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ORDFÖRANDENS SPALT

Under några veckor i september-oktober 
i år så besökte jag bl.a. Rukwa. Jag var 
där tillsammans med en representant 
från DHR Jämtland. DHR Jämtland 
stödjer sedan 1995 olika kvinnogrupper 
inom CHAWATA (Tanzania Association 
of Disabled people). Med början nästa 
år så ska kvinnorna få möjlighet att lära 
sig läsa, skriva och räkna. De kommer att 
organisera undervisningen själva med 
stöd från distriktets utbildningsansvariga 
och med ekonomiskt stöd från DHR 
Jämtland. Vi träffade 35 kvinnor på ett 
seminarium kring det nya projektet. 
Det visade sig att endast 6 av dem 
kunde läsa och skriva! I en nyligen, av 
Kaganzi Rutachwamagyo- CHAWATA,  
genomförd undersökning i 6 regioner 
så visade siffrorna på att 30-40 % av alla 
personer med funktionshinder inte kan 
läsa och skriva. 

Denna undersökning visade också att 
över 40 % av de tillfrågade (samtliga 
vuxna personer) var helt beroende av 
släkten eller av tiggeri för att överleva!

Dessa uppgifter stämmer väl överens 
med de erfarenheter jag har från 5 års 
arbete med CHAWATA Kagera. De 
flesta tanzanier är fattiga och många 
är analfabeter men för personer med 
funktionshinder så är situation många 
gånger värre.

Jag hade dessa uppgifter i huvudet när 
jag kom över broschyren “Tanzania 
without Poverty- a plain language guide 
to Tanzania´s Poverty reduction Strategy 
Paper”. Det är en ambitiös och detaljerad 
beskrivning av fattigdomen i Tanzania 
och hur den ska bekämpas. Men… inget 
nämns om personer med funktionshinder. 
Under t.ex. “Health” nämns inget om att 
avsaknaden av tekniska hjälpmedel som 
t.ex. trehjulingar, ortoser, proteser och 
rullstolar gör livet ännu besvärligare 
för en person med ett funktionshinder. 
Under avsnittet om utbildning nämns 
inget om problemen för en döv eller 
blind person att få utbildning.

Nu är denna inställning bland 
myndigheter på intet sätt unik för 
Tanzania. Eftersom många personer med 
funktionshinder inte är utbildade, inte 
har arbete, inte engagerar sig politiskt 
och inte protesterar så “existerar” inte 
deras problem. Det har tagit lång tid för 
handikapprörelsen i Sverige att nå fram 
till där vi står idag.

Kanske börjar det röra på sig också 
i Tanzania. Nästa år så kommer en 
“Nationell handikappolitik” att läggas 
fram för parlamentet. Visserligen så 
har inte de tanzaniska handikapp-
organisationerna tillfrågats men ändå..! 
Mr. George Kameka, commissioner på 
Social Welfare department i Dar sa att 
”vi myndigheter måste komma bort från 
inställningen   att handikappolitik bara är 
något för dem på Social Welfare”. I den 
föreslagna Nationella handikappolitiken 
så är det klart uttalat vilket ansvar alla 
myndigheter har.

Hur som helst så är det mycket 
som händer på handikappområdet, 
och på andra områden, i Tanzania. 
Det är intressant att följa debatten 
på gräsrotsnivå inom CHAWATA. 
Långsamt, långsamt inser fler och fler 
av medlemmarna vad orsakerna till deras 
problem är.                 

Bo Svensson
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För två år sedan gästade jag skolan, pratade 
med elever. Dom ville lära sig perspektiv. 
Det tyckte jag var lite lustigt, eftersom jag 
kom ihåg hur kubistena gjorde sig av med 
centralperspektivet just genom afrikansk 
skulptur. Men i Bagamoyo 100 år senare var 
rätt eller fel perspektiv mycket betydelsefullt 
för om en bild är bra eller dålig. Så är det inte 
alls på konstskolor i Sverige.

Svenska Institutet möjliggjorde min workshop 
vid Skulptörskolan i Bagamoyo mot att skolan 
skulle bidra med logi.

Louis Melin hjälpte mej hitta den rätta 
personen i Bagamoyo för att få låna lokal i det 
gamla tyska fortet, där vi kunde jobba. Perfekt 
för perspektivövningar! Massor av vinklar 
och vrår. Han hjälpte mej köpa material som 
behövdes. 

Till undervisningen bjöd jag också in elever 
från College of Arts målarlinje och fria 
konstnärer från Bagamoyo. Över 40 elever 
jobbade med perspektiv en vecka. Eleverna 
arbetade som bara den. 

Från Sverige hade jag med mej 49 st 
plexiskivor i A4-format och akvarellpenslar. 
Tusch köpte vi där.

Om man håller plexiskivan alldeles stilla 
i handen, tittar med ett öga, håller huvudet 
prick stilla och med tusch ritar på skivan 
det man ser, så får man en alldeles perfekt 
centralperspektivisk bild. Det är jobbigt: Att 
hålla skivan och huvudet stilla, och att titta 
med ett öga. Men eleverna jobbade väldigt 
koncentrerat. Vi gjorde både interiörer från 
fortet och porträtt på varandra. Vi upptäckte att 
denna väldigt praktiska övning överensstämde 
med teoretiska lektioner dom tidigare fått i 
perspektiv. Vi hittade ”the vanishing point” i 
verkligheten, bland fortets vindlande trappor!

Jag kan inte kiswahili, och bara några få av 
skulptureleverna kunde engelska, men dom 
engelsktalande översatte gärna. Jag visade att 
centralperspektiv i bilden talar väldigt noga 
om var konstnären, fotografen befinner sig. 
Bara man flyttar sig en liten bit, blir bilden en 
helt annan. Jag beskrev att kubisterna tröttnade 
på att beskriva sin egen position. Dom var mer 
intresserade av att beskriva tinget i sig. Hur 
gör man det? Kubisterna tittade på afrikanska 
skulpturer och letade efter vilka formregler 
som gäller där. Centralperspektivet är ett 
förhållningssätt, bland många andra, typiskt 
västerländskt.

Vi upptäckte att Indiska Oceanen var 
beroende av om vi satt eller stod, när vi tittade 
på den. Horisontlinjen följde oss upp och ner. 
Det är inte bara månen som påverkar havet!

Men vi höll inte på med perspektiv hela 
månaden. Andra veckan introducerade jag 
grundering och äggoljetempera. Min tanke 
var att vi skulle använda billiga material, 
som är lätta att få tag i. Till grundering kan 
man använda gips eller krita och gelatin eller 
pärllim, d.v.s. slakteriprodukter. Det tänkte 
jag skulle vara väldigt lätt att få tag i. En elev 
erbjöd sig att försöka i Dar es Salaam efter 
att vi misslyckats i Bagamoyo. Men han blev 
utskrattad vart han kom i Dar: ”Har du tappat 
benet?” Även hjälpsamma Mr. Melin gick bet 
på gelatin. Fanns inte i supermarket i Dar. 
Harts till äggoljetemperan var ett lika stort 
problem. Men en hjälpsam indier på hotellet 
skulle in till Dar. Han kom tillbaks med ”glue 
from trees”, kåda. Det gick att lösa i varmt 
vatten. Det gick att använda istället för pärllim 
i grunderingen. När limmet tog slut, bad jag en 
elev att  samla kåda. Den löste upp sig snällt i 
varmt vatten, och jag använde den som harts i 
äggoljetemperan.

Eleverna målade som besatta, panåerna hade 
en svindlande åtgång. Jag fick låsa in lagret i 
mitt hotellrum på nätterna. På fredagen hade 
vi en fyra timmars genomgång av allt dom 
gjort. Det blev en väldigt givande diskussion 
om komposition, komplementfärger och dom 
skrattade glatt när dom struntat i perspektivet.

Tredje veckan introducerade jag att måla 
med lera. Väldigt tacksamt i Tanzania som 
har så många färger på lera. Kanske en 
exportartikel?? Man löser upp lera så den blir 
lös som filmjölk, blandar i linolja och mosade 
tidningar. Vi fick låna en stor trämortel av en 
granne.  Man kan också förstärka färgerna 
genom att blanda i lite pigment. Färgen blev 
tjock och härlig – som oljefärg, fast mycket 
torrare. Dom målade tysta och koncentrerade. 
Små grupper av studenter hittade avskilda vrår 
i fortet. Några gjorde landskapsstudier strax 
utanför. En del dröjde sig kvar när jag packade 
ihop för dagen. Baksiderna av panåerna togs i 
bruk. Många studenter gjorde stora framsteg. 

Sista veckan ägnade vi åt att göra en 
animerad film av en gammal saga. Jag hade 
träffat Lars Johansson och Verena Knippel 
i Bagamoyo. Dom höll på att dokumentera 
muntlig kultur i trakten med videokameror 
och bandupptagningar. En av deras filmer hade 
blivit misslyckad, men sagan och berättandet 
var väldigt fint. Dom frågade mej om inte mina 
elever kunde göra någon sorts illustrationer av 
sagan. Det gjorde vi. Dom lyssnade på sagan 
flera gånger. Jag fick den berättad för mig 
och delade in sagan i bakgrunder och figurer, 
så fick eleverna välja vilken del dom ville 
göra. Många av studenterna hade hört sagan 
många gånger som barn. Det visade sig vara 
en saga som var spridd över Tanzania. Nu 
ska målningarna filmas och bearbetas i Lars 
och Verenas animationsprogram, och kanske 
köper Tanzanias TV den. Kanske också SVT? 
Kanske, kanske får ni lite betalt så småningom, 
sa jag. Hur det än går med det, tror jag det gav 
dom idéer. Det finns andra arbetsuppgifter för 
konstnärer än att sälja skulpturer och tavlor.

Text och foto: Lotta Lagercrantz

Perspektivövningar i 
Bagamoyos fort
Skulptörskolans elever får nya insikter när konstnären Lotta Lagercrantz med 
bidrag från Svenska Institutet håller kurs i Bagamoyo. Lottas foton av elevernas 
målningar återfinns som ett uppiggande inslag i andra delar av denna tidning.

Målning på plexiskiva
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Flopp eller succé?
Det har redan skrivits mycket i svenska media 

om mötet och värderingarna om nyttan varierar 
förstås beroende på rapportörens bakgrund 
och inte minst förväntningar. För egen del så 
tycker jag att resultatet kan karaktäriseras som 
väl godkänt. Tvärtemot vad som befarades 
på det sista förberedelsemötet på Bali så 
lyckades de sydafrikanska värdarna få ihop ett 
ganska bra utkast till handlingsprogram som 
slutförhandlades i Johannesburg. Och trots att 
inte Bush kom till mötet så lyckades inte USA 
blockera förhandlingarna, utan snarare ledde 
det till en starkare diskussion om kulturell 
identitet och fattigdomsfrågor. 

Genom toppmötet har begreppet hållbar 
utveckling med dess tre dimensioner 
- ekonomiska, sociala och miljömässiga 
- blivit definitivt erkänt och accepterat och 
har börjat omsättas i praktisk handling. 
Tvärtemot vad många befarade före mötet 
så gjordes inte heller några avsteg från den 

plattform, Agenda21, som antogs i Rio, 
utan istället kommer nu Action21 som en 
konkretisering av hur Agenda 21-arbetet ska 
kunna vidareutvecklas och omsättas i praktisk 
handling. I detta arbete spelar  FN:s s.k. 
Milleniemål en viktig roll.

Toppmötet i sig gav också anledning till att 
arrangera en mängd olika utställningar och 
seminarier som på olika sätt speglade vad som 
hänt i världen sedan konferensen i Rio 1992. 
Det var mycket lärorikt och inspirerande att 
vandra runt på detta ”miljöns Kiviks marknad” 
där en rad olika goda exempel lyftes fram. Det 
var projekt från världens alla hörn och med 
alla typer av ”projektägare” - alltifrån BMW:s 
vätgasbilar till kvinnoprojekt i Soweto. Detta 
visar också att oavsett vad som händer i de 
slutna förhandlingsrummen så är kraften i 
Agenda-arbetet inte minst på lokal nivå nu så 
stark så att det rullar på med hjälp av krafter 
som inte bara styrs av marknadskrafter och 
centralregeringar.

Kampen mot fattigdomen
Genom att toppmötet ägde rum i 

Sydafrika så förstärktes fokuseringen på  
fattigdomsfrågorna. En central utgångspunkt 
blev också FN:s milleniedeklaration 
där världens ledare börjat sätta upp 
klara utvecklingsmål som att halvera 
världsfattigdomen till år 2015. 

