‘Huisjepik door buren kan levens kosten’
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GULU - Terugkeren naar huis. Dat zit er niet in
voor veel Ugandese gezinnen die ooit het geweld
van rebellenleider Joseph Kony zijn ontvlucht.
Hun woning is ingepikt door buren, die de
thuiskomers met speer en kapmes wegjagen.

Sommige families zijn al twintig jaar geleden uit het noorden van Uganda gevlucht, uit angst
voor het meedogenloze ‘Verzetsleger van de Heer’ dat duizenden kinderen ontvoerde en inzette
als militant of seksslaaf. Leider Joseph Kony is nu zelf in het nauw gedrongen, na bijna dertig
jaar ongrijpbaar in de jungle te hebben rondgezworven. Voor het eerst heeft de Afrikaanse Unie
besloten gezamenlijk op de rebellenleider te jagen. Kony houdt zich vermoedelijk ergens schuil
in Zuid-Sudan of in de Sudanese provincie Darfur. Zijn verdrijving geeft honderdduizenden
gezinnen uit het noorden van Uganda hoop vanuit hun tentenkampen te kunnen terugkeren naar
huis.
Daar wacht hen nieuw onrecht, meldt International Justice Mission (IJM). ‘Hun woningen zijn
ingenomen door buren, die hun nieuw verworven bezit met kapmessen en speren verdedigen’,
vertelt Caroly Houmes van IJM Nederland. ‘De terugkeerders moeten op straat leven, want de
tentenkampen worden opgeheven. Voor hen is een huis een kwestie van leven of dood, want zonder
woning of grond verdwijnen ook hun middelen van bestaan.’
Illegale landonteigening is een wijdverbreide misstand in Afrika, stelt de IJM-directeur. Vooral
weduwen en weeskinderen zijn de dupe van ‘erfrechtelijk gerelateerde eigendomsafname’, een
wollige omschrijving van grof onrecht. ‘De slachtoffers verliezen vaak niet alleen hun huis,
maar ook hun bron voor levensonderhoud.’
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weduwen
Om het onrecht een halt toe te roepen, wil IJM een rechtsbureau openen in Gulu, een stad in het
noorden van Uganda. Uit ervaringen van een zelfde kantoor in de hoofdstad Kampala blijkt dat
rechtshulp effectief is. Houmes: ‘In Kampala hebben we 650 gezinnen hun huis kunnen
teruggeven.’
Al ontbreekt het eigenaars vaak aan documenten, de juridische hulp is geen kansloze missie,
voegt zij eraan toe. ‘In Uganda leven mensen in kleine, nauwverbonden gemeenschappen. Een huis
kan al generaties lang aan dezelfde familie toebehoren. Buren die woning of grond inpikken,
ontkennen vaak het vroegere bezit niet, maar denken dat ze er recht op hebben. Niet zelden doet
de politie het af als een familiekwestie.’
IJM doet veel aan training, aan het leren schrijven van documenten en mensen bewustmaken van
regelgeving. ‘Want in landen als Rwanda, Uganda en Zambia is landonteigening gewoon
verboden.’
Vooral vrouwen worden vaak benadeeld, aldus de mensenrechtenorganisatie IJM. In Rwanda beschikt
minder dan één procent van de bevolking over een geldig testament en heeft niemand zelfs een
eigendomsakte. Onlangs bleek dat in Uganda een op de drie weduwen het slachtoffer is van
illegale landjepik, als de partner of ouder van de vrouw overlijdt. Een Oxfam-studie toonde aan
dat terwijl vrouwen op het platteland zestig tot tachtig procent van het voedsel in
ontwikkelingslanden produceren, zij slechts minder dan twee procent van het land zelf bezitten.
Claire is zo’n weduwe. Toen haar man stierf, bleef ze achter met vier jonge kinderen. Haar
schoonfamilie aasde op de woning en greep de kans om de ziekelijke Claire enkele jaren later op
straat te zetten. Het in waarde gestegen huis werd verkocht en de schoonfamilie stak de winst in
eigen zak. Toen IJM er lucht van kreeg en advocaten op de zaak zette, krabbelde de familie terug
waardoor Claire haar huis weer kon betrekken en een varkensboerderij kon opzetten.
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