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FÖRORD
f

Etiopien betraktas ofta som det bäst kända av länderna
som får svenskt bistånd. SIDA har genom åren publicerat'
ett stort antal rapporterpoch studier om förhållandena
i landet. Ett gemensamt drag hos dessa rapporter har
varit att de främst handlat om bistånd eller om för -
hållandena hos höglandsbefolkningen, d v s de stora och
välkända folkgrupperna amhara, oromo (gälla), tigréer.
Ned denna rapport vill utredningsbyrån presentera Bega-
folket, en av Etiopiens många och relativt okända mi-
noritetsfolk.

Patrik Wallmark arbetade från november 1974 till januari
197? som socialantropolog genom Svenska Kyrkans Mission
(SKE) för Evangelipal church Mekane Yesu (EGHY) i Eli -
opien. Han bodde och arbetade bland bega, en nilotisk .stam i norra Vollega-regionen.

ECNY har sedan 60-ta1et bedrivit arbete bland bega, men
ansåg att de behövde mer kunskap om folket för sitt
fortsatta engagemang. Wallmark anställdes för att göra
undersökningar om begas släktskapssystem, livscykel,
näringsliv, juridiska och sociala system, religion,
historia etc. Resultatet av arbetet har delvis redo-
visats i rapporter, uppsatser, föredrag och seminarier,
både bland dem som direkt är berörda med arbetet bland
bega men även inom andra institutioner och sammanhang.

Denna rapport kommer bl a att visa hur bege, efter eti -
episka revolutionen och missionens inflytande i allt
högre grad förändrar sina traditionella sedvänJor, upp-
fattningar och sitt näringsliv.

Göran Bergman
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Förklaringar till texten

Följande amharieka ord (det officiella språket i
Etiopien) har i texten direkt översatts - lili svenska!

Awrajas Provins. I varje region ingår ungefär 4 st
awrajas. I Etiopien finns 14 regioner.

Wereda: Distrikt. Varje provins har som regel ungefär
4-5 distrikt.

Birr: En etiopisk birr (tidigare dollar) är cirka2
svenska kronor. Förkortas Et$.

Med lågland menas här det område (se kartan) i Vollega
där bega bor. Ned högland menas här det område i.
Wollega där oromos bor.

Amhara, oromo, sinascha, zala, mao och gabato är några
av de olika folkgrupper i Etiopien. Ca 40 % utgörs av
oromofolken, den största etniska gruppen i landet.
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Kort d bok över håndeleeutvecklin en från feb till mars

Februari 1974

April

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Januari 1975

Februari

'Oljepriserna stiger. Lärare, studenter, arbetare,
taxichaufförer strejker. Endalkatohew Makonnen ute
till premiärminister.

Det gamla kabinettet upplöses.

En kommitté, "Derg", bildas bestående av medlemm

från armén, polisen och territoria1 -armén.

8

Amnesti ges till politiska fångar och flyktingar. Den

förre premiårministerns kabinett upplöses. Hikaeliimru
utses till premiärminister.

Förstatligande av kejsarens bueebolag, bryggeri ic.
Yalutautförsel förbjuds.

Haile Selassie inbjuds att se en film om svälten
~iWollo. Den 12 september avsätts kejsaren. Riktli ler

för en ny utrikespolitik fastställs. Den 15 sep'ember

förklaras Provineial Military Administrativa Co oil
(PHAC) som statsöverhuvud. Civi1ieter utses som ska

samarbeta med PMAC. Namnen på PNAC; medlemmar och den

nya administrativa proceduren offentliggörs.

Haile Selaeeiee tillgångar förstatligaB. Import av lyx-

bilar förbjuds. Studentkampanjen annoneeras.
Ö' under-

sökningskommitté tillsätts som ska utreda kor ptionen
och maktmiBsbruket under den förra regimen.

Bus, byggnader och bilar från de- ;@d,;ggeriggg~gd1emmarna

konfiekeras. Hem för gatpojkar och tiggare i "dis Abeba

etableras. Namnlietan på de ansvariga för evä ten pub-

lioeras. 60 personer arkebuseras "för brott mit det
etiopiska folket och för försök att störta ' C". Bl a

skjuts Aman Mikael Andom (den förste ordföran en 1 PHAC

och två f d premiärministrar. Teferi Bante väljs till
ny ordförande.

PHAC deklarerar utformningen av etiopisk sou alism, på

det ekonomiska, sociala och politiska område Radion
börjar sönda på oromospråket. Banker och and a finan-
stella institut och försökringebolag förstat igas.

PHAC eåger eig söka en fredlig lösning av itreafrågan

men kriget trappae i stället upp.

De första studenterna åker ut på landsbygde för att
arbeta med bönderna. 72 privatagda industrier förstat-
ligas. Amnesty International i Etiopien st 'erar rötte -
gångar och fängelser. Maesdemonstration 1 ddie Abeba

fördömer de ogårningar och antirevolutionä~a
handlingar

som begås i Eritrea.
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Mars

NaJ

Juli

December

April 1976

Juli

Februari 1977

Mars

Jordreformen proklameraB. All jord blir kollektiv egen-
dom. Slutet på det feodala systemet och arrendeskapet.
80 000 personer i Addie Abeba demonstrerar sitt stöd
för jördreformen.

Första maj blir helgdag. Demonstrationer för solidaritet
med de arbetande massorna. Privata flygplan och super-
markets nationaliseras.

Ägande av fler än ett hus i,etad eller landsbygd förä.
bjuds.

Ny arbetslag proklameras. Bondeföreningarna stärka med
en ny proklamation.

Ett niopunktsprogram presenteras för att f& en fredlig
lösning i Eritreafrågan.

Firandet av atudentkampanjens avslutning.

Ordförande Tefferi Dante skjuts. Mengistu utses till ny
ordförande. Våldet trappae upp.

Radio Voice of the Gospel övertas av PMAC och kallas
det revolutionära Etiopiens röst. Fidel Castro besöker
Addlis 0

0

0
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INTRODUKTION

- Begafolket
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O
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Bege är en av många mindre kända nilotiska minori etc-

grupper i Etiopien. De flesta av dem har hittills levat
en relativt undanskymd tillvaro på låglandet i va tra
och sydvästra Etiopien. De har i större eller min re

grad utsatts fbr likgiltighet och förakt från hög ande-

etiopierna.

Bega bor i norra Wollega-regionen mellan Blå Nile och

de två stora biflödena Dabue och Didessa. Området sträcker
sig från i 200 m ö h (längs Dideseadalen) ned til om-

kring 700 m ö h (längs Blå Nilen). Det består av ush-
eavann-terrang. Längs de talrika vattendragen fi s

mycket skog. Underöieéitiden, som varar från maj sep-

tember växer det 2-4 m höga elefantgräset upp. L det

är ganska kuperat utom vid Nilen där det är mera lackt.

Folkgruppen bega.går under många namn. Den vanli aste

Er kanske chankalla (som på amhariska, landets of iciella
språk, betyder ungefär neger), andra namn är gun~~,
gumuz, seee, saysay, say, shankilla. Den kanske est

korrekta benämningen år bega, vilket på deras eget språk

betyder människa. Stammen bega är uppdelad i två uvud-

grupper, dökadea och dökonsa. Dessa är uppdelade i samman-

lagt 38 klaner som i sin tur är uppdelade i subklaner.
Varje klan bor inom ett område som avgränsas av atten-

drag, berg och stigar. En klan har alltid några laner

som de star i en vånskaplig relation till och gr termål

mellan dessa klaner får inte förekomma. dm en kl hamnar

1 krig med en annan klan kan dessa båda klaner b~gara
hjälp från sina respektive vanklaner. Antalet be a i
Wollega ar omkring 8 000 - 10 000. De är alltså n klar

minoritet till de dryga en miljonöbrsmos com utg
~
r den

bvervä1diga majoriteten i Wollega. I regionerna ege-

midir, Gojjam och i Sudan är antalet bega fbrmod igen

fler än i Wollega.

Med hackan com främsta redskap brukar bega sin j rd. Både

mannen och kvinnan deltar aktivt i jordbruket Bo är den

viktigaste näringen. Majs, durra, millet, bönor, jord-

nötter, pumpor, oljevaxter, tobak och bomull ar e

viktigaste grödorna. Varje man kan odla upp hur tor yta

han vill inom sitt klanområde. I motsats till bita oromo

har bega aldrig haft några arrendatorer. Desto f er
hustrur en man har ju större yta kan storfamilje bruka.

Det är vanligt att en stor familj har flera fält dels

inne i skogen,'dele efter flodbåddarna. Nan "age " eller
snarare dieponerar jorden endast så lange man br ar den.

Därefter tillfaller den klanen. Kvinnan kan ocke ha

egna mindre falt,vars avkastning de säljer. De b håller
d& ejalva förtjaneten. Man lever i permanenta by men
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från planteringen 1 maj till skörden i december kan en
stor del av familjen bo vid fälten. Dessa ligger ibland
3 - 6 timmars gångväg från byn. Fälten åtminstone de i
skogen, kan brukas 4 - ? år. Sedan måste man ta nytt
land.

Getter, får och en växande kostam är de vanligaste hus-
djuren. De hålls för köttet och hudarnas skull, mindre
£ör mjölkens. Investeringar sker ofta 1 husdjur och
vid behov av kontanter kan de säljas. I viss mån används
djuren också som offer. Även kvinnan kan äga djur, som
hon köper för de pengar hon tjänat från sitt fält. Sömn-
sjukan är i stora delar av låglandet ett problem vilket
medför att kor ofta inte klarar sig någon längre tid.
All.mark som inte odlas år gemensam betesmark. DJuren
vallas av yngre pojkar och flickor. 0
Jakt med gevär, och framför allt fisket i de talrika
vattendragen är viktiga binåringar.

Vilda örter, rötter, blad, svamp, bambuskott etc är vik- .liga inslag i kosthållet. Dessutom letar man vildhonung
och vaskar guld. Guldet säljs på marknaderna i höglandet.

Männen går ganska ofta upp till marknaderna i höglandet.
Där säljer de bomull, com är deras viktigaste avsalu-
gröda, men även majs, jordnötter, durra och guld. På
marknaderna köper eller byter man till sig salt, kaffe,
kläder, ammunition etc.

Två yrkesspecialister är representerade; smed och kruk-
makare. Smeden är ett manligt arbete och krukmakaren
kvinnligt. Oftast går de i arv. Vare sig smeden eller
krukmakaren kan livnära sig på sina respektive yrken,
utan är också jordbrukare som alla andra.

Bega har 14 olika former av grupparbeten, ofta förbundna
med jordbruket. Byns medlemmar arbetar ofta tillsammans
på någons åker. Ägaren av fältet betalar med att bjuda
på Öl 0

Mannen måste vara omskuren innan han gifter sig. Detta
gäller inte för kvinnan, vilket annars är vanligt *

Etiopien. Mannen är ofta omkring 17 - 20 år när han gifter
sig, ibland ännu äldre. Tills han gifter sig bor han
hos sina föräldrar. När han gift sig flyttar han från
sitt föräldrarhem men bosätter sig ofta inte långt från
det. Kvinnan kan gifta sig innan hennes menstruations-
ålder inträder men det sker oftast efter det att denna
har inletts. Giftermålet sker genom syster-utbyte. En
man måste alltså lämna sin syster eller dotter i utbyte
när han ska gifta sig. Har man ingen syster kan man
utlova den första dottern i äktenskapet till kvinnans
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Bälsotillståndet
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bror eller far. Non det kan också ske på andra,sätt,
exempelvis genom att han lånar en av sin farbroders
döttrar.

Efter mannens död kan hustrurna gå tillbaka till sin
egen klan där deras bröder tar hand om dem. Non deras
mans farbröder och söner kan också gifta sig med dem.
Fast det är viktigt att påpeka att sonen inte gifter
sig med sin "köttsliga" moder. Sönerna kan också ta
hand om sina mödrar och fäder när de blir äldre.

Efter mannens död fördelas hans ägodelar mellan hans
Söner. I många klaner delas den jord som fadern har
brukar längs floderna upp mellan söner. Non jorden som
brukats i skogen tillfaller klanen. Djuren delas upp
mellan sönerna, liksom de gevär och andra föremål som
mannen ägt. I många fall får den yngste sonen allt, om
de äldre sönerna redan har skaffat sig egna ägodelar.
Moderns ägodelar tillfaller hennes döttrar utom djuren
som går till sönerna.

Innan bondeeöreningarna;'bildades hade varje klan en
lokal domare. Även om detta ämbete ofta var ärftligt
måste han.vara godkänd av myndigheterna. Han kallades
för resa, hans bisittare för wodendova. Dessutom hade
de ett råd av äldre män, damfakas, som deltog i för -
handlingarna. Dessa dömde de straff som man enligt
sedvanerätten fann lämpliga. En del av böterna tillföll
alltid tesa, wodendova och damfakas. Dispyter, stöld,
förtal, misshandel, sexuellt övergrepp etc bestraffades
av klanen utan någon inblandning från höglandets dom-
stolar. De värsta brott' man kan begå är incest, samt
att döda en man i samma klan. I det senare fallet fördes
mannen upp till höglandets domstolar. Tidigare bestraffades
en sådan man av andra klaner.

Tesans uppgift var också att samla in skatter från de
vuxna männen och föra pengarna till höglandet.

Barnadödligheten är omkring 45 - 50 %. Medellivslängden
omkring 35 år. De vanligaste sjukdomarna är inälvspa-
rasiter av olika slag, bilharzia, filharia, spetälska,
trakom, malaria. Tbc, elefantiasis, struma är mindre
vanliga bland bega än hos oromos. Smittkoppor och gula
£ebern härjade £ör omkring 20 år sedan men är nu utrQtade.

Den etio iska evan etiska rkans en a oman bland be a

I mitten av 1960-ta1et började svenskar arbeta bland
bege. Då rörde det sig mest om enskilda, mindre insatser.
Man delade ut mediciner, startade ett par skolor och
började att bygga ett par landningsbanor för flygplan.

Arbetet utvidgades alltmer och 1971 övertogs uppgiften
av Norska Missionseällskapet. NMS arbetar liksom flera
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Svenska, finska, danska, tyska och amerikanska missions-
sällskap sedan 1958 under en inhemsk luthersk kyrka,
Evangelical Church Nekane Yesu (ECMY). Alla dessa
missionärer står under etiopisk,ledning. 1975 hade ECNY
ungefär 30 000 döpta medlemmar. De flesta bor i Wollega-
regionen. 1976 hade ECNY åtta landningsbanor, två klini -
ker, och sex s k "our-clinics", tjugo skolor (fyra av
dessa har sjätte klass) bland bega. 1975 flyttade fem
norrmän ned till de två stationerna som byggts opp - in
byarna Agalo och Dalatti. Av dessa fem tjänstgör två
som präster, två som sjuksköterskor och en som hushålls-
lärare. Dessutom arbetar ett tiotal evangelister, ett
fyrtiotal lärare, fyra sjukvårdare och ett par jord -
bruksrådgivare bland bega. Tre lärare, två evangelister,

!

en jordbruksrådgivare är bega, de Övriga oromos.

I Digga-distriktet har man'sedan 1971 ett besättnings-
program där majoriteten av de drygt 250 bönderna är bega,
övriga är oromo, mao och gabato. ide två sistnämnda folk -
grupperna är niloter liksom bega.) Inom detta bosätt -
ningsprogram arbetar tre jordbruksrådgivare, en hus- 0
hållslärare, en sjukvårdare, åtta lärare, en evangeliet
och dessutom har man fyra traktoreörare och en kassör.
Projektledare saknas för närvarande. En lärare, en jord-
bruksrådgivare, tre traktorförare är bega, de övriga
0 I'OmO S 0

ECMYS engagemang bland bega har i stor utsträckning på-
verkat den utveckling i dalen som skett under senare tid.
Innan ECNY startade sitt arbete bland bega hade de stat -
liga eller regionala myndigheterna ingen verksamhet
eller något program bland bege.

Varje skola har i genomsnitt 50 elever och två lärare.
Ca 5 % av eleverna är flickor. Tjugotvå elever får
ekonomiskt stöd från ECMY för studier i höglandets skolor.

Ungefär 200 bega är döpta och ett femtiotal är konfir-
merade.