Fattigdomsfrågorna kom också att genomsyra 
debatten och de ställningstaganden som 

WEHAB
WEHAB är ett nytt begrepp i 

utvecklingsdebatten. Det är en förkortning av 
de fem nyckelområden (Water Energy Health 
Agriculture Biodiversity) som prioriteras i det 
handlingsprogram som antogs vid mötet och 
för vilket man nu försöker mobilisera stöd från 
biståndsgivare, företag och andra partners.

Vatten (W)
1,2 miljarder människor saknar idag 

tillgång till tjänligt dricksvatten och 2,5 
miljarder människor saknar tillgång till 
grundläggande sanitet. 12 miljoner dör varje 
år i sjukdomar orsakade av orent vatten 
och otillräcklig sanitet. De flesta av dessa 
är barn. För att förändra denna situation 
antogs i Johannesburg ett nytt mål att till år 
2015 halvera andelen människor som saknar 
tillgång till vatten och grundläggande sanitet. 

Världstoppmötet om hållbar utveckling hölls 26 augusti till 4 september 
i Johannesburg, Sydafrika. De sydafrikanska organisatörerna anger att 
närmare 40,000 människor, varav ca 100 regeringschefer, deltog i toppmötet 
och dess kringarrangemang som utställningar och sidoaktiviteter. En som 
trängdes i denna skara var Tommy Månsson som här ger sin rapport.

FN:s Milleniemål
1. Utrota extrem fattigdom och hunger. 

Målet är att halvera antalet människor 
med en inkomst under en dollar per 
dag till 2015.

2. Ge alla barn rätt till utbildning.
3. Öka jämlikheten och stärk kvinnors 

ställning.
4. Minska barnadödligheten.
5. Förbättra mödravården.
6. Bekämpa HIV/AIDS, malaria och 

andra sjukdomar.
7. Säkerställ en miljömässigt hållbar 

utveckling.
8. Utveckla ett globalt partnerskap för 

utveckling.

togs under mötet. På fråga efter fråga som 
tillgång till hälsa, vatten, bostad, energi osv. 
så kom fattigdomskopplingen med och på ett 
mer integrerat sätt än vad som varit vanligt 
tidigare. 

AIDS/HIV
Ett område med stark koppling till 

fattigdomsperspektivet är AIDS/HIV. Detta 
kom också att bli ett starkt inslag i såväl det 
officiella förhandlingsmaskineriet som i alla 
kringaktiviteter. Exempelvis dominerades en 
utställningshall av en jättelik röd kondom som 
seglade i skyn som ett ståtligt luftskepp. 

Det gavs också flera goda exempel från Afrika 
där man integrerat AIDS-problematiken i 
det lokala Agenda 21-arbetet. Framförallt 
så är detta inriktat på information och 
upplysning. En vanlig metod i Sydafrika 
är att frivilliggrupper samlas och gör 
”pins”  som sedan säljs och ger pengar till 
informationsarbete. Och för kvinnorna från 
Soweto så gav förstås försäljningen av sådana 
pins till alla mötesdeltagare ett extra bidrag till 
deras kampanjarbete.

Biologisk mångfald?     Målning från Lottas 
kurs.

Rapport från Johannesburg - 
Ett toppmöte för Afrika och världen
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Ett globalt handlingsprogram för hur detta ska 
genomföras upprättades också.

Energi (E)
Energifrågorna kom i fokus i Johannesburg, 

och detta inte bara p.g.a. klimatfrågan. Det 
finns också en klar fattigdomsaspekt med.  I 
världen totalt saknar 2 miljarder människor 
tillgång till acceptabla energikällor och 
är beroende av ett ineffektivt samlande 
av brännved. Av dessa bor 600 miljoner i 
Afrika söder om Sahara. Denna grupp av 
människor med otillräckliga energiresurser 
ökar i världen och framförallt i Afrika och 
därför talas nu alltmer om ”energifattigdom”. 
En överkommelse uppnåddes om att öka 
tillgången till energi genom att dessa frågor 
integreras i nationella utvecklingsplaner och 
strategier för fattigdomsbekämpning. En 
livlig diskussion uppstod om vilka former av 
energi som bör prioriteras. Tyvärr uppnåddes 
ingen enighet om konkreta årtal och tydliga 
mål för hur andelen förnybar energi ska öka. 
Här var USA och OPEC-länderna de stora 
bromsklossarna, men även många afrikanska 
länder var negativa. Det berodde framförallt 
på en het diskussion om vattenkraftens framtid 
och där finns fortfarande en mycket stor 
outnyttjad energipotential i många afrikanska 
länder.

Hälsa (H)
Hälsofrågor, och inte minst AIDS/HIV-

problematiken, har nu definitivt kommit 
att integreras med miljö och andra 
utvecklingsfaktorer. Detta innebär att 
framtidens Agenda21-arbete måste integrera 
även hälsofrågor för att en hållbar utveckling 
ska vara möjlig. I detta arbete behöver inte 
minst barnens situation komma i fokus.

Jordbruk (A)
En ny tyngdpunkt kommer att läggas på 

”food security” vilket innebär en insikt 
om att vi lever i en öppen värld där inte 
minst subventioner och handelshinder är av 
avgörande betydelse för hur tillgången till mat 
i världen framöver kommer att se ut. Även om 
mötet antog vissa mål och viljeförklaringar är 
det dock en lång väg att gå innan alla dessa 
regelsystem har korrigerats.

Biologisk mångfald (B)
Betydelsen av att värna den biologiska 

mångfalden kom på dagordningen vid 
Riomötet för tio år sedan. Sedan dess har väl 
engagemanget speciellt i utvecklingsländer 
inte varit särskilt stort och därför är det viktigt 
att en markering görs. För många länder, inte 
minst i Afrika, så finns det också en ekonomisk 
potential i den biologiska mångfalden så 
därför är t.ex. patent- och äganderättsfrågor till 
denna form av ”global commons” av oerhörd 
vikt att klara ut. 

Nya partnerskap
Frågor om globaliseringens effekter, 

handelsfrågor och en ökad medverkan från 
företagens sida var stora och centrala frågor 
i Johannesburg. Sverige och flera andra 
länder har drivit frågorna om hur man kan 
få globaliseringen att verka för en hållbar 
utveckling. Tyvärr  så kom man inte så långt i 
dessa frågor som var önskvärt exempelvis vad 
gäller frågan om utfasning av miljöskadliga 
och handelssnedvridande subventioner. 
Däremot presenterades många nya initiativ, 
s.k. partnerskap – frivilliga överenskommelser 
mellan företag, NGO:s  och offentliga 
organisationer. Totalt presenterades över 300 
sådana partnerskap.   

Ett exempel på partnerskap som presenterade 
i Johannesburg kom från Tanzania. I 
Mpwapwa i centrala Tanzania så har 
företaget Dow Chemical tillsammans med 
Anglican Church, Clean Air Action Group 
(en internationell NGO), universitetet i 
Dar es Salaam och lokala aktörer sedan 
1998 genomfört ett utvecklingsprojekt för 
trädplantering och markvård. Syftet är att med 
massiv trädplantering stoppa ökenspridningen 
och minska markerosionen i området. Hittills 
har över en miljon träd planterats. Utbildning 
och information till lokalbefolkningen utgör 
centrala moment i projektet som också 
löpande utvärderas. Givetvis stödjer företaget 
Dow Chemical inte detta projekt av ideella 
skäl utan  förväntar sig givetvis någon form av 
långsiktig utdelning i form av goodwill vinster 
och framtida marknadsandelar. 

Det som är nytt med denna typ av private-
public partnership är att man prövar nya 
samarbetsmönster som förhoppningsvis 
kan peka på flera nya former för  
utvecklingsprojekt. En förutsättning för att 
de ska lyckas är dock att man kan bevara en 
integritet i projekten så att de inte får styras av 
kortsiktiga vinstintressen. De är också viktigt 
att dessa nya  samarbetsformer inte ersätter de 
gamla utan ses som komplement.

Tanzakesho
I Tanzania har arbetet med miljö och hållbar 

utveckling sedan Rio-konferensen gått ganska 
trögt. Man har uppenbart haft svårt att ta till 
sig dessa frågor och praktiskt omsätta detta i 
det lokala arbetet. Man har dock myntat ett 
uttryck för Agenda 21 -  Tanzakesho (ung. 
”morgondagens Tanzania”) och med stöd 
från UNDP så har vissa kapacitetsskapande 
åtgärder genomförts. Vissa kommuner som 
Mwanza och Morogoro har också påbörjat 
ett lokalt Agenda 21 arbete. Jag pratade 
med kommundirektören Ms. Ndimbo från 
Morogoro och hon menade att man nu börjar 
bli mogna och motiverade att starta ett lokalt 
Agenda 21 arbete i fler städer i Tanzania.

Text och foto: Tommy Månsson

Mr. B.P. Chacha  från organisationen 
Foundation HELP i Musoma hade täta 
överläggningar med hemmaopinionen 
och deltog flitigt i NGO-lobbyns arbete i 
Johannesburg.

Exempel på billiga bostäder var ett område som lockade många både från nord och syd.

Dars borgmästare Kleist Sykes med VD 
för UN-Habitat Anna Tibaijuka och WHO 
representant Wedson Mwambazi i ett möte om 
Dars upprustning inför mötet i Johannesburg.
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Bagamoyo
I Bagamoyo besökte vi det nyligen 

nedbrunna College of Arts, som nu planeras 
bli återuppbyggt med norskt och svenskt stöd, 
Skulptörskolan som via Forum Syd får stöd av 
Svensk-Tanzaniska föreningen, det SAREC-
finansierade lilla museet vid Kaole Ruins, 
de Sida-stödda rehabiliteringsprojekten 
vid Caravan Serai respektive Nassir Virji 
House samt katolska kyrkans rehabiliterade 
slavmuseum.  Vidare förde vi samtal med 
studenter från Department of Architecture and 
Development Studies vid Lunds Universitet 
som under Professor Lars Reuterswärds 
ledning genomför fältstudier i Bagamoyo för 
tredje året i rad.

Tabora
En huvuddestination under resan var Tabora, 

nu centralort i regionen med samma namn 
med ca 200 000 invånare. Från 1850-talet och 
några decennier framåt var Tabora en viktig 
knutpunkt för främst arabiska slavhandlare 
och affärsidkare; här fanns den viktigaste 
hållpunkten på vägen mellan Bagamoyo och 
Ujiji, och här fanns skiljevägen för dem som 
vek av norrut mot Lake Victoria och Buganda 
i nuvarande Uganda. Tabora är idag en lika 
viktig knutpunkt genom de järnvägslinjer 
som byggdes för ca 100 år sedan i de gamla 
slavkaravanernas färdriktning. Det tar idag två 
dagar att åka tåg från Dar es Salaam till Tabora 
och ytterligare någon dag för att nå fram till 
slutstationerna i Kigoma eller Mwanza.

Tabora är i det självständiga Tanzania 
känt för något annat och lika viktigt. Här 
etablerades på 1920-talet några av landets 
första Secondary Schools.  Den första 
politiska ledargenerationen, inkl Julius 
Nyerere och många av dem han senare kom 
att omge sig med (Rashid Kawawa,Joseph 
Warioba, Cleopas Msuya, Francis Nyalali m 
fl), samlades här från Tanganyikas olika delar 
för att få sin sekondärskoleutbildning. Denna 
gemensamma erfarenhet är en viktig faktor i 
förklaringen till varför Tanzania har lyckats 
bättre än många andra afrikanska länder 
med att bygga upp en nationalkänsla där 
stamtillhörigheten spelar en förhållandevis 
liten roll. I Tabora var också Barbro Johansson 
verksam under några minnesvärda år på 1960-
talet som rektor för Tabora Girls School.  Med 
stöd av Nyerere gjorde hon en historisk insats 
för att värna om unga flickors integritet och 
rätt till utbildning.

