i dag att det inte är 
en enda händelse, utan en pågående pro-
cess. Från början var jag inte riktigt med-
veten om detta, men genom att delta i 
möten och arbeta tillsammans med an-
dra som också är involverade, har jag lärt 
mig mycket.

Nu är jAg ANStäLLd, kan ta hand 
om min mamma och har börjat fundera 
över vad jag ska göra i framtiden. Jag 
känner numera till mina rättigheter och 
jag deltar i beslutsprocessen i mitt sam-
hälle. Jag känner stort hopp inför fram-
tiden eftersom jag lärt mig så mycket. 
Jag tycker hela den här processen är fan-
tastisk!”

mAri dAhL AdOLfSSON
East London, Sydafrika

I byn Cata i Östra Kapprovinsen i Sydafrika har människorna själva fått 
möjlighet att påverka utvecklingen i samhället. Tillsammans har de boende 
i byn bestämt vad man ska satsa på för att alla ska få ett bättre liv. 

Insamling

Överväldigande 
förändring i byn Cata

Både politisk mobilisering och insam-
lat regnvatten är steg mot ett bättre 
Cata.            Foto: Mari  Dahl Adolfsson
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