0
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BEGAFOLKBT I REVOLUTIONEN

Reaktionerna efter Haile Selassies fall

5
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Innan Haile Selassie definitivt blev avsatt i september

1974 hade bega överlag ingen direkt uppfattning om vad
som tilldragit sig i det övriga landet, speciellt då i
Addis Abeba sedan slutet av februari 1974. Reaktionerna
efter militärregeringens tilltagande propaganda på
sensommaren gentemot Haile Selassie var till en början
ganska blandade. En del menade att det inte gick att
avsätta en kejsare. Vem skulle man ha i stället? En

äldre man i byn Shirba sa att det var Haile Selassie
som hade avskaffat slaveriet och vad hade han egentligen
gjort för ont? Mitt intryck var att de allra flesta
bega som jag var i kontakt med under sommaren och hösten
1974 förhöll sig mycket passiva. Han visste inte riktigt
vad man skulle tro. Framför allt berodde det på att
informationskanalerna inte räckte fram.

Non nyheter och upplysningar'om det politiska läget in-
tensifierades. Det skedde genom EcNY-anställda, oromo-
köpmän, när bega själva gick till höglandets marknader
eller domstolar. Dessutom bidrog de elever som studerade
i höglandets skolor mycket genom sin information till
sina hembyar. De få transistorapparater som fanns bidrog
i viss mån att sprida nyheter om vad som hände i det
i mångas ögon så avlägsna Addis Abeba. Tyvärr förstod
inte många det språk, amharinja, som sändningarna i
början utgick på. Den 27 december 1974 började sänd-
ningar på oromo, vilket medförde att regeringen nådde
ut till ett mycket större antal människor.

Från lärare, köpmän, evangelister, sjukvårdspersonal,
elever och andra fick bega höra att Haile Selassie och
hans regering hade tagit mutor, stulit från de fattiga,
varit hemlig fiende till folket, sugit ut och £örtryckt
bönder och arbetare, och att Haile Selassie själv gav
mat åt sina hundar samtidigt som massor av folk dog i
brist på föda. Jag hörde aldrig några motargument eller
försvar från bega; vad skulle man säga? Någon större
kontakt med Haile Selassie och hans regering hade man

inte haft. Men man visste hur bönderna hade det i hög-
landet, att de måste betala till jordägarna. Detta hade
emellertid inte förekommit bland bega. I stort sett
litade man på vad som sades, det kunde ju inte vara
annat än sant eftersom alla sa så. Det dröjde inte förrän
man kunde få höra folk säga t ex "dm Haile Selassie dör
skulle jag bli lycklig, det räcker inte med fängelse".

I slutet av juli 1974 blev slagordet "Etiopia Tikdem"
(Etiopien främst) allt vanligare. I början uppfattade
man det olika. Någon klar översättning hade bega heller
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inte fått från officiellt håll. Somliga menade att ordet
Tikdem var en titel på den nya regeringen, - andra sa att
nu skulle det bli krig med Sudan. Ett par gånger fick
jag höra att om "Etiopien främst" slår igenom så kan
bega gifta sig med vem som helst, också med sina vån-
klaner. ide klaner som begainte får gifta sig med.)
De allra flesta sa sig inte ha någon aning om vad det
betydde... "och om jag nu skulle veta det, vilken be-
tydelse skulle det då få för mig?". Kampsången "Ahun
Ethiopia Tikdem" hörde man ofta sjungas av skolelever.
Eftersom sången var skriven påamharinja var det svårt
för de äldre att sjunga med. Dessutom uppfattade man
melodin som svårsjungen.

Det föll sig ganska naturligt att de byar där ECMY

arbetat längst på ett tidigare stadium blev informerade .
om vad som hände i landet. Dessa byar återgav i sin tur
det som berättats för demötill sina grannbyar.

Den 15 september tillträdde Dergen eller PMAC (Provi -
sional Military Administrativa Council). Då informa-
tionerna i början var skiftande och bristfä11iga hade
bega en ganska diffus uppfattning om vad Derg betydde.
En del menade att Derg var Haile Selassies son, andra
att han var kejsarens bror som med våld ville ta makten
från Haile Selassie. En traditionell örtläkare sa:
"Det skulle vara fint för oss alla om Derg blev vår
kung. Hoppas nu bara att Gud ger Derg allt vad han vill
ha och behöver. Låt Derg få hela kungadömet". En smed
sa: "NU vill vi alla ha Derg för att han ska göra alla
lika". (Många barn som föddes på vårkanten 1975 gavs
namnet Derg, även om man då inte visste vad Derg var
för något.) Allt eftersom tiden gick och informationerna
blev tätare klarnade begreppen. I oktober/november 1974
hörde jag inte längre förklaringar som ovan på vad Derg
Var och representerade. Nu var man sanningen närmare
när Derg kom på tal. "De som är magra kommer nu att
växa fort eftersom de kommer att dricka mjölk. Förr
så gjorde de inte det. När dom nu kommer hem från
fälten så dricker dom kaffe, äter gröt med ost och smör
i. Då får man kraft att arbeta hårt." "Numera under-
skallar inte de rika oss andra. Förr gjorde de det men
nu kan vi anklaga dem inför rätta. Så fort de säger
något kan vi anklaga dem." "NU får det inte finnas
någon fattig. Derg vill att alla ska vara lika. Vi
tycker att det låter bra och nu lyssnar vi på Derg."
"NU är det slut med att buga £ör storgubbarna på

1) Derg, amhariska £ör kommitté. PMAC eller Derg bestod,
sept 1975 av ca 120 militärer från olika vapenslag.
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höglandet". "NU behöver vi inte längre äta betala och
alka blad (nödröda), utan i stället mjölk, smör och
kött."

Ofta behandlade bega ämnet socialism, som Dergen talade
om, på ett sätt som egentligen inte berörde dem. Det
angick bara dem som bodde i städerna. Hur skulle Derg
kunna komma ned till bega? Den förra regeringen hade
inte gjort något för dem. De flesta jag talade med menade

att det nog skulle komma att fortsätta som förr. Skatterna
som bega betalat i olika former i över 100 år skulle
fortsätta, liksomden'likgiltighet - som myndigheterna
alltid visat för deras problem.

När en resa (lokal domare utsedd av myndigheterna) på
eget initiativ insamlade tre kronor från varje manlig
vuxen i byn Shirba för att ge till Derg, blev man mycket
förvånad över att ingen i höglandssamhället Nendi ville
ta emot pengarna. I stället fick resan av administraé
tronen en rejäl utskällning för sitt privata tilltag.
Han blev tillsagd att återlämna de pengar han tagit
till folket. Detta var något nytt. Förr skulle det
aldrig ha inträffat. Nu sade myndigheterna att pengarna
skulle ges tillbaka till folket. Bega hade själv märkt
att efter Dergs tillträde hade flera guvenörer och
tjänstemän från den gamla regimen försvunnit och er-
satts av nya administratörer. Dessutom hade kejsarens
porträtt försvunnit från väggarna i domstolar, polis-
stationer, butiker och ölstugor.

Många var till en början skeptiska mot den jordreeorm
som proklamerades 4 mars 19751). Somliga frågade mig
om nu Derg skulle komma och ta ifrån dem deras land.
Man hade fått veta att en bonde inte fick bruka mer
än 10 hektar. Även om man inte visste hur stort det var
så trodde man att det var alldeles för lite för deras
behov. "VI behöver mycket jord för vi äter mer än oromos".
"dm Derg säger att vi ska dela landet är det inte alls
bra. Vi behöver mycket land för att kunna köpa salt,
kläder och kulor". "Hur ska det gå till att dela landet
då jorden är vår?". Bega har aldrig fått några till -
sägelser från myndigheterna att fördela jorden, ta bort
jordägarna eller arrendatorer som gällde för de flesta
fall i landet. Helt enkelt beroende på att det inte har
funnits någondera bland bega.

1) A Proolamation to Provide for the Nationalization
of Rural Lands, Addis Abeba, 4 mars 1975.

!
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I slutet av december 1974 hade gymnasister, studenter,
högskoleelever, lärare, s k "semåchas" blivit utkommen-
delade att "tjäna folket". En del av de semåchas som
blev stationerade i Nedjo och Mendi gick ned till bega
i mars/april 1975. Seméchas stannade där fem dagar.
Endast ett par byar besöktes i Hendi provins. 1 Nedjo
provins besökte man fler men långtierån alla. Befolk -
ningen var till en början ganska misstänksam.mot stu-
denterna.

-
I ett par byar trodde man att semåchorna

skulle konfiskera deras land, ville regera över dem,
ja kanske rent av döda dem som inte lydde deras order.
I Dimtu hade ungdomarna sagt att de skulle samla in
alla gevär som männen hade och fördela dem bland "folket"
Detta mötte våldsamt motstånd. Man sa "att om ni för-
söker att ta ifrån oss våra gevär sker det först over
våra döda kroppar". Många undrade vad det skulle tjäna
till att ta gevären och sen dela ut dem igen. Nästan
alla ägde ju ett gevär. Ett par män frågade mig om
studenterna ville komma åt deras gevär för att sedan 0skjuta mot dem. I ett par byar blev studenterna till -
sagda att försvinna och de studenter jag talade med
senare medgav att de hade begått ett misstag när de
bad om att få gevären. När studenterna besökte byarna
åt de inte alltid den mat som de blev bjudna på. Många
drack heller inte bybornas majsöl. Detta bidrog till
att bega fick en ganska dålig uppfattning om semåchorna .
I byn Shirba arrangerade studenterna några möten. I
förväg hade man spridit ut att alla grannbyarna skulle
komma dit. Hon när mötet skulle hållas var endast Shirba-
borna närvarande. De övriga byarna menade att "om
semåchorna vill något så måste de komma till oss. Vad
ska vi till Dowja (den klan som bor i Shirba) och göra?"
Studenterna talade bl a om att resa- systemet nu skulle
försvinna och ersättas med bondeföreningar. Alla resa
måste bort. Även om de inte hade tagit mutor av folket
så hade de "ätit med högländarna", d v s de hade fått
några "smulor" från de mutor som domare, poliser,
tjänstemän etc tagit emot av andra.

0

Förutom semåchorna var även representanter från myndig-
heterna nere i dalen och höll föredrag. En administratör
i Nedjo sa: "De (bega) är mycket lyckliga med den här
förändringen och de berättar för mig vad den förra
regimen har gjort. Hur den förtryckte dem. Nu har en
ny tid kommit därför att regeringen (PMAC) har börjat
ge dem lärare på några ställen och de har också fått
säd och så vidare och så vidare". "Chankallaerna (bega)
frågade mig om jag ville göra dem politiskt medvetna,
vilket jag gör" len representant från jordreformmini -
steriet). Administratörerna förväntade sig att folket
skulle vara församlat när de kom till en by: "VI nor JU
sagt åt dem att vi skulle komma idag". Ibland kunde
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det dröja någon timme innan tillräckligt mycket folk
(övervägande män) var förs lat. De aneörande Jag hört;
sammanlagt sju stycken, ha~mi samtliga fall varit för
långa och svårbegripliga. Trots att mötena hölls på

oromospråket, som de allra flesta männen behärskar,
förstod de inte alltid vad som sades. ord som tanks,
bombi och aeroplani kände man till sedan gammalt från
kriget mot italienarna. Ne~

ord som imperialism,
feodalism, kapitalistisk - byråkrati, reaktionär (amba -

rinja Akorkwash), Marx, Lenin, Nyerere, och Mao Tse

Tung betydde ingenting för dem. Tyvärr förklarades
sällan orden.

Bega själva begärde inte heller några förklaringar.
Föredragshållarna var snåla med frågor. När en man

talat i 30 - 45 minuter frågade han son regel "Har
ni förstått allt?", varpå församlingen svarade "Ja".
Några gånger hände det att folket började lämna mötet
efter 10 - 20 minuter. Nä~ föredragshållaren klagade.

pådetta och frågade vart de skulle,gå kunde de svara:
"Jag ska till åkern", "..J till floden och vittja
mjärden", "ska gå och jaga", några gånger svarade man

endast "Dahl", vilket bet}der som det låter. Tyvärr
sökte administratörerna lite alltid etablera kontakt
med folk utan drog iväg till nästa by så snart före-
draget var över. De övern

~
ttade i lärarbostäder eller

i skolorna - ide senare ligger ofta utanför byarna).
Rent konkret fick bega följande klart för sig: Det

var genom bondeeöreningarna som jordreformen skulle
genomdrivas. Ett område med minst 800 hektar skulle
ha en förening. Ungefär 260 - 300 bönder skulle ingå
i denna förening. Dondef~ eningens uppgift ska vara
att =

1 Omeörde1a jorden.

2 Upprätta en Juridisk k~~mitté som skall handha Jord-

tvister inom området.

3 Upprätta kooperativ.

4 Bygga skolor, kliniker

~m

m, tillsammans med

regeringen.

5 Tillse att personer so
]

inte brukar sin jord cp g a

sjukdom eller andra handikapp) får hjälp med det.

Även Ethiopia Tikdem-programmet (Declaration o£ the
Provicionälldilitary Government of Etiopia, Addis Abeba,

20 december 1974), förklarades. Då dess text är mycket

Svårbegriplig, även för den som har amharinja som moders-

mål, fick bega inte någ n klar uppfattning om vad den

innebar. Men de begrep ' princip att de hade samma rätt
som oromos och övriga e~ iopier till utbildning och sjuk-

vård, likhet inför lager och att ingen fick tjäna på

andras arbete.
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Jag ska här inte redovisa alla punkter som ingår i
Ethiopia Tikdem-programmet eller Jordreformen. För
den som är intresserad hänvisar Jag till Bondestam,
Lars: Feodalismen skall krossas. Lund 1975, sid 217 ff.
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Den 4 mars 1975 hade man i enlighet med Landproklama-
tionen bl a beslutat att d t gamla systemet med lokala
domare skulle avskaffas. Trots detta fortsatte bega
några månader därefter att använda sig av dem. Men med
den nya administrationen p höglandet, som bl a vägrade
att ta emot eller erkänna e gamla lokala domarna "resa"
som begas talesmän, blev dit omöjligt för bega att fort -
sätta med det gamla systemet. Genom EcNY-personal, stu-
denter och regeringstjänst+män avskaffades resa- systemet
utan några som helst bråk ller stridigheter. De forna
lokala domarna gjorde ingaiförsök att med makt försvara
sina ämbeten som ofta gåttli arv från far till son.
"Hur skulle vi kunna göra let?" "Jag kan ju inte ensam
skjuta folk (rör att behålla titeln), då blir Jag ju
skjuten själv". "Det spelar ingen roll om jag slipper,
att vara tesa är bara bok zmer". "Ingen blir rik på att
vara tesa", var några svar jag fick från tesas när jag
frågade dem om de inte hade velat sitta kvar på sina
poster. I inget fall gjorde folk några som helst ansat-
ser för att behålla dem heller.

En vanlig uppfattning - var Ett med bondeföreningarnas
och milisens hjälp skulle let vara enkelt att få rege-
ringen att bygga vägar, skblor och kliniker. Även om

bega hade informerats om varför de skulle ha bondeföre-
ningar, hur de skulle org 1iseras, hur man valde ord-
förande och milisen, förhöll de sig i några fall en
smula skeptiska till idén.
man kunde finna den mycket
sig själva. "Hur ska vi k
"I den här byn vill ingen

Men detta hindrade inte att
bra. Ibland misstrodde de

ina ha en bondeförening?"
arbeta tillsammans". "Socia -

lism är att äta från en annans arbete". "Här går det
inte att ha en bondeförenihg, det skulle bara bli bråk"
"Hur ska jag veta om de andra arbetar på den gemensamma
åkern". "Det finns alltid le som drar sig undan". Så
kunde de enligt myndigheterna och ECMY svara på frågan
varför de inte,ännu hade startat en bondeförening då så
många andra hade bildats. [ dessa fall fick byarna
information från ECMY om nödvändigheten att bilda bonde-
föreningar. Ja, de var helt enkelt tvingade att bilda en
om myndigheterna skulle lybsna på vad de hade att säga.
Efter ett par tre månader lade de flesta byar en före -
ning. Ofta fick de sina bohdeföreningar registrerade på
höglandet genom ECMY. ECNY samlade in den information
som behövdes, hur många män det fanns i byn, namn pä dem
som hade blivit ordförandeL bisittare, de som satt i de
äldstes råd och vilka som tar med i milisen. Breven
skickades till administratbrn i Gimbi. I några fall,
speciellt i Gimbi- distriktbt, var administratorn från
Nedjo nere och bildade föreningar i samband med de möten
han höll. I januari 1977 fänns det organiserade bonde-
föreningar inom varje klan.
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Inom ett klanområde kan det finnas mellan 4- 10 byar.
Grovt räknat kan det bo ungefär 5- 30, ibland fler,
vuxna män i varje by. I de allra flesta fall bildade
klanen en bondeförening. VarJe bondeförening (amha-
rinja: Mahibar) har en ordförande och en bisittare.
Bisittaren assisterar och hjälper ordföranden med råd.
Han kan också träda i ordförandens ställe i dennes
frånvaro. Dessutom skall det finnas ett äldstes råd
och en folkmilis.