Chief Fundikira
Under dagarna i Tabora i början av mars 

för vi långa samtal med Chief Fundikira, nu 

Sverige har sedan några år tillbaka varit 
engagerat i ansträngningarna att bevara gamla 
kulturmiljöer i Zanzibar och Bagamoyo. Just 
nu fokuseras dessa ansträngningar på att 
försöka föra upp “Bagamoyo and the Old 
Slave Route” på UNESCOs lista över World 
Heritage Sites. Sida/SAREC är huvudsponsor 
för en större konferens om “The Past, Present 
and Future of Bagamoyo” som skall äga rum 
i september i år. Detta långvariga engagemang 
i kombination med ett tre veckor långt besök 
här av Per Wästberg blev utgångspunkten för 
en kulturhistorisk resa – i slutet av februari 
och början av mars - genom dagens Tanzania, 
där vi följde i slavkaravanernas fotspår men 
i omvänd riktning: med början i Zanzibar 
och Bagamoyo via Tabora och Urambo till 
Kigoma och Ujiji vid Tanganyikasjöns östra 
strand. Med på resan var också Anita Theorell, 
f d kulturchef på Sida och nu fram till 2003 
enda givarrepresentant i styrelsen för Mfuku 
wa Utamaduni (Tanzania Culture Trust Fund), 
och Berit Rylander.  I planeringen ingick att 
vid de olika nedslagen under resans gång 
sammanträffa med författare, kulturarbetare 
och kulturpersonligheter; detta för att 
ytterligare bredda och befästa det omfattande 
samarbete som förekommer mellan Sverige 
och Tanzania på kulturområdet.

Zanzibar
Resan började alltså i Zanzibar. Där 

sammanträffade vi bl a med Zanzibar Writer´s 
Association, där Per Wästberg talade på 
temat ”African Literature in an International 

Perspective”. Vi talade även om Zanzibars 
möjligheter att dra nytta av stödet via Tanzania 
Culture Trust Fund. En av de ledande äldre 
författarna i Zanzibar, Haji Gora, fick för övrigt 
i år en av kulturfondens årliga utmärkelser, Zse 
Zse Award. Vi förde samtal med representanter 
för Stonetown Conservation and Development 
Authority (SCDA) om det svenska stödet via 
Aga Khan Culture Trust (AKCT) och om 
de spänningar som finns mellan dessa båda 
institutioner f n. Slutligen fick vi tillfälle att 
diskutera kultursamarbete i bred bemärkelse 
under en nära tre timmar lång lunch i State 
House med president Amani Karume och hans 
hustru Shadya Karume. 

Tanzania Culture Trust Fund
Mellan Zanzibar och Bagamoyo hann vi 

med några intensiva dagar i Dar es Salaam 
som huvudsakligen ägnades åt Tanzania 
Culture Trust Fund. En stor utställning 
hade ordnats i Diamond Jubilee Hall; en 
givarkonferens genomfördes med deltagande 
av hela ledargarnityret från Ministry of 
Education and Culture (minister, viceminister 
och statssekreterare) och Zse Zse Awards 
delades ut under en högtidlig kvällsceremoni. 
Kulturfonden har på bara några få år kommit 
att bli en stor framgång. Det är en autonom 
utvecklingsfond som styrs av de tanzaniska 
kulturarbetarna själva. Under de första tre åren 
har 127 kulturprojekt erhållit stöd på basis av 
nära 500 ansökningar. Verksamheten – som 
i början främst koncentrerades till Dar es 
Salaam-området – är nu känd i hela landet och 
projekt pågår f n i samtliga regioner.

Om en spännande kulturresa i slavkaravanernas fotspår till det inre av 
Tanzania tillsammans med Per Wästberg och Anita Theorell. Besök och 
sammanträffanden i Zanzibar, Bagamoyo, Tabora, Urambo, Kigoma och 
Ujiji. Om Livingston, Stanley och Shaw samt Chief Mirambo, ”krigsgalen 
tyrann och älskad frihetshjälte” och Chief Fundikira. Om Tanzania 
Culture Trust Fund och det svensk-tanzaniska kultursamarbetet.

I slavkaravanernas fotspår:
Anteckningar från en kulturhistorisk resa i dagens Tanzania

Ressällskapet: Pär Västberg, Anita Theorell, Berit Rylander och ambassdör tillika 
artikelförfattare Sten Rylander, flankerad av sin sekreterare Doris Lema

Redaktionens anm: Med denna resa som 
utgångspunkt har även Per Wästberg skrivit 
två artiklar, publicerade i Dagens Nyheters 
B-del den 6 och 7 juni 2002.
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83 år och legendarisk ledare för Nyamwezi-
folket, nummer 19 i den successionsordning 
som kan dokumenteras. Fundikira blev nära 
vän med Nyerere under universitetsstudierna 
vid Makerere University i Kampala och 
kom att ingå i det första kabinettet efter 
självständigheten; tillsammans med George 
Kahama – fortfarande med i regeringen 40 
år senare som kooperationsminister – de enda 
överlevande från den första tidens ledare i 
regeringen. Fundikira har aldrig varit formell 
medlem av CCM men nominerade alltid av 
Nyerere till parlamentet. I början av 90-talet 
var han en drivande kraft inom den politiska 
oppositionen som drev på för införande av ett 
mer demokratiskt flerpartisystem. Efter valet 
2000 togs han till nåder igen och nominerades 
av Mkapa till parlamentsledamot för CCM.

Självklart var slavkaravanernas era en tid 
av ”bad memories” för Fundikira och hans 
folk. Men den innebar också vissa fördelar: 
man fick kontakt med kusten och en mer 
civiliserad värld och ett aktivt handelsutbyte 
utvecklades. Även vapen kom in i området 
vilket kom att bli betydelsefullt något senare 
under den tyska koloniseringen. En av de mest 
beryktade arabiska slavhandlarna Tippu Tip 
hade sina rötter i Unyamwezi. Hans far bodde 
i området och gifte sig med en dotter till en av 
Fundikiras företrädare.  -  En annan intressant 
notering från samtalen med Chief Fundikira 
är kopplingen mellan Nyamwezi och Hehe-
folket runt Iringa under kampen mot den tyska 
koloniseringen. En av Fundikiras företrädare 
Chief Esike dödades av tyskarna. En av Esikes 
döttrar var gift med Chief Mkwawa, Hehe-
folkets legendariska ledare, som utmanade 
tyskarna under många år i slutet av 1800-talet 
och som valde att ta sitt liv när han till slut 
blev inringad. Mkwawas huvud höggs av och 
togs till Berlin och Bremen, men återbördades 
till Mkwawas sonson Chief Adam Sapi 
Mkwawa 1954 genom en förmedlande insats 
av dåvarande brittiske guvernören Sir Edward 
Twining. Efter Mkwawas död flyttade änkan 

tillbaka till Unyamwezi och var Chief där 
(nummer 17) fram till 1931.  

Kwihara
En dag  åker vi till Kwihara någon mil utanför 

nuvarande Tabora. Här finns fortfarande det 
hus (Tembe) kvar som byggdes upp av den 
arabiske slavhandlaren Said Salumu och som 
utnyttjades av såväl Stanley som Livingstone 
på vägen till och från Ujiji. Det är sedan 1957 
– på initiativ av Sir Edward Twining - ett 
enkelt museum, nu  förvaltat av Department 
for Antiquities. I detta hus sköt sig John 
William Shaw – Stanley´s nära medarbetare 
under missionen 1871 för att leta rätt på 
Livingstone – sedan han återsänts av Stanley 
till  Kwihara av hälsoskäl.  Hans grav ligger 
i en vacker sluttning något hundratal meter 
därifrån. Shaw är för övrigt huvudpersonen 
i Lennart Hagerfors roman ”Valarna i 
Tanganyika-sjön”, som ger en grym och 
förmodligen sann bild av den självupptagne 
Stanley.  - I Kwihara finns också platsen för 
det slutliga avskedet mellan Livingstone och 
Stanley den 14 mars 1872. Sedan Stanley 
väl funnit Livingstone i Ujiji några månader 
tidigare gjorde de sällskap tillbaka till 
Tabora/ Kwihara, men Livingstone lät sig inte 
övertalas att återvända till Europa. Han ville 
slutföra sitt uppdrag men dog bara ett drygt 
år senare. Det finns idag inget som utmärker 
denna avskedsplats, men undertecknad fick 
äran att plantera ett träd där så att det finns 
någon hållpunkt för framtida besökare.

Urambo och Chief Mirambo
En annan dag åker vi till Urambo, ca 

tio mil rakt västerut längs ”the slave 
route” mot Ujiji. Här verkade en annan 
av nationens hjältar, Chief  Mirambo (jmf 
för övrigt Mirambo Street i Dar es Salaam 
där svenska ambassaden ligger idag). 
Mirambo var från slutet av 1860-talet fram 
till sin död 1890 den klart dominerande 
hövdingen i hela det aktuella området: från 
Tabora upp mot Lake Victoria och hela vägen 
fram till Lake Tanganyika i öster och Lake 
Rukwa i söder. Han dominerade genom sin 
”militära” styrka även Nyamwezi-folket. 
Långa perioder gjorde han karavantrafiken 
osäker. Han kunde vara en grym härförare 
och kallades av Stanley för ”the Napoleon 
of Central Africa”. Han var knappast någon 
vän av slavhandeln men kunde vid vissa 
tillfällen göra affärer med araberna för att 
gynna sina egna intressen och straffa de 
stammar som gjorde motstånd. Vid ett tillfälle 
gjorde Stanley gemensam sak med araberna 
för att bekämpa Mirambo, vid ett annat sände 

sultanen i Zanzibar Bargash bin Said en flera 
tusen man stark styrka till Tabora för att slå 
ned Mirambo. Båda försöken misslyckades. 
Han var även missionärernas fiende eftersom 
han förblev ”hedning” och aldrig lät sig 
omvändas till kristendomen. Men poängen 
var – och det är därför hjälteglorian finns 
kvar idag – att ingen extern kraft rådde på 
Chief Mirambo; han försvarade och byggde 
ut sitt revir och han sökte efter bästa förmåga 
hävda sitt folks intressen.  Mirambo levde i 
sin tid och han kan knappast dömas enligt 
dagens måttstockar. Kanske kommer Lennart 
Hagerfors sanningen nära när han i sin roman 
låter John William Shaw kritisera Stanley för 
att dra ”ut i strid på slavjägarnas sida mot 
en man som är en fasansfull blandning av 
krigsgalen tyrann och älskad frihetshjälte”.

Besök i Tabora Girls Secondary School, 
landets första  för flickor.   Foto Berit Rylander

Slavhandlaren Said Salumus hus i Kwihara som både Livingstone och Stanley gästat under sina resor.                       Foto: Berit Rylander

Ulyankulu
Vi besöker gravplatsen där Chief Mirambo 

ligger begravd tillsammans med sin son Chief 
Mpandashalo och sin dotter Chief Kibete. Det 
känns på något sätt inte helt rätt att den ligger 
mitt inne i det område, Ulyankulu, som uppläts 
av Nyerere för de burundiska flyktingar, som 
anlände till Tanzania i början av 1970-talet 
(”the old caseload” till skillnad från de 
flyktingar som kom på 90-talet och som nu 
finns i flyktingläger nära gränsen till Burundi). 
District Council i Urambo har begärt stöd från 
Tanzania Culture Trust Fund för att bl a säkra 
denna gravplats och beviljades också nyligen 
ett planeringsbidrag för detta ändamål.   

Väl i Ulyankulu sammanträffar vi med de 
burundiska flyktingarna, som nu uppgår till ca 
50 000 personer och som alltså funnits i området 
i ca 30 år. Vi märker att utvecklingsnivån är 
högre än i de tanzaniska grannkommunerna. 
Sekundärskolan i Ulyankulu är förhållandevis 
välförsörjd när det gäller lärare och resurser; 
livsmedelsförsörjningen är utvecklad och 
området förser Tabora med grönsaker och 

Mirambos grav, Ulyankulu. Foto Berit Rylander
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jordbruksprodukter. När vi kommer till den 
enorma kyrkan, uppförd med stöd av svenska 
pingstmissionen, är den omgiven av cyklar. 
Kyrkan är fylld av folk; vi uppskattar antalet 
till mellan 3000 och 5000. Vi möts av tal, 
musik och körsång av det slag som bara 
kan upplevas i afrikanska kyrkor. Sverige 
och svenska pingstmissionen hyllas för sina 
stödinsatser och nya biståndsframställningar 
presenteras. När jag talar till församlingen 
informerar jag om de pågående 
fredsförhandlingarna om Burundi och om 
de möjligheter till en återflyttning som kan 
komma att öppna sig i en relativt nära framtid. 
Jag uttrycker också förhoppningar om att de 
under den långa tiden i Tanzania har plockat 
upp viktiga lärdomar och att de – om och när 
en återflyttning aktualiseras – återvänder som 
burundier och inte som förfördelade hutus. 
Man lyssnar till dessa allvarliga budskap, men 
det är helt uppenbart att en stor majoritet av 
de närvarande vill stanna kvar i Ulyankulu. 
Man har rotat sig här och torde uppleva en ny 
framtid i ett förändrat Burundi som osäker och 
hotfull.

