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Det kan have alvorlige konsekvenser at optage et banklån og overskride deadlines for

tilbagebetaling. Men konsekvenserne kan blive alvorligere endnu, hvis man i et forsøg på

at leve op til bankens krav om regelmæssige afdrag trækker på midler, der ikke er

entydigt ens egne. Det er netop, hvad en forretningsdrivende i det nordlige Uganda gør,

når han egenhændigt sælger, hvad hans familie betragter som deres fælles jord.
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Efterskrift:

James’ fortælling rejser en række spørgsmål, hvis svar giver os indblik i de
nuværende spændinger og forandringer,
der udspiller sig i forhold til jord og jordrettigheder i det nordlige Uganda: hvad er
det egentlige ejerforhold af den jord, han
optog lån i og senere solgte? Hvis det er
hele familien, der ejer jorden, hvordan
kunne James så belåne og sælge den uden
deres samtykke?
I det nordlige Uganda er ejerskab af
jord i landområderne generelt ikke formaliseret. Registrerede skøder er en sjældenhed, og de fleste mennesker lever på
og af jord, som de har fået adgang til gennem deres familierelationer. Traditionelt
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får sønner tildelt jord af deres far, og døtre får adgang til jord gennem deres ægtefælle, far eller
bror. Mængden af jord, man kan gøre krav på, er i
dette system afhængig af arealet, man kan opdyrke. Da det kan variere over tid, har grænser mellem folks jord også varieret og været fleksible. For
eksempel, hvis en mand rejste bort, kunne en
slægtning eller en ven af familien overtage hans
jord. Dette princip for fordeling af jord har fungeret i en kontekst, hvor der ikke har været mangel
på jord, og hvor formålet har været dyrkning af afgrøder, ikke økonomisk vækst. I dag er systemet
kommet under pres grundet nye muligheder for
investering i jord, kommercielt jordbrug og banklån med sikkerhed i jord.
Jorden, som James belånte og solgte, var inden
salget ’ejet’ uden at det var formelt registreret
som tilhørende et individ eller en familie. Men det
har været i hans families hænder gennem mange
år, og James havde i kraft af sine familierelationer
brugsret til jorden. Som Ravnsborg et al. også viser i artiklen ”Land and Property Rights and Economic Behaviour in Uganda” (2013), kræver det
ikke formaliseret ejerskab at optage lån med sikkerhed i jord. Således accepterede banken, at
James stillede jorden som sikkerhed, selvom han
ikke havde et skøde. Et individ kan altså belåne
jord og risikere at miste den for bestandigt uden
samtykke fra alle de familiemedlemmer, der traditionelt har haft andel i jorden.
Jord har ikke tidligere været anset som en økonomisk ressource, og at sælge jord for penge betragtes af mange som både amoralsk, dumt og
asocialt. Da James solgte jorden, brød han med en
meget stærk tradition for ikke at sælge jord i området, og i James’ familie er der delte meninger
om, hvorvidt jordsalget er acceptabelt. Hans forældre støtter det, imens hans onkel modsætter sig
det. Fortællingen peger således på nogle af de
underliggende spændinger og forhandlinger, der
lige nu udspiller sig lokalt og nationalt i Uganda:
skal jord danne centrum for familiefællesskab og
traditionelt jordbrug, eller skal det være et middel
til at skabe økonomisk vækst, investeringer og
udvikling? Disse spørgsmål er både relevante, når
kollektiv jord sælges, og når der optages individuelle lån med sikkerhed i jord.
Rent juridisk anerkender Ugandas forfatning
både kollektivt, uformelt ejerskab og individuelt,

registreret ejerskab af jord, men for folk som
James’ onkel kan det være svært at hævde ens ret
til jorden. Hans onkel har hverken de økonomiske
ressourcer eller kulturelle kompetencer, som det
ville kræve at køre en sag i retten. Uden entydig
støtte fra resten af familien kan han heller ikke få
anerkendt sin ret gennem traditionel konfliktmediering. Vredesudbrud og selvtægt var derfor hans
eneste muligheder for at modsætte sig salget.
Ligesom det er svært at få anerkendt sin ret til
jord, når ejerskabet ikke er formaliseret, er det
svært at gøre indsigelser mod jordsalg, når først
det har fundet sted. Udfordringen i at få jordrettigheder anerkendt juridisk bringer mig tilbage til
spørgsmålet om, hvordan James kunne sælge jorden uden hele familiens samtykke. Kort sagt kunne
han sælge den, fordi der var en villig køber. I det
nordlige Uganda er der et voksende marked i
jord, men det er i høj grad uformelt, og jordsalgog køb er ofte baseret på uigennemsigtige, ’bagom-ryggen’ aftaler. Det giver grobund for forvirring og alvorlige konflikter blandt familiemedlemmer, der deler jord, som James’ historie er et
tydeligt eksempel på.
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