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Il

I Kenya har under 196o-talet stora jordarealer, som tidigare ägts

aveuropeer, delats upp på små enheter och överförts på afrikanska

jordbrukare. Denna jordreform - The One Million Acre Settlement Scheme 

har endast berört områden i högländerna, de s .k. ltWhite Highlanus,'! •

Materialet till denna uppsats är samlat under en studieresa till

Östafrika sommaren 1968. Anslag till resan utgick från SIDA och SÖ.

Besök gjordes vid följande institutioner och settlements:

• Department of Settlement, Ministry of Lands and Settlement.
New Jogoo Rouse, Nairobi.

• Map Office, Survey of Kenya, Nairobi.

• Kenya Institute of Administration, Lower,Kabete.

• Nordic Co-op Projeot, Nairobi.

• Ministry of Lands and Settlement, Thomson~s Falls Area,
Thomson;s Falls~

• Thomson~s Falls Farmers Training College, Thomson's Falls.
(Department of Agrioulture) •

• The Division of Health Eduoation, Ministry of Health, Nairobi.

• Eb~ru Settlement Scheme No. 105, Gilgil.

• Lesirko Settlement Schema no. 211, Ol~Joro Orok, Thomson's Falls

• Lietego Settle~ent Scheme, no. 94, Kisii.

• L B -Farm (Laurence Brown), Athi River.
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Jag ägde sextusen e..crcs lalld på farm('Jn~

så jag hade myoket över vid sida..n av
kaffeplantagon.. En del var urskog, o(.;h
omkr:l.ng tusen acres utgjorde mina
squatt.el's Jand, vilk,;:'1; de kt'l.llar sina
shambas. Squ.8.t·~crs är infödingar, som
tillsammans med sint'!. familjer, nH!"

några få acree land t.ill eget b;ru1~ på
en vit mans egend.o~ och som'gengäld
skall arbeta för honom ett 'visst antal
dagar om året.
Måhända såg mina. sq'uatto,rs förhålla'ildot
i ett annat l jus, '~y många a;v dOll1 var
födda på farmen. ooh deras fäder för~

och det va~ möjli~G att 1e b~traktade
mig som en stormäktig squatterph ae;r~8

eget område.

Karen Blixen l

l. BAKGRUND

"White highlands"

Kenya har en yta på 583000 km
2 • Klimat, och jnrdlnån varier\Srr kr~ftigt;

mellan olika delar av landet o Höglandet :.1. s~)fdvä.st har tempererat kl:i.m&'t

och goda jordar. .,

Befolkningen på 9,5 miljoner invånare bor till 80% i dessa högländcr~

Återstoden finns vid Viktorias jöns stränder och på kustslätten utefter

oceanen. I de nordöstra stäppartada delarna föreko~~er fåtaliga bo

skapsskötande nomader.

Högländerna i Kenya betr~'ädesomkring å~ 1900, av brittiska admini

stratörer, som nästan folktomma. Sir HB..rr~l Johnston fastslog a;tt detta

territorium - särskilt efter Ugandajärnvägona tillkomst - var uac~irnbly

suited.for a-:t<1hiteman"s oountrY9'and I cau f:,f}..y this, llith no -'ilhcTlgl:,rt
" ..•••• • ..•.. '.' - *. • .

of injustice to any native race, for the country in question is cithcr

utterly uninhabited for miles and miles or at most its ifu~abitants are

wandering hunters who have no settled home, or whose fixad habitation

is ~he land outside the heaUhy areauo (Johnston, H.H. Report. by His

Majesty's Speoial Commisioner in the Proteetorate of Uganda& Cmd 671,

July 1901). En stor del av områ.det låg 1901 i p:r>'otel::torate'~ Ugandn...
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Guvernören i pro-te~ctoratfY" Östafrika Charles Elliot gick ännu läng-re

och kallade högländerna en Tabula Rasa. (Weight 1955, s. 157).

Till denna uppfattning bi.drog flera olika förhållanden.

F'ör det första hade atamfejder och torrperioder gjort att masaierna

starkt hade decimerats. (Sohultzo 1966, s. Il). Även kikuyu-stammen

håde drabbats e,v sjukdomar och· hungersnöd, Yarvid man delvis lämnat

gamla stamområ<"ten.

För det andra ~ade e1~opeerna ej klart för sig hur det (ursprunglig~)

afrikanska jordbruket rv~erade. Shifting agriculture innebär att stora

arealer. under lång tid ligger oanvända för a:tt så småningom återigen

tas i bruk. Kolonialmakten i olika delar av Afrika hade i början stora

svårigheter att avgöra om et;; landområde var öde eller endast till~

fälligt obrlikat .. I Kongo-området användes termen "terres vacantes" ..

Därmed avsågs arealer som inte nyttjades av någon stam,_ och som följ

aktligen kunde disponeras av kolonialmakten~ I själva verket förekom

i Kongo ytterst obetydliga lIterres vacantes" •

Högländerna fylldes ·fram till 1922 av europeer men också av afrikaner.

Under denna bosättningsprocess uppstod uwhi te hJi.ghlandsl1 ..

Den brittiska. administrationen använde ursprungligen termen "White

highlands" om de områden som var klimatiskt lämpade föreuropeer dov.s.

belägna mer än 5000 fot över havet, och som inte var dckup~rade av afri~

kaner .. Det skall här tilläggas att man officiellt sökte undvika termen.

I juli 1906 a~gavs de av Commisioner of Land endast som den zon som

låg mellan de båda järnvägsstationerna. Kiu och Fort Ternan. (Morgan 1963,

s. 144). Järnvägen betraktades så väsentlig för de tidigaste settlers
"att endast mark inom'räckhåll f'ör denna kunde få kommersiell använd-

ning.

"White highlands" kan också sägas vara namnet på en officiell politik,

som inneba:r at·t vissa. (potentiella) jordbruksområden skulle vara

reserverade för bosättare ay europeiskt eller amerikanskt ursprung ..