Skolbesök
Huvudpunkter under uppehållet i Tabora är 

besöken vid Tabora Boys Secondary School 
och Tabora Girls Secondary School. Vilka 
pro-ram och vilket mottagande! Vi överlämnar 
bokgåvor om ca Tsh 1 milj (motsvarande ca 
SEK 10 000) till respektive skola: urvalet 
– som gjorts av bokförläggare Walter Bgoya 
– består av bl a afrikansk skönlitteratur och 
politisk nutidshistoria. Per Wästberg håller 
inspirerade tal till eleverna och lärarkåren 
om läsandets och litteraturens betydelse och 
om sin egen långa afrikanska erfarenhet; 
och Anita Theorell berättar om den alltmer 
betydelsefulla roll som Tanzania Culture 
Trust Fund spelar för att främja det nationella 
kulturutbudet. 

Kigoma och Ujiji
Sent en kväll tar vi tåget från Tabora till 

Kigoma. Det kommer iväg med fyra timmars 
försening. 12 timmar senare anländer vi till 

Kigoma vid norra delen av Lake Tanganyika, 
världens näst djupaste insjö. Vi förvånas över 
standarden och den fina servicen på tåget. 
Den motsvarar väl vad vi kunde uppleva i 
Sverige på 50-talet. Visserligen åker vi i första 
klass, men i alla fall. Vi hade knappast väntat 
oss ”catering service” med mat, öl och t o m 
Konyagi, något som bidrog till att göra resan 
behagligare än väntat. 

Väl framme i Kigoma är tiden begränsad; 
vi har ett knappt dygn på oss innan vi 
skall ta flyget tillbaka till Dar es Salaam. 
Vi hinner med en två timmar lång båttur 
norrut på Lake Tanganyika i regn och blåst 
till Gombe National Park nära gränsen till 
Burundi. Här har Joan Goddall under 40 år 
byggt upp en av de få skyddade områdena 
för de afrikanska chimpanser, som får det allt 
svårare att överleva. Vi går i regnskogen och 
hör chimpanserna omkring oss men vi hinner 
inte se dem; tiden räcker inte till. På kvällen 
träffar vi stadens ledare och kulturansvariga 
på Lake Tanganyika Hotel. Dans- och 
musikgrupper framträder och vi håller nya 
tal om det internationella kultursamarbetets 
välsignelser.  – Nästa morgon åker vi till 
Ujiji någon mil söder om Kigoma, som 
efter järnvägens anläggande kom att bli 
centralorten i regionen. Men för drygt hundra 
år sedan var det Ujiji som var centrum; och det 
var alltså här som Stanley till slut fann David 
Livingstone i november 1871.  På platsen för 
detta möte – under ett stort mangoträd – har 
ett monument uppförts. Här finns också min 
vän Mr Govola, den guide som jag nu hör för 
fjärde gången och som på sin oefterhärmeliga 
engelska drar sin identiska och fascinerande 
– men inte alltid helt sanna – historia om 
Livingstone och Stanley. Under årens lopp 
har han säkert gjort det minst tusen gånger 
och han njuter varje gång han får chansen 
igen. Tanzanias riksantikvarie, chefen för 
Department for Antiquities, Mr Kamamba, 
som för övrigt har åtföljt oss under hela resan, 
redovisar i detalj de planer regeringen har att 
värna om det rika kulturarvet runt Ujiji. Det 
mesta återstår att göra; monumentet över de 
vita männens mötesplats är spektakulärt och 

drar turister – men det representerar samtidigt 
den kanske lättaste delen. 

Åter i Dar
Några timmar senare är vi åter i Dar es 

Salaam. På kvällen sammanträffar Per 
Wästberg med svenskkolonin på svenska 
skolan och talar på temat ”Från Afrika till 
Svenska Akademin”. De sista dagarna innan 
Per återvänder till Sverige och Anita far iväg till 
Moshi för styrelsemöte med Tanzania Culture 
Trust Fund fortsätter vi att gå på högvarv: 
sammanträffanden med bokförläggare och med 
Tanzania Writers´ Association; kultursoaré på 
residenset med utvalda ur diplomatiska kåren; 
sammanträffande med ambassadpersonalen; 
intervjuer med tanzaniska media och ett par 
timmars samtal med Benjamin och Anna 
Mkapa i State House. Med presidenten talar vi 
om bl a Robert Mugabe och valen i Zimbabwe, 
stödet till Tanzania Culture Trust Fund och 
om Hammarskjöldfondens kontakter med 
Mwalimu Nyerere Foundation.

När det hela är över infinner sig den 
behagliga känsla av tillfredsställelse, som 
man ofta får uppleva här som representant 
för Sverige och för den unika bilaterala 
samarbetshistorik som hela tiden är under 
utveckling mellan våra länder. Ja, ännu en 
gång är ”mission accomplished”, men denna 
gång är den positiva känslan extra stark. Det 
har att göra med att kultursamarbetet når 
andra bottnar och slår an andra strängar än 
dem som normalt förekommer i de officiella 
samarbetskontakterna. Kultur och media 
är starka svenska grenar i samarbetet med 
Tanzania; vi är helt enkelt en unik och – tror 
jag – mycket uppskattad extern aktör inom 
dessa områden, kanske på grund av att vi i 
första hand värnar om de genuina tanzaniska 
intressena. Men tillfredsställelsen denna gång 
betingas framför allt av något annat: våra 
besökares särställning på det kulturella området 
och de intryck de har kunnat förmedla  till sina 
tanzaniska kontaktpersoner. Per Wästberg har 
nu i drygt 40 år odlat sitt särskilda intresse för 
Afrika och är eminent kunnig när det gäller 
afrikansk litteratur och kultur;  och Anita 
Theorell är en underbar kulturell brobyggare 
som genom sitt sätt att vara och verka – inte 
minst inom ramen för Tanzania Culture Trust 
Fund, som hon har varit med om att initiera 
och etablera – ingjuter framtidstro och hopp 
hos tanzaniska kulturarbetare.  Deras bidrag 
och insatser under detta besök inspirerar oss att 
bygga vidare på den solida grundval som redan 
finns för det bilaterala kultursamarbetet.

Sten Rylander

Gudstjänst för tusentals besökare i pingstkyrkan i  Ulyankulu.          Foto: Berit Rylander

Dansuppvisning i Kigoma, och i Ujiji (där Stanley fann Livingstone) berättar guiden Mr Govola sin historia för Sten Rylander.     Foto: Anita Theorell
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9-13 september hölls en konferens om 
Bagamoyos rika kulturarv. Målet med 
konferensen var att diskutera om och hur 
Bagamoyo kan komma med på UNESCO’s 
världsarvslista. UCLAS (University of 
Lands and Architectural Studies i Dar 
es Salaam) stod för organisationen, Sida 
finansierade.
Ända sedan år 2000 då en workshop om 

Bagamoyos framtid hölls på College of 
Art har tanken på en konferens funnits. Nu 
äntligen blev den av och dessutom lyckad med 
många deltagare.

Länge var ovissheten stor, skulle det bli 
en konferens eller inte, turerna var många 
och buden otaliga. När fyra veckor återstod, 
var dock verksamheten i full gång. Staden 
städades, byggnader fräschades upp, 
huvudgatorna jämnades till, skyltar sattes 
upp och arkeologer grävde upp nya fynd. 
Stämningen bland Bagamoyos invånare var 
både förväntansfull och avvaktande. Kanske 
skulle något betydelsefullt hända, eller kanske 
var detta ett av alla möten som sker över deras 
huvuden.

Konferensen hölls på Paradise Hotel, ett stort 
strandhotell med konferenslokaler. Inne i 
staden anordnades utställningar, radioprogram, 
filmvisning och dans. Över hundra personer 
från olika nationer deltog i konferensen. Ett 
antal svenskar deltog: personal från svenska 
ambassaden och Sida, Riksantikvarieämbetet, 
Maweni Farm - Media and Oral Heritage, 
Uppsala Universitet/arkeologiska avdelningen 
och Lunds Universitet/arkitekturskolan.

Konferensen pågick i fyra dagar, schemat 
var fullspäckat med många intressanta 
föreläsningar och många upplysande 
diskussioner. Föreläsningarna var indelade i 
fyra teman; History and Culture, Museum and 
Conservation, Environmental Settings, Socio-
economic Development och Rights Planning 
and Institutional Set Up. Det framgick ganska 
snart att Bagamoyo har stora kvaliteter 
och är värt att bevara ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Det återstår dock många års 
planering och upprustning av staden, innan 
det kan bli aktuellt med en världsarvslistning. 
Bagamoyo har inte samma unika värde i sin 
arkitektur och stadsuppbyggnad, som Zanzibar 
Stonetown. Bagamoyo är dock en viktig del av 
karavanleden och kan som sådan ensam eller 
tillsammans med andra platser stå som minne 
över denna viktiga bit av Östafrikas historia. 
Konferensen visade även att det finns ett stort 
intresse för Bagamoyo och dess utveckling. En 
annan positiv effekt av konferensen är det stora 
dokumentationsmaterial som sammanställdes 
och synliggjordes. Det beslutades även att en 
tvärvetenskaplig och heterogen grupp skulle 
bildas, som skulle arbeta för Bagamoyos 
framtid som världsarvsplacering. Detta arbete 
är inte en fråga för endast en myndighet eller 
en organisation. Samarbete och koordination 
krävs för att klara en långsiktig planering för 
en hållbar utveckling.

Utställningar för alla
Avdelningen för Arkitektur och Särskilt 

Utlandsbyggande på Lunds Universitet har 
genomfört åtskilliga studier i Bagamoyo. 

Den sammantagna kunskapen har över 
åren blivit omfattande. Inför konferensen 
anlitades avdelningen som ansvarig för 
utställning av det byggda kulturarvet. Denna 
utställning visade en översikt av Bagamoyos 
arkitekturhistoria och var uppsatt vid 
konferenslokalerna samt i Caravan Serai 
inne i staden, här visades även arkeologiska 
föremål från Nationalmuseet upp. Skyltar 
som visade enskilda byggnaders historia 
sattes upp på tio platser runt om i staden. Det 
muntliga kulturarvet dokumenterades och 
presenterades av Maweni farm, som tidigare 
gjort liknande projekt på Zanzibar. Under 
konferensen visade de filmer och spelade upp 
radioprogram gjorda om och i Bagamoyo. 
Utställningar och underhållning anordnades 
för att involvera Bagamoyos invånare i 
konferensen. Arrangemangen besöktes flitigt 
av Bagamoyobor, konferensdeltagare och 
turister.

Växande historisk betydelse
Bagamoyo är en av flera Swahilistäder 

längs Östafrikas kust. Eftersom Bagamoyo 
var Zanzibars närmaste länk till afrikanska 
fastlandet blev det en viktig handelsstation och 
hamnstad och senare centrum i Tyska Östafrika. 
Befolkningen var blandad östafrikansk, 
arabisk, indisk, portugisisk, brittisk och tysk. 
Arkitekturen i Bagamoyos stenstad med smala 
gator och två- och trevåningsbyggnader av 
korallsten speglar denna mångfald av kulturer. 
Förutom gaturummet och den arkitektoniska 
helheten är det speciella byggnader som 
utmärker sig och som en del av kulturarvet: 
Caravan Serai (omlastningsstation för 
karavanerna), Boman (tyska högkvarteret), 
Sewa Haji (en av de första mångkulturella 
skolorna), Postkontoret (första telegraf- och 

postkontoret i Tanganyika), Block House (en 
militärpost) samt Fortet (arabiskt residens och 
fängelse).

Eftersom större fartyg inte kunde komma in 
i Bagamoyos grunda hamn, var storhetstiden 
över mot slutet av 1800-talet. Dar es Salaam 
med sin naturliga djuphamn blev då den nya 
huvudstaden.

Idag bor cirka 30 000 människor i Bagamoyo. 
Det är en snabbt växande stad med bra 
förbindelser till Dar es Salaam och Zanzibar. 
Stenstaden tillsammans med stranden, och den 
vilsamma atmosfären lockar många besökare, 
helgbesökare från Dar es Salaam såväl 
som långväga turister. Turistindustrin och 
nyföretagande har etablerats på bara ett fåtal 
år, och restaurering genom privata initiativ och 
externt ekonomiskt bistånd pågår hela tiden.   

