O Tobias είλαη 54 ρξνλώλ,
δάζθαινο ηνπ ρσξηνύ, θαη
πξόεδξνο ηνπ ηνπηθνύ CBO
(Community Based Organisation)

Αποσπάσματα από συνέντευξη του Τομπίας.
…ΜΠΑΜΑ είλαη έλα όλνκα πνπ βγαίλεη από ηέζζεξα ρσξηά πνπ απνθάζηζαλ λα
ελσζνύλ θαη λα θηηάμνπλ έλα κεγάιν ρσξηό, κε ζθνπό λα ιπζνύλ ηα άκεζα
πξνβιήκαηα.
Η έλσζε απηή έγηλε ην 2001, όηαλ εγώ, ν Φξάλζηο θαη άιινη πνπ δελ είλαη εδώ
ηώξα, απνθαζίζακε λα θαιέζνπκε κηα ζπλάληεζε όισλ ησλ ρσξηώλ. Γηαηί
θαιέζακε ζπλάληεζε; Καιέζακε ζπλάληεζε γηαηί είρακε θηάζεη ζε έλα ζεκείν
όπνπ ε θνηλόηεηα αθαλίδνληαλ. Τελ επνρή εθείλε αληηκεησπίδακε ηξία κεγάια
πξνβιήκαηα:
Έλα, νη κύγεο ηζεηζέ είραλ ζθνηώζεη ζρεδόλ όια ηα δώα ζην ρσξηό. Είραλ
απνκείλεη κόλν 62 θαηζίθεο, 22 αγειάδεο θαη 16 βόδηα, γηα ηηο αλάγθεο
2500 αλζξώπσλ. Γηα εκάο, ηα δώα είλαη βαζηθή πεγή δσήο, θπξίσο γηα ην
γάια, γηαηί θξέαο ζ’ απηά ηα κέξε ηνπ θόζκνπ, ζπάληα ηξώλε πάλσ από κηα
θνξά ην κήλα… Τα δώα όκσο, παξέρνπλ ηε δύλακή ηνπο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο γεο, θαη ρσξίο βόδηα νη θάηνηθνη ηεο Bama απεηινύληαη από
θηώρεηα θαη πείλα.
Σρεδόλ ηελ ίδηα επνρή πνπ νη κύγεο ηζεηζέ ζθόησλαλ ηα δώα, κηα
θαηλνύξγηα αξξώζηηα έθηαζε. Καη αλαθαιύςακε αξγόηεξα όηη ε αξξώζηηα
απηή ήηαλ ην HIV θαη ην AIDS. Οπόηε, εθείλε ηελ επνρή, νη άλζξσπνη
πέζαηλαλ, ηα εξγαηηθά ρέξηα κεηώλνληαλ, δελ είρε κείλεη θαλείο γηα λα
θαιιηεξγήζεη θαγεηό, νκνίσο ηα παηδηά έκελαλ ρσξίο θαλέλαλ λα ηα
θξνληίδεη. Σπλνιηθά απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ζηελ θνηλόηεηα 565 νξθαλά.
Τελ ίδηα πεξίνδν, ε θπβέξλεζε ηεο Κέλπαο είρε κία πνιηηηθή
πεξηζσξηνπνίεζεο ηεο θνηλόηεηαο ησλ Λνύν θαη επίζεο, απηνύ ηνπ θέληξνπ.
Οπόηε, θάλακε θαζαξία, αιιά θαλείο δελ καο άθνπγε. Μαο είραλ αθήζεη λα
ππνθέξνπκε κόλνη καο.
Καη γηα απηό ην ιόγν, απνθαζίζακε όινη καδί λα αγσληζηνύκε θαη θηηάμακε ηελ
BAMA, σο όρεκα γηα λα πνιεκήζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ζηηο
νπνίεο δνύζακε.

