Maasai tvångsförflyttas från Loliondo

Maasai-kvinnor från Loliondo protesterar mot våld mot kvinnor. Foto av Thomson Safaris

Följande är ett utdrag
ur ett pressmeddelande
den 4 april 2013 från 13
enskilda organisationer
i Tanzania angående
regeringens planer
på förflyttningar av
Maasai i Loliondo.
Loliondo ligger strax utanför Serengeti National Park, nära gränsen
till Kenya.
1992 beviljade regeringen jaktlicens till Brigadgeneral Mohamed
Abdulrahim Al-Ali via Otterlo Business Corporation Limited (OBC) för
att kunna jaga i Loliondo och Sale-distrikten. Licensen som därefter förnyats vart femte år utplånar inte rätten
för befolkningen att bo och bruka
marken som de gjort sen urminnes
tider och även har tillerkänts juridisk
rätt över.
Regeringen försöker nu missleda
allmänheten genom att försöka hitta
på orsaker som rättfärdigar en tvångsförflyttning av Maasai från området.
Exempel på dessa påhittade orsaker
är att området invaderats av illegala
invandrare från Kenya, att både befolkning och antalet boskap har ökat,
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att miljön förstörs. I slutändan är det
till för att skydda OBC
Den 21 mars 2013 tillkännagav
regeringen, via ministern för naturresurser och turism, att man har för
avsikt att ompröva gränserna för Loliondo Game Controlled Area och
minska området från 4000 till 2500
kvadratkilometer. Ministern, Khamishi Khagasheki, informerade allmänheten att man beslutat reducera
Loliondo Game Controlled Area för
att lösa en sedan länge pågående konflikt och att för att rädda Serengeti
National Park, Ngorongoro Conservation Area och Loliondo Game
Controlled Area från att förstöras
ekologiskt.
Som svar på uttalandet från regeringen vill de enskilda organisationerna klargöra följande
1.
Loliondo Game Controlled
Area ligger inom det juridiskt erkända landområdet för nämnda byar och
att regeringen nu konfiskerar 1500
kvadratkilometer från detta område.
OBC har endast fått licens
2.
att jaga i Loliondo Game Controlled
Area. Många vilda djur söker skydd
hos Maasai för komma undan jakten.
Regeringen hävdar att de gör
3.

detta ingrepp för att skydda vattentillgången i området, men protesterade inte när OBC byggde ett basläger
10 meter från ett vattenhål som förser både djur och människor i byarna
Soit Sambu, Arash, Ololosokwa och
Kirtalo med vatten.
Samma 13 organisationer kräver
att regeringen omedelbart upphör
med sina planer att konfiskera mark
för att sedan överlåtas till OBC. Det
är olagligt för utländska medborgare
att äga mark i Tanzania, men här vill
regeringen bortse från detta. Organisationerna uppmanar regeringen att
lösa den konflikt som pågått i 20 år
alltsedan OBC anlände till området.
Regeringen skall heller inte använda
delar av ordningsmakten, speciellt
polisen, att avhysa Maasai från sina
bosättningar.
Så regeringens lösning på konflikten är att ta 1500 kvadratkilometer
och ge till OBC så de kan idka storviltjakt ifred, men att ta från de fattiga och ge till de rika är ju inte så
ovanligt.
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