Både män och kvinnor deltog i röstningen av vilka som
skulle bli ordförande, bisittare, tillhöra de äldstes
råd och milisen. Tidigare hade kvinnorna inte deltagit
i några val. Männen försökte inte heller förhindra dem
från att delta, och även om man ofta skrattade åt nyhe-
ten menade man att kvinnorna också borde delta om det
skulle ske enligt bestämmelserna som regeringen hade
utfärdat. Kvinnorna tyckte attdet var bra att få vara
med och rösta, men några frågade sig vad det skulle
spela för roll.

Den tesa och wodendova som förr hade representerat fol -
ket fick inte delta i valen. De har i dag ingen plats
vare sig i de äldstes råd eller milisen. Ett par av de
resa jag talade med sade, att de bra gärna skulle vilja
vara ordförande men de allra flesta visade inget intrese
se för saken. Man har heller inte gjort något försök att
gå samman eller genomdriva några andra aktioner för att
försvara sina gamla "rättigheter". En ordförande (amba-
riska: likawombera) väljs för ett år, men han kan OmVäl-
las för en ny period. I de fall han skulle bli omvald
för ett tredje år måste föreningen betala honom för det
arbete i bondeföreningen han utför. Annars betalar man
aldrig något till ordföranden, vilket var regel när man
hade resa. Då skulle denna och dennes bisittare plus de

0

0

äldstes råd, som deltagit i juryn, ha betalt. Kriterier -
na för att en man ska kunna bli vald till ordförande är Å

-

att han ska kunna lyssna, vara opartisk, tala lugnt och
sammanhängande, inte bli arg, ha folkets förtroende och
helst bör han vara omkring 35-40 år eller däröver. För
bisittaren (amhariska: firdeschango) gäller ungefär
samma sak, men han är i regel inte lika gammal som ord-
föranden. De äldste, damfakas, valdes samtidigt som
ordförande och bisittare.

Innan bondeföreningarnas genomförande var det endast
ett par tre av de församlade äldste som talade. De var
speciellt utvalda, de övriga äldste fick ingripa med
sina inlägg i svårare juridiska fall, men då skulle de
vara tillfrågade av tesa om de hade något att säga.
Dessa två tre som förut talade är fortfarande medlemmar
i rådet. Men nu är förhållandet det motsatta; de ska
liga och de övriga tala. Antalet äldste i en bondeföre-
ning varierar mellan 5-15. Ungefär samma egenskaper
krävs för att bli invald i de äldstes råd som för ord-
föranden. Det finns många 30-åringar och män strax där-
under som är invalda i de äldstes råd. I samma val
utsågs en folkmilis (amhariska: runda). Tidigare fanns

0
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ingen sådan. Varje bondefö
by på 40 män kan drygt 10

rening ska ha en milis. I en
;t tillhöra milisen. De som

ska tillhöra milisen bör ha ett lugnt temperament,
kunna tala folk tillrätta Och inte vara alltför unga.
Milisen kan, låt vara i undantagsfall, arrestera folk
utan ordförandens och de äldstes samtycke. Milisen har

~

0

D

0

en ledare som även sitter de äldstes råd. Milisens
uppgift är att överlämna pérsoner, som brutit mot la -

gen till myndigheterna (i le.fall där bega med milisens
hjälp har överlämnar individer till höglandets domsto -

tar rör det sig endast om

samma klan). Vidare ska de
sonerna infinner sig till
ningen skall hålla (i de a

sådana som mördat en man i
se till att de anklagade per-
rättegångarna som bondeföre-
.ira flesta fall så infinner

man sig frivilligt). Dessutom ska milisen utföra de
order som ordföranden och le äldstes råd ger, se till
att rättegångarna flyter utan bråk, förhindra slagsmål
mellan byborna och skydda
tar e 0

)yns innevånare från fridstö -

Milisen väljs på två år. Dén kan, liksom de övriga för-
troendevalda medlemmarna i
Enligt proklamationen ska

bondeföreningen, avsättas.
le också vakta broar, gruvor,

skogar och fält samt fullg ~ ra en kortare värnplikt i
höglandet. Förutom i Digga+distriktet så har inget av
detta ännu varit aktuellt ?öl bega. Gruvor och broar
saknas, fälten vaktar bönderna själva och milisen har
heller inte blivit kallad Lpp till höglandet för att
fullgöra någon form av vär ~plikt. I Digga- distriktet
blev delar av milisen kallade till höglandet för en
kortare värnpliktsövning,
att man inte skulle få nå
övningarna.

En annan orsak till att de
trodde att polisen skulle
blev uppmanade att ha med

len då begamilisen fick veta
ra gevär kom folk inte till

uteblev var att några bega
:onfiskera de gevär, som de
sig (ett par sade till mig

att de aldrig skulle ta
me~

sig sina egna gevär, då
de trodde att de skulle få nya av polisen). Andra be-
rättade att de inte hade tid för några sådana övningar,
då de hade andra, viktigar ~ göromål att sköta. Inga
reaktioner kom från myndigheterna trots att begamilisen
inte infann sig till övningarna. Praktiskt taget alla
medlemmar i milisen, liksom de övriga männen bland bega,
bär vapen. Oftast rör det arg om gamla italienska,
franska,och tyska mausergevär men det finns även moder-

nare gevär.

Några av bondeföreningens uppgifter

Jag har redovisat några av de uppgifter som milisen har.
En av ordförandens uppgifter är, som tidigare nämnts, att
samla in skatter som resa jorde förr. I dag betalar
Varje familjeöverhuvud ca i0'kronor i skatt per år. Många
ordförinde menar att det ä lättare att samla in skatt
numera, men trots detta k det uppstå svårigheter ibland.
Non med tålamod och hot o~~milisen brukar man få ihop
skattepengarna, som ordföranden sedan överlämnar till
distriktsadministratören.

~

ondeföreningens övriga uppgif -
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ter är bl a att betala lärarlöner, bygga och under-
hålla skolor, lärarbostäder, kliniker, flygets land -
ningsbanor och större stigar. I vissa fall ska de se
till att fäderna betalar sönernas skolavgifter (se
även sid }1).

En av bondeföreningens viktigaste åligganden är att
lösa de problem som uppstår inom, men även mellan de
olika klanerna. Straffen varierar beroende på brottets
art, men straffen har genomgående höjts för att för -
hindra att brott begås. Efter'durraskörden i december/
januari tenderar antalet dispyter och överträdelser av
begas sedvanerätt att öka. Orsaken är att folk då flyt -
tar in i den permanenta byn. Man umgås mera, och efter
skörden fram till nyplanteringen är konsumtionen av
majs- eller durraöl hög. Från maj, då planteringen
börjar , befinner sig de fl esta männi skor ute vi d sina .
fält. Där bor de i enklare hyddor ganska långt
ifrån varandra. "Då har vi inte tid att gräla". "Under
regntiden bor vi inte så nära varandra och vi har heller
inte så mycket majs att det räcker till öl, därför är *

det lugnare då". Detta är ganska vanliga svar på frågan
varför antalet brott sjunker under regntiden.

De höjda straffen har bondeföreningarna själva infört.
I princip ser man på brott på samma sätt som förr. dm

någon t ex skulle odla på en annans uppröjda jordbit
får han betala 100 kr till den som har röjt upp skogen.
Mordförsök bestraffas med 200 kr i böter. Ofta räcker
det med att hota någon till livet för att få böta. dm

en person slår en annan så att blodvite uppstår, får
den som slog betala 200 kr. Den som har ett sexuellt
förhållande till en annans hustru får böta ungefär 20 kr
till hennes man. I vissa föreningar utgörs böterna av
ett gevär. dm någon i byn skulle gräla alltför högljutt
med sin fru eller andra personer får han till ordföran -

den, bisittaren och de äldste betala med en höna, som

de äter upp tillsammans. dm en tjuv ertappas, bestraf -

fas han med 15 piskrapp samt att betala dubbla det stul -

has värde tillbaka till ägaren.

dm en man har samlag med en kvinna som tillhör samma

klan, måste han betala t ex sju getter, en ko och 100 kr.
(Skulle hon bli gravid får han betala ytterligare 100 kr
eller ett gevär.) När ordföranden har kungjort domen ru-
sar byborna till mannens hus och plockar åt sig av man-
nens ägodelar,'t ex husdjur, kläder, verktyg, vapen etc.
Hela bötessumman tillfaller kvinnans far eller bröder
(i ett par bondeföreningar tillfaller denna summa bonde-
föreningens kassa).Den skyldige får dessutom 30 rapp med

en flodhästpiska. I de fall där piskrapp utdelas som

bestraffning, utförs det av de äldste. dm kvinnan i detta
fall skulle bli gravid, begraver hon omedelbart ned bar-
net i Jorden så snart det är fött.

Tidigare hände det -att bega gick - upp till höglandets dom-
stolar för att överklaga straffen som de fått av sin klan.
Även i svårare frågor; t ex om någon skulle ha dödat en
i samma klan av misstag (genomvådaskott) eller med
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berått mod, gick man upp till höglandet. "VI kan inte
döma över vårt eget blod". Numera måste man ha ordföran-
dens skriftliga tillstånd för att gå till höglandets
domstolar (mord eller dråp undantag).

I byn Karsa har man gjort straffen mycket strängare än
förr. Syftet är också här ått avskräcka från brott.
Dessutom var det inte alltid så att den skyldige tog
det straff han egentligen skulle ha. Det var inte så
ovanligt att han mutade resa innan rättegången hölls,
och resa kunde då se till att straffet blev lågt. Nume-
ra anser man korruption nästan omöjlig. Rättegången kon-
trolleras av hela bondeföréningen, som är vaksam och ser
till att mutor inte förekommer. Enligt många bega har
även mutorna i höglandets domstolar minskat.

I Karsa har även bondeföre~ingen i ett par fall konfis -
kerat gevär från innehavar~ .av flera vapen. Gevären
såldes och pengarna hamnade i bondeföreningens kassa. I
båda fallen såg man till att gevären hamnade inom klanen.
Orsaken till att gevären tögs från ägarna var att bonde-
föreningen ville,få ihop pengar till ett korrugerat plåt -
tak till den nya skolbyggnåden. Ägarna gjorde inte något
för att behålla gevären, utan lämnade dem till bondeföre-
ningen. De fick ju ändå behålla ett av sina gevär.

Det är också i Karsa bonde~örening, en av de mest aktiva
och pådrivande bland bega, som man själv har instiftat
fem lagar som alla ska följa.

1 Du ska lyda lagen
2 Var inte en tjuv

3 Arbeta hårt
4 Tolka inte lagarna till en ny och annan betydelse

5 Möt ingen gift kvinna

Dessa lagar skrevs på initiativ av K K, bondeförening-
ens dåvarande ordförande. Lagarna godkändes av hela
bondeföreningen och annonserades muntligen upprepade
gånger till samtliga klanmédlemmar. Genom instiftandet
av dessa fem lagar anser böndeföreningen att folk har
fått klart för sig vilka regler som gäller. I december
1976 valdes K K till ordförande i en av de två försam-
ringar som ECMY har bland

~

ega.

Inom varje bondeförening har man som regel flera fält.
som ägs och brukas av hela föreningen. Eftersom det kan
finnas några hundra medlemmar i en bondeförening, har
man i varje by delat sig i arbetslag på 10-20 man som
bildar ett kooperativ. Dessa har sin gemensamma åker
som de arbetar på. I maj 1975 började flera kooperativ
att plantera majs, millet, oljeväxter eller bomull. I
en del fall började de följande år, då de inte hade
enats om att ha ett gemensamt fält innan regnen kom.
I samtliga fall säljer bondeföreningen den avkastning
man får från fälten. Ofta blir det till oromoköpmän
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som kommer ned till låglandet med sina åsnekaravaner.
Pengarna tillfaller bondeföreningens gemensamma kassa.
Inom varje kooperativ finns en ordförande som ser till
att alla ska komma till arbetet när de är kallade. Ord-
föranden i hela bondeföreningen, de äldstes räd och
milisen har som uppgift att se till att alla är medi
en sådan arbetsgrupp. De som uteblir från arbetet på
fälten får ibland böra en liten summa pengar eller arbe-
ta någon dag extra på den gemensamma åkern.

Även kvinnorna har gemensamma fält. De har delat upp
sig i grupper liknande männens. Första året får de hjälp
av männen att hugga ned träden, men allt övrigt arbete
,gör de själva. Kvinnorna har valt en ordförande som sam-
ordnar arbetet. Ofta rör det sig om en äldre, gift kvinna
men ibland är det en änka. I detta fall har hon gått till -
baka till sin hemby där hennes bröder tar hand om henne. .
T o m männen erkänner ibland att kvinnornas förening
fungerar bättre och att de får en bra avkastning. Det-
samma säger den personal,som är anställd av ECMY, och
lärare. En jordbruksagent i Agala sade: "De har mer vana
att arbeta tillsammans och grälar inte lika mycket" . I .
Dimtu, Barkasa och Shirba t ex fungerar kvinnornas koope-
rativ bättre än männens.

ar

1)

Förutom kooperativ har man på flera ställen grannskaps-
föreningar (amhariska: idir).1innan bondeföreningarna
startades så hade man på några ställen gemensamma bom-
ullsfält. Idén till idir har bega fått från ECNY-Per-
sonal. Bomullen såldes och pengarna gick till föreningen.
Efter bondeföreningarnas genomförande avskaffade man
dessa fält, eller rättare sagt, de övergick i bondeföre-
ningens fält. Men funktionen är ungefär densamma. Både
män och kvinnor har sina idir. I stället för att ha fält
samlar man nu bara in pengar. Männen betalar omkring
två kronor i veckan, kvinnorna ungefär 50 öre till en
krona. Från Juli till september har man:inga insamling -
ar, då det under denna period är relativt ont om mat.
Det är inte alltid ordföranden ibondeföreningen som
håller i kassan, ofta är det en annan man som man har
förtroende för. Eftersom ännu ingen begakvinna kan läsa
eller skriva, så är kvinnorna hänvisade att använda sig
av en manlig kassör, som bokför deras inbetalningar. Det
händer att folk slipper att betala till dessa idir, men
då måste de lämna ett gott skäl till det. Antingen sjuk -
dom, ens hustru (man) är sjuk -con att man inte har en
kvinna lär tillräckligt gammal för att ha ett eget fält
men har inte'tagit sig en hustru). dm några vägrar beta-
la till idir, kan de bli hotade med att betala 100 kr i
böter. Jag känner inte till något fall där detta har hänt.
Att delta i idir är detsamma som att ha en inträdesbiljett
till festerna som de brukar ha - FEl idirpengarna

Idir är oftast en liten förening, vars medlemmar samlar
in pengar för att användas till ett bestämt ändamål. Ofta
är det en begravningskassa.

0

0
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kan man hjälpa dem som t ex har fått sitt hus förstört
av brand, eller någon allvarligt sjuk som saknar pengar
till medicin. I ett fall gick en del av kvinnornas pengar
till en kvinna som inte hade tillräckligt med bröstmjölk.
Man köpte då en nappflaska och torrmjölk.

I ett par byar har medlemmarna för dessa pengar kunnat
anställa en lärare så att en femteklass kunde startas.

I Karsa samlar kvinnorna in pengar från idir och från
den avkastning som deras fält ger. För dessa pengar äm-
nar de köpa en kvarn. Den kommer att kosta omkring
1 400 kr. Man hoppas att få ett visst bidrag från ECMY
eller någon statlig myndighet.

Efter bildandet av,bondeföreningarna upphörde flera byar
med idir. Motiveringen var att bondeföreningen kunde
överta de uppgifter som idir haft.,

På de platser där idir fortfarande förekommer händer det
att man för idirpengarna köper en ko, get eller ett får.
Dessa djur ägs av alla medlemmar. När idirmedlemmarna
brukar ställa till en fest, händer det att man slaktar
ett av dessa djur.

Även bondeföreningen brukar anordna fester. Medlemmarna
kan göra en gemensam insamling till en ko eller en get.
Djuret slaktas och delas av medlemmarna. Kvinnorna bro-
kar göra majs- eller durraöl till dessa fester. Man har
oftast festerna under torrtiden, januari - april, då man
har minst att göra. Någon speciell anledning till fester -
na behövs inte alltid.