Afrikaner och asiater ansågs int e kunna erhålla jord. i dessa områden.

De afrikanska områdenä - klart avgränsade från ",,.,hite highlands" 

definierades genom "the proolamation of recognised African areas" år
. .:"'. ~ . ",".

1926. --De pla:cerades under "Native Lands Trust Ordinanos!!! 1930.

Är 1924 fanns det på höglandet 41.000 km
2 "europeiskt land ll och

125.000 km
2 reservat~(Weight 1955, s. 158).

Under lång tid var det alltså oklart hur "White highlands" skulle

avgränsas. Gränserna fastställdes genom Crown Lands Ordinanoe år 1939.

Detta skedde först 33 år efter det att "white highlands"-politiken

hade proklamerats. (Morgan 1963, s. 142).
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Ur agrargeografisk och kulturlandskapsgeografisk synpunkt utvecklades

i sydvästra Ken;y-a. -tre olika stilar eller mönster.

Det var:

l. Masaierna$ reservat.

2. ~African Tribal Reserves" eller fIAfrican IJand" - de afrikanska
jordbrukarnas omrade~

3. De europeiska f'axmarnas Uvfuite Highlands" •.

Masai~r~as re~~rv~t .

För masaierna, som ut~~tjade de semiarida stäpperna för·sih boskap,

skapades särskilda reservat. DesBa sköts undan för undansöder~t ooh

förstorades. Genom detta frilades betydande arealer för settlement

t. ex. på Laikipiaplatån.

"Africa~~E9;1

De områilen, som 1ll"Spr"L1ngligen var tätast befolkade av jord'br'lllamde·

stammar, var de mod tillräoklig nederbörd och lämpligjo.rd. Bland

dessa var de re,gn.rika tra1cterlJ.a vid Viktorias jön i Nyanza~ch de

mest,för odling,förmånliga delarna aV sluttningarna av Mount Kenya,

Aberdare, Elgeya och the Hills of Ukambani. Afrikanernas shambas låg, och

ligger ofta3t, spridda. Varje familj utnyttjade endast en liten areal

ofta inte ~a~än tre aeros. Kiku~u var mest intresserade aV varma

bördiga jordar, som ger' _'n god skörd av majs.

Just bland Kiku;y-u var markfrågan särskilt brännande. Stammen hade

starkt berörts av den europeiska invandringen. En stor del av de

vitas farmer lll~g på nmrk, som Kikuyu betraktade som sin.

Vissa delar. uppvisade en hög befolkningstäthet. I Kiambu-distriktet

huvudsakligen men ki~-uoefolkning registreras en befolkning per km2

på. 1500 personer.

p~ eu;r.2.P!.'lisk~ :f~c":'!!?-1.'nas lIiihite Highlanq."

Carter Commision defin,iarade de"vita"högländerna. som ett antal l1100k

av' landområden skilda från varandra aV "African IJancl" och Forast

Reserves. Dessa senare räknades till högländerna men var inte till

gängliga för bosättning.

De vitas farmer omfbl.ttade stora. arealer. J3yggne,der~a U.g of'ba höglänt

omgivna av gröna - ·'gams nach britische'1R Gesohmack" •

. (Sohultze .1966, s. 12). AHeer, vattenr~servoirer och ofta. en

landningsbana hörde till bilden. Dit hörde ookså den afrikanske

arbetaren.
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Förutsättningar för en jordreform

Den spända politiska situationen i Kenya under 1950- och början

av 1960-talen hada i myoket sin grmld i jordförhållanderna. Det

s. k. Mau mau-upproret var ett symtom på den jordbrist som rådde.

Tom Mboya påpekade att vid tiden för dessa oroligheter hade "5900

miles2 av Kenyas 20 000 mileg2 mod en nederbörd över 20 tum

reserverats för europeerna, som utgjorde mindre än en prooent

av landets befolkning". (MboYa.1963, s. 139). De vita i Kenya var

aldrig fler än 60 000, varav i Nairobi 24 000.

Omkring 1960 var det uppenbart att självständigheten var nära.

Många afrikaner - främst Kikuyu - krävde jord. Svåra prisstörningar

drabbade landet ooh som en följd av detta kollapsade många europeiska

storjordbruk.

Motiven f'ör en omfördelning av jord i Kenya, inte minst i högländerna,

var starka. Nationalistiska strömningar spelade en stor roll.

Förutsättningarna för en jordreform var goda. Tillgängen på (ledig)

mark i "White Highlands" var stor ooh ökande, eftersom allt fler

europeiska farmare var villiga att sälja sina egendoma.r ... :Regeringen

i Nairobi kunde räkna med bistånd utifrån~ Storbrittanien ~oh Världs

banken lovade att ställa kapital till förfogande så det sk~le bli

möjligt att friköpa de salubjudna arealerna~
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II. GENOMFÖRANDE

Settlement Schemas

En jordreform innebär "a redistri buti.on of property or rights in

land for the benefits of small farmers or agriculturaI labourers".

(Warriner 1969., s. XIV). År 1962 startades ett program för settle

ment schemas i Kenya. Projektet gäl' under namnet"One Million Acre

Settlement Scheme" ooh berör· endast jord, som ägts av utlänningar

i "White Highlands". Department of Settlement använder för dessa

områden termen "Soheduled Areas" (från Agriculture Ordinance 1955).

(1 )

Ansvarig myndi~het

Reformprogrammet administreras från Nairobi. Sedan Department of

Agriculture vägrat att ta hand om genomförandet skapades år 1961

Central Land Board. Namnet var egentligen Land Development and

Settlement Board. Detta blev i april 1962 en del av Ministry of

Lands Settlement and Water Development. I december 1964 :äpdrades

namnet till Ministry of Lands and Settlement. I detta ing~r De

partment of Settlement. Det var Department of Settlement, som fiok

i upp~rag att genomföra The One Million Acre Settlement Scheme.