Linda Camara/Anna Stuermer

Renovering av Chapa Chapa building vid gamla marknaden av Bagamoyo Action Network 
Foundation BANF och Louis Melin. Ägaren Mr Chamsi bekostar arbetet. Foto: Linda Camara

Inglasning av en arkeologisk utgrävning utanför Caravan Serai utförs av Lunds Universitet plus 
Louis Melin.       Foto: Linda Camara

Världsarvskonferens i Bagamoyo

Världsarv
Ett världsarv är ett kulturminne eller 

naturminne som är så värdefullt att det är en 
angelägenhet för hela mänskligheten. Det 
är en plats, ort, miljö eller ett objekt som på 
ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och 
människans historia. Världsarvslistan blir allt 
längre och omfattar nu drygt 600 objekt.
Många av världsarven hotas av förstörelse 

och förfall. Därför har världsarvslistan 
upprättats. Den grundar sig på FN-organet 
UNESCOs konvention till skydd för världens 
natur- och kulturarv, som antogs 1972. Mer 
än 160 olika nationer har undertecknat 
konventionen och har därmed åtagit sig att 
skydda de egna världsarven, samt att stödja 
andra länder i deras ansträngningar för att ta 
hand om sina. 
Läs mer under http://www.raa.se/varv
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Tidningskrönikan  
Även denna gång har vi tyvärr haft problem med tidningskrönikan. Till nästa nummer 
lovar vi ett fullmatat referat! Redaktör Oloph Hansson.

18/9 (Mtanzania och Mwananchi) De 
fattigaste regionerna i Tanzania är Lindi, 
Kustregionen, Singida, Tabora och Mara, 
förklarade en av regeringens ministrar, dr 
Kigoda.  Regionerna saknar utbildning, 
hälsovård, bostäder och föda. Situationen är 
svårast i jordbruksområdena. Andelen fattiga 
har ökat från 9,5 miljoner 1991 till över 11 
miljoner nu. Samtidigt är Tanzania ett av de 
afrikanska länder som har den högsta andelen 
utländska investeringar.

19/9 (Mtanzania och Rai) Transportminis-
tern förnekar att hans dotters studier skulle ha 
sponsrats med statliga medel. Samtidigt visar 
källor från Sydafrika att hon bodde 40 dagar 
på hotell Protea i Sands och att räkningen 
betalts av ett statligt investeringsbolag.

19/9 (Nipashe) Brittisk missionär utvisad.  
Den brittiske missionären James Graham, som 
verkat tio år i Tanzania, har vägrats förnyat 
uppehållstillstånd.

27/9 (Mwananchi) Protesterna mot 
presidentens nya jetplan fortsätter.  160 000 
underskrifter mot köpet har samlats in i Dar es 
Salaam och på Zanzibar. 

2/10 (Mtanzania, Mwananchi och Majira) 
Slagsmål mellan soldater och civila i 
Kunduchi föranleder general Waitara 
att utfärda en varning till soldaterna vid 
militärskolan.  Ni får inte reagera våldsamt 
ens om ni blir provocerade, förklarade han 
och betonade vikten av goda relationer med 
lokalbefolkningen.

2/10 (Mtanzania och Nipashe) Tortyr i 
fängelser får inte förekomma, förklarade 
minister Chiligati som varnade fångvaktarna 
för inhuman behandling. Han påpekade 
också att det inte finns en enda kvinna i högre 
ställning inom fångvården.

3/10 (Mtanzania) Hälsovården på Zanzibar 
kommer att avgiftsbeläggas efter att tidigare 
ha varit fri. Regeringen klarar inte längre 
kostnaderna för en fri hälsovård.

3/10 (Majira) Nejliksmugglare på Zanzibar 
riskerar hårdare straff. Regeringen har ökat 
straffet upp till 10 år.

3/10 (Mtanzania mfl) Importen av 
begagnade kläder beläggs med restriktioner 
som innebär att kläderna har ett hälsointyg 
om att de desinficerats innan de skeppats iväg.  
Ett totalt förbud mot import av begagnade 
underkläder övervägs.

5/10 (Majira) Kommissionen för mänskliga 
rättigheter kommer att besöka fångar för 
att se hur de är behandlade, förklarade 
kommissionens ordförande, domaren Kisanga. 

Kommissionen har tagit emot klagomål 
både från dömda och sådana som väntar på 
rättegång. Han uppmanade NGO:s och andra 
institutioner att samarbeta med kommissionen. 
Han manade också parlamentet att inte anta 
lagar som strider mot mänskliga rättigheter.  

9/10 (Mtanzania m fl)  Högsta domstolen har 
slagit fast att CUF:s beslut att ta ifrån Asha 
Ngede hennes plats i parlamentet genom att 
utesluta henne ur partiet är olagligt. Ngedes 
plats i parlamentet är kvoterad för kvinnor. 
Hon uteslöts därför att hon vägrade att följa 
CUF-beslutet att bojkotta parlamentet efter de 
våldsamma demonstrationerna på Zanzibar. 
Två liknande fall väntar på domslut i HD.

10/10 (Majira, Mtanzania och Mwananchi)  
Den fackliga organisationen TUCTA är 
överraskad att president Mkapa inte ingriper 
mot privatiseringen av telefonbolaget TTCL.  
Generalsekreteraren i Tucta anser att affären 
är i ”strid med det nationella intresset”.
10/10 (Majira) Kraftverket på Pemba 

som är över 50 år gammalt har av brittiska 
regeringen fått 200 000 pund för renovering.

11/10 (An Nuur) ”Häxjakt mot muslimer”  
En häxjakt pågår mot muslimer som anklagas 
för att tillhöra terroristgrupper. Tidningen 
berättar att en sheikh arresterats och anklagats 
för att ha tagit emot pengar från Al Quaida. 
Han blev släppt men satt under övervakning.

En ung man, Twaha Abdu Rahman Kileo 
är fängslad och förhörd om hans samröre 
med Bin Ladens anhängare.  Vissa moskéer 
och muslimska centra står under observation 
och de som ger gåvor till dessa misstänks 
omedelbart.  FBI misstänks vara inblandat i 
övervakningen.
11/10  (Mwananchi) Salmin Amour, tidigare 

president på Zanzibar ställer inte upp för 
omval till posten som vice ordförande i CCM. 
18/10 (Mtanzania och Nipashe) Förhör 

av presidenten. Givarländer har föreslagit 
att kommissionen för mänskliga rättigheter 
skall ges rätten att utfråga presidenten. 
Kommissionen som leds av Danmark hävdar 
att han fått alltför stor makt och inte kan 
utfrågas även om han kränkt mänskliga 
rättigheter.

24/10 (Mtanzania och Nipashe) Kritik 
mot NGO-lag. När förslaget om NGO-
lag diskuterades i konstitutionskommittén 
uppstod ett uppträde när en anställd vid 
el-bolaget Benjamin Matongo hävdade att 
parlamentet antar tyranniska lagar. Han ansåg 
att NGO-lagen är diktatorisk och drakonisk. 
Kommissionens ordförande blev upprörd och 
bad kritikern fyra gånger att lämna lokalen.  
När denne vägrade kallades säkerhetsvakter in 
för att kasta ut honom. Presidentens rådgivare 
mr Mwiru sökte medla, vilket ledde till att 
Matongo bad om ursäkt med tillägget att han 
hade konstitutionell rätt att uttrycka sin åsikt.  
Andra deltagare från NGO:s reserverade sig 
mot lagförslaget.

24/10 (Mwananchi) Muslimska präster 
fördömer terroristlag. Sekreteraren i kom-
mittén till försvar för muslimska rättigheter, 

Sheikh Ponda, hävdar att terroristlagen har 
tillkommit för att förtrycka muslimer.  Lagen 
kommer att ytterligare att polarisera landet 
på religiösa grunder. Lagen har överförts från 
USA som har förklarat korståg mot islam och 
muslimer över hela världen. Ponda säger att 
han fått samtal från oroade människor. Han 
är nyligen frigiven efter mordanklagelser som 
släppts.

25/10 (An-Nuur) Antiterroristlagen 
kritiseras vid ett möte i Sinzamoskén.  
I artikeln hävdas att den föreslagna 
antiterroristlagen ord för ord är likalydande 
med den amerikanska.  I kapplöpningen om att 
tillfredsställa USA kastar vi vår konstitution 
över bord. För folket i det här landet blir det en 
förelöpare till fascism.

Demo av cash card Tembo. Foto The Express

25/10 (Majira) Kyrkor mot kriget. 
Generalsekreteraren i Christian Council of 
Tanzania (CCT) Dr Wilson Mtebe förklarar 
att pengarna för ett krig mot Irak bättre kunde 
användas för att bekämpa HIV/AIDS, världens 
största plågoris. 
31/10 (Mwananchi och Majira) Mkapa möter 

oppositionen. President Mkapa kommer att 
möta ordförandena i de oppositionspartier 
han tidigare inte hunnit träffa nämligen  
ordförandena i TLP (Mrema), NLD 
(Emmanuel Makaidi), Demokrasia Makini 
(Godfrey Hicheka), TADEA (John Chipaka), 
UMD (Salum Hally), NRA (Rashid Mtuta), 
FORD (Ramadahn Mzee), UPDP (Fabuni 
Nassoro) och CHAUSTA (James Mapalala).  
Mkapa har redan mött ordförandena för 
Chadema , UPD, CUF och NCCR. 

31/10 (Mtanzania) Sverige mot NGO-lag.  
Att införa odemokratiska och hämmande lagar 
mot NGO:s kommer att hindra utvecklingen 
av demokratin i landet förklarade Lotta 
Sylwander, ledare för den svenska delegation 
som var i Tanzania för att diskutera bilateralt 
samarbete. 

31/10 (Mtanzania) Många skilsmässor på 
Zanzibar. Mer än 3000 äktenskap på Zanzibar 
slutar varje år med skilsmässa.  Det förklaras 
med tidiga äktenskap, modern livsstil och 
urbanisering.

1/11 (Mtanzania) Rånare tog polisens bil.  
En polisinspektör från Sinza attackerades av 
fyra rånare som stal hans bil. Han hotades med 
pistol, och rånarna tog bilen där även hans egen 
pistol förvarades. Han hade just importerat 
bilen som även saknade registreringsskyltar.

USAs ambassad efter terrorattack i Dar            
7 augusti 1998. Foto East African
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Svetans höstmöte
Svetans höstmöte hölls på Africana Starlight 

Cultural Club i Stockholm. Kvällen inleddes 
av Anita Theorell som samma dag kommit 
från Tanzania där hon som styrelsemedlem i 
Tanzania Cultural Trust Fund just deltagit i den 
årliga ”Mfuku week”. Mfuku wa Utamaduni 
är fondens namn på swahili, (Mfuko= påse 
eller ficka). Fonden startades 1998 och 
finansieras huvudsakligen från Sverige, 
Norge, Finland. De nio personerna i styrelsen 
för Mfuko representerar vitt skilda intressen 
inom Tanzanias kulturliv med Anita Theorell 
som representant för givarorganisationerna. 
Första året gick nästan allt till Dar es Salaam-
området men nu har ryktet spritt sig och 
hälften av ansökningarna kommer från resten 
av landet. Även Svetan-stödda skulptörskolan 
i Bagamoyo har fått bidrag.

När Anita fyllde 60 år uppmanade hon 
gratulanter att ge bidrag till fonden istället för 
presenter. Pengarna har bekostat en hemsida 
för Mfuko där man kan få veta mer. Adressen 
är www.mfuku.org

Sten Löfgren passade också på att samla in 
bidrag till Skulptörskolan, det blev 315 kr.

SIDA-stöd för kulturarv
Världens kulturarv är en viktig byggsten för 

människors identitet och möjlighet att följa sin 
egen historia. Kulturarvet är extra viktigt för 
Afrika där många fått sin historia presenterad 
enbart av kolonisatörerna. Många unika 
historiska platser förfaller i brist på kunskap 
och resurser att bevara dem.
Sverige har därför genom Sida/

Riksantikvariämbetet beslutat att stödja 
programmet AFRICA 2009 som ska öka 
den nationella kapaciteten när det gäller att 
förvalta och bevara kulturarv. Stödet är på 
20 miljoner kronor och omfattar kurser och 
forskning för yrkesverksamma inom sektorn.  
Programmet involverar deltagare från ett 40-
tal länder och kurserna består av både teori 
och praktiska övningar då deltagarna rustar 
upp kulturarv i olika länder. 

-Lokalbefolkningen är ofta involverad i 
upprustningen och prioritet ges till lokal 
kunskap och material, säger Jessica Pellrud, 

skydda dem både fysiskt och legalt, samt 
för att förbereda ett förslag att de förs upp på 
världsarvslistan.