En annan typ av insamling, som inte är så vanlig, är
när byborna samlar in t ex två kronor till en av in -
vånarna. För pengarna köper han ett får eller en get
som han får behålla. Nästa gång gör man en liknande
insamling till en annan. I de fall där detta förekom-
mer, utser man dem som ska samla in pengarna och de
håller noga reda på vilka som står i tur att få peng-
arna. 0

Samarbete med oromo bondeföreningar

1970'startade ECMY ett bosättningsprojekt i Dimtu.
Jorden i Didessa- dalen var då privatägd och ECMY köpte
ett område för att framför allt bega skulle kunna bruka
jorden utan att riskera att få flytta därifrån. Över-
vägande delen av de ca 250 bönderna är bega, 30- 40 %
är oromos, 15-20 % är mao och gabatos. De bondeförening -
ar som finns inom bosättningsområdet fungerar bra, trots
att det ibland är 3-4 olika folkgrupper som ingår i
samma bondeförening. Speciellt bra fungerar det mellan
oromoe och gabatos. Det är dessutom vanligt att gabato,
trots att de har ett eget språk, talar oromo med var-
andra. Majoriteten av dem som flyttade in till Dimtu
hade tidigare haft en viss kontakt med varandra, då man
kom från ungefär samma område i Didessa- dalen. Bega
valde själva sina boplatser och bor fortfarande klan -



S I D A 18

vis inom bosättningsproJektet. Både män och kvinnor
behärskar oromo som dagligen talas med andra icke - bega.
I de fall då bega bor grannar med oromos kan dei -ibland
uppstå smärre konflikter. Speciellt de första åren var
det vanligt. Uppstår konflikter träder bondeföreningar -
na mellan. De kan bestå av en bega som ordförande, en
oromo som bisittare och i de äldstes råd av både bega,
oromo och gabatos.

Även i Tolo- Dimtu i*Gimbi - distriktet samarbetar bega
och oromo i samma bondeförening. Även här fungerar kon-
t&kten tillfredsställande utan några större konflikter.
mellan de båda folkgrupperna. I båda dessa områden har
bega och oromo tidigare umgåtts och känner varandra. I
några fall har även oromo och bega gift sig. Men det
rör.sig uteslutande om begamän som gift sig med oromo-
kvinnor igenom brudköp). I de områden i Gimbi - provinsen
där bega inte har liknande närkontakt med oromos för -
håller de sig skeptiska till de föreningar där oromos
och bega samarbetar. Dessutom anser de, att de bega som
bor i Dimtu och Tolo- Dimtu inte är äkta bega eftersom
de blivit alltför påverkade av oromos.

Begas utnxttJande av oromos

Efter Landproklamationen, som publicerades den 4 mars
1975, cirkulerade rykten i Wollega att de som hade mer
än två oxar skulle dela med sig till dem som var utan.
Det fick till följd att många oromos drev ner sin
boskap till låglandet för att den inte skulle bli kon-
fiskerad av bondeföreningarna eller sémåchorna (se sid

). Bönderna visste att priset på kreatur hade sjun -
kit markant och var därför inte intresserade av att
sälja eller rent av ge bort dem. Man räknade med att
myndigheterna inte skulle ha någon kontroll nere i låg -
landet. Under första hälften av 1975 fanns det därför
mängder av kor, tjurar och oxar speciellt i Nedjo-
distriktet. Många av dessaxdjur köptes av bega, dels
som slaktdjur, dels som en investering. Man hade inga
fastare planer att använda dem som dragdjur. Bega var
väl informerade om varför'oromos hade sina djur i låg -
landet och de kunde kraftigt pruta på priserna, ibland
mer än hälften (en oxe kostade exempelvis i Digga,
november 1975, ca 220 kr). Man visste att oromos inte
skulle finna några köpare på höglandet. Många av
oromos' kreatur blev fördelade till dem som saknade
djur. Det lär också ha hänt att ägarna slaktade sina
djur och sålde köttet. Enligt uppgift från Mendi -
provinsen fanns det i januari 1977 fortfarande ägare
till fler än ett par oxar kvar.

Av samma orsak var oromos rädda för att deras gevär skul -
le beslagtas av bondeföreningarna. Jordägarnas gevär hade
tagits av bondeföreningarna och många av de bönder, som
ägde gevär, fruktade att samma sak skulle hända dem.
I stället för att vänta på att deras gevär skulle beslag -
tas, försökte ägarna göra sig av med dem. och köparna
kunde de finna bland bega. Köpen förmedlades av de köp-
män som regelbundet gick ned till dalen. De sa åt begas
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som de kände till att det fanns gevär att köpa, vilken
typ av gevär, ålder, skick samt pris. dm bega var intres -
serade, kunde de antingen komma upp till höglandet för
att se geväret eller säljaren kom ned, vägledd av köp-
mannen. Hur många gevär som såldes är osäkert, men jag
känner med säkerhettill sex fall. Enligt bega själva
var det speciellt vanligt i Mendi- distriktet. Även i
dessa fall kunde köparna kraftigt pruta på priset. Bega
har själva inte tagit kor, gevär eller något annat från
varandra. (I de två fall där det hänt har ägarna haft
flera gevär).

Nå t om bondefören in arnas interna roblem

0

0

0

0

Många ordföranden anser att de fått en slitsam uppgift.
"Jag får inget betalt"."Jag sover knappast två nätter i
rad i mitt eget hus så måste jag iväg till möten härom-
kring eller i höglandet". "Jämt är det tvister att lösa
så jag hinner knappt arbeta på mitt eget fält." Ordfö-
randen menar också att "det skulle vara svårt att arbeta
om vi hade varit yngre". Då skulle rådet och milisen
säga: "Varför ska vi lyssna och utföra det du säger, du
är ju vårson" Det har hänt att samme ordförande har
blivit ombedd av folket att bli deras ordförande för ett
tredje år. Non han avsade sig uppdraget. "Jag vet att
det skulle bli svårt att få in min lön från folket, dess-
utom skulle det bli som det var förr..."

I ett par byar har ordföranden blivit slagen av ett fåtal
medlemmar från bondeföreningen. I båda fallen hade för -
övarna bl a sagt att "Din far var inte vår tesa och du
har ingen rätt att bli det heller" En annan orsak var
att dessa ordföranden, som ansågs som mycket aktiva
och pådrivande, kanske krävde för mycket av medlemmarna.
Senare blev de personer, som attackerade ordföranden,
straffade med böter av bondeföreningen på administra-
törens order. Jag har även hört att en del klagarpå sin
ordförande för att han är lat och inte sköter sina ålig -
ganden. Man har även hotat ordföranden offentligt med
stryk om han inte ser till att bondeföreningen bygger
upp skolan eller samlar in skatterna i tid. Det är hans
uppgift, resonerar man, inte medlemmarnas sakl En del
har också sagt att, "N N (ordf) är en lakej åt oromos"

När de nya sedlarna började cirkulera i oktober 1976,
var man medveten om att de gamla sedlarna snart skulle
bli ogiltiga. Nan hade informerats om det datum när de
gamla sedlarna skulle upphöra att gälla genom ECMY-
personal, köpmän och elever från höglandet. Trots att
lärare och evangelister försökte påverka ordföranden i

- bondeföreningarna att samla in pengar och gå upp till
höglandet med en delegation, skedde detta ändå inte.
Ordföranden menade att det här var en uppgift som var
och en måste sköta själv. Folket självt menade att de
inte kunde lita på ordföranden eller den som skulle gå
och växla pengarna. Det fanns de, som erbjöd sig att gå,
men då ville de ha pengar för att åka buss från Nedjo
till banken i Gimbi samt matpengar. och det gick ingen
med på. Följden blev att efter den 10 januari 1977 var
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det fortfarande många som hade de gamla ogiltiga sedlar -
na kvar.

Vid ett par tillfällen har bega protesterat mot milisens
ingripanden. Den hade då använt sig av mera våld än nöd-
vändigt. Några offentliga anklagelser mot milisen väck-
tes inte. Milisen, som är en ny företeelse inom samhäl -
let, kan utveckla sig till en svårkontrollerbar faktor
om den inte behärskas av och lyder sin bondeförening.
Milisen har blivit ett mycket vanligt samtalsämne. Kom-
mer man till en by berättar byborna gärna vilka som till -
hör milisen, hur många det rör sig om,,vad,den har uträt -
lat o s v. Min uppfattning är att man talar mer om milisen
än om sin ordförande eller äldstes råd.

I praktiskt taget alla byar Jag besökte oktober - januari
1977 ansåg bondeföreningarna att det hade blivit så många
möten av olika slag, att medlemmarna knappt hade tid att
gå till sina fält. Akrarna ligger ofta 2- 5 timmars gång-
Väg från byn. Speciellt våren 1975 "drack vi mycket öl
och dansade för Derg" som en ordförande yttrade. Flera
möten i veckan hölls om bondeföreningar och socialism,
men även om tillsättning av lärartjänster, skolbyggna-
tioner etc. En kvinna i Shirba sa: "Då var det bara vi
som gick till fälten, männen var kvar i byn allihop".
Många kvinnor ombads av männen att i stället stanna kvar
i byn för att brygga öl och laga mat. Året därpå var det
på de allra flesta platser ont om mat. Folket skyllde
det på de bristande arbetsinsatserna. "VI pratade för
mycket och arbetade för lite", som en milismedlem ut -
tryckte det. Men den knappa tillgången på föda berodde
förmodligen mest på att regnet uteblev och stora delar
av grödorna torkade bort. Endast enlgång hörde jag att
en man skyllde den bristande mattillgången på Derg.
Bondeföreningarna skrev brev till ECMY, där de påpekade
den bristande mattillgången. ECMY, som hade uppmanar
bondeföreningarna att själva göra denna skrivelse, kon-
taktade i sin tur myndigheterna och i september- oktober
1975 kom det tre lastbilar med majs från Relief Commis-
sion till Nedjo och därifrån transporterades den med
flyg och åsna ned till låglandet. Följande år fick bega
en mycket bra skörd. Även om de enligt dem själva, ECMY-
anställda och lärare hade mycket färre möten på våren
1976, berodde nog det goda skörderesultatet på att reg-
nen kom i normal ordning. Fortfarande menar många att
man har fler möten nu än före 1974. I byarna Karsa,
Korka och Agalo har bondeföreningarna försökt begränsa
antalet möten till 3- 4 stycken i månaden. Målsättningen
är att flera frågor ska behandlas på samma möte. Tidigare
inkallade bondeföreningen sina medlemmar till ett möte sä
snart som något hade inträffat.

Administratörer och ECMY klagar ofta över att kvinnorna
aldrig kommer till mötena. Männen kan svara att kvinnor -
na vägrar att komma trots tillsägelser. Oromos förvånar
sig ofta över hur kvinnan kan vägra att lyda mannen. De

kvinnor som jag har hört sägaönej till mötesdeltagande
har motiverat detta med: "dm jag skulle sitta på möten
halva dan, vem skulle då hämta vatten, hugga ved och
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laga mat?" "Jag blir inte mättare av att sitta på -

möte". "Vad skulle jag nu gå dit för?" Några svarade
bara: "Bah" på frågan varför de inte skulle gå på
mötet. I de fall där kvinnorna har mer eller mindre
regelbundna möten, så upplever de att förändringarna
även gäller dem och att de på ett aktivt sätt själva
deltar i utformningen av byns utveckling.

För tillfället verkar det som om många bondeföreningar
har en lägre aktivitetsgrad än i början. På en del håll
menar administratörer och ECNY att det t o m har gått
tillbaka. De gemensamma fält, som de allra flesta bonde-
föreningar hade i början, hade man på några ställen inte
odlat våren 1976. Många beskyller ordföranden i bonde-
föreningen för att vara svag och inte kunna inspirera
och engagera folk. De första två åren valdes ofta bra
och pådrivande ordföranden. De nya verkar på några håll
inte lika progressiva och hand1ingskraftiga som de tidi -
gate. Ordföranden kan inte beordra eller besluta över
bondeföreningens medlemmar, om han inte har rådet eller
milisen bakom sig. De meningsskiljaktigheter som kan
uppstå mellan råds- och milismedlemmar har ordföranden
ofta svårigheter att överbrygga. Dessutom har det hänt
att medlemmar, som inte tillhör vare sig rådet eller
milisen, ignorerar beslut eller uteblir från möten utan
att några åtgärder sker.

Exempel på vad bondeföreningarna medfört

Vissa förändringar efter bondeföreningarnas genomförande
har tidigare nämnts i texten. Man bör lägga på minnet att
innan man beslutade sig för att avskaffa en del av sina
traditioner, hade bega långt tidigare utsatts för påver -
kan från många andra håll. Amharas, zalas, zinaschasxoch
oromos har, under vissa tider och beroende på var bega
har bott, utövat ett förhållandevis starkt inflytande på
begas kulturella, religiösa och sociala liv. Framför allt
har ECMYS arbete bland bega i Wollega medfört att dessa
övergivit vissa traditionella kulturelement.

Spåmän och örtläkare

Bega har t ex helt avskaffat dömussa (traditionella
religiösa ledare) som bl a verkade som ett slags medier
eller spåmän. Bondeföreningarna brände hyddorna där dessa
hade sina riter, konfiskerade deras trummor och andra
attribut. I en del fall fick de också prygel av milisen.
En del av befolkningen motsatte sig den behandling, som
dömussa fick utstå och gick till myndigheterna i höglan-
det för att klaga. Där fick man höra att det var bara
bra om dömussa helt avskaffades. Bondeföreningarna mena-
de att dömussa splittrar folk och är en reaktionär kraft
l samhället som tjänar pengar på folks okunnighet. Genom
att dömussa kunde utpeka vissa personer som bärare av
onda ögat, uppstod det ofta förtal och misstänksamhet
mellan byinnevånarna. Dömussa tog betalt för sin behand-
ling av patienter och eftersom tesa (sid ) också gjorde
det, föll det sig naturligt för bondeföreningarna att
påpeka även detta argument för dömussas avskaffande.



S I D A

Förändrin

22

Trummorna och armbanden, som hade tillhört dömussa, sår -
des framför allt till missionärerna. Trummorna köptes
för 20 kronor, armbanden för två kronor per styck. Peng-
aina hamnade i bondeföreningarna, som samlade dem till
lärarlöner, skol - och kyrkbyggen etc.

Eftersom dömussa har upphört, har även gwahea (traditio -
nella läkare) fått färre patienter. Det var ofta dömussa
som ställde diagnosen på patienten, vilken sjukdom han
eller hon led av och var den satt i kroppen. Non för att
bli frisk måste patienten därefter gå till en gwahea som
mer eller mindre framgångsrikt "tog ut" sjukdomen från
patientens kropp. Bondeföreningarna har i vissa fall för -
bjudit gwaheas att utföra vissa riter. Non som regel hind-
ras de inte från att behandla folk. De flesta bondeföre-
ningar uppmuntrar emellertid den som är sjuk att gä till
kliniken i stället. Men bega erkänner utan omsvep att de
fortfarande i mycket stor utsträckning i alla fall går
lill - gwahea. I de två bondeföreningar där de har blivit
förbjudna, går patienten till andra klaners gwahea eller
uppsöker klanens egna, som behandlar dem i smyg. Fort -
farande betalar patienterna för behandlingen genom majs,
durra, bomull eller lite pengar. Hur mycket beror på hur
långvarig behandling patienten får utstå.

I Karsa bondeförening beslöt man att sluta tro på onda
ögat eftersom man hade avskaffat både dömussa och gwahea.

ar i ekonomi och kosthåll

0

0

Jämfört med för ett par tre år sedan använder bega mera
av t ex kläder, skor (ofta av plast), ficklampor, klockor,
transistorapparater (plus batterier och reparationskost -
nader). Samtidigt som kaffe, salt, tvål, socker och t ex
patroner etc har blivit dyrare, har priserna pä deras eg-
na produkter som bomull, majs och durra inte följt med i
samma takt. Allt detta, inklusive utgifterna till bonde-
föreningen, församlingsverksamheten, idir, skatter, skol -
avgifter, medicinkostnader m m har lett till att många
medlemmar i bondeföreningarna öppet erkänner att de
måste arbeta mera, både på sina egna och kooperativens
fältiför att skaffa sig mera kontanter. (Jag ska här
inte gå in på detta problem, men eftersom begas jord -
bruksmetoder är desamma som tidigare, verkar begas på-
stående rimligt.) I de byar som har skolor upp till femte
och sjätte klass är eleverna mer intresserade av att
spara till sina skolavgifter, böcker, papper, pennor och
kläder än till ett gevär som tidigare var fallet. Men
när de slutat skolan, brukar deras första stora sparmål
vara inriktat på ett gevär. De bega som har arbetat t ex
genom ECMY har i samtliga fall sparat till ett sådant.