(1) Här skall endas~ i förbigående nämnas de reformer, som
genomförts i åtskilliga. stamområden. Den äldre termen, "native
lands" (jämför "A:frican Land" och "African Tribal Reservestf) har
ersatts med "special areas".. Dessa reformer har framf'ör allt
kikuyu-distrikten och inneburit att privat äganderätt till jord
fastsla.gits.
Den priveta äganderätten, som introducerades av europ~erna i de
avgränsade högländerna, spreds inte till afrikanska områden,
förrän den·koloniala regeringen lancerade en Ilkontrarevolutionärll

stra.tegi bland kikuyu i samband med1~u mau-oroligheterna. Genom
förandet av den s.k. Sv~ington-planen1954 resulterade i en om
fattande jordkonsolidering och privat äganderätt. Kikuyu accepterade
det nya systemet, trots många svårigheter, och systemet spred sig
till angt'änsande Stammar. .

'. . .' . ~.

Se .. Naidu, N., Land Tenurs Reform and the Process of Land Consolidation
in the Central. PrQnllil~LQt K~!;l,.. ·Sv. Geogr. Arsbok, Lund '967 ..

Sorrenson, M., Counter-Revolution to Mau mau. Land Consolidation
in Kikuyg-land, 1952-1960 (E.A. Inst. of Social Research
Papers) ..

Sorrenson, M., Land Reform in Ki~il.B: Country•.London 1969 ..

Swynnington, R." A Plan tC'_1n,tens:hfx. the Development of Afric~

Agriculture in Kenxa.. Nairobi 1954.



Målsättning för refor~e~

Det program, som antogs 1962 hadEl fyra huvudpunkter:

A. Drygt en miljon aeres jo~~, ägd av e~ropeer, i de s.k. vita
högländerna (~scheduled areas) skulle köpas av regeringen
med kapital från utland..6'c.

B. Dessa arealer skulle delas upp i 30 000 jordlotter, vilka
sedan skulle fördelas bland jordlösa afrikaner.

C. De nyetablerade jordbrt~arna skv~le utbildas för kommersiell
produktion. Samtidigt skulle de försörja sina familjer ooh
bidraga till att betala hela reformprogrammet.

D. Kooperativ verksamhet slallle uppmuntras i de framväXande schemen.

Under diskussionerna kring målsättningen visade sig naturligtvis

flera divergerande uppfattningar. Arthur Gaitskell framhöll 1962

"att jordens fördelning och användning måste baseras på landets

behov ooh inte efter de enskilda stammarnas krav." (Mboya ly63, s.139)

Detta var inte sä lätt att genomföra ooh de ansvariga KANU-ledarna

-måste kompromissa mellan ekonomiska fakta och politiska möjligheter~

Målsättningen innehöll en kombination av politiska, ekonomiska och~

sociala motiv. Vid en värdering av det uppnådda resultatet måste

självfallet hänsyn tas till denna myckei vida målsättning .. ,

Jordförvärv

Ministry of Lands and Settlement lät köpa jord från de eurppeiska

jordägare; som var vilfiga att sälja. Värderingen av farmerna ut

fördes av särskilda tjänstemän och skedde efter 1959 års priser.

Den omfattade mark ooh alla investeringar, som gjorts d.v.s.

byggnader, vägar, cle,mmar, reservoirer ö. s. v. Det förutsattes att

säljaren underhöll dessa tills överföring skedde.

Köpen av farmer började 1961/62, n&dde sin kulmen 1963/64 med

360 000 acres och var i huvudsak avslutade 1965/66. Department

of Settlement hade i jv~i 1968 köpt upp totalt 1,2 miljoner anres.

I och m~d d~tta 3Järmar sig ett viktigt stadiuJu i programmet sitt

slut .'i:9'67 ri-~h-i 'början av 1968 pågick förhandlingar om y-cterligare

oirka 30 000 aoras. Man räknade då med att nå en snar uppgörelse

"to oomplete the Million Acre programmell. (Annual Report 1966-1967)

s. 47). Å andra sidan ~örefaller det som tänkta säljare beslutat

sig för att stanna och driva jordbr~~ i Kenta även i fortsättningen.



Många jordbrukare i högländerna har under de senaste åren tjänat

bra på sina farmer. Detta gör att 1959 års priser inte är attrak

tiva längre.

Redan innan programmet är slutfört har planer på ett nytt projekt,

Harambee Settlement Sohane, presenterats. Se nedan.

Från Department of Settlement har man betonat att försäljningen av

jord på högländerna måste ske frivilligt. Tvång fick inte förekomma.

Man kan emellertid konstatera ettllsocialt"tvång. Detta. har bland

annat tagit sig uttryck i att man finner ytterst få europeiska

jordägare kvar inne i blocken av scheme i dag•.Efterhand har man

i ledande kretsar i Nairobi tydligt visat att man vill ha kvar en

del europeer, som driver jordbruk i högländerna.

Finansiering

Finansieringen sker genom anslag ooh lån till Kenyas regering

Storbrittanien, Världsbanken och Västtyskland. Enligt årsrapport

från Department of Settlemant 1966/67 (s. 12) hade då mer än 23

miljoner pund utnyttjats i programmet, fördelat på markköp (ll~4

milj.), utveoklingslån (4,6 milj.), administration (6,1.milj.)

ooh för 01~Kalou salient, varom mera sedan (1,2 milj.).

