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Fra slave til minister
Fire år gammel ble hun revet bort fra jungelen og solgt som slave. 20 år gammel gjenvant
hun friheten. Nå er Margarita Mbywangi blitt den første urbefolkningskvinne som kler en
ministerpost i Paraguay.
ERIK R. SELMER 31. august 2008, 18:48

Da den venstreorienterte tidligere
katolske biskopen, president Fernando
Lugo, dannet sin første regjering i
Paraguay etter 61 års konservativt
styre, kom han med en aldri så liten
overraskelse. 44 år gamle Margarita
Mbywangi, høvding for
Ache-indianerne, fikk i oppdrag å ta
seg av landets urbefolkningspolitikk.
Hjelpepleieren og trebarnsmoren, som
har brukt årene etter at hun slet seg
løs fra tvangsarbeid og slaveri til å
kjempe for sitt folks rett til land,
bruker ellers dagene til å ta artium.

Margarita Mbywangi, urbefolkningskvinnen som drømmer om å utrydde sulten
blant indianerne i Paraguay. Foto: scanpix

– Til klokka tre om ettermiddagen er jeg i regjeringen. Etterpå går jeg på skolen. Om kvelden må
jeg ta meg av barna mine, sier hun til den spanske avisen El Periódico.
«Massakrert»
– Folket mitt ble massakrert. De hvite tok livet av foreldrene mine og overlot meg til en annen
familie, sier hun til avisen.
Under diktaturet til Alfredo Stroessner (1954-1989) ble tilfangetatte jenter brukt som hushjelper i
de mektiges hjem.
– Da jeg var en fire år gammel jente, kidnappet de hvite meg i jungelen og jeg ble solgt flere ganger
til storgodsfamilier. De sendte meg på skole, slik at jeg kan lese og skrive, fortalte hun til
TV-stasjonen Kanal 2 i Paraguay.
«Jeg har en drøm»
Mbywangi er entusiastisk når det gjelder Fernando Lugos politiske prosjekt. Under valgene i april,
stilte hun til valg som senator.
Ikke alle synes noe om at hun skal lede landets urbefolkningspolitikk, selv blant hennes egne
murres det i rekkene.
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– Det er en kvinne; hun kan ikke lede oss, sa Néstor Flores fra Guarayo-indianerne den dagen hun
ble leder for Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), med rang av minister.
Han fikk svar på tiltale:
– Nå er det nok med almisser. Nå åpner veien seg til at vi kan gjenvinne vår verdighet. Samlet kan
vi oppnå det våre forfedre alltid ønsket. Vi må selv være subjekter for vår egen forandring, og ikke
objekter for medynk, vitser eller diskriminering, svarte hun.
Hun har sagt hun vil starte den nye jobben med å arbeide for å legalisere indianernes rett til land.
Og for å bevare skogen.
– Jeg har en drøm, sier Maragarita Mbywangi, at om fem år, når jeg går av som minister, da vil
sulten blant indianerbefolkningen være utryddet og de unge vil ha et verdig arbeid. Og selvsagt, at
urbefolkningen har fått seg utdanning. Synes dere at jeg ber om for mye?
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