Jag har lagt märke till vissa smärre förändringar i kol-
hållet p g a prisstegringarna. Det gäller huvudsakligen
kaffe och salt. Innan kaffepriserna började skjuta i höj -
den för tre år sedan, köpte bega ofta kaffe från markna-
derna i höglandet. Nu konsumerar bega mindre kaffe än då.
I stället använder de sig av durra eller frön från
andingafrukten som både rostas, majs, kokas och dricks
som kaffe.
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Som ersättning för köpsaltet insamlar bega nu i större
utsträckning blad, buskar och växter, som bränns till
aska och silas med vatten. Slutprodukten används på
samma sätt som vanligt salt.

Karies har, enligt två sjuksköterskor som arbetar bland
bega, blivit mer vanligt,speciellt bland skolelever.
Anledningen är förmodligen karamellerna, som har blivit
en ny och populär vara på marknader och i butiker.

I flera byar påstår bega att konsumtionen av fisk har
ökat betydligt sedan man började köpa metkrokar från
missionärer.

Däremot har tillgången på vilt minskat. Numera jagar
man inte lika ofta som förr då patronerna kostar så
mycket. Ända upp till 20- 25 kronor kan man få betala
för en patron till ett mausergevär. Då viltstammen
dessutom sägs ha minskat, är viltkött inte lika vanligt
som förr.

Ett problem för bondeföreningarna är de oromo -
köpmän som kommer ned till låglandet och köper majs,
durra och bomull. Priserna i låglandet är ofta hälften
av priserna i höglandet för samma produkter. Nu är bon-
deföreningarna mer vakna när det gäller köpmännens meto-
der. Förr var det vanligt att köpmännen t ex använde sig
av större burkar vid inköp än man gjorde i höglandet ide
fyllde majs eller durra i burkarna och en burk majs kos-
lade omkring 10 öre). Dessutom kunde de räkna fel, säga
att nya priser hade blivit aktuella. Köpmännen kunde
även hålla händerna högt runt burkkanten, på så sätt
fick de mer majs eller durra gratis med på köpet. Numera
är köpmännen mer påpassade och bega är överlag inte lika
lättlurade som förr. Många bondeföreningar planerar att
själva sköta handeln och inte använda sig av köpmännen
som mellanhand. I Dimtu bosättningsprojekt har bondeföre-
ningarna börjat konfiskera vad köpmännen har köpt från
bönderna. Säljaren får behålla vad köpmannen gett dem,
men milisen tar ifrån köpmannen allt och det går sen
till bondeföreningens kassa. Dessutom får köpmannen
skriva under på att han aldrig mera ska återvända till
Dimtu som köpman. Gör han det, kan han bli straffad
ännu hårdare av bondeföreningen. I Gimbi-provinsen bor
köpmännen ofta vid "kanten" av höglandet, nära låglan -
det. Bega sover ofta över hos köpmännen och får gratis
mat när de är på väg till skolor, marknader och andra
besök på höglandet. Som regel står köpmännen i en ganska
god kontakt med befolkningen, då de ofta återkommer till
samma byar.

"b ta s strar"

I Karsa och Dimtu bondeföreningar har medlemmarna dis -
kuterat sitt gietermålssystem (se sid ). Ett par dra-
föranden har på möten påpekar det orättvisa i systemet,
där kvinnan inte har någon valmöjlighet. I stället
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skulle parterna vara överens om giftermålet, och där-
efter skulle mannen betala brudpriset till hennes far.
På ett liknande sätt gör de flesta oromos, när de gif -
ter sig. De övriga medlemmarna svarade, att om de skulle
tillämpa detta system, så var det på villkoret att ord-
förandena först skulle börja. Ordföranden i Karsa har
ingen dotter och eftersom han är kristen vill han heller
inte ta sig en andra hustru. I Dimtu har ordföranden
fyra döttrar med sina tre hustrur. Han lovade att när
hans döttrar blev tillräckligt gamla för att gifta sig,
ska han inte begära någon kvinna i utbyte. Medlemmarna
tvivlade på detta, många skrattade och sade att detta
aldrig skulle kunna fungera i praktiken. I de flesta
andra bondeföreningar har man, såvitt Jag vet, inte ens
diskuterat denna idé. Skoleleverna kan ibland säga att
de skulle kunna köpa sig en hustru i stället, men än sä
länge är det ingen som har betalt för en begakvinna.

När Jag frågade kvinnorna om de skulle vilja tillämpa
samma system som oromos kunde man svara: "Va, Jämför
du mej med papper (pengar)". "Är Jag inte mera värd än
60 birr". (Enligt flera uppgifter jag fått från Wollega
(oromos) får man inte kräva mer än 60 birr för sin dot-
ter.) "Kan pengar arbeta i stället för mej så är det ju
verkligen bra". "Kan papper arbeta på fälten? Det var
det mest idiotiska jag hört". De gifta kvinnorna har
överlag liknande inställning. Flera skolflickor medgav
att de helst skulle välja make själva och att det inte
är bra om en man har flera hustrur. Det kommer förmod-
ligen att dröja innan detta system ändras. Men att
frågan över huvudtaget har, i ett ganska tidigt skede,
kommit upp till diskussion i ett par bondeföreningar
visar att några är beredda att ifrågasätta något så
oerhört viktigt som giftermålstillämpningen.

I de områden som ligger nära klinikerna har kvinnorna
börjat ta bort de läderband, som de burit runt över-
och underarmarna. På klinikerna har sJukvårdarna sett
några fall av infektioner och givit kvinnan rådet att
det är bättre om de tar av.armbanden. Eftersom det an-
tingen är kvinnans far eller bror som ger henne dessa
läderarmband, har många män angivit det som ett gott
skäl att sluta gem dem en sådan gåva. Några flickor har
sagt till mig att de skulle bära läderbandet, om de får
dem av,sina bröder. Dels därför att det är vackert, dels
för att de menar att man får större kraft i armarna när
man ska mala, hugga vec, hämta vatten etc.

I samma område har kvinnorna i stor utsträckning upphört
med att smeta in blandningen av rödjord och fett i håret.
Här har kanske inte männen påverkat dem så mycket, utan
de menar själva att det är skönt att slippa det. Både
oromos och utlänningar har påverkat kvinnorna att upphöra
med detta, då det är "ohygieniskt".

0
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0
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Klanerna har ingen rätt att överträda varandras gränser

för att odla upp ett nytt fält, sätta ut Jakt- eller
fiskefällor. Däremot kan en person utan problem passera
andra klaners område, såvitt hans klan inte ligger i
krig med någon av dem. Klanerna håller fortfarande strikt
på Sina landområden och anser att om en annan klan skulle
8å in Och odla på deras mark, är det ett direkt intrång.
Det fanns t ex ett fall då en klan X gick in på en annan

klan Ys mark för att odla upp ett fält för sin bondeföre-

ninBS räkning. När man hade huggit ned träden och plan -

terat, sade klan Y: "NI har ingen rätt att odla här".
Men den klan som hade planterat krävde och fick 20 kro -

nor för det arbete som den presterat. Ingen större dis -

Pyt uPpStOd för den sakens skull. Klanen X anförtrodde
mig att man kunde ju alltid pröva. Y-klanen använde
inte själva det landet.

anserna

I regel har de olika klanerna inte upplevt någon större
samhörighet med varandra. Bega har inte heller, som ti -

digare nämnts (se sid 1), något enhetligt, gemensamt

namn som är accepterat av samtliga klaner och som gäller
för hela folkgruppen. Varje klan har emellertid andra
klaner, oftast 3- 5 st, som de räknar som sina vänner.
Mellan dessa klaner förekommer aldrig giftermål. dm en

klan låg i krig med en annan, kunde de båda begära hjälp

från andra klaner som var deras vänner. På så sätt kunde

flera klaner bli involverade i en konflikt som hade bör-

Jat mellan två klaner. Ibland kunde de båda klanerna
önska fred och då kallade man på en klan som inte hade

relationer med någon av de inblandade parterna. När bega

krigade mot amharas, italienare och oromos, kunde flera
klaner delta i en gemensam aktion.

I tider av svält kunde man se att bega visade en loJali -

let som räckte över klangränserna. Då kunde den klan

ide klaner) som drabbats av svält p g a missväxt, torka,
etc UPPSÖka de klanområden där skörden hade varit god.
Priserna för den majs och durra som de köpte var enormt
låga. För omkring 20 kronor fick man över 100 kg durra.
Orsakerna till det låga priset motiverar man med att
"Nästa gång är det vår tur att £å dålig skörd och om vi
har höga priser nu, så kommer vi att få det svårt då".
Annars har något samarbete mellan de olika klanerna inte
förekommit. Endast vid ett par tillfällen har bega begärt
hjälp från oromos vid svält. Ena gången var i Digga-
distriktet 1970, andra gången i stora delar av Gimdi-

provinsen 1975.

Klanmötet i Jämohabyn 1 { lil'} LE
- .*1 af' }:L€}£1!B{(.i ~L}{$}{€;.;*.:;2}Ö,.l}'{ii"Ei£? £4 - - £}- ,

Sedan 1976 har två möten förekommit som har involverar
ungefär 15 klaner från NedJo - och Gimbi - distrikten. I
,båda fallen anordnades mötena på ECMYS initiativ. I
november 1976 hölls det andra mötet i en by vid namn

Jämoha. Ordföranden var en norsk präst, verksam bland
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bega sedan tre år. Klanerna hade över en månad i förväg
blivit informerade om mötet och om vad som skulle behand-
las. Till mötet kom begamedlemmar som representerade för -
samlingarna; evangelister, men även ordförande eller bi -
sittare från bondeföreningarna. Dessutom deltog oromo -
lärare och evangelister. Alla deltagare, drygt 150 st,
hade vandrat från sina klaner och blivit inkvarterade i
byn. På programmet stod följande punkter: skolorna,
evangelisternas problem, kyrkbyggena, flyget och själv -
hjälp. Även andra frågor behandlades. Skriftliga protes -
ter från några av lärarna hade inkommit. Klagomålen
gällde lönerna, som de inte ville ha från bondeförening -
aina utan direkt från ECMY. Även många bondeföreningar
ansåg att detta skulle vara fördelaktigare. Men flera
medlemmar i andra bondeföreningar menade, att det var
bondeföreningens uppgift att samla in pengar till lärar -
löner och att samma lärarlöner och villkor skulle gälla
för hela dalen.

Klagomålen från evangelisterna var få. De rörde sig om

värmen, om den dåliga maten eller om att kvinnorna inte
kom till andakterna. Men många av evangelisterna protes -
terade och sade: "VI är inte här för att slippa;problem".
Ordföranden frågade om det fanns några klagomål från
folket om evangelisternas arbete. Några sådana hördes
inte och det gällde även förhållandet mellan evangelis -
terna, församlingarna och bondeföreningarna. Änåså länge
har det inte blivit några meningsskiljaktigheter eller
konflikter mellan dem. Ofta arbetar båda grupperna till -

sammans, eftersom medlemmar i församlingen samtidigt
sitter i bondeföreningen. En bondeförening samlade på
eget bevåg in pengar till ett korrugerat plåttak till
kyrkan. Ordföranden på Jämohamötet menade att det inte
var bondeföreningens uppgift. De hade så många andra
åligganden att sköta. Man beslöt att bondeföreningarna
inte skulle samla in pengar från medlemmarna till kyrk -
byggen, utan i stället skulle man ha gemensamma fält,
som församlingarna i de olika klanerna ägde. Avkast-
ningen skulle gå till kyrkbyggen och religiös littera -

tur. Tills vidare skulle gudstjänsterna hållas i skolor -
na som vanligt.

Missionsflyget hade inte gått på över ett halvår och
man ville ha besked från ECMY om det skulle börja funge -
ra igen. Mötesmedlemmarna menade att flyget var viktigt
för att transportera sjuka patienter till höglandet och
att det förde mediciner och annan materiel till låglan -
det. Det gav en kontakt med omvärlden då vägar saknades.
Ordföranden menade att ECMY inte kunde bestämma över
flyget. Regeringen hade beslutat att flyget tills vida -
re skulle upphöra med sin verksamhet. Mötesdeltagarna
ville ha reda på varför regeringen skulle hindra planen
från att komma till dem. Var den emot det arbete, som
ECMY bedrev eller kanske mot bega? Ordföranden svarade
att regeringen hade sina skäl men nämnde inte vilka
(förmodligen var regeringens avsikt att förhindra flykt
och valutasmuggling från landet). Mötet enades om att
skriva ett brev till Derg (PMAC), undertecknat av alla
bondeföreningar, i vilket man framförde sin önskan att
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flyget skulle börja sin trafik igen. (Den 20 december
1976 återupptogs missionsflygtrafiken.) En del klaner
begärde landningsbanor till sina byar och att ECNY

skulle bygga dem. Ordföranden svarade att de andra
föreningarna hade byggt sina fält själva. "VI ska
hjälpa er att staka ut ett fält och mäta hur brett
och långt det ska vara, men arbetet får ni, liksom
de andra, sköta själva."

I nästan varje punkt på programmet kom man in på själv -
hjälp och självtillit. Mötets ordföranden sade: "Förr
eller senare måste ni klara ej själva och det kommer an
på er att vilja göra det. Vi kan hjälpa er till förslag
och även ge en viss ekonomisk eller personell hjälp,
men ni måste bereda er på att ni själva måste skjuta
till både arbete och pengar". Efter en lång diskussion
enades mötesdeltagarna att de själva måste, alltefter
sin förmåga, bidra med arbetskraft och pengar till den
verksamhet som ECNY inlett. "Detta måste vi göra för
vår egen skull, så att vi en dag kan öveda många av de
aktiviteter som ECNY nu har" len ordförande i begaför -
samling). Nan beslöt att diskutera detta ytterligare på
nästa möte som skulle hållas i april 1977.

Varje fråga tog 2-4 timmar att diskutera. Även om dis -
kussionerna ibland var livliga, var det aldrig risk för
några allvarliga motsättningar. Många av deltagarna var
själva rutinerade talare från sina byar och olika före -
ningar. Hade någon ordet, kunde han,tala till punkt
utan att bli avbruten.

Även andra frågor behandlades. Hur skulle de göra med
föräldralösa barn som ville gå i skolan? Skulle bonde-
föreningen betala för dem? De allra flesta trodde inte
att medlemmarna ville gå med på det. Nan räknade efter
hur många föräldralösa barn som fanns. Det kunde före -
komma en del överdrifter i de fall där barnen hade
någon som var ansvarig för dem. Hon för dem ébm inte
hade vare sig far, farbröder, mor eller morbröder skulle
ECNY betala skolgången.

Dessutom diskuterades på mötet hur man skulle göra med

de traditionella medicinerna som används för att döda
folk. En skolelev hade i oktober 1976 dött p g a medi-
ciner som lagts i hans fotspår. En lärare från Dömosega-
klanen lämnade i november 1976 den skola i Ebanjaklanen
där han undervisade. Han sade att folk där försökte döda
honom med mediciner. Läraren, som nu undervisade i Karsa,
ville ha garantier för att ingen skulle döda honom om

han kom tillbaka. De - representanter från Ebanja, som del -
tog i mötet, svarade att de inte kunde ge honom några
garantier även om de ville. dm han blev sjuk och dog i
Ebanja, skulle alla skylla på att det var Ebanjaklanen
som dödat honom. Nan resonerade länge om hur man skulle
få folk att sluta använda och tro på dödande mediciner.
Han befarade att det skulle dröja länge innan denna tro
upphörde helt. Nan berörde även de olika problem som

rådde mellan klanerna. Mellan'Båndara och Dowja uppstod
stora spänningar, då en kvinna från Dowja hade blivit
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tagen till Bandara. Dowja hade hotat med krig och Ban-
dala hade flyttat några mindre byar till den största.
Även mellan Dömosega och EJoba och några andra rådde
olösta tvister. Nötesdeltagarna menade att man inte
löser sådana problem på ett möte. Det tar för lång tid.
Men de olika församlingarna och bondeföreningarna skul -
le skicka medlare till varandras byar. Ofta har ECMY-
anställda men även guvernörer medlat i krig som före -
kommit. På frågan om klankrigen beredde några svårig -
heter för administrationen att lösa i höglandet, sva-
lade en administratör från NedJo följande: "Numera
finns det inga krig. Vi har talat om för bega vad kul -
tur är. Att de ska acceptera vad som är progressiv kul -
tur och upphöra med sådana reaktionära kulturer. och
dessa krig mellan klaner har varit en reaktionär kultur,
som vi har sagt åt dem att sluta upp med och de har slu -
tat med det genom handling. Så numera är det inte krig . '

mellan klanerna."