Huvuddelen av dessa pengar kommer från Storbrittanien, vars bi

laterala hjälp för "Land. Settlement and Rural Deve1opment'.' till

Kenya uppgätt till 18 milj. pund. (Aid to Agriculture in De,;"e

loping Couritries. OECD-report 1968). Där1ill har Storbrittanien
"

åtagit sig att bekosta en överföring av ytterligare 160 000

hektar till en beräknad kostnad av 16 milj. dollar under perioden

1966-1970. (s.51)



De inköpta uppctela,dE1S sammanhängande block. Dessa
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gjordes till schemas. För närvarande är 135 sohemes helt

eller delvis :i funktion. De är i första hand. av två slag:

l. 10w Density Sohemes

2. High Density Schemes

Till dessa kan läggas de olika typer av kooperativa sett.lements, som

finns.

10'\'1 ~cl~~Es~j;L s~l1,e!U~

Dessa består av relativt. stora enheter. Arealen ligger omkring 100

anres. Stora variationer förekommer beroende på läge, jordmån 0# s.v.

De betecknas som "high incomeH·-enhet.er. Beräknad årsinkomst för

innehavaren är 100 pund + sU-bsistence. }i'ör att 'bli innehavare av ett

LDS ~:r':i.vs ett staJ,~t tal motsvarande minst en tiondel av farmens

värde. Vidare krävs jordl>:ruk~H'1rfarenhet, som skall doktlmcnteras inför

settlement- eller jordbruksi:nstruktör.

farmerna ( o-ts) i dessa varierar ~~ing 20 acres~

Årsinkomsten bör vara 25 till pund + subBistence~ Startkapi

talet ~ som motsvarar stämpelavgif"ter och likna.nde, är endast 125

8hs. Innehavarna uts av Distriot Commisioner med hjälp av lokala

ombud. Utdelningen av jord i high density schemes har många gånger

vari t ett polHiskt instrument. I'bland sker urvalet med hjälp av

lottning. I alla typer av settlement förutsättes det attHplo-l;ten"

sköts av innehavaren och hans familj.

Dessa kooperativ, ofta med ett mycket stort antal ägare-brukare, är

inrikt adeboskapsuppfödning ()ch mekaniserad spannmålsproduktion •

01 'Kal ou salient, det kanske mest uppmärksammade, är ett kooperativ r

skapat genom ett special lån på l d milj. pund f'rån Storbrittanien,

på 140 000 acres ooh med cirka 2000 fa~i1jer som ägare.



Under 1968 har of Settlement, inom ramen för The One
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I\1illion Acre Scd;tl Schenle, Elutfört köp av över 1,2 miljoner

acres jord. Dessa er hade under 1962 - 1968 sUGoesivt

förvandlats till settlorrw!rl;s av olika typer. Alla var dook ej full-

ständigt utbyggda 1968. Många Sil i åtskilliga schemes saknade

ännu innehavare. Det största problemet var emellertid att departe

mentet saknade· fältmätare för utstakning och registrering av dessa

"plots" • 1967 äterstod nära 100 000 acres att dela upp och avgränsa.

(Annua.l report 1966/67, 8. Il)

De 1,2 miljoner &.o1'e8, 80m hitintills överförts, var en del aV (le

3,5 miljoner acres, 80m enligt Department of Settlement, ~!ar Itsuitable

:for settlement" :l. d.e El. k. "soheduled areasn~ Omfattningen av dessa,

som motsvarar I1Hhite Highlands" framgär av karta 1., (Lietego Report

and Settlement Progress Mapy 1964)

1

2'1---.-.------..-..----'~.---+------ ...-----.-----------"'~r_-_t ,,'

Karta 1
Scheduled area.s (::::"White Highland.s")



1

:i. Kenyas

vill drag i den UiiVe'C.K~lULS

& Jag har valt att följa utvecklingen och

tl~~lll\!mt, som mera. noggrant,

Mera .l.LJ,I4I;kI:',uU.l:;j eutaaem15Jlta,j

schemas saknas .. Denna ulj'"ps:at:s

som ägt rum

peka på

Lietego"

1~3 000 000

l

10 il

110 n

140 000 Il

co-oper~:ti;v.
Lesi ko: High d.enei~1

Low

1011 salient:

Karta. 2
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Lietego Set'llemerrt Scheme ligger i sydös ,ra delen av Kisii-distriktet

.' östra delet av N;y"anza (region). Det'äknas, enligt fepartment of

Setlement, tin \'iest-Sotik-blocket. Dat är beläget i utkanten av ett

av K~~yas folkrikaste trakter runt staden Kisii. Höjden över havet är

drygt ~OOO meter (6100-7100 feet). Området är starkt kuperat med lång

sträckta~öjder och vida dalgångar. Den årliga nederbörden är drygt

1000 mm (52 inches). Vegetationen är "grouperl trea grasslandtt.

Befolkningen anges till Gusii.

Presettlement

Under stamkrigen mot slutet av l80o-talet hade det uppstätt zoner utan

bef'Jlkning, vilka låg liksom ett tlno man's lanrl tt mellan olika stammar.

lJenna del av Sotik är ett sådant område mellan Kh';; ocö.Ki psigis

(Morgan 1963, s. 146). När denna del av Kenya senare pacificerades

befanns den obefo kad och tlbesattes" europeiska farmare. Stora delar

av omradet var i ~e atiraktivt för jordbrukande afrikaner medan euro

peen kunde u'tnytt, a demr,ac}' vare investeringar som plog och borrhål.

Under 195()-talet Lgdes L etegofarmen av Mr A. Gun Brot'lhe. Arealen var

på drygt 2(100 aCrE'3. Den låg i en bred kuperad dalgång och hade god

tillgång pr vatten, Det ann l en permanent liten flod med en damm-

anl äggr.ing t en nä;:- ·an peJ 1L'nent ström och sex borrade källor (spring).

EkonoJl'll.byggnadern 18.r nl, ;ta:u. i centrum av farmen. Dit ledde en väg

(trafl<), som varortsättdng på en s.k. West Sotik Council Road
.,

från Sotik 20 miJ;s nordväst ut. Avständet till Lumbwa med ,järnvägs-

station var 70 m)Les.

