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Ramsar Management Planning: Indigenous Peoples’ Rights. 

A case study in the Okavango Delta, by Dr. Karen S Ross. 
 

The Okavango Delta is an inland alluvial fan in NW Botswana, formed by the Okavango 

River which rises in the Angolan Highlands, where the Cuito and Cubango Rivers join to 

form the Kavango River which travels along the Namibia border into the Caprivi Strip. 

On reaching Botswana the river slows and spreads out across the Kalahari sands to form 

a unique inland delta, at the end point of the entire Okavango River Basin. 

 

The case study is based on the actual development of the Okavango Delta Management 

Plan (ODMP), which has as its core these Strategic Goals: 

��  TThhee  oovveerraallll  ggooaall  ttrraannssllaatteess  iinnttoo  tthhrreeee  ssttrraatteeggiicc  ggooaallss  eeaacchh  wwiitthh  sseevveerraall  ssttrraatteeggiicc  

oobbjjeeccttiivveess;;  

��  TToo  eessttaabblliisshh  vviiaabbllee  iinnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  iinntteeggrraatteedd  

rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  OOkkaavvaannggoo  DDeellttaa  

��  TToo  eennssuurree  tthhee  lloonngg  tteerrmm  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  OOkkaavvaannggoo  DDeellttaa  aanndd  tthhee  

pprroovviissiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  eeccoossyysstteemm  sseerrvviicceess  

� TToo  ssuussttaaiinnaabbllyy  uussee  tthhee  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  OOkkaavvaannggoo  DDeellttaa  iinn  aann  

eeqquuiittaabbllee  wwaayy  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  lliivveelliihhooooddss  ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss   

 

��  OODDMMPP  ppllaannnniinngg  pprroocceessss  bboorrrroowweedd  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

��  RRaammssaarr  ppllaannnniinngg  gguuiiddeelliinneess  

��  EEccoossyysstteemm  AApppprrooaacchh  ttoo  wweettllaannddss  mmaannaaggeemmeenntt  

��  MMaaiinn  pprriinncciippllee  iiss  ssttrreennggtthheenniinngg  oowwnneerrsshhiipp  tthhrroouugghh  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  tthhee  

aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbootthh  dduurriinngg  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann..  

  

TThhee  ssttuuddyy  wwaass  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  wwiitthh  aassssiissttaannccee  ffrroomm  IIUUCCNN  

aanndd  tthhee  RRaammssaarr  SSeeccrreettaarriiaatt,,  wwiitthh  ffuunnddiinngg  ffrroomm  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddoonnoorrss..  TThhee  pprroojjeecctt  uusseedd  kkeeyy  

eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt  pprriinncciipplleess  ttoo  gguuiiddee  iittss  ddeevveellooppmmeenntt,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  

ppaarrttiicciippaattoorryy  ppllaannnniinngg,,  iinntteeggrraatteedd  mmaannaaggeemmeenntt,,  ddaattaabbaassee  mmaannaaggeemmeenntt,,  hhyyddrroollooggiiccaall  

mmooddeelliinngg  eeccoonnoommiicc  vvaalluuaattiioonn,,  sscceennaarriioo  ppllaannnniinngg,,  ffeeeeddbbaacckk  mmeecchhaanniissmmss,,  ppiilloott  aanndd  jjooiinntt  

ppllaannnniinngg..  WWiiddeesspprreeaadd  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ssttaakkeehhoollddeerrss  uunnddeerrppiinnnneedd  tthhee  eexxeerrcciissee,,  aanndd  wwiitthh  

rreeggaarrddss  ttoo  iinnddiiggeennoouuss  ppeeoopplleess,,  tthhee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  wweerree  tthhee  DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  tthhee  

TTrriibbaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  tthhee  TTaawwaannaa  TTrriibbaall  LLaanndd  BBooaarrdd,,  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  OOrrggaanniissaattiioonnss,,  

tthhee  ccoommmmuunniittiieess  tthheemmsseellvveess  aanndd  TTrriibbaall  eellddeerrss..    

  

MMoosstt  ooff  tthhee  OOkkaavvaannggoo  DDeellttaa  iiss  TTrriibbaall  LLaanndd  ((oovveerr  9955%%)),,  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  ffrreeeehhoolldd  llaanndd  iinn  

tthhee  aarreeaa..  TThhiiss  mmaakkeess  iitt  ooff  ppaarraammoouunntt  iimmppoorrttaannccee  ttoo  eennggaaggee  tthhee  ccoommmmuunniittiieess,,  bbuutt  aallssoo  

mmaakkeess  ffoorr  aa  cclleeaarreerr  ccaassee  ooff  iinnddiiggeennoouuss  ppeeoopplleess  rriigghhttss,,  ssiinnccee  tthheessee  aarree  aallrreeaaddyy  eennsshhrriinneedd  iinn  

vvaarriioouuss  iinnssttiittuuttiioonnss,,  aanndd  mmaannaaggeedd  bbyy  eexxiittiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  TTrriibbaall  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  TTrriibbaall  LLaanndd  BBooaarrdd..  OOnnee  eexxcceeppttiioonn  iiss  tthhee  MMaabbaabbee  ccoommmmuunniittyy,,  