Även frågan om månggifte togs upp. dm en man blev med-
lem i en församling, skulle han inte skaffa sig flera
hustrur. Non hade han flera hustrur och gick in i för -
samlingen som medlem, kunde han behålla hustrurna. Han
borde inte låta några hustrur lämna honom för det. Många
av mötesdeltagarna (som själva hade flera hustrur) sade
att det är lättare att ha bara en hustru. Har man många,
uppstår ofta problem, och om inte mannen är rättvis,
klok och bestämd, blir det lätt bråk mellan hustrurna.
En del sade att alla skulle bli mer lika om de bara hade
en hustru var. Vad mötesordföranden ville ha sagt var
att de inte skulle låta sina hustrur lämna hemmet om

de blev medlemmar i kyrkan.

Då och då gjorde man pauser mellan förhandlingarna och
badade i en närbelägen flod. Jämoha hade anskaffat mat
för de två dagar som mötet varade. Före och efter de
dagligaförhandlingarna hölls en kort andakt. Sista
dagen var det högmässa med nattvard. Både bega och
oromo.sjöng på sina respektive språk. Sista kvällen
slaktades en ko och kvinnorna i Jämoha hade bryggt öl,
som började drickas efter högmässan vid lunch. Efter
förhandlingarnas slut på eftermiddagen åt deltagarna
upp den slaktade kon.

Mötet avslutades med beslut om var nästa möte skulle
hållas. Många ville ha det i sina byar och lottningen
utföll så att nästa möte skulle hållas hos Dökonsila-
klanen. Mötesdeltagarna hade under dessa dagar några
gånger spontant rest sig upp och sagt, att det var
något väldigt positivt att alla kunde komma tillsam -
mans för att diskutera de problem som rådde i dalen.
Dessa möten kan på sikt leda till att bega stärker
sin identitet. De upptäckte att klanernas respektive
problem är ungefär desamma, och att det kanske är
lättare att lösa dem tillsammans. Dessutom kan de
hävda sina intressen med gemensamma manifestationer.
(t ex genom att skriva ett brev till Derg undertecknat
av begas samtliga bondeföreningar). Ingen am mötesdel -
lagarna gjorde några invändningar mot detta möte eller
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protesterade, då andra talade om de problem som rådde
i deras egen klan. Nan försökte inte heller att höja
sin krans ställning över de andra genom att säga: "VI
i vår klan har löst de problem com ni tycks ha". Del-
lagarna talade öppenhjärtligtmen kunde inte bestämma
något definitivt utan att ha diskuterat med sina res-
pektive klaner och informerat dem vad mötet hade be-

Skolans lacerin

. Lärarprobl em

handlat. Det var heller inte nödvändigt att fram-
tvinga en lösning på alla de frågor som.mötet väckte.
Mötesformen är så pass ny att man inte bör ställa för -
väntningarna alltför högt eller blanda sig alltför
mycket i en annan klans angelägenheter.

UNDERVISNING

ECMY har försökt att få klaner att gå ihop om t ex en
sjätte klass. Ibland har det gått, men oftast så är
det svårt att genomföra. Problemet är var skolan ska
placeras. Klanerna vill inte komma eller gå igenom en
annan krans område: "VI kan inte lita på dem", kan de
svara. Dessutom är det en status för klanen att ha
skolan inom sitt område. När en skola skall byggas, kan
det ibland även inom en klan uppstå problem. Det är ofta
flera byar inom ett -klanområde, och ibland vill respek-
tive by att skolan ska ligga så nära deras by som möj-
ligt. Ofta byggs skolan i mitten. Alla elever får då
lika långt att gå. Dessutom bör den ligga nära en bäck,
och några träd i omgivningen ska kunna ge skugga åt
elever och lärare under rasterna. Ibland tvistar klanen
om vem som ska bygga skolan. De olika byarna har ju sina
egna kooperativ. En del kanske är driftigare än andra,
och då har det någon'gång hänt att det bara varit de
mest handlingskraftiga kooperativen som har byggt sko-
lan. Men man har också genom bondeföreningens ordfö -
rande hotat dem som inte deltar i skolbygget med böter.
Non för det mesta kommer man överens om vem som ska

- göra vad och när bygget ska påbörjas. dm en by vill
starta en skola, anmäls detta till ECMY. Ned sig har
man en lista över antalet elever som den nya skolan
ska ha, och man har även utsett skolans plats.

Bondeföreningarna ska genom ett kontrakt med ECNY för -
binda sig att betala hälften av lärarlönen. dm de vill
kan de ansöka om en lärare utan ECNYS inblandning, men
då måste bondeföreningen stå för hela lärarlönen. Många
av bondeföreningarna har protesterar mot att de ska
betala halva lärarlönen (endast i tre fall betalar
bondeföreningen hela lärarlönen),"det är missionens
uppgift att betala hela lärarlönen för det gjorde de
förr". Fr o,m 1975 började ECMY att få bondeförening -
arnaatt betala en del av lärarlönerna. Många av byarna
anmäler också att de vill ha en ny årskurs, t ex en
femte efter det att den fjärde har gått ut. ECNY ger
dem en ny klass, men hälften av lärarlönen måste by-

Uborna förbindasig att betala själva. En hel del av
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konflikterna, som förekommit mellan folket och ECMYS
skolpolitik, grundar sig på lärarnas inställning. Lä-
rarna menar, efter det att de har undertecknat kontrak -
tet med bondeföreningen, att det är svårt att få en
regelbunden månadslön från bondeföreningen. I två fall
har lärarna sagt till bondeföreningen, att det är ECMY

som ska betala hela deras lärarlön, inte bondeföreningen.
Att bondeföreningen ansåg det vara ett.bra förslag är
kanske inte så underligt. Lärarna har skrivit och begärt
hela lönen (120 kr/mån) från ECMY i ett brev, underteck -
nat av bondeföreningen. Framför allt lärarna och delvis
också bondeföreningen har då begått ett kontraktsbrott.

Bondeföreningarna kan man förstå, men lärarna gör det
medvetet, då de vet hur svårt det är att få någon regel -
bunden lön från bondeföreningarna Lärarna hade tidigare
undertecknat ett ettårigt eller oftare tvåårigt kontrakt .
med bondeföreningen, som de sedan påverkat att ändra sig.
I de flesta fall där detta har förekommit, har bondeföre-
ningen inte velat vad man har "satt sin tumme" under,
eftersom medlemmarna som regel inte kan läsa. I en del
fall har bondeföreningarna skrivit till Ministry of
Education för att få ekonomisk hjälp till lärarlönerna
men, såvitt jag vet, har ingen av dem fått svar. Många
av de lärare,som har sitt kontrakt med bondeföreningen,
har heller inte alltid fått sin lön från den, eller ock-
så har den varit försenad. Enligt ECNY kan lärarna
tvingas att lämna skolan. Så länge som lärarna får sin
lön, är de förpliktade att stanna kvar genom det kontrakt
som de har undertecknat med bondeföreningen. Uteblir lä -
rarnas lön från bondeföreningen, får de i alla fall hälf -
ten av lönen, ca 60 kr/mån från ECMY. Jag har inte några
uppgifter om att någon lärare har lämnat skolan p g a
utebliven lön. l)

Dessa lärare har det ofta bättre ställt än de lärare,
som undervisar i höglandet för samma lön. Kost och logi
är gratis i låglandet. Dessutom har oromoläraren i låg -
landet inga släktingar i närheten, som kommer och ber om
hjälp i form av pengar. Några lärare säljer salt, tobak
eller klädesplagg. Antingen tar de emot pengar eller
också bomull, majs eller durra, som de sedan med för -
tjänst säljer på höglandet. Lärarna har också en rela -
tivt hög status. De blir inbjudna till fester och skri -
vor Vanligen de brev som bondeföreningarna dikterar. En
lärare tituleras ofta "Mister" eller "Gåfta" (oromo
herre). Någon liknande titel använder inte bega när de
tilltalar varandra. Lärarbostäderna blir ibland mötes-
platsen för byns elever och manliga innevånare. Där
kan lärarna t ex bjuda på te, vilket accepteras som
något självklart av befolkningen. Lärarna får ju sin
mat av dem. Lärarna slutar ofta skolan före loven och
börjar någon vecka efter lovets slut. Någon större
kontroll utövas inte av,bondeföreningen. Några,lärare
har av bega tvingats sluta för de har stött sig med
folket. Lärarna beklagar sig ofta över värmen, men
slutar inte arbeta av den orsaken. De klagar också

15 I ett brev från en begalärare den 1 maj 1977 skrev
han, att han och två andra lärare i byn inte har fått
någon lön från bondeföreningen på fyra månader.



S I D A

Vuxenundervisnin

0

0

!

!

Skolavgifter

Skolgång

3 1

över att eleverna inte förstår så bra: "Det är tröttsamt
att upprepa och upprepa". Lärarna bildade i december 1977
en fackförening. ECNY ser positivt på detta, då lärarna
nu kan sammanträffa och gemensamt diskutera problemen
som rör skola och undervisning.

På en del håll har man startat vuxenundervisning. Lärar -

na är anställda av regeringen och har 30 kr/mån. På mor-
gen och/eller eftermiddagar skall de undervisa män och
kvinnor i läsning, skrivning och matematik. Detta led i
undervisningen startade i november 1976. Någon regel -

bunden undervisning hade ännu inte i januari 1977 kom-
mit igång. Men de två lärare i vuxenundervisning, som

jag talade med, klagade dels - på,sin lön och dels på att
de hade så lite undervisningsmaterial. Ungefär fem
lärare ska så småningom arbeta med vuxenundervisningen
bland bega.

Många elever har problem med att betala skolavgiften;
en krona/månad. Föräldrarna vägrar ibland att ge dem

pengarna. Många gånger har eleverna själva egna fält i
sina hembyar. De säljer avkastningen och pengarna går
till skolavgifter. I några fall har det hänt att för -

äldrarna behåller dessa pengar eller äter upp majsen,
när den börjar bli mogen. I ett par föreningar har man

tvingat fäderna att betala sina söners skolavgifter.
ECNY har en kassa för det fåtal barn som inte har någon
anhörig, som kan betala deras skolavgift. Har eleven
ingen far, brukar en bror eller farbror betala.

Eleverna börjar skolan i olika åldrar. I en förstaklass
kan åldern variera mellan 9- 17 år. Omskärelsen sker idag
i tidigare ålder än förr, då man anser att pojkarna bör
vara omskurna innan de börjar skolan. Det är ganska van-

ligt att eleverna avbryter skolgången för att i stället
börja om nästa år. Orsakerna är oftast att de måste
arbeta på sina föräldrars eller sina egna fält. När ele -

verna börjar skolan, har de många gånger dåliga kunska-

per i oromospråket. Första året sker undervisningen på

oromo, men fr o m andra läsåret är den enbart på amha-

riska. Detta gör att många elever ibland får svårt att
följa med.

Många elever slutar frivilligt skolan efter tredje eller
fjärde klass. De flesta anser att det är bättre att vara
jordbrukare än att gå i skolan. Andra menar att man inte
blir berömd efter att ha gått i skolan. "dm jag arbetar
med jordbruk så blir jag rikare". "Jag kan ju inte ha
en hustru om jag skall gå i skolan Lärarna ser det snm

något negativt att eleverna slutar skolan. De anser det
bästa skulle vara om eleverna fortsatte till 8- 10 klassl

ECMY försöker även att få bondeföreningarna att ge
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flickor skolundérvisning. De första åren kom inga flickor
till skolan. Hö%tterminen 1976 var ungefär 5 % av elever -
na flickor. Bonqaföreningarna säger att de inte kan tvinga
föräldrarna att'skicka sina flickor dit. Motiveringen kan
vara att det finls en lärare där som är oromo (i ett par
fall har det hämt att lärare har gjort sexuella övergrepp
mot flickorna), men den vanligaste förklaringen är att
flickorna måste'iara hemma och passa småbarnen när möd-

rarna arbetar p~vfälten. Flickorna ska lära sig att laga
mat, hämta vatten och ved, brygga öl eller följa med sina
mödrar för att samla ätbara rötter, blad, skott, svamp
och kryddor. Giftermålet medför att flickan flyttar till
mannens by. Detta bidrar till att flickorna inte har
samma förutsättningar som pojkarna att regelbundet följa
skolundervisningen. Många av de flickor jag har talat med

ville gärna börja skolan, men svårigheten är att de då
måste ha båda sina föräldrars eller sinömans tillstånd.
Ofta är det kanske lättare för flickans far att ge till -

stånd än för modern.

De elever, som fortsätter efter fjärde klass upp till
Sjätte eller högre, anser att de ska ha ett arbete när
skolan är slut. Begaelever skulle ha mycket små möjlig -
heter att hävda sig i konkurrensen med oromo om man

skulle söka arbete i höglandet. Samtliga av de 15 elever,'
SÖm går i skola på höglandet, vill återvända till dalenl
och där är det bara ECMY som kan erbjuda någon anställ -
ning. Det händer då att man kräver att få arbeta för mis-

sionen. Jag har också hört att eftersom missionen
Satte mej i Skolap,Hmåstg den ge mej arbete"[i eli

-
par

fall har det lett till demonstrationer, då ECMY inte har
kunnat ge arbete åt alla. ECMY kan föreslå att de skall
bli jordbrukare igen. De elever som först började skolan
fick också anställning hos ECMY i låglandet. De flesta
av dem visade sig vara mycket svaga. Tyvärr har de många
gånger på olika sätt utnyttjat folket genom sin utbild -

ning. Många av de övriga eleverna ser upp till lärare
och evangelister och vill ha liknande arbeten.

I ett par tillfällen har bondeföreningarna tagit upp
detta med de 15 elever, som studerade i skolorna från
7- 10 klass i höglandet. Eleverna fick var och en berätta
om sina framtidsplaner. Lärare, sjukvårdare eller jord -

bruksrådgivare nämndes oftast. En ville bli busschaufför,
en annan traktoreörare. Hela tiden talade eleverna om

sina krav på byn när de kom tillbaka, t ex att föreningen
Skulle bygga hus åt dem. När eleverna hade talat färdigt,
sade ordföranden och de äldste att eleverna helt hade
missuppfattat sina uppgifter. "NI är till för oss", var
något som man tryckte på.'Ni ska skaffa er en utbildning
så ni kan hjälpa och arbeta med oss. Ni skall ha en sådan
utbildning som vi behöver". Eleverna fick reda på att om

de misskötte sig eller slarvade med sin utbildning, var
de inte välkomna tillbaka. Folket stödde dem i deras
utbildning, men de skulle tänka på sitt folk och inte
bara på sig själva. Eleverna berättade för mig att de
tyckte att detta möte var något mycket positivt. De
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kände att de hade folkets stöd, men också att det ställ -

des krav på dem. Alla dessa 15 elever får skolgång, kost
och logi betald av ECMY. dm fyra år kommer ECNY att upp-
höra med att automatiskt skicka de elever, som klarar
sjätte klassen i låglandet för vidare skolgång i höglan -

det. I stället måste de elever, som vill fortsätta sin
utbildning efter sjätte klass, ansöka om pengar från
ECNY, som förut betalade automatiskt. Ett villkor är att
de skall ha en rekommendation från sin bondeförening och
att de kan presentera en plan på vad de vill utbilda sig
till .

