VERSCHIL IN STAMMEN – 1 MAART
De landen van Afrika werden verdeeld onder de
Europese landen op de Koloniale conferentie van Berlijn
in 1880. In 1913, wederom in Berlijn, werden de
landsgrenzen in Afrika opnieuw getekend. Dit is veelal
vanuit Europese visie gedaan, zonder begrip voor de
lokale cultuur en natuurlijke situatie.
Zo kan het dus zijn dat in een bepaald gebied waar een
stam leefde er ineens een landsgrens kwam. Zo ook in de
regio in het noorden van Uganda met de grens van Zuid-Soedan, waar ik zit. Hier woont
de Acholi stam. Het merendeel van deze stam woont in Uganda, maar een 30% woont in
Zuid-Soedan. Dit betekent dat de mensen van de Acholi stam in Uganda nagenoeg
dezelfde taal spreken als de mensen die nu naar Uganda vluchten vanuit Zuid-Soedan.
In 2011 werd het land Soedan verdeeld in Soedan en Zuid-Soedan. Soedan is
overwegend Islamitisch maar Zuid-Soedan is overwegend Christelijk/Katholiek. Wel
zijn er Islamitische invloeden en gebruiken door de Christenen van Zuid-Soedan
overgenomen. Toch is het gemakkelijk voor de vluchtelingen om in dit gebied te
verblijven omdat ze dezelfde taal spreken. Maar
cultureel levert het soms moeilijkheden zelfs onbegrip
op.
De regering van Uganda heeft een locatie aangewezen
waar het kamp moest komen in 2017. Maar de mensen
die er al woonden kregen ineens buren, wat niet
makkelijk is. De vluchtelingen kappen de bomen voor
brandhout. Maaien het riet om daken van te maken. Ook neemt de criminaliteit toe
door diefstal.
We niet weten hoelang de vluchtelingen in het kamp zullen blijven, maar we
vermoeden een tiental jaren. Daarom zijn we projecten aan het ontwikkelen waarbij de
lokale bevolking met de vluchtelingen samen moeten werken, om zo wederzijds begrip
te creëren. Zo werken bijvoorbeeld de Ugandese vrouwen samen met de vrouwen uit
het kamp. Ze leren voedsel te verbouwen, dieren te houden en werken samen om hun
verbouwde groenten op de markt te brengen.
Het gezamenlijk doel is om winst te maken met hun
producten zodat de winst kan dienen voor schoolgeld en
levensonderhoud. Dit gezamenlijke doel geeft eenheid
tussen de vrouwen. Ze komen bij elkaar op bezoek en ze
geven elkaar advies. Enkele maanden geleden was dit nog
niet denkbaar.
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