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I april 2010 demonstrerade tusentals 
massajkvinnor i provinshuvudstaden 
Ngorongo mot att de fördrivits och 
bestulits på sitt eget land. Dussintals 
demonstranter greps och hundratals 
kvinnor kördes bort på lastbilar.

Det är inte första gången massa-
jerna tvingas lämna sin mark. Den 
förvandlas till national- eller storvilt-
parker eller används till stora jord-
bruksprojekt. Trots att de infödda 
stammarna utgör runt tio procent 
av Tanzanias befolkning har staten 
hela tiden ignorerat de rättigheter 
som tillkommer massajer, barabaig, 
taturu och sukuma. De ursprungliga 
invånarnas enda värde tycks ligga i 
att främja turismen.

Serengeti
När nationalparken Serengeti bil-
dades 1951 fördrevs de ursprungliga 
invånarna till den närliggande regio-
nen Loliondo. Massajerna, som levde 
av köttet från sina får och getter och 
enstaka jakter, sågs av nationalparks-
företagen som en fara för de vilda dju-
ren i Serengeti. Nu vill storviltjägarna 
tvinga bort massajerna även från de 
nya områdena i Loliondo.

Jakträttigheterna i storviltparken 
Loliondo innehas av Ortello Business 
Corporation (OBC) från Förenade 
Arabemiraten, ägt av emiratets shejk-
familj. 1992 övertog OBC arrendet. 
Under de följande åren begränsades 
massajernas rörlighet i parken.

Motsättningarna kulminerade i 
juli 2009. Det arabiska företaget drev 
med våld bort mer än tre tusen mas-
sajer från storviltparken och brände 
ner runt 200 hyddor för att förhindra 
folket från att återvända.

Massajerna accepterar givetvis inte 
detta. De söker desperat efter nya be-

tesmarker för sina 50 000 getter och 
boskap. Deras hjordar har redan de-
cimerats under de senaste årens svåra 
torkperioder.

Massajernas situation förvärras 
hela tiden. Städernas utbredning och 
inrättandet av nya storvilt- och na-
tionalparker gör det allt svårare för 
ursprungsfolk att leva enligt sin tra-
ditionella livsstil.

Enorma intäkter
Tanzania har redan beviljat mer än 
130 jaktkoncessioner på 250 000 kva-
dratkilometer, ungefär en fjärdedel av 
landets yta. Tusentals utländska stor-
viltjägare gläds över att få spendera en 
massa pengar på sin hobby. Tre veck-
ors jakt på lejon eller elefanter kostar 
minst 49 000 dollar.

Enligt regeringen uppgår intäkter-
na från jaktturism till cirka 80 miljo-
ner dollar per år. Detta är en alldeles 
för viktig inkomstkälla för staten 
för att den ska ta hänsyn till mark-

anspråk från ursprungsfolken.
Myndigheterna sprider hela tiden 

falska uppgifter för att motivera sitt 
handlande. Exempelvis hävdade de 
efter gripandena i april att de berörda 
massajerna inte kom från Tanzania 
utan från det angränsande Kenya. 
Protesterna har dock blivit så starka 
att det tanzaniska parlamentet tving-
ats inrätta en undersökningskommis-
sion.

Under de senaste månaderna har 
det bildats en bred allians av massaj-
aktivister, medborgarrättsgrupper, 
naturvårdsmyndigheter, kvinnogrup-
per, kyrkliga grupper från alla sam-
fund, journalister och jurister. Alla 
uppmanar de regeringen att inte för-
länga OBC:s redan i december 2009 
utgångna jakträttigheter i Loliondo 
storviltpark, och därmed möjliggöra 
massajernas återkomst.
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Tanzania:

Massajer i kamp mot 
storviltjägare
Ett företag från Förenade Arabemiraten har jakträttig-
heterna till stora delar av massajernas traditionella om-
råden i Tanzania. De utnyttjar sin makt till att fördriva 
ursprungsbefolkningen, till glädje för utländska storvilt-
jägare. Men nu hårdnar motståndet.
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