De allra flesta, som fortsätter sin utbildning och kom-
mer tillbaka till byn, får inget arbete. ECMY sänder
dem tillbaka: "Här har ni lärare", men väldigt få blir
anställda av bondeföreningarna. Ganska snart blir de
passiviserade, faller in i mönstret men är ändå utanför.
De allra flesta vill inte ta ett oavlönat arbete. Jag
känner inte till något exempel, där någon elev försökt,
utan ersättning, starta undervisning i sin hemby. De

vuxna i byn anser dem lata och halvoromoniserade, då de

bott bland oromos under terminerna. I regel så brukar
eleverna efter några månader börja arbeta med jordbruk
igen. De elever, som slutar skolan i tredje eller fjärde
klass, tycker att.det inte är någon idé att gå i skolan
på höglandet när man ändå inte får något arbete. Att
många elever efter några skolår i höglandet känner sig
kluvna mellan bytänkandet och sina egna outnyttjade kun-

skaper är ganska klart. Eleverna kan säga att de inte
tror på andar och övernaturliga väsen, och de vuxna
säger då t ex att "om du stannar här ett tag skall du
se vad fäderna har betytt för dej. Du har glömt oss när
du varit hos oromos, men snart lär du dej igen vad du
glömt". I några fall har jag sett elever som i slutet av
sommarlovet spelat på trumma när spåmän dansade. Jag
känner också till tre tillfällen, då sjuka elever läm-

nat skolan i höglandet för att söka behandling hos en

traditionell läkare i dalen. Även på andra sätt tar sig
deras frustration uttryck. Eleverna själva anser att de

inte har någon möjlighet att påverka folk, när de kommer
tillbaka, då "ingen bryr sig om vad vi säger så länge vi
inte har ett arbete". -

På mötena har de ingen talan, och skulle de säga något
blir de nertystade. I några fall vill inte de elever,
som får anställning hos ECNY eller genom bondeförening -

arna, arbeta i sin hemby. Då kommer de i konflikt med

de elever som inte har fått arbete. "Går jag tillbaka
så får jag alla emot mej". "De gillar inte meJ.för att
jag har fått arbete", som två lärare sade. "Min far sa
åt mej att inte komma tillbaka, då de andra (arbetslösa)
eleverna vill döda mej med medicin". Som vi tidigare
sett kan detta hot även gälla en person, som kommer
från en klan och skall arbetati en annan. En hel del
beror nog på dennes eget uppförande. I december 1976
kom en representant från byn Odas bondeförening till
Shirba och frågade om fyra av de arbetslösa, f d ele-
verna ville komma till 0da och arbeta som lärare. Samt-
liga av eleverna hade gått ut åttonde klass men "kört"
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i nian. Innan eleverna lämnade Shirba hade deras bonde-
förening ett möte om de verkligen skulle skicka iväg
dem till 0da vid Dabuseloden, där gabatofolket bor len
annan nilotisk stam).

De första bega kom till Wollega omkring sekelskiftet
som livegna. De togs från sina byar i GoJJam-regionen
av Wollega oromos. De flesta av dem hamnade utanför
Nakamte, huvudstaden i Wollega. Än idag bor flertalet
av deras ättlingar kvar i Didessadalen.

Den stora begautvandringen från Gojjam började för 25- 50
år sedan. Denna fortsatte.ända in i slutet av 60- ta1et.
Orsaken var det skattetryck och den ekonomiska utsugning
som bega utsattes för i Gojjam. Främst var det amharas, .
men även sinaschas och zalas, som indrev skatter och
andra avgifter i form av majs, durra, bomull, guld,
hudar, honung, elfenben samt får och getter. Mycket i
begas kultur tyder på relativt starka inflytanden från
dessa folkgrupper. Bega hade i GoJJam mer kontakt med .
ortodoxa kyrkan än de har haft i Wollega. Dessutom kan
man skönJa ett visst muslimskt inflytande.

Genom att den stora majoriteten i Wollega är oromos har
det legat nära till hands att bega skulle påverkasav
dem, vilket också har skett. Det visar sig bl a i tron
på övernaturliga väsen, onda ögat, olika religiösa riter
och fester etc. I Digga och södra Gimbi - distrikten, där
bega har daglig kontakt med oromos, har dessa även påver-
kai deras kosthåll, klansystem, sociala och i viss mån

även juridiska system. Begas av båda könen kan i dessa
områden tala flytande oromo. Bland bega i deövriga
delarna är det för det mesta mannen, som behärskar oromo
även om kvinnorna numera börjar kunna det. I dessa områ-

den är det en vanlig uppfattning att bega i Digga och
Södra Gimbi - distriktet är halvoromoniserade. Detta inne -

bär en föraktfull kritik från övriga bega.

Oromos och bega har alltid stått i en viss kontakt med
varandra. Idag tenderar den att bli alltmer regelbunden
och genomgripande. Ända till för 20- 25 år sedan levde
bega i större isolering än idag. De områden som bega
kom till i Wollega var obefolkade men ägdes av oromos,
som bodde på höglandet. Att inga oromQs bebodde dessa.
områden grundade sig främst på två sjukdomar; sömnsjuka
och malaria. Sömnsjukan skulle döda den boskap, som

oromos kunde ha i låglandet. Oxen var nödvändig för
oromos då den drog plogen. - Bega använde sig enbart av
hackan, så för dem hade sömnsjukan mindre betydelse.
Oromos anser själva att det främst var malarian i låg-
landet, som gjorde att det inte blev befolkat. Bega,.
som kom från ett lågland till ett annat, har förmodli -
gen genom tiderna blivit tämligen immuniserade mot
malarian, men oromos tvekade, Speciellt under regntiden,
att gå ned till låglandet. Efter regntiden var det mindre
risk att bli sjuk i malaria, och när begas skörd väl var
bärgad kom köpmännen till låglandet.
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När bega kom till Wollega bodde gabatos där. Dessa blev
av bega undanträngda mot höglandet. Idag bor gabatos
under bergskedjans fot, speciellt i Mendi - distriktet,
men även längs Dabusfloden. Området mellan gabatos
och bega är i denna kommun obefolkat. Detta utgjorde
delvis en "sköld", som tidigare fungerade som en freds -
bevarande faktor mellan de två språkligt besläktade
folkgrupperna och numera som en "spärr" mellan oromos
och bega. Folkökningen och bristen på odlingsbar jord
har tvingat oromos att gå ned till låglandet för att
odla. Speciellt bland gabatos i Mendi- distriktet bor
idag många oromos. Sömnsjukan lär inte vara så svår där
som i andra delar av låglandet, och i Agalo finns en
klinik där de kan få behandling mot malaria. I Mendi-
och Nedjo-distriktet finns inga exempel på att oromos
slagit sig ned för att odla. Den ökade nedflyttningen
av lärare och EcNY-personal till bega har medfört att
de flesta bega nästan dagligen står i någon form av
kontakt med oromos. Jag känner endast till två exempel
då begamän har gift sig med oromo igenom brudköp).

infl tande

Hur be a-oromos u

För 3 -4 år sedan kunde man se tecken på tilltagande
muslimsk påverkan, speciellt då i västra Nendi. Många
av bega, som bor där, talar bättre arabiska än oromo
och säger sig vara muslimer. Dessa har om armen bundit ett
armband med en liten läderask, kåda-mussa (amhariska:
kitab), som de köpt i Sudan för ungefär 50 kr. Asken
innehåller några rader från Koranen som skyddar bäraren
mot sjukdomar, onda ögat, tjuvar etc. Männen köpte dessa
då de gick till Sudan för att arbeta på mekaniserade
jordbruk i januari - april, en period då de hade litet att
göra hemma. Ibland kunde de ogifta männen stanna i Sudan
flera år innan de återvände till Etiopien. Det gav män-
non en hög status att ha varit i Sudan. De kunde tala
arabiska och hade tjänat pengar, så att de kunde köpa
sig ett gevär, patroner, kläder, getter eller får.
/Enligt bega kunde de tjäna tio kronor/dag på dessa
stora jordbruk. En vanlig daglön för ungefär motsvarande
arbete i Etiopien är omkring 3- 5 kronor (Januari 1977)/,
Många tyckte dessutom att sudaneserna var vänligare och
artigare än oromos. Förutom denna kåda- mussa tog sig
deras omvändelse inte några uttryck, även om de sade
sig vara muslimer. Efter 1975 har det blivit svårare att
ta sig in till Sudan p,g a den hårdare kontrollen vid
gränserna. Inbördeskriget i Sudan minskade också arbets-
vandringen. Det verkar som denna helt kommer att upphöra.
I ett par bondeföreningar i Mendi - distriktet menade man
att det nu är bättre att stanna kvar i Etiopien.

fattar varandra

Oromos attityd till bega har varit och är fortfarande,
fast i mindre utsträckning än förr, ganska nedlåtande}
Man har sett dem som vildar och barbarer med alla de
karaktärsdrag, som brukar tillvitas folk i sådana sam-
manhang. Till exempel att "de dödar för nöjes skull",
"lata, smutsiga och hedningar". En 70- årig begamans
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intelligens jämförs med en 14-årig oromopojkes. "De äter
allt utom stenar...". Detta är yttranden, fällda av per -
soner som på olika sätt har haft kontakt med bega. Men
samtidigt kan de utan omsvep erkänna att "bega varken
ljuger eller stjäl, inte tänker onda tankar, de är gäst -
fria, bråkar inte som oromos, dricker sig inte berusade
på öl eller arak (brännvin)".

Efter revolutionen verkar oromos uppfattning av bega i
viss mån ha förändrats, åtminstone när det gäller ECMY-
anställda, lärare och representanter för myndigheterna.
Numera kan man t ex säga att "de har socialism, fast den
är primitiv". "Märkvärdigt nog lever de helt socialistiskt,'
trots att de inte passerat industrialismen...". Man på-
pekar ofta att kvinna och man är lika, och båda könen
deltar aktivt tillsammans i fester, danser, sång, arbete
och måltider. "De är mycket mer vana vid att arbeta till -
sammans än vi oromos". "En klan är tillsammans i arbete,
krig, dans, måltider och offer". "Chankalla- (bega)
kvinnorna är mycket duktiga och självmedvetna. dm de får
en chans att visa det, är de ännu bättre än oromokvinnor-
na". "Chankallamänniskorna har ett konstigt levnadssätt.
dm de har tillräckligt av något, arbetar de inte så
mycket. De är verkliga socialister. De äter tillsammans
och gör slut på maten tillsammans. De arbetar också, men
ibland äter, dricker och roar de sig så de glömmer att
arbeta och svält kommer".

De som arbetar bland bega kommer oftast överens med dem.
Bortsett från att oromos ofta klagar på att det är svårt
att arbeta med bega för, "de lyssnar inte","kommer inte
på möten", "tycker att de kan allt själva, att vi inte
har något att lära dem", etc, så är man numera mycket
försiktigare med att göra etnocentriskt färgade uttalan -
den. En stad som verkar vara mer "anti - bega" än andra
städer i höglandet är Nedjo. Är 1975 gick 17 bega-
elever i skola i Nedjo, men efter upprepade bråk med
befolkningen, lärare och övriga elever, blev de förflyt -
lade till Nakamte. "Här", menar eléverna, har de inte
samma problem som i Nedjo, "här behandlar lärarna oss
lika"

Bega i sin tur har sällan någon hög uppfattning om oro -
mos. "De ljuger och stjäl, vill bli min vän sen utnytt -
jar de meJ", "har onda tankar", "är svaga och skjuter
dåligt", "slår sina kvinnor", "dricker för mycket". "DU
kan aldrig lita på en oromo", "lögn är sanning för en
schowa (oromo)" etc. Bega säger att oromos, som arbetar
bland dem är bättre än de som bor i höglandet. De erkän-
ner att de har saker att lära sig från oromos och tänker
då på utbildning och hälsovård i första hand. Det ar
lättare för bega att tala med myndigheterna nu än förr
(före 1974 var ofta amharinja det språk som användes av
utbildade personer och i offentliga sammanhang, numera
är oromo det officiella språket i Wollega). En ordfö -
rande sade: "Numera är vi nog inte lika utnyttjade som

förr, och oromos kommer oftare ner och talar med oss
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Före revolutionen och strax efter hade många bega sina
kor på höglandet för att de inte skulle dö av sömnsJu-
kan. Hela året om gick korna hos oromos, som skötte
dem åt bega. Oromos behöll eller sålde den mjölk som

korna gav, någon kalv såg bega sällan till. dm de frå -

gade varför deras kor fick så få kalvar, kunde oromo

svara att dessa hade dött. Ofta kunde de byta kalven
mot en annan, eller slakta den själv, om inte ägaren
hade råkat se kalven dessförinnan. Detta förekommer
även idag, men är sällsyntare. Numera har bega sina
kor i byarna. På några ställen har de också lärt sig

att mjölka av oromos. När korna dör av sömnsjuka eller
slaktas, säljer ägaren köttet till de övriga byinne -

vånarna.

Än idag har oromos en hel del av sina egna kor i låg -

landet under torrtiden. Faran för sömnsjuka sägs då

inte vara så stor. I de områden som har mycket skog,
angriper sömnsjukan kreatur, getter och får betydligt
hårdare. I exempelvis norra Dabo-Hana- distriktet längs

Didessafloden kan man inte ha något av dessa djur.
Beter i låglandet anses bättre än på höglandet under
torrtiden. I ett par fall, i byn Agalo, lovade några
oromos att, som tack för att de hade fått lov att ha

sina kor inom begas område, de skulle plöja upp ett
litet område som bega sedan kunde'plantera majs på.
Bega samtyckte och sedan ett litet område var plöjt,
frågade oromos om de kunde få plantera majs där själva
på grund av brist på egen jord i höglandet. Bega lät
dem plantera majs som de också fick behålla. Året därpå

bad oromos att få odla igen, men då sade bondeföreningen
nej.

Våren 1975 blev en oromoköpman skjuten i låglandet, i
Nedjo- distriktet. Många av de bega, som bodde i området,
blev uppkallade till administratorn i Nedjo för förhör.
De bega, som var ordförande i - bondeföreningarna, fick
en mycket bra behandling. De slapp sitta i fängelse och

fick också bättre mat än de övriga som blivit arreste-

lade. Då ingen av dem erkände eller angav någon annan,
Släpptes alla efter ett par dagar. Myndigheterna behand-

lar representanterna för begas bondeföreningar betydligt
bättre än vad den tidigare regeringen gjorde med tesa,
men de är som vi ska se fortfarande auktoritära i sin
behandling av begas problem.

Re erln ens laner för be a

Den nya regeringen menar att om begas behov skall till -

godoses, måste de bo mer samlade än vad de nu gör. Eller
som administratorn i Nedjo uttryckte det i en intervju

i november 1976: "Som du vet så är Chankallaerna (bega)
utspridda överallt. och att hjälpa dem individuellt och
på de olika platserna är absolut omöjligt, så länge de

bor som de nu gör. Mitt förslag är att man skall finna
en central plats inte långt ifrån deras nuvarande hem.

Där samlar man dem, och de kan £å hjälp på allt sätt
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med hälsovård, utbildning och Jordbruksundervisning.
Detta gör hjälpen billigare och lättare för dessa männi -
skor. dm du skall hjälpa dem överallt där de bor, är det
oklokt både ur ekonomisk och personell synpunkt". På min
fråga hur han trodde att den idén skulle mottas av folket,
svarade han: "Jag hoppas att de kommer att gilla det, men
jag har inte talat om den här idén för dem ännu" I mitten
av december 1976 gick en representant från respektive
Jordbruks- och Jordreformministeriet, sekreteraren till
den ovan citerade administratorn och ordföranden lenkvinna) för kvinnoarbetet i Wollega ned till bega i NedJo-

'

distriktet. I en dryg vecka gick de runt till de olika
byarna. Bondeföreningarna informerades att nu skulle alla
bega flytta till Agalo (där ECMY för övrigt har en missions-
station med klinik och en skola med sex klasser). Regering-
en hade nämligen för avsikt att bygga ett settlement för
bega Just där. Klinik, skolor och en väg från NedJo till
Agalo skulle byggas. Vatten skulle ledas till deras hus,
och åsnor skulle frakta det bränsle som behövdes. dm
bega blev utan mat, skulle de få det också. Dessutom lär
&dministratQrns utsända grupp ha sagt i KaISé (SON J38 int
har fått bekräftat) att regeringen skulle ge dem 20 irak -
torer. Sammanlagt planerade man för drygt 5 000 bega att
samlas i detta settlement. Men de bega som Jag senare
träffade var mycket upprörda över vad de hade fått höra.
En del tog det inte på allvar utan skrattade mest åt det
hela. När en bega frågade representanten från Jordbruks-
ministeriet när de skulle flytta -till Agalo blev svaret:
"Så snart ni kan Bega i Karsa påpekade att det redan
fanns klinik och skola i Agalo. Då svarade tjänstemännen
air - många flera skulle komma att behövas. Många sade att
de vägrade flytta till Agalo. Äldre personer invände mot
hela idén och sade, att de ville dö där de var födda.
Andra var säkra på att det ganska snart skulle bli krig
med de andra klanerna, om de skulle leva så nära var-
andra. Jag har inte hört någon uttala sig positivt om
detta förslag, som enligt uppgift lär komma från admini -
stratorn i Gimbi, som bl a har Nedjos administratör
under sig.