Kartmaterial: flin Aths of Kenya (\K) och Department of Settlement (ns).
trrckt genom Survey 01 Kenya, Nairobi (N).

AK Kenya, Region: l and District BounQaries, N. 1963.
" Popula'; i.on De'1sity 1943, N. 1959.
fl If II 1962, N. 1963.
" Mean Amnal Rf:infall, N. 1961-
II Vegetatj on, N. 1962.
tf Tribal.nd EtlJ lOgraphic, N. 1959.

DS Map of' Kenya T,and Sei G1ement Schemas 1965, N. 1965

Kenya 1:50 000, Serie Y 731 - Sheet 131/111 Chepalungu
Il 1:250 000, Serie 'Y 503, SA-36-4

F'lygbilder: Praktiskt taget hela Kenya har flygfotograferats sedan 1954 ..
(Skalorna varierar från 1:80.000 för de norra delarna till
1:10.000 för vis~~ stadsområdenJ.
För Lietego finns flygbildmaterial från 1954 och 1962. Detta
material har använts vid framställning av karta nr3 och4 ..



I början på 1950~'!;alet f"örekom på. I,ietego extensiv odling av maja

pyrethX'um. Jordmån-Hu var

och i if

( fanns "good_ a.rable

). Odlingarna låg

s O T I K

f'

"/
/

\
\.
\

\

fa:nr,e:l. 1;11' Gu:n J'h."ollffio hade ookså boskap för mejeri

il 3 )

\
\

väl'rtra de1en
(. \

Scale 1:500000

3. Lietego Farm 1954.

Senare inriktades driften mer och mer på boskapsuppfödning (beef ranohing).

1960 fanns det 1600 djur på farmen. på ett vanligt flygfoto från den

';iden är det svårt a:tt upptäcka större sammanhängande nu-;;.
Huvuddelen av farmens squatters 9 cirka 40 anställda med fa1l1iljer

hade sin hus och odlinga:l' ungefär 500 f11. norr om hU"lludbyggnaderna.
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1 )

s till salu år 1961 företog funktionärer

en värdering. Denna sammanfattades

7125 pund. Priset per <lo!"e IL',)

var regeln, b~ygg:nader; vatt ,st, maskiner, boskap och

växande gI"ödor~ Priset sattes. slut till 29.413 pund. När värde-

ringen var slutförd erbjöd Central Land Board att köpa farmen.

Värderingarna giok i allmäcllet relati1~ snabbt eftersom marken oftast

var väl klassifioerad på högländerna.

900 aeres bed.ömdes som • Mecl ett på 220

aha per aore värderades dessa till 9900 Resten aven, 1335

aeres !!potent hill Ot-::h 150 aores "vlei gI"azingl! sattes till

i en Valuatian ROT""""",",:" (Bi

Värderine.

När Lietego hade

från Central Land Board i

När köpet godkälrlS överfördes farmen för settlement. Detta skedde den

16 januari 1962. Det var i ett tidigt skede av The One Million Acre

Settlement Scheme. Redan i juli 1962 var Lietegos resettIement till

95 %genomförd.

~ttl~~E.:L§cllem!3~P.~.2;t:-~L.i}~i;~

Lietego Schema blev med totalt 1705 acres det näst minsta i Kenya.

Som ett low density scheme indelades det i 54 jordlotter. Dessa

54 plats indelades i tre olika kategorier efter jordkvalite.(Bilaga 2)

r.iedelarealen var omkring 30 aeres, vilket var lägre än som var vanligt

i low density schemes. Priset för farmerna låg mellan 250 och 350 pund.

Lån

Department of Settlement förmedlade två slag av lån.

Land IDan var avsett att användas för att friköpa farmen. För Lietege

uppgiok detta till 6300 shs med en amorteringstid på 30 år. Enligt

planerna skulle den årliga amorteringen vara 480 shs. Pengarna kom

från Storbrittanien.

Develo~~n~.~uppgick till 4600 shs med en amorteringstid på 10 år

och med en årlig återbetalning på 632 shs. Development leans kom :från

världsbanken och delvis Västtyskiand.

Utveoklingslånen fc)reslogs bli ut nytt jade så. s,tt 2000 shs användes f Ch:

inköp av boskap, 600 till byggnader, 600 till staket ooh 1400 till

utsäde. (Bilaga 3)
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P).anering av .2F0duktio!l.~

l':xperter från Department of Settlement oeh Department of Agriculture

gjorde upp planer för den kommande produktionen. Produktionsplaneringen

byggde på erfarenheter från den "europeiska" tiden ooh av den s. k.

;Jwynnington-planen. Man eftersträvade en kommersiell produ.ktion så "att

varje jordbrukare skulle 1:unna betala sina. lån" (Whetham 1968, s. 20).

Den skulle inriktas på majsodling och mjölkframställning .. Som subsistenoe

förslogs odling av majs, bönor, ,-drnbi, grönsaker och potatis ..

'Peodlingen, som spelar en viktig roll runt om Kisii, nämndes inte 1

Lie~egos första produktionsplaner.

Budget;planer

Med utgångapunkt från tidigare produJctionsresultat fastställdes budget

planer för de olika kategorierna. Målsättningen var att en innehavare av

en farm i kategori A skulle nå en kontantinkomst årligen på omkring

100 pund + Bubsistenoe. Målsättningen för kategori B ooh C låg något

Den totala bruttoproduktionen för Lietego settlement scheme beräknades

till 8149 pund (beräknat per acre 4,78) n~ir verksamheten kommit igäng

till 100 %, vilket borde ske efter tre år. Pre-settlementproduktionens

värde angavs i köpeavtalet till 3890 pund (2,28/acre) ..