Webbplats förAFRICA 2009: 
www.iccrom.org/africa2009, och för 
Världsarvslistan: www.unesco.org/whc

Tanzaniaresa i juni 2003
Phoebe Lägervik som ingår i Svetans styrelse 

och har mycket gedigen Tanzaniaerfarenhet 
arrangerar en Tanzaniaresa den 8–23 juni. 
Studiebesök i Arusha på Radio Habari och på 
en skola i Massajland samt Lake Manyara och 
Ngorongoro står på programmet innan färden 
går vidare till Dar med fler studiebesök. Resan 
avslutas med fem dagar på Zanzibar. Teknisk 
arrangör är Tranås Resebyrå AB. Priset 
beräknas till 23 495:-

Phoebe svarar på frågor och tar emot anmäl-
ningar på telefon 070-7511 444, 08-18 19 13.   
E-post, phoebe.lagervik@telia.com

Mer swahili i Habari
Redaktionen har fått flera reaktioner på 

Charles ole Ndangoyas uppmaning i förra 
Habari att ta in material på swahili, bland 
annat från Peter Mhoja i Gävle, se nedan. 
Han vill se hela innehållet på både swahili 
och svenska och tycker inte vi skall använda 
oss av engelska som är ett främmande språk 
både för svenskar och tanzanier. Han vill 
också se innehåll om Sverige som riktar sig 
till tanzanier.

Det skulle dock fordra ett tungt 
översättningsarbete som den nuvarande 
redaktionen inte orkar med. Vi tar gärna in 
bidrag på swahili som vi gör sammandrag 
av och efterlyser samtidigt översättare i 
båda riktningar för att kunna översätta hela 
artiklar.

Peter Mhoja: Maoni ya Bw. Charles 
Ndangoya na maoni ya kwangu ni kitu kimoja. 
Tofauti yetu ni kwamba ameniwahi kuyaleta 
maoni hayo katika jarida hili. Wasomaji 
wengi wa jarida la Habari wangependa sana 
kusoma habari zake kwa lugha ya kiswahili 
kama ilivyo kwa kiswidi. Kwa maoni yangu 
mimi ni kwamba habari zote zinazoandikwa 
katika jarida hili ziandikwe katika lugha 
zote mbili za wanachama wa ”SVETAN” 
Kiswahili na Kiswidi. Nikiwa na maana ya 
kwamba habari zote zinazoandikwa katika 
jarida la ”HABARI” zitafsiriwe katika 
lugha zetu wote, kwa vile kuna kukandiana 
kwingi mno katika uandishi wa habari. Pia 
mwelekeo wa jarida lenyewe ubadirishwe, 
kwa mfano, badala ya kuandikwa ”HABARI 
INFORMATION OM TANZANIA” badala 
yake iwe ”HABARI INFORMATION OM 
TANZANIA OCH SVERIGE”. Kiingereza 
sio lugha ya watanzania wala waswidi. 
Tunalazimika kutumia kiingereza pale 
tunapokuwa na ulazima wa kuitumia kama 
vile kutokuwapo ”Mkalimani”, lakini 
ukisoma jarida la Habari utakuta habari 
nyingi zimeandikwa kwa kiingereza sijui ni 

kwa ajili ya akina nani wasiojua kiswahili 
ama kiswidi ambao ni wasomaji wa jarida hili. 
Natoa pongezi zangu nyingi na ahsante kwa 
kiongozi mmoja wa ”SVETAN” aliyehutubia 
kwa kiswahili wakati wa sherehe za miaka 40 
ya Uhuru wa Tanzania, Stockholm. Hotuba 
yake tuliielewa wote na ilitugusa mioyoni 
mwetu watanzania, ahsante sana. Tungependa 
pia kuona makala za waheshimiwa Mabalozi 
wetu wa Tanzania na Sweden katika jarida hili 
wakizitoa katika lugha zetu za kiswahili na 
kiswidi. Kwa jinsi ninavyoelewa Mheshimiwa 
Sten Rylander mbali ya kuitembelea Tanzania 
yote pia anakifahamu vizuri  kiswahili.

Forum Syd i Dar har flyttat
Forum Syds kontor Dar har flyttat 

från Upanga till Kinondoni.  Den nya 
besöksadressen är Manars Street 25, 
Ada Estate, Kinondoni. Avfart från 
Bagamoyovägen mitt emot Protea Hotell. 
Tel: 022 266 88 40, Gästhus 022- 266 89 00.

Cool James avliden 
Tanzanias musikvärld drabbades av stor sorg 

när den unga hip-hop stjärnan James Dandu, 
alias Cool James, avled i en trafikolycka utanför 
Village museum i Dar es Saalam i september. 
Cool James hade varit bosatt i Sverige under 
många år där han haft en framgångsrik karriär. 
Han hade för en tid sedan återvänt till Tanzania 
för att utveckla det lokala musiklivet utifrån 
sina erfarenheter i Sverige. James höll innan 
sin död på att förbereda en musikgala för hip-
hop från Tanzania, så kallad ‘Bongo Flava’. 
James var son till Svetans tidigare 
styrelsemedlemen Mary Dandu som nu är 
drivande i föreningen Safina som bedriver 
utvecklingsarbete i hennes hemtrakter söder 
om Mwanza.

Klippmålningar från Kondona Irangi 

handläggare på enheten för Kultur 
och Media på Sida. I vissa fall har 
kulturarvet genererat inkomster till 
lokalbefolkningen som efter en 
lyckad renovering blivit attraktiv 
för turister. 

I Tanzania ges stöd till inventering 
av klippmålningar i Kondona 
Irangi och åtgärder för att bättre 

Swahiliförsamlingen 10 år
Swahiliförsamlingen i S:ta Clarakyrkan i 

Stockholm har varit verksam i 10 år med 
gudstjänst på swahili varje söndag klockan 
14. Det firades söndagen den 10 november 
med lovsångsgudstjänst tillsammans med den 
svenska församlingen. Biskop Rune Backlund 
som både genom fältarbete i Bukoba och som 
administratör i Svenska Kyrkans Mission 
haft mycket kontakter med Tanzania höll 
predikan. 

Efteråt var det knytkalas för ett femtiotal 
deltagare med mera sång och många tal, 
bl a av församlingens grundare och primus 
motor, Owera Sahlberg, biskop Backlund och 
ambassadör Kateka.
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Ekonomiska reformer:
Läget och framtidsutsikter

Tanzanias framgångsrika makroekono-
miska politik har fortsatt det senaste året. 
Den ekonomiska tillväxttakten har fortsatt 
att öka till 5,6 % under 2001, men ligger 
ändå under den nivå som bedöms nödvändig 
för att uppnå målen i den antagna Poverty 
Reduction Strategy. Den viktigaste 
utmaningen är att den ökande tillväxten 
och den makroekonomiska balansen får 
genomslag i form av förbättringar för 
folkmajoriteten. 
Nyligen publicerade undersökningar tyder på 

modesta sådana också för de breda folklagren, 
men samtidigt också på ökade klyftor, framför 
allt mellan Dar es Salaam och landsbygden 
samt i Dar es Salaam.

En Poverty Reduction Strategy (PRS) är 
i kraft sedan år 2000 och identifierar sju 
prioriteringssektorer i budgeten. Dessa har 
de senaste åren erhållit ökade budgetresurser, 
såväl absolut som relativt. Budgeten 2002/03 
fortsätter denna trend. -  Antalet biståndsgivare 
som lämnar budgetstöd har under året 
ökat från 9 till 11. Totalt beräknas denna 
biståndsform budgetåret 2002/03 bidra med 
ca 170 milj USD. Världsbanken förbereder 
sin första budgetstödskredit i nära samarbete 
med de biståndsgivare som redan lämnar 
sådant stöd. Samarbetet mellan de tanzaniska 
myndigheterna och biståndsgivarna fortsätter 
att – med smärre undantag  fungera utmärkt. 
Ytterligare steg mot ökat tanzaniskt ”ägande” 
av samordningsprocesserna har tagits. 
Förvaltningsreformer och  förstärkning av 
offentliga finansiella institutionerna fortsätter.   
De främsta svårigheterna gäller hur PRSP-
processerna skall nå den lokala nivån och 
tröghet när det gäller att genomföra antagna 
policies och strategier.

Fortsatt svenskt budgetstöd under 
treårsperioden 2003/4-2005/6 föreslås inom 
ramen för den beredningsprocess som nu har 
inletts i Stockholm.

Makroekonomisk utveckling och 
skuldsituation
Tanzania är ett av världens fattigaste länder. 

Dess BNP/inv för 2001 anges av IMF till 
264 USD. Sedan mitten av 1990-talet då de 
makroekonomiska reformerna påbörjades 
på allvar har den ekonomiska tillväxttakten 
gradvis ökat. Den ekonomiska tillväxten för 
budgetåret 2001/2002 anges till 5,6 procent, 
en ökning med 0,7 procent från föregående 
år men något lägre än det uppsatta målet 
5,9 procent. Målet för kommande budgetår 
angavs i finansministerns budgettal till 5,9 
procent 2002/03 och 6,3 procent 2003/04. 
Fortfarande gäller bedömningen att en tillväxt 
på 7-8 procent är nödvändig för att målen för 
fattigdomsminskningen i PRSP skall kunna 
uppnås. Jordbruket beräknas stå för hälften 
av BNP. En hög BNP-tillväxt kan alltså inte 
åstadkommas utan en väsentlig ökning av 
jordbruksproduktionen. Gruvnäringen och 

turismen är de snabbast ökande sektorerna, 
följda av byggnadsverksamhet samt 
transporter och kommunikationer.

Tanzanias framgångsrika makroekonomiska 
politik har fortsatt under det senaste 
året. Landet bedömdes vid IMFs senaste 
Poverty Reduction Growth Facility (PRGF) 
granskning i april 2002  vara  ”on track”. En 
ny PRGF-översyn genomfördes i september 
och styrelsebeslut väntas i november 2002. 
Vid ett avslutande möte med biståndsgivarna 
var IMF-delegationens preliminära bedöm-
ning att Tanzania fortsätter att vara ”on 
track”. Budgetunderskottet är under kontroll. 
Inflationen har sjunkit från 5,1 procent på 
årsbasis i juli 2001  till 4,5 procent ett år 
senare. Så gott som alla bedömare är ense 
om att förutsättningarna är goda för att den 
ekonomiska politiken skall vara uthållig både  
på kort och medellång sikt. 

Den kanske viktigaste utmaningen är 
länken mellan den makroekonomiska 
politik, vars genomförande applåderas av 
Tanzanias internationella samarbetspartners 
och stora delar det inhemska näringslivet, 
och förbättringar i levnadssituationen för 
befolkningsmajoriteten. Så länge detta 
samband inte tar sig tydliga uttryck, kan 
riskerna för politiska bakslag inte helt 
uteslutas, även om de f n inte kan bedömas 
som överhängande. 

De kraftiga underskotten i handelsbalans 
och bytesbalans har minskat något, bl a på 
grund av ökad mineralexport och ökade 
tjänsteintäkter, framför allt från turistsektorn; 
detta trots att bytesförhållandet för landets 
traditionella exportgrödor fortsatt att kraftigt 
försämras,  från en kraftig topp på 105 år 1994 
till 52 år 2001. Varuexportens struktur har 
sedan 1998 genomgått en kraftig förändring. 
Hela perioden 1980-2001 har råvaror utgjort 
omkring 70 procent av totala varuexporten 
och fram till 1998 bestod denna nästan helt 
av jordbruksvaror. Mellan  1998 och 2001 
har mineralexporten, framför allt guld, ökat 
så snabbt att den utgör hälften av den totala 
råvaruexporten. Fyra större guldgruvor har 

öppnats sedan 1999 men endast en av dem har 
hunnit uppnå full planerad produktionsvolym. 
Guldexporten kan alltså förväntas att öka 
också under de närmaste åren.

Tanzanias totala exportvolym (varor och 
tjänster) har ökat kraftigt, i indextermer 
(från 100 år 1987 till 375 år 2001). På grund 
av de försämrade priserna har ökningen i 
köpkraftstermer varit lägre (från 100 till 
275). För varuexporten är utvecklingen i 
köpkraftstermer ännu mindre förmånlig (från 
100 till 175). Prisutvecklingen innebär alltså 
att kravet på ökad export och tillväxt sker i en 
”uppförsbacke”. 

Investeringskvoten har varit i stort sett 
oförändrad och ligger på nivån 17-18 procent 
av BNP, mot en topp på 25 procent år 1994, 
och en nivå på över 30 procent under andra 
hälften av 1970-talet. Det bör dock påpekas 
att de stora investeringarna på 1970-talet, i 
stor utsträckning biståndsfinansierade, i tiden 
sammanföll med en BNP-tillväxt som var 
väsentligt lägre än befolkningsökningen. De 
utländska direktinvesteringarna har fortsatt 
att ligga på nivån 200 miljoner USD om året, 
varav huvuddelen går till gruvsektorn. 