Att man kunde lova allt detta utan några som helst för -
arbeten, förefaller helt otroligt. Inte ett spadtag har
tagits på någon väg till Agalo från NedJo. Någon ny
skola eller klinik har inte synts till. Dessutom har
ingen kartläggning eller besiktning gjorts över Agalo-
området. Ingen form av undersökning eller planering har
skett varken före eller efter representanterna från minis -
terier. och myndigheter var nere för att upplysa bega
om att de skulle flytta till Agalo. Administratorn sade
sig ha "tittat" på platsen och tyckte att den såg bra
ut! De människor som bor i Agalo har sina fält tre tim-
mars gångväg från byn. Omgivningen runt Agalo ligger
dessutom i träda och för övrigt är all Jord enligt be-
folkningen inte så bra att odla på. När gruppen var nere
i Agalo, frågade representanten från Jordbruksministeriet
den norrman som föreslår stationen, om vattnet som skulle
pumpas upp ur bäcken skulle räcka till 5 000 personer!
När man fick reda på att det knappt räcker till kliniken
och två hushåll konstaterades, att man måste dra en led -
ning från en större vattenkälla. Några andra frågor hade
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man inte till dem som under några år har arbetat bland
Qb e~a- 0

Jag är inte säker på att representanterna från de olika
ministerierna var tillräckligt informerade om vad hela
saken gick ut på. De hade nog inte räknat med så stort
motstånd. Men detta handlande visar prov på en häpnads-
väckande.okunnighet, bristande omdöme och förståelse för
begafolket och dess kultur. Idén att "hjälpa" folket är
bra i och för sig, men hur hjälpen ska ske är en helt
annan sak. Möjligheterna att klara så många människor,
som det i det här fallet är frågan om, är ganska små.
dm det, mot all förmodan, skulle genomföras, kommer bega
att ställas inför enorma problem. Hela deras nuvarande
försörjningssätt kommer att på ett drastiskt sätt för -
ändras.

Det är inte många som tror att regeringen på detta sätt
vill komma åt mark. Man kan inte lägga beslag på den
mark, som bondeföreningarna äger, men genom att flytta
på folk skulle regeringen kunna göra anspråk på jorden.
Därigenom skulle man lättare kunna ta ned oromos från
det folkrika höglandet för att bruka jorden eller starta
mekaniserade jordbruk. Tyvärr tycks detta myndigheternas
bosättningsprojekt bland bega i Nedjo- distriktet ha ska-
pat ökad misstro och misstänksamhet mot myndigheterna
och därmed också regeringen.

Innan regeringen lade fram sina idéer om ett settlement,
hade ECMY tillsammans med bega dragit upp sina riktlin -

Jet för ett fortsatt arbete. Utgångspunkten är att man

inte ska flytta på bega utan i stället tillsammans med
dem arbeta för att förbättra deras levnadsförhållanden.
Det projekt som nu har påbörjats och som löper på tre
år, går under namnet Blue Nile Project (BNP). Genom

detta projekt hoppas man att täcka området mellan Dabus
och Didessafloden. Målsättningen är att bekämpa termiter
och sömnsjuka, bygga några broar i låglandet, utvidga
hälsoprogrammet för att täcka hela området samt att
starta ett jordbruksprogram. En agronom och två jord -
bruksrådgivare ska leda projektet. I tre byar har man

redan startat försöksodlingar. En särskild budget finns
för det vägprojekt som ska påbörjas. Jordbruksarbetet
sker, liksom vägbyggandet, i samråd med jordbruksministe -
riet. För vägen har ECMY redan pengar, men då det saknas
maskiner och personal som kan sköta dem, har man ännu
inte börjat bygga den.

Bega frågade EcNY-anställda om regeringen menade allvar
med settlementet och om det var någon idé att underhålla
landningsbanorna, skolor, betala lärarlöner eller om det
överhuvudtaget var till någon nytta att plantera majs
och durra när regnen ändå skulle komma. Nan svarade att
det var bäst att fortsätta som förut och vänta med att
flytta till Agalo tills regeringen skaffat fram vad den'
hade lovat. Även om ECMY anser att idén med ett settle -
ment är förkastlig, kan man inte på något sätt motarbeta



S I D A

SAMMANFATTNING

40

planerna. Myndigheterna har hela tiden blivit informerade
om BNP, eftersom ECNY inte kan påbörja ett sådant projekt
utan deras tillstånd och samtycke. Dessutom strävar ECMY
efter att de olika ministerierna, i så stor utsträckning
som möjligt, ska överta ansvaret för klinikerna, skolor -
na och jordbruksarbetet. Någon större kollision har det
inte varit mellan regering och ECMY med detta projekt och
regeringens settlement. Myndigheterna har i många fall
stött ECMYS arbete bland bega. Ett par gånger har det
uppstått problem. ECMY menar att bega måste sträva efter
att bli självständiga genom att själva betala hälften av
lärarlönerna etc. Näradministratörer har varit nere bland
bega, har de lovat skolor och kliniker till byar som har
motsatt sig att betala lärarlöner. Sedan går folket till
ECMY och säger att de har blivit lovade en skola och
klinik från regeringen, och "nu måste ni skaffa det".
Myndigheterna verkar ibland vara för litet insatta i det .arbete som ECMY bedriver. dm intimare samarbete och koor -
dination mellan dem och ECMY etablerades bland bega,
skulle sådana problem i framtiden kanske kunna undvikas.

Den mängd rykten, som cirkulerade hos bega före och
efter den 12 september 1974 då militärrådet (PMAC) tog
makten, ebbade så småningom ut p g a den information
som kom från myndigheter, EcMY- anställda och studenter.
Våren 1975 började bondeföreningar att etableras.

Bondeföreningarnas genomförande gick utan större problem,
eftersom bega inte var jordägare eller arrendatorer. Ägan-
derätten till jorden tillskrevs den som för tillfället
nyttjade den. De lokala domarna avskaffades utan större
motstånd, men folk reagerade när spåmän och medier för -

bJöds att uppträda eller behandla folk.

Ordföranden, rådet och milisen väljs av klanens män och
kvinnor. De arbetar för bondeföreningen utan någon ersätt -
ning. Kvinnans inflytande har ökat något, men än så länge
är ingen kvinna medlem i något råd. De äldre kan känna sig
förbigångna i vissa bondeföreningar,.där många yngre ak-
tivt är med och fattar beslut.

Bondeföreningarna har i någon mån inverkat på individer -
has traditionella valmöJligheter, t ex genom styrningen
av elevernas skolgång, motståndet mot polygami och spå-
män, mot arbetsvandringen till Sudan, införandet av
arbetsplikt på bondeföreningens fält etc.

Större varuutbud på marknader har bidragit till en ökad
konsumtion. Bondeföreningarnas kassa (= medlemmarnas av-
gifter) används bl a till skolor, kliniker och,enskilda
människors tillfälliga ekonomiska problem. Privata avgifter
till församlingar, skolgång, lärarlöner, klinikbesök,
skatter, varuinköp etc har medfört att bega i högre grad
än före revolutionen blivit indragna i penning- och plan -
hushållning. P g a dessa utgifter behövs mer kontanter,
som bega endast kan få genom en ökad arbetsinsats i Jord-
bruket.
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Invandring'till missionsstationer har skett på ett par
platser. Denna koncentration innebär bl a längre gång-
avstånd till fälten och ett hårdare tryck på naturen.
Genom ECMYS församlingsverksamhet har samarbetet mellan
klanerna ökat.

Efter revolutionen började bega ställa krav på myndig-

heterna. - Man ville ha kliniker, skolor, vägar, flygfält
etc. Men det dåligt planerade bosättningsprogrammet
gjorde att myndigheterna har förlorat mycket av sitt
anseende hos bega, speciellt i Nedjo - och Gimbi- distrik -

ten.

Grannsämjan mellan oromo - och begastammen har förbättrats
något efter revolutionen. En viss inflyttning av oromo-

bönder till bega kan märkas, men bondeföreningarna be-

stämmer vilka som får bosätta sig och bruka deras marker.
Dessutom hindras oromos av avstånden, klimatet och sjuk -

domarna. I de områden där bega- och oromobönder har en
daglig kontakt, sker det utan större problem, menidet är
snarare bega som anpassar sig till oromos än tvärtom.
Bega anser att de kan lära sig en hel del av oromos bl a

om jordbruk och boskapsskötsel. De har sett vägar, bilar,
traktorer, kvarnar, silos etc.påihöglandet och säger att
man bara kan få dessa förbättringar om oromo kommer och
hjälper dem.

De fåtaliga konflikterna mellan bega och ECMY beror i
nästan samtliga fall på skolelever, som tvingats gå

arbetslösa efter avslutad skolgång. Eleverna ser dock
ECMYS närvaro som något positivt och nödvändigt, då myn-
digheterna varken har haft resurser eller intresse för
att aktivt arbeta bland - bega.

Det är vanligt att lärare, EcMY- anställda, myndigheter
men även bega själva anser att bondeföreningarnas verk-
samhet minskat. På de flesta håll upptas tiden med att
lösa de tvister, som uppstått mellan bondeföreningens
medlemmar, den tidskrävande årliga skatteinsamlingen
och möten om skol - och lärarfrågor. Insamlingar, koope-
rativens verksamhet och politiska möten har minskat.
Förväntningarna på bondeföreningarna, speciellt från
myndigheterna, har kanske varit för höga.

Ordföranden kan inte ensam driva igenom beslut. dm ord-

föranden är initiativrik och handlingskraftig, kan han
få bondeföreningens stöd. I de fall där bondeförening -

aina har sådana ordföranden, fungerar kooperativen också
bra. Tyvärr påverkas inte andra, mindre driftiga bonde-
föreningar av de aktiva.

Det är svårt att'mäta om bega har fått det "bättre"
efter revolutionen. Men i princip anser jag det. Bega
har framför allt blivit medvetna om sina rättigheter.
i samhället. De har också stärkt sin identitet och höll
sin status bland oromos.

Regeringens reformprogram bland bega underlättades av
att varken feodalism eller någon utpräglad inre hierarki
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existerade hos dem. Bondeföreningarna är ganska sårbara.
dm myndigheterna skulle vägra att godkänna en driftig
ordförande, komma med nya riktlinjer eller direktiv, kan
splittring lätt uppstå mellan olika medlemmar och bonde-
föreningar. För att bondeföreningarna ska kunna fort -
sätta verka, behöver de därför stöd och stimulans från
myndigheterna. Utvecklingen beror också på om ECMY får
lov att fortsätta sitt arbete bland bega.

Framför allt är det viktigt att bega själva, på ett
aktivt och konkret sätt får delta i utformningen av sin
framtid. De är emellertid beroende av hur storsamhället
ställer sig till deras situation, inte bara på lokal -
utan även på regeringsnivå.

!

!

!
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skildringar från den genomgripande omflyttningen 1

;nnzania. Eorf: Jan Rudengren, Gunnar Lindgren och

dunn E More (april 1976)

En sammanfattning av tre studier om K00PERATION I
KENYA, TANZANIA OCH ZAMBIA. Fört: Rune Forsberg.
(Juni 1976)

FRÅN BYSAMVERKAN TILL FOLKKOMMUN: K00PERATION I
KINA UNDER 100 ÅR. Sammanfattning av en rapport
av Gerald Hulterantz, Håkan Linahofr (Juni 1976)

EN ANNORLUNDA SKOLPOnM, BHIGADEENA I BOTSWANA.

Före: Agneta Halldén (juni 1976)

KOPPARPRISERNAB BETYDELSE FÖR DEN EKONOMISKA

UTVECKLINGEN I ZAMBIA. Förf: Tore Linné - Erikaen
(Juni 1976)

BRALUP - en forskningeinstitution i Tanzania.
Förf: Fred Hedkvist (aug 1976)

SVENSKA BISTÅNDSARBETARE SER TILLBAKA PÅ SINA

ERFARENHETER I U -LAND. Fört: Stiernborg - strömberg
(aug 1976)

KVINNOR I ARBETE EFTER YRKESSKOLAN. En undersökning
av hur utbildningen vid yrkeeekolan i Hamman- Lif,
Tunisien, påverkar kvinnornas ekonomiska och
sociala situation. Förf: Svea Örnstedt (sept 1976)

HARAMBEE - EN RÖRELSE PÅ GRÄSROTSNIVÅ. Förf:
Ingrid Åberg (sept 1976)

PERSONALBISTÅND - en reeultatredovisning.
Förf: Jan Rudengren (sept 1976)

SOMALIAS.NOMADER BLIR BOFASTA. Förf: Claes Olsson
(dec 1976)

REGIONPLANERING I TANZANIA. Personliga intryck och
kommentarer från några svenskar com arbetat i
Tanzania (febr 1977

DET INDISKA 20- PUNKTSPROGRAMMET - UTVECKLINGSPOLITIK

ELLER PROPAGANDA? Förf.: Göran Djurfeldt och
Staffan Lindberg. 25 e. (April -77)
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Regional samverkan mellan u- länder.
103 5 (okt 1974)

Givarländernas biståndspolitik - en
jämförande översikt, 107 5 (Jan 1974)

Notes on African statistics, L Bondestam
59 5 boktryck (Jan -74)

Bistånd till de mest eftereatta grupperna
och områdena, L Bondeetam, 73 5 (Feb -74)

Beroende och oberoende en studie i svårig -
heterna för Zambia att frigöra sig från Bin
ställning com monoexportör av koppar
S Laestadius, 67 5 (Feb - 74)

SDR- länken och andra lösningar på u-län-
dernas betalningebalansproblem, 12 5 (Mar -74)

Avsalujordbruk och underutveckling i
Senegal, R Gustafsson, 34 5 (Apr -74)

Notes on the tying of aid, with special
reference to the situation in India
11 5 (Apr -74)

Varubietåndene effekt på sysselsättning,
betalningsbalans och industristruktur i
Sverige 1972/73 - 1973/74, K Goppers
156 € (Juli -74)

U- länderna och den internationella
kopparmarknaden, 99 5 (Dec -?4)

Svenska, icke statliga organisationers
u-hjälp 1974, J Kundtzon, M Nagnuson
79 5 (Dec - 75)

Resultatvärdering - några råd och anvisningar.

52 5. (Febr - 76)

Bistånd och reeultatvärdering - en
artikelsamling, 140 8 (okt - 75)

Två modeller av världens framtid
40 5 (Okt -?5)

Svensk u- landspolitik. Ett försök till
marxistisk analys. K A Larsson
73 5 (Jun -76)

En samordnad svensk u- landspolitik -
sammanställning av bidrag från seminarium
31 mars -76, 91 5 (Jun - 76)

Opinionen i u-hjälpsfrågor. En utvärdering av
teorier och dataundersökningar om det svenska
folkets attityder till u-länder och u-hjälp.
54 8 (okt -76) Thomas Brante
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MOT SOCIALISM OCH SJÄLVTILLIT
Fört: Reginald H. Green
(December 1976) 58 5.

U -LÄNDCRNAS SKULDBÖRDA OCH ÅTERBETALNINGS-
MÖJLIGHETER. SIDA. 48 5. (November 1973)

REVOLUTIONEN I BYN NAM HONG. - Sammanfatt-
ning av en vietnameeisk bok. Förf.: Pham
Cuong och Nguyen Van Ba, utgiven i Hanoi
1975. (rebr - 71) 2e .

BOTSWANA. Tendenser i landebygdsutveoklingen.
Fört. Wilhelm Östberg m el. (Pehr -77) 44 e

ZAMBIA: Impaot of Industrial Strategy on
Regional Imbalanee and Social InequAlity.
Fört.: M R Bhagavan. 90 5. (April - 77
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anisationer:

Nr 1:

2:

Utveck1in

U- ländernas positionsframflyttningar
12 5 (okt 1975)

Världsbanken och IDA. En kort presentation
19 € (okt -?5)

och underutvecklin

Vad är utveckling - Teorier om underut-
veoklingens orsaker och om hur utvecklingen
skall fråmjas, 147 e (Mar -76)

f*

~

Fackeörenin sröre1eene roll i afrikanskagländers

I Tanzanias utveoklingsprocess,
S Mattsson, R Non8, 49 5 (Jun -76)

I Zambias utvecklingsprocess,
S Mattsson, R Mono, 51 e (Jun -76)

I Nigerias utvecklingeprooese
S Mattsson, R Nonö, 45 5 (Aug -76)

I Tunisiens utveoklinge recess,
H Mona, 31 € (Aug -76~

Kvinnostudier:

Utvecklingen och kvinnans ställning i
u-land, 126 e stencil, 140 e boktryck,
(Apr -73)

Women in developing countriee, 98 8 ( -74)

La posicion de la mujer en el trabajo
de deearollo, 98 5 (Jul -75)

La femme du tiers- monde sa situation
dans eix pays, 110 e (Mar -76)

Kvinna i Bangladesh, - G Unge, 25 5 (Okt -75)

Kvinna i Kenya. En beskrivning sammanetålld
av Elisa Steenberg, 32 5 (Jul -76)

Kvinna i Zambia, Gunnel Holm, 50 8 (Aug -76)

Kvinna i Indien. Förf.: Agneta Halldén.
27 5. (MaJ -77)
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