!iledlemmarl}a i IJieteg:~

'fill innehavare av de 54 fctrmerna i Lietego utsåg~:; medlemmar av Kisii

stammen .. Alla hade tidigare vana vid jordbruksarbete ooh flera hade

förut arbetet på Lietego farm~ Man har i allmänhet sökt undvika att

blanda jordbrukare från olika stammar i sa~ma scheme. Det gick bra i

detta fall men har naturligtvis inte varit möjli~; överallt. Det kan

i detta sammanhang nämnas att trakten kring Kisii tidigare drabbats aV

tvister om jord. Under år 1955 använde medlemmar aV Kisii-stammen

l} 000 pund på tvister om jord (Naidu, N" 196;, 11" 90)" Tvisterna

förefall er att hel t ha upphört"

f?ådgivning

J alla schemes skall finnas expertis för rådgivning" För 5000 aeres i

10\'1 demdty schemes föreskrivs ett visst antal funktionärer under

ledning av 0n Senior Settlement Officer Rådgivningen, som

ofta får form aV undervisning eller övervakning, kan anta stränga

former .. BriE-teTt pn. erfaren personal !:il' här mycket ntor ..
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Lietego Farmers L~.

I det berömda SessionaI Paper no~l påtalas (produoerrt~)kooperationens

viktiga roll då det gäller att utveokla jordbruksproduktionen. Enligt

planerna skulle försäljn:ingen av Lietegos produkter ombesörjas av ett

kooperativ. (Lån till detta utgick inte enligt.-den ursprungliga plane

ringen). Majs, pyrethrum och mjölk var de viktigaste produkterna. Teet

gick utanför& Det tas om hand av Kenya Tea Development Assooiation

(KTDA) •

!;,ietegos utveckling 12~2 -_!-268
Under de första åren efter 1962 skedde en snabb och påtaglig förvandling

i Lietego. Uppdelningen på 54 mindre farmer medförde en revolution i

landskapsbilden. Den äldre farmens huvudbyggnader kom att utgöra kärnan

i ett scheme-oenter. Äldre vägar förbättrades ooh nya planerades ooh

byggdes. De indiv:tduellt ägda farmerna avgränsades med staket. Genom att

det rörde sig om ett litet scheme gick detta relativt snabbt •. Staketen

är ett påtagligt drag i det rurala Kenya i motsats till vad rallet är i

Tanzania. De är också en betydande post i den kenyanske jordbrukarens

budget. (Bilaga 3)

Produktionen steg hastigt under de första åren. År 1965, erter tre års

utbyggnad, uppfattades Lietego som ett av de mest framgångsrika schemen

i hela Kenya. En omfattande nyodling hade skett och det totala produktions

värdet hade mer än fördubblats jämfört med år 1960. (l)

Karta 4 vi~ar situationen 1965, som inte påtagligt skiljer sig från

tillståndet 1968 vad gäller fältens utbredning ooh läge. Kartan (4) är

uppgjord på grundval aven s.k. demarkationskarta (från Dep. of Settle

ment) och flygbildmaterial från 1965. Det samlade blocket av odlingar

pä 1954 ärs karta (3) är upplöst och ersatt aven meraltsplittrad" bild,

med mindre fält fördelade pä de 54 farmerna.

Odlingarne.s utbredning på kartan är snarare under än överdimensionerade.

Detta sammanhänger med svårigheter vid en flygbildanalys. Fält med majs·

ooh pyrethrum är läMia att urskilja. nVallu-odlingar är ofta omöjliga

att upptäoka. Det är dock inte troligt att det förekommer sådana i stör

re utsträckning. Det har Visat sig myoket svårt att övertyga jordbrukar

na i settlement att odla foderväxter. (AnnuaIreport 1966/67, s. 5)

(l) Kifdi-stammen har enLigt Segal gynnats särskilt i settlement-politiken.
S·tammen har :rätt relat.lvt mycket böroig jord och därtill :dkligt i
förhållande till sina behov.
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OIll odlingar i liten skala"

Tydliga.

v&..L'a så

att dok\.IDlentera

sort]. en

flygbildeue Det ~8n

men dessa förefaller ej

Det goda resultatet; 1

1968 var situationen inte

minskat

d08 av minskade skördar 1966 och 'i 967 ..

end.e " :Delshacle produjrtionen

och 'tranaportproblemen

Produktionsnedgången kan bero att illffil brukat sina arealer

alltför intensivt" Det finns flera privatägda traktorer i trakten

och koop0rati'lret har en det är problem ":tn ge"'Gting cult1vation

done". Gödsling nämns ini;e och har säkert nonchaJ.erats ..

Passionsfrukten, som F~n satsat på w har drabbats av sjukdom och därtill

har priserna vid fabriken i Sotik sjunkit starkt~

Mjölkproduktionen anses vara oGillfredsställande - Sotik är ett bra

boskapsområde - ill0ll angivna produktionssiffror är osäkra och för låga.

Det är uppenbart att avsevärda mängder mjölk säljs utanför koopera

tionen och alltså inte blir bokförd.

Sotik Settlement Ca-operative Union har ej lyckats saluföra mjölken

i området på ett til1fredssd,ällande iiiättQ En ny mjölkti.ppsamlings

central har öppnats i Kericho = betydligt närmare fu~ LLunbwa - men

trots detta har maa inte lycka:l;s tral1spor·~er8. mj öl1: från Sotik

området till Kericho tillräckligt snabbt och lönsamte ILietego

önskar man nu att en öppnas i Sotik~ De svårigheter, som mjölk

distributionen har sammanbänger med vägnätets otillräckliga kvalitet.