Den inhemska resursmobiliseringen i form 
av statsintäkter och privat sparande har inte 
förstärkts särskilt mycket. Statsinkomsterna 
som andel av BNP har de senaste åren ökat 
med några få tiondelar till drygt 12 procent. 
Detta är fortfarande lågt, även för afrikanska 
förhållanden. 

Reformerna inom statsförvaltningen och 
offentliga finansförvaltningen fortsätter, med 
omfattande stöd från flera biståndsgivare, 
däribland Sverige. 

Det totala biståndet till Tanzania har under 
senare år uppgått till 900-1000 mUSD om 
året. Budgeten fortsätter att vara kraftigt 
beroende av biståndsfinansiering. För 2002/
2003 beräknas, enligt finansministerns senaste 
budgettal, 45 procent av totala utgifterna 
och 87 procent av utvecklingsbudgeten bli 
biståndsfinansierade, vilket är något högre än 
föregående budgetår. Tanzania kommer under 
lång tid att vara beroende av bistånd för att 
täcka underskott i bytes- och budgetbalans. 

Betalningsbalansstöd i olika former utgår 
från många av de stora bilaterala givarna. 
Största multilaterala partners är Världsbanken/ 
IDA, Europakommissionen och Afrikanska 
Utvecklingsfonden. EU och tio bilaterala 
givare slussar delar av sitt bistånd som 
budgetstöd genom Poverty Reduction Budget 
Support mekanismen. 

Enligt Tanzanias Centralbank uppgick 
landets  utlandsskuld i slutet av juli 2002 till 
7,5 miljarder USD, varav 6,6 miljarder utgör 
faktiskt utbetalda lån. Den multilaterala delen  
utgjorde 58 procent och den bilaterala 35 
procent. Resten var kommersiella skulder. Den 
inhemska statsskulden uppgick i slutet av juli 
2002 till 819 miljarder TZS ( ca  780 mUSD). Masaikvinna på marknad Foto: allAfrica.com
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Det motsvarar ca 11 procent av BNP, vilket är 
en internationellt låg siffra.  

IMF och Världsbanken godkände  i november 
2001 att Tanzania nått slutpunkten för Highly 
Indebted Poor Contries, HIPC.  Detta beräknas 
innebära en nedskrivning av utlandsskulden 
med ca 2 miljarder USD i NPV-termer eller 
omkring 3 miljarder USD i nominella termer, 
vilket motsvarade knappt hälften av den 
utestående, faktiskt utbetalade utlandsskulden 
vid beslutstillfället. Ett möte med Parisklubben 
för att bekräfta medlemsländernas tidigare 
gjorda åtaganden hölls i januari 2002 och 
därefter har de förhandlingar om bilaterala 
avtal som krävs för faktiska skuldavskrivningar 
påbörjats. I augusti 2002 hade två av dessa, 
omfattande mindre än 4 procent av skulden 
till Parisklubbsländerna avslutats (USA och 
Österrike). Ytterligare tre var i slutskedet. 
Inte förrän de bilaterala förhandlingarna med 
de största bilaterala kreditgivarna är avslutade 
kommer HIPC-nedskrivningarna att tydligt 
återspeglas i Bank of Tanzanias statistik.

Skulderna till de Internationells Finansiella 
Institutionernas, IFIs,  skrivs under en 20-
årsperiod ned med ca 55 procent i den takt 
skuldtjänsten på utestående lån förfaller till 
betalning. Av icke Parisklubbsmedlemmar 
har endast två accepterat att förhandla enligt 
HIPC-modellen. Detta skapar vissa problem, 
eftersom överenskommelsen antar att Tanzania 
skall erhålla samma villkor av samtliga 
kreditorer. Enligt IMF innebär detta dock inga 
problem för utlandsskuldens bärkraftighet.

Enligt  HIPCs slutpunktsdokument var 
de etablerade indikatorerna för bärkraftig 
skuldutveckling år 2001/02 efter fullständigt 
genomförande av HIPC-åtgärder: skuld (NPV) 
131 procent; skuld(NPV)/BNP 18 procent, och 
skuldtjänst 6,7 procent. Eftersom alla antagna 
HIPC åtgärder inte är genomförda i september 
2002, kan det faktiska utfallet komma att visa 
högre kvoter.

Det råder enighet mellan IMF, Världsbanken 
och biståndsgivarna att Tanzania är i 
behov av fortsatt programstöd i form av 
betalningsbalans eller budgetstöd från det 
internationella samfundet för att kunna dra 
full nytta av HIPC-initiativet.

År 1999 antog Tanzania en skuldstrategi 
som går ut på att inte ta några nya lån 
på kommersiella villkor annat än i 
nödsituationer; i övrigt endast på IDA-villkor 
eller bättre. I princip måste alla  nya utländska 
lån till offentliga sektorn godkännas av 
finansministern. Systemet för att genomföra 
denna princip har förstärkts, men det har på 
senare tid kringgåtts vid några tillfällen. Ett 
mycket omstritt exempel utgör finansieringen 
av Tanzanias inköp av radarutrustning 
från Storbritannien för flygledning vid 
några flygplatser, som av flera, inklusive 
Världsbanken bedömdes som alltför dyrt och 
tekniskt mindre lämpligt.

Demokrati, mänskliga rättigheter 
och samhällstyrning
Vissa framsteg har under det senaste året 

gjorts vad gäller demokrati och mänskliga 
rättigheter.

Utvecklingen i Zanzibar har stått i fokus. 
I januari 2001 dödade polisen enligt 
officiella uppgifter 25 personer som 
deltog i en demonstration, arrangerad 
av  oppositionspartiet i protest mot fusk 

i parlamentsvalet. Omkring 2000 CUF-
anhängare flydde till Kenya. Efter långvariga 
förhandlingar ingick regeringspartiet CCM 
och oppositionspartiet CUF i oktober 2001 
en överenskommelse, Mwafaka, om hur 
denna händelse skulle undersökas, olika 
åtgärder för att ge inflytande för CUF fram 
till nästa val 2005 samt hur dessa val ska 
förberedas och genomföras. I stort sett alla 
som flydde har återvänt. Överenskommelsens 
implementering har varit tillfredsställande 
under det första året.

Med ökad liberalisering har också de 
komplicerade politiska och ekonomiska 
maktförhållandena i Zanzibar blivit 
mer synliga. Utan rätt kontakter, 
samarbetspartners och beskydd förefaller det 
i praktiken vara mycket svårt för utomstående 
att etablera någon ekonomisk verksamhet 
på öarna, åtminstone om den ser ut att bli 
framgångsrik.

En Human Rights and Good Governance  
Commission inrättades år 2002.  Ett stort antal 
NGOs, inriktade på mänskliga rättigheter och 
jämställdhetsfrågor bedriver verksamhet, 
inklusive de av Sverige stödda Legal and 
Human Rights Centre på fastlandet och 
Zanzibar Legal Services Centre. De allra flesta 
är starkt beroende av biståndsfinansiering och 
riskerar ibland att bli instrument för NGOs i 
Nord med egna dagordningar.

Korruptionen är ett av de största hoten mot 
landets utveckling. Korruptionsbekämpningen 
är en profilfråga för regeringen, men de 
konkreta framstegen är ännu få. En nationell 
antikorruptionsstrategi har publicerats och 
arbetet med regionala  antikorruptionsstrateg
ier pågår. En Prevention of Corruption Bureau 
har inrättats för att undersöka misstänkta 
fall av korruption och informera och utbilda 
medborgarna om hur korruption kan undvikas. 
Hittills har ingen högre befattningshavare 
eller politiker dömts för korruption. Gällande 
lagstiftning försvårar också undersökande 
journalistik, vilket hindrar uppföljning av 
misstänkt korruption i media. Korruption 
har i några fall uppdagats också i verksamhet 
som stöds med svenskt bistånd. Åtgärder har 
vidtagits av de tanzaniska myndigheterna, på 
initiativ av ambassaden.

Ett utkast till oberoende korruptionsrapport 
för 2001 diskuterades vid en workshop i 
april 2002, men har ännu inte publicerats i 
sin slutliga version. Den bygger på intervjuer 
om människors uppfattning om hur stark 
korruptionen är i olika delar av samhället. 
De institutioner som uppfattas som mest 
korrupta är polisen och hälsovården, dvs de 
sektorer som människor har mest kontakt 
med. Avsikten är att rapporten skall publiceras 

årligen. 

Tanzania har märkbart förbättrat sin ranking 
i Transparency Internationals rapport 2002. 
Avseende Corruption Perception Index är 
landet är placerat på plats 71 av 102 , mot 
82 av 91 föregående år. Landets index har 
förbättrats från 2,2 till 2,7, vilket fortfarande 
är lågt eftersom skalan är 0-10. Både Kenya 
och Uganda uppvisar sämre placering och 
index.

Den tanzaniska riksrevisionens senaste 
rapport gäller 2000. Liksom under 
tidigare år är det endast en mindre del av 
de reviderade ministerierna, regions och 
distriktsförvaltningarna som klarar sig utan 
anmärkning. Även allvarliga anmärkningar 
i denna rapport tycks inte föranleda några 
omedelbara åtgärder.

En av prioriteringssektorerna i PRSP är 
förstärkning av domstolsväsendet. En sådan är 
viktig också för att förbättra förutsättningarna 
att minska korruptionen. Den långa väntetiden 
innan mål tas upp och misstankarna att 
domstolsväsendet själv delvis är korrupt är två 
frågor som måste lösas.

Förutsättningarna för god samhällsstyrning 
förbättras i takt med att offentliga 
institutioner reformeras och dess kapacitet 
förstärks. Sverige stöder flera av de centrala 
reformprogrammen. Den politiska viljan att 
utnyttja dessa förbättrade förutsättningar 
kan sedan vara olika stark på olika områden. 
Tanzania har en lång historia av väl utformade 
planer, politik och riktlinjer, men dess 
förmåga/vilja att genomföra dessa har ibland 
varit begränsad. 

Världsbankspresident James Wolfensohn i 
centrum.                             Foto allAfrica.com

Tanzanias utvecklingspolitik
Strategi för fattigdomsbekämpning

En avgörande fråga är i vilken utsträckning 
den makroekonomiska stabiliteten och den 
ökande ekonomiska tillväxten resulterar 
i förbättringar också för folkmajroiteten. 
Resultaten från några nyligen publicerade 
studier om fattigdomspanoramat tyder  på att 
vissa förbättringar sker. 

Den hushållsbudgetundersökning som 
genomfördes 2000/01 publicerades i maj 2002 
och ger bättre underlag för en bedömning 
av nuläget och kan samtidigt utgöra en 
god baseline för framtida undersökningar. 
Föregående hushållsbudgetundersökning 
utfördes för tio år sedan, men med en något 
annorlunda metodik, vilket gör att jämförelser 
av resultaten bör göras med försiktighet. 
Studien bekräftar att fattigdomen i Tanzania 
är stor och att de sociala indikatorerna är 
låga. Den drar dock slutsatsen att en måttlig 
förbättring av välfärden har skett under 
1990-talet och att andelen tanzanier som 

Skolelever vid stadsbesök. Foto allAfrica.com
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faller under inkomstfattigdomsgränsen har 
minskat något, från 39 % 1991/92  till 36 
% tio år senare (statistiskt insignifikant 
förändring). Samtidigt har på grund av 
befolkningsökningen det absoluta antalet 
under inkomstfattigdomsgränsen ökat (från 9,5 
milj till 11,4 milj). Skillnaderna är stora mellan 
olika grupper, framför allt är skillnaden mellan 
städer, särskilt Dar es Salaam, och landsbygd 
stor vad gäller många indikatorer som tillgång 
på utbildning, hälsovård, vatten, elektricitet etc 
samt boendestandard.  87 procent av dem som 
befinner sig under inkomstfattigdomsgränsen 
lever på landsbygden. Ett antal indikatorer 
rörande bostadskvalitet, utgiftsmönster och 
tillgång till skola, hälsovård, vatten i hushålls
budgetundersökningen visar på genomsnittliga 
förbättringar men också på ökade skillnader.

