En nyligen återvänd familj har ett provisoriskt ”tält” ute på åkern: Israel Minani, Shadrak Bunai och Pera Butati. Dörren har följt med från
huset i Tanzania. I närheten bygger man på ett återvändarhus med standardmåtten sju gånger fem meter.

Återvändande flyktingar saknar mat
Åtskilliga hundra tusen burundier har återvänt från Tanzania de
senaste åren - FN:s startbidrag på 45 dollar räcker inte långt
Textstorlek

| Publicerad: 2009-11-10 03:00 | Uppdaterad: 2009-11-10 10:53

Det kommer nödrop om läget för flyktingar som återvänt från Tanzania till Burundi. Pastor
Augustin i pingstförsamlingen i Mugara är förtvivlad över att inte ha mat att ge åt de hungrande.
Det gick en stor flyktingvåg från Mugara i Burundi till Tanzania upprorsåret 1972, och andra flydde undan
inbördeskriget på 1990-talet. Nu återvänder många med stora familjer, och när de gjort av med de fyrtiofem dollar
per person som de fått av FN:s flyktingkommissariat UNHCR är det svårt för dem att klara sig. Hungern lyser i
deras ansikten.
Mat för en vecka till två tusen
Det var därför en lättnad när pingstförsamlingen i Mugara för några dagar sedan tack vare pengar från Sverige
kunde ge 2 000 personer en veckas behov av ris och bönor. Men det är många mer som svälter och det behövs
ytterligare stora insatser för att nöden varaktigt ska lindras. Det rapporteras om människor som säljer sina kläder
eller sin mark för att få något att äta. I svältens spår frodas sjukdomarna.
Åtskilliga hundra tusen burundier har återvänt från Tanzania de senaste åren. I synnerhet sedan UNHCR förra
året beslöt att varje person som återvände skulle få ett kontant bidrag på 50 000 burundifrancs, ungefär 45 dollar.
Senare beslöts att de också skulle få verktyg och utsäde. De har också fått rätt att ta med sig kläder och bohag
på transporten hem.
De lyckligast lottade har fått tillbaka jorden som de lämnade för länge sedan och som andra har odlat hela tiden
och tycker sig ha rätten till. Men tvister är vanliga och många är jordlösa.
Har stoltheten kvar
Nära gränsen till Tanzania har Shadraik Bunani och Pera Butani, med sin vuxne son Israel, slagit sig ner. Ute på
en åker fanns deras hem, en presenning upphängd på en ställning och framför "tältöppningen" dörren de hade
tagit med sig från huset i Tanzania. Bilden av misär mildras av värdigheten i deras uppträdande och av det lilla
huset som de har byggt alldeles intill.
Det är gott om sådana små hus, fem gånger sju meter till ytan, nyss färdiga eller under uppbyggnad, i sydöstra
Burundi. Två dörrar och fyra fönster finns på varje hus, och takplåt följer med. I Makambaområdet vill svenska
PMU med hjälp från Sida bygga 600 hus och tre primärskolor samt satsa på seminarier om fred och försoning och
om hiv/aids, på trädgårdsplantering och utbildning i bygghantverk.
De flesta bor i stora tält
Men trots alla satsningar har inte ens en femtedel av familjerna som återvänt fått ett eget hus, enligt pastor
Augustin. I stället bor nyanlända flyktingfamiljer i stora tält, och många kommer dit på kvällen, medan man under
dagarna ger sig ut för att försöka tjäna lite pengar på att arbeta hos andra.
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