Inom ramen för Thi$ One Mil1icm Aoro Soheme har et-t stort

även om en stor del av denna inkomst

Mer än 30.500 afrikanska familjer~ mest

i ooh lltvandra.

har fått ?gen jord

en kontantinkomst,

till betala erhållna

familantal

att bruka", De haJ'

lån.•

J,unebu:rit en betydande om-

daning e I Er'eäJ_IE!t för siiorfa:rmer har ett n;y-tt mönster vuxit

fra~m. Små gårdex 9 aV6~änsado med staket, ligger sida vid sida. Ett

vägnät, måhända otillräoklig!;, har vmdt fram och gjort det möjligt

att lättvindigt ett village-oenter med skola, butik ooh mjölkupp-

samlingsoentral"

Överföringen av jord från europeiska till afrikanska ägare har genom

förts smidigt och framgångsrik.t ~ Till de·tta kan ha bidragit att mål

sättningen var klart formulerad oohai:t den genomfördes snabbt~

Processen, som rum under åren 1962-1966 fiok stor politisk och

socia.l l1etydelse~ Den bidrog till att en svår politisk situation

undanröjdes när kravet på var starkt i samband med självständig-

heten~

Den snabba befolkningsökningen i Kenya hade lett till undersysselsätt-

uing i många 1'u1'a1a område:tl;~ Som AH föl jd a\f detta intensifierades

ll..rl)l:miseringen~ i Nairobi nar taok vare settlementen

lyckats kontrollera <1e:nn8

Social Il arrangeraang \' ooh har \mderlättats

genom de 8oh(~me-oenters SOln skapats i var;le se-btlement.

ll:t.l(j evalutH"'a politiska onh soc;j.ala effekter är utomordentligt svårt ~

Det är lättaro at·t 'bedöma de ekonomiska ref:ultaten a.v jordre:f:ormero

Det bör d.ock sägas a:l;t det är t

eftersom många settlemerrts ännu

att uttala

n~tt 100 %etablering$
(

Om man dömer arter erbetalningen av l till Department of Settle-

ment dras de flosta settlements med svårighe-ter" I maj 1967 kommen

terade Kenya·tta dessa svårigheter ooh meddelade a:tt de jordbrukare,

som startade efter den tidpunkten, s1(u11e b'3frias från amorteringar

under de första. två åren .. Det hade då visat sig t'rtt 3000 jordbrukare

196') eJ' g""or+ "'l d-'" ..... ' ,,- - ~" I ~ t - c ~6 '67t. _ ,J "",:1 en a a-~el',-H3T, pa sJ.:na lan e l:i.I'Srapporen 1)0 I

konstateras dook en förbätt över



!:.,2}'l d~nsi ty sg~~ har i en hel del fall vara framgångsrika"

I några :fall har de ända målen öyerträ:ffa:ts~ Förutsättningarna

för framgång har varit relati"V'i stora ef'cersom dessa enheter sköttsa,v

jordbruksutbildat folk" Produktiol1srefmltaten har varit goda" Problemen

har bestått i bristande kt~nskaper i ooh bokföring~

Det största hindret för u:tveckling av många se-ttlement har varit otill

räckliga avsättningsmöjligheter" Det bristfälliga vägnätet har allvar

ligt försvårat den viktiga del av målsättningen? som innebar att pro

ducera och transportera jor<l.bruksproduk:ter till städerna. Det är

naturligtvis inte lätt att förmå en Jordbrukare att produoera grön

saker till avsalu när det inte finns vägar att transportera produkterna

på. För närvarande pågår en undersökning, som skall söka avgöra i vilken

utsträckning vägförbättringar kan anses ekonomiskt berättigade i

settlementen"

I blandade low density sohemes har motsättningar ofta uppstått mellan

olika (stam- )grupper .. Jordbruksminir:rtern McKenzie gick i en tidnings

artikel häftie,"t tillrätta med dessa gräl, som han menade alltför mycket

påverkade resultatet i negativ riktning. (East African Standard, jan 1969)

!1.igh<~nsit;v s9h.~m,e~s visar of'ta~ även enligt de svävande skri-ma års

rapporterna från Department of Settlement y nedslående resultat ekonomiskt

sett. Ide flesta fall är det ·br:i.sta.1'1de in-~resse för ooh erfarenhet av

jordbruk som spöka.r" Farmarnas intresse fär jordbruk är starkt varierand.e

och det är ej ovanligt att en jordbrukare köper grannens "pI(r!;" ooh

därmed ävent~~>ar en del av ideen bakom projektet.

~Tordbruksinstruktörer.!Galar of-i;a om stamskillnader ~ Kiku;Yl1 anses lätt

anpassa sig till den nya. situa.tionep" medan a:ndra sta.mmar har svårig-

heter. Settlementen öster om Nairobi~ befolkade med Kwuba, h2~ uppvisat

dåliga rer3"tlltat. Detta beror~ enligt Senior Settlemen-l; Offioer Lallrenoe

Brown, på att Kam-ba nare NOT farmers" &

De kooper8.tiva sällskapen i båda ty;;>erna av soheme har kämpat med stora

problem. Kooperativen ha.r hitin-ti.lls - ofta misslycka,ts med att på

ett tillfredsställande sätt marklladsföra Bohemens produkter. Det kan

till stor del bero på att medlemmarna ej alltid förstått syftet med

koopera.tionen - den är ju så att sägci- påtvingad uppifrån - och att man

haft svårt att få fram lämpliga ledare~ Den intensiva utbildning, som

sker på detta område på olika håll (Kenya Institute of Administration,

Farmers Tr~dning Centras o~ S. Va) kommer s~ikert att avhjälpa en del a.v

bristerna.
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Kooperativa farmer ooh rancher
---'-'~_. --_..-."-- •.~-
Ärsrapporterna anger här stadiga framsteg och därmed förhoppningar

3T,för framtiden. Beträffande ledarskapet är dock många en illustra

tion till Dumonts negativa uppfattning om storjordbrQ~ med kooperativ

uppbyggn~d i Afrika. Det mest uppmärksammade, Ol~Kalou sa11ent (se

appendix) ooh dess utveokling bedöms gynnsamt. Några kooperativ har

visat en tendens att "falla sönder!! i småbruk, som delas ut till med

lemmarna.