wwhhiicchh  iiss  llaarrggeellyy  ccoommppoosseedd  ooff  BBaassaarrwwaa  ppeeoopplleess  ((ootthheerrwwiissee  kknnoowwnn  aass  SSaann  oorr  BBuusshhmmaann)),,  

ssiinnccee  tthhiiss  llaanndd  iiss  SSttaattee  oowwnneedd,,  tthhoouugghh  iitt  ddooeess  ccoommpprriissee  lleessss  tthhaann  55%%  ooff  tthhee  OOkkaavvaannggoo  

ddeessiiggnnaatteedd  RRaammssaarr  ssiittee..  HHoowweevveerr,,  iitt  ddooeess  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ffoorr  iinnddiiggeennoouuss  ppeeoopplleess’’  

rriigghhttss,,  ssiinnccee  tthhee  BBaassaarrwwaa  ccoommmmuunniittyy  hhaavvee  ttyyppiiccaallllyy  hhaadd  tthheeiirr  rriigghhttss  iiggnnoorreedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  

ggoovveerrnnmmeenntt,,  ffoorr  iinnssttaannccee  ttooddaayy  tthheessee  ccoommmmuunniittiieess  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  

ttrraaddiittiioonnaall  hhuunnttiinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd  aarree  tthhuuss  mmaarrggiinnaalliizzeedd..  SSiinnccee  tthhee  MMaabbaabbee  ccoommmmuunniittyy  

llaannddss  ffaallll  uunnddeerr  SSttaattee  LLaanndd  lleeggiissllaattiioonn,,  tthheerree  iiss  nnoo  lleeggaall  mmeecchhaanniissmm  ttoo  aaffffeecctt  tthheeiirr  

iinnddiiggeennoouuss  rriigghhttss,,  aanndd  tthhuuss  iiss  aa  ssmmaallll  bbuutt  cclleeaarr  ccaassee  wwhheerree  iinnddiiggeennoouuss  rriigghhttss  aarree  iiggnnoorreedd,,  

bbuutt  tthheerree  iiss  nnoo  lleeggiissllaattiioonn  wwiitthhiinn  BBoottsswwaannaa’’ss  lleeggaall  ssttrruuccttuurree  ttoo  aaddddrreessss  tthheessee  rriigghhttss..  

  

TThhee  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  wweerree  eennggaaggeedd  aass  iinnddiivviidduuaall  ggrroouuppss  tthhrroouugghh  ddiiffffeerreenntt  ffoorr  aa,,  

ccuullmmiinnaattiinngg  iinn  aa  sseerriieess  ooff  mmuullttii--ssttaakkeehhoollddeerr  wwoorrkksshhooppss..  CCoommmmuunniittyy  eennggaaggeemmeenntt  ffooccuusseedd  

oonn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ttrriibbaall  ffoorraa  ooff  BBoottsswwaannaa,,  ccaalllleedd  tthhee  kkggoottllaa..  TThhiiss  lliitteerraallllyy  ““tthhee  cchhiieeff’’ss  

ccoouurrtt””  wwhhiicchh  eexxiissttss  iinn  eevveerryy  vviillllaaggee  ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  uussuuaallllyy  ttaakkeess  ppllaaccee  uunnddeerr  tthhee  llaarrggeesstt  

sshhaaddyy  ttrreeee,,  pprreessiiddeedd  bbyy  tthhee  ttrriibbaall  cchhiieeff  aanndd  iinn  wwhhiicchh  eevveerryy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iiss  

aabbllee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  ––  wwoommeenn  aanndd  mmeenn..  TThhee  ccoommmmuunniittyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  wweerree  eennggaaggeedd  

tthhrroouugghh  aa  sseerriieess  ooff  kkggoottllaa  mmeeeettiinnggss  aanndd  wwoorrkksshhooppss..  OOvveerr  aa  ttwwoo  yyeeaarr  ppeerriioodd  oovveerr  7700  

kkggoottllaa  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  iinn  aallll  ooff  tthhee  mmaajjoorr  vviillllaaggeess  iinn  aanndd  aarroouunndd  tthhee  OOkkaavvaannggoo  DDeellttaa..  

  

TThheessee  kkggoottllaa  mmeeeettiinnggss  ccuullmmiinnaatteedd  iinn  aa  wwoorrkksshhoopp  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  lleeaaddeerrss  ((CChhiieeffss,,  

hheeaaddmmeenn,,  VViillllaaggee  DDiissttrriicctt  CCoouunncciill  mmeemmbbeerrss,,  aanndd  hheeaaddss  ooff  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  

OOrrggaanniissaattiioonnss)),,  wwhhiicchh  lleedd  ttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  oonn  pprriioorriittyy  iissssuueess  wwhhiicchh  rreeqquuiirreedd  mmaannaaggeemmeenntt  

iinntteerrvveennttiioonn..  FFoolllloowwiinngg  tthhiiss  CCoommmmuunniittyy  CCoonnttaacc  ppeerrssoonnss  wwoorrkksshhooppss  wweerree  hheelldd,,  wwhhiicchh  

pprroovviiddeedd  aa  ffeeeeddbbaacckk  lloooopp  ttoo  ccoommmmuunniittiieess  aass  tthhee  RRaammssaarr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  wwaass  

ddeevveellooppeedd  aanndd  ffiinnaalliisseedd..  

 


