Stolta masajer på besök i Tjuvkil
I flera år har Anneli Utter samarbetat med massaier i Kenya.
Häromdagen hälsade en grupp vänner på henne i Tjuvkil, för att berätta om sin kultur och om
savannens djur.
De kommer från Masaimaras savann i Kenya och har tidigare i sommar dansat och berättat sin
historia i Kolmårdens djurpark. Ett rasistiskt inslag, tyckte en docent vid Linköpings universitet,
som ansåg att ”jippot väckte liv i gamla koloniala tankegångar”.
– Helt fel, tycker safariguiden Philip Ole Leuka, som tog illa vid sig av skriverierna.
Stolt folk
Han betonar hur stolta massaierna är över sitt land och sin kultur.
– Här verkar ni sakna en social kultur. Många svenskar är så blyga och är nästan lite rädda för oss.
Vad beror det på? undrar han och berättar att det är hans första besök i Sverige.
– Vi är här både för att besöka våra vänner och för att berätta om vår verksamhet. Innan vi åker
tillbaka ska vi också göra ett besök på Kenyas ambassad i Stockholm.
Hopp attraherar tjejer
Massaierna är unika såtillvida att de fortfarande lever på ett traditionellt sätt utan influenser från
västvärlden.
– Vi har vårt eget ledarskap och vi är fortfarande beroende av kor för vår försörjning, berättar
Philip.
I likhet med sina kamrater är han klädd i rött, massaiernas färg i ett land där korna är kungar.
– Kon ger kött, mjölk och blod och det är allt vi behöver i vår kosthållning. Skinnet används istället
för madrasser. Ben blandas med örter till en soppa som används i medicinskt syfte, och av hornen
gör vi smycken, så ingenting går till spillo, berättar Philip efter att han och de andra unga männen
framfört tre danser.
I den ena gäller det att hoppa så högt som möjligt.
– Ju högre du hoppar, desto fler tjejer får du!
För en massai ger det stor prestige att äga många kor. Att döda ett lejon ger också mycket respekt.
– Men vi äter aldrig lejonkött. Det är tabu, konstaterar Philip Ole Leuka.
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