V. FRAMTIDSUTSIKTER

En jordreform av den typ som genomförts i Kenya leder inte som sådan

till ekonomisk utveokling. Det förefaller· dook som om kenyanen på sin

farm i ett settlement scheme i allmänhet väl anpassat sig i sin nya

roll som självägande jordbrukare. Detta är värdefullt på den fortsatta

vägen där det gäller att utbilda jordbrukaren och utveokla koopera

tionen för att nå ökande ekonomiska resultat e Jordbruksutbildningen

bör få ännu högre prioritet ooh regeringen tyoks vara införstådd med

detta. Sekreteraren i jordbruksministeriet framhöll i febe 1969 att

man måste skapa en Farmers Training Sohool i varje distrikt 1I0f high

agriouitural potentiaP' ~ (l)

Om man söker bedöma framtidsutsikterna utifrån de v8~11igaste produkter

na i settlement soheme i Ker~a är situationen inte odelat ljus •

.~.is§tl har varit en viktig exportva:ca. När priset på sisal i Lond.on

gick i botten - 70 pund/t.on cdLL - tvinge.tleB man upplösa d.e kring

resande lag som delvis skötte sisalodlingarna i Western Province Sisal

~)chemeso "Plantation sisal is OllV' . (AnuUe.."\l Repor'l; 1966/67, s. 4).

Sisal skall ersättas av majs0 I årsrapporten sägs att sisalhäokar kan

tjäna som ett alternativ till stängsel •

.~1~.,i§Qdling förkommer på alla schema antingen som cash eller subsistenoe

Grop. Regeringen har hållit orealistiskt höga -producentpriser på maja.

Dessa måste särucas, vilket kommer att p~verka kontantinkomst6n för

tusentals familjer"

?l~~thrumframställningenär den industri, som gjort myoket för att

0kaffa pengar i småodlares fickor är i en svår situ~Gion även den.

Sedan tre år kämpar man med sjunkande priser. Endast genom att höja

pyrethruminnehållet i blommorna kan man konlDlrrera med s~~tetiska in

sekticider (om inte en internationell överenskommelse mot DDT och

J iknande preparat näs). Mc Kenzie, jordbruksministern, har föreslagit

nytt bonussystem för att fä fram ett högre pyrethruminneh&ll~



Kell;,/as d.ilemma är - har man framhålli"l; - att regeringen tvingats ta

ställning till två motsatta. kra,v då det gäller jordbruksa.realerna i

högländerna" :Det har gällt dels den enskilde medborgarens krav på

jord, dels kravet på en effektiv jordbruksdrift i stora (statliga.)

enheter .. Av politiska skäl har de små privatägda enheter kommit att

dominera i d.e gamla lIj.-ihite Highlandsfl" Dessa har i många avseenden

Raft en positiv på Kenyas närir~sliv och de bör på ett

lyokligt sätt l-'::UD.na komplettera de nl arge soala state farm", som

regeringerl avser att sJnwa i ou:t;ny"ttjade delar av ItAfrican Tribal

Reserves" ..

21
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Bilaga 1

Valuation Report:

/Central La~d Board P.O. Box 30445 Nairobi/

Owner

District

Location

Topography

Water supply

Beacon

Natural resources

Soil

Productiol1

Layout

Land

LietegoLtd (A Gun Browne)

West Sotik

8997

20 miles from Sotik which is app. 70 miles from the

railway at Lumbwa..The road of acess is a West Sotik

council road and is bitumenized.

Hilly, intersprBad with wide valleys and rolling

down land..

Adequate? there being a good permaning stream, an

almost permanent \Vater course and six springs ..

All in order

Building stones, brick clay, timber and good nurram

available in adequate quantities.

Genera1ly shallow over a murram structure in the

hillyareas .. A good arable loam on the moderate

slopes and a heairier deap loam in the va11eys.

Small proportions of clay.

Was used entirely for beef ranching in recent years

with a total of 1600 heads .. Previouslyan extensive

arable and dairy farm..

(in· short) Good ..

~le third of the area classified as potential

arable land with the balance as good grazing. Crops

previously grown: maize and phyreth:rUID

IJand Valuation:

900 acres potential good arable Shs 220/acre .i:9900

1335 fl good hill grazing II 100/acre &,6675

150 If vail grazing II 60/acre t450
.i:17025

Valuatian summar~:

IJand
Buildings
Water
l<~encing

Dams
MiseelIaneous (dips)

(Price per acre 12,3)

17025
2490
3633
3825
850

1590

i.:29413
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B:!.laga 3

Flat: Cateporv A.-- __• J.-.-__

Target ineome

Settlement charae

1. I,;:md Ioan

2. Uo.velopment loan

~100 plus subsistence.

7000 /- (shs)

6300/- (30 years - 6.5). Annual repayment 480/...

4600/- (10 " 6,5). " " 632/-.

shs
Livestock 2000

Building 600

1<'en r,ing and tool s 600

8stablishment of crops 1400

4600/-

StRm"!) duty 140

Legal fees 40

1() cr:; oepost t of l and 700

One cow, valued 500

13eo/-



Bilaga 4

2'5

0,5 aarl? hO:;lAste·'!

?,O Il s'Ibsis tenoe

f),') Il mnize

1,5 .. le;,! nnderS0WY'

17,0 II ;srazing

'30,0 Il

T,.T.T.

5
1 hetfpr 1

1 Y~·'1r1. in,': n.r,n, 1 oa] f 1 I')

1 ~111 } (' () VI

EXDenses.

9 af':r'cs maize

5 C0WS

1 heifer

year.linr

1,5 acr8S le~r nnr10.l'sown

~no/-., ..

"J.n!_ 'eech

1113/-'~er ac:re

70/- '~E'7' a1"r111''1

1287/
'350/

70/-

Go,!- .~. a

Total gross incom~.

Tota.l expenses

Total loan repayment

Cash margin te farmer

5117

1fJ30

111?

21 73 t 1OF! (:)1). n el s )
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