De största genomsnittliga förbättringarna 
konstateras i Dar es Salaam, där också 
klyftorna mellan fattiga och rika ökat snabbast. 
Undersökningen konstaterar också att en 
väsentlig del av hushållen i städerna får en 
del av sina inkomster från jordbruk och att en  
del av landsbygdshushållen får en betydande 
andel av sina inkomster från löneinkomster 
eller andra verksamheter utanför jordbruket. 
Fattigdomsnivån är också starkt korrelerad 
till utbildningsnivån, samtidigt som en mindre 
andel av barnen i de fattigare hushållen går i 
skolan (hälften, mot 2/3 för övriga)

Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP, 
och dess uppföljningsrapporter har blivit 
huvuddokumenten vad gäller strategin att 
bekämpa fattigdomen i Tanzania. PRSP 
tillkom som en del av HIPC-processen. Det 
utarbetades i samråd med det tanzaniska 
civila samhället och privata sektorn. Ett 
övergripande kvantitativt mål i PRSP är att 
halvera andelen människor i Tanzania som 
befinner sig i djup fattigdom (dvs har en 
genomsnittlig inkomst som är lägre än en 
USD per dag). Som ett etappmål skall denna 
andel minska med 8 procent till år 2003. PRSP 
innehåller en rad mål vad gäller förbättringar 
av de genomsnittliga indikatorerna för 
hälsovård, utbildning, jordbruksproduktion, 
total produktion, landsbygdsvägar, 
vattenförsörjning, förbättringar för barns 
tillvaro.

I PRSP finns sju prioritetssektorer angivna: 
primärhälsovård, basutbildning (både primär- 
och sekundärskola), vattenförsörjning och vägar 
på landsbygden, bättre jordbruksforskning och 
rådgivning, förstärkning av domstolsväsendet, 
bekämpning av HIV/AIDS och andra 
smittsamma sjukdomar. Inom ramen för 
uppföljningen av PRSP har en tendens visat sig 
att utvidga definitionen av prioritetssektorerna, 
så att t.ex. all hälsovård och utbildning 
inkluderas, att all jordbruksverksamhet, 
inklusive jordägandefrågor ingår och att inte 
bara domstolsväsendet utan även andra delar 
av det legala systemet, inklusive polis och 
kriminalvård tas med. 

En av förutsättningarna för att uppnå 
målen i PRSP är att de sociala sektorernas 
andel av totala budgetutgifterna ökas, vilket 
parentetiskt innebär att de gradvis återvänder 
till de nivåer som gällde innan stabiliserings- 
och strukturanpassningsprogrammen sattes in 
i mitten av 1980-talet. Särskilt viktigt anses i 
detta sammanhang vara att icke-löneandelen 
av driftbudgeten och utvecklingsinvesteringa
rna ökar. 

PRSP progress report för 2002 har försenats 
och beräknas bli klar i november  för att 
kunna diskuteras vid  det Consultativa 
Gruppmötet, (CG) om Tanzania i början av 
december. Uppgifter från finansministeriet 
i september anger att budgetutgifterna för 
prioritetssektorerna sammantaget ökat från 
4,1 procent av BNP 1998/99 till 5,6 procent 
2001/02 med en budgeterad fortsatt ökning 
till 6,3 procent 2002/3. Prioritetssektorernas 
andel av de totala budgetutgifterna (exkl. 
skuldtjänst) har under samma period ökat från 
33 procent till 45 procent. Enligt budgeten för 
2002/03 skall hälften av budgeten anslås till 
dessa sektorer. En separat studie visar något 
annorlunda siffror på grund av definitioner och 
andra skillnader. Arbete för att konsolidera 
budgetuppgifterna pågår.

I det utkast till Poverty and Human 
Development Report  2001/02 som 
presenterades i september 2002 har ett försök 
gjorts att bedöma realismen i PRSPs mål. Av 
21 sådana mål, bedöms 9 kunna uppnås i 
tid. På övriga områden nås sannolikt inte de 
uppsatta målen vid den tidpunkt som anges i 
PRSP, även om utvecklingen går åt rätt håll.

Strukturella och institutionella reformer

Sverige är med i den givargrupp som 
stöder och följer upp strategi- och 
implementeringsarbetet. Samtidigt har bland 
annat det svenska stödet till finansministeriet 
inneburit att översiktligheten i budgeten 
samt utgiftsanalys och kontroll förbättrats 
väsentligt, vilket minskat möjligheterna 
till korruption med medel som hanteras 
genom den statliga budgeten. Fortsatta 
ansträngningar med att fördjupa och bredda 
reformarbetet inom budgethanteringen på alla 
nivåer krävs dock innan situation kan anses 
tillfredsställande. 

Skattemyndigheten har under det gångna 
året förbättrat skatteuppbörden, inklusive 
tullavgifter. Statsinkomsterna i förhållande 
till BNP beräknas ha ökat till 12,1 procent 
budgetåret 2000/01 och 12,2 procent 2001/
02.  Detta är en väsentligt lägre nivå än t 
ex i grannlandet Kenya och något högre än 
Uganda. Med liten formell ekonomi och 
därmed smal skattebas, svaga institutioner och  
misstänkt korruption i skatteförvaltningen  
är förutsättningarna för en snabb ökning av 
statsinkomsterna begränsade. Regeringen har 
dock i årets budget minskat vissa undantag 
från att betala VAT i samband med att 
andra förändringar genomförs, som skall 
rationalisera  skattesystemet. Den pågående 
handelsliberaliseringen innebär också att en 
huvudkälla för statsinkomsterna minskar och 
måste ersättas med andra skattebaser. Inom 
Public Expenditure Review, PER, arbetet 
har den låga nivån på statsinkomsterna 

uppmärksammats och en studie pågår inriktad 
på skattepolitiken. 

IMF genomför parallellt en studie om 
statsinkomsterna, där bland annat möjligheterna 
att minska skatteundantagen till företag 
analyseras. IMF anser att lagstiftning och de 
investeringsavtal som ingåtts med bland annat 
internationella gruvbolag är alltför generösa 
och innebär onödigt stora skattebortfall. Också 
lagförslaget för Export Production Zones, EPZ, 
är enligt IMFs bedömning alltför generöst vad 
gäller regeringens åtaganden. Förutom lägre 
statsinkomster riskeras också att resurser 
läcker ut ur systemet på ett okontrollerat sätt, 
när undantag från de vanliga reglerna ges.

Någon snabb ökning kan dock inte förväntas 
av det arbete som pågår med att hitta nya 
vägar att mobilisera inhemska resurser. 
Denna situation för statsinkomsterna innebär 
också att Tanzanias statsbudget under lång 
tid kommer att vara kraftigt beroende av 
biståndsfinansiering. Därmed ökar vikten av 
att biståndet sker i former som underlättar 
fortsatt förbättrad kvalitet och översikt i 
budgetarbetet. 

Offentlig finansiell styrning
Två viktiga nya lagar trädde i kraft den 1 

juli 2001, Public Finance Act och  Public 
Procurement Act. Under det första året har 
den nya upphandlingslagen bidragit till att 
försena en del utvecklingsprojekt, därför att 
rutinerna har varit nya, men på sikt anses dessa 
lagar innebära att budgetfinansiering och den 
offentliga upphandlingen öppnare, tydligare 
och mer rationella.

Tanzania har sedan fem år  ett 
”kontantbudgetsystem”, vilket innebär att 
utgifterna i statsbudgeten inte får överstiga 
genomsnittliga insamlade skattemedel 
under föregående kvartal i de under PRSP 
prioriterade sektorerna. För övriga sektorer 
görs kopplingen på månadsbasis. Systemet har 
inneburit att Tanzania under senare år haft låga 
eller inga budgetunderskott. 

En mer långsiktig planering av utgifterna 
inom prioriterade sektorer sker  inom ramen för 
PER-processen där medellånga budgetramar 
(Medium-Term Expenditure Frameworks, 
MTEFs) utarbetas. 2001/02 års  PER var den 
femte och i augusti 2002 påbörjades arbetet 
med den sjätte.  Processen drivs numera av 
Tanzania, med starkt stöd av Världsbanken och 
ett antal givare, och är ett led i förberedelserna 
för kommande års statsbudget. Medellånga 
budgetramar utarbetas för ett antal prioriterade 
sektorer, däribland hälsa, undervisning, vatten, 
vägar och jordbruk. PER går nu från att vara en 
samling studier mot att bli mer processinriktad 
och utbilda personal på ministerierna i 
budgetarbetet. En del av detta arbete är inriktat 
på att utgöra direkta bidrag till regeringens 
riktlinjer för nästa års budget, medan andra 
delar bidrar till att skapa ökad kunskap och 
insikt i för budgetarbetet relevanta frågor. 
Som en del av PER för 2001/2002 undersöker 
några biståndsgivare, däribland Sverige, 
och finansministeriet möjligheterna att 
rationalisera finansiering och administration 
av PER-arbetet.

Med bland annat det svenska stödet 
till finansministeriet har det statliga 
redovisningssystemet förbättrats väsentligt 
de senaste tre åren i fråga om transparens, 
utgiftsanalys och kontroll. Under 1998 Kaos vid busstrejk i Dar. Foto The Epress
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har skett i nära samarbete med PRBS-
gruppen och målsättningen är att i största 
möjliga utsträckning kunna använda samma 
gransknings- och uppföljningssystem, helst 
med gemensamma missions. Världsbankens 
granskning av förslaget till PRSC sker i 
november och föregås av den årliga översynen 
av PRBS.

Övriga givare

Samarbetet mellan bidragsgivarna till PRBS 
och den tanzaniska regeringen har ytterligare 
fördjupats under året. Ytterligare två bilaterala 
givare har anslutit sig så att antalet nu är uppe 
i elva. Totalt kan andelen budgetstöd och andra 
former av makroprogramstöd komma att öka. 

Hittills gjorda åtaganden till PRBS 
för budgetåret 2002/2003 motsvarar 
ca 170 mUSD. Utbetalningarna under 
IMFs, Världsbankens och Afrikanska 
Utvecklingsfondens betalningsbalansstöd 
beräknas till omkring 130 mUSD. Till detta 
kommer sektorprogramstöd från EU, bilaterala 
givare och Världsbanken i storleksordningen 
120 mUSD

Budgetstöd/betalningsbalansstöd beräknas 
alltså komma att utgöra omkring 30 procent av 
det totala biståndet under budgetåret 2002/03. 
Sektorprogramstöd beräknas stå för ytterligare 
10-15 procent.

De senaste årens förändring i biståndets 
struktur utgör en del av förklaringen till 
den relativt låga investeringskvoten. Genom 
att biståndet i ökad utsträckning lämnas i 
form av budgetstöd och sektorprogramstöd 
i sektorer prioriterade inom PRS, finansierar 
det i ökad utsträckning ”nontradeables”, 
medan projektbistånd tidigare finansierade 
mycket stora investeringar. Budgetstöd och 
sektorprogramstöd innebär samtidigt att 
driftbudgetutgifterna kan öka snabbare än 
mobiliseringen av inhemska statsinkomster. 

PER-processen har hittills koncentrerats 
på budgetstöd och programstöd, medan 
projektstöd till utvecklingsbudgeten inte 
uppmärksammats särskilt mycket. Under 
2002/03 kommer dock inom ramen för PER en 
studie om detta att göras, som också kommer 
att undersöka faktorerna bakom gapet mellan 
budgetanslag och faktiskt utbetalade medel i 
utvecklingsbudgeten de senaste åren. En bättre 
förståelse på detta område kan bidra till att 
effektivisera biståndet på båda givarsidan och 
på den tanzaniska sidan. Den är också relevant 
för det pågående arbetet med en databas för 
biståndet på finansministeriet. Detta arbete 
bedöms ha spelat en positiv roll för att 
redovisningen av biståndsfinansieringen i 

Korruptionen är fortfarande ett problem! 
Skämtteckning från The Express

påbörjades införandet av ett nytt integrerat, 
datoriserat ekonomistyrningssystem för 
betalningar inom statsförvaltningen. I juni 
2000 färdiginstallerades systemet och det 
är nu operationell på central nivå. Systemet 
omfattar budgetering, redovisning, betalningar 
och kontroll över statens finansiella åtaganden. 
Medel som kanaliseras genom den statliga 
budgeten, t ex budgetstöd, redovisas i sin 
helhet i systemet. Processen med införandet 
av systemet fullt ut på distriktsnivå har 
påbörjats men det kommer att dröja flera 
år innan det blir heltäckande. Likaså 
återstår aaakonsolideringen av samtliga 
systemfunktioner. Sedan 2002 erhåller också  
Auditor General’s Office, både tekniskt och 
kapacitetshöjande stöd, bl a från Sverige. Den 
statliga revisionen har hittills inte förmått följa 
utvecklingen med det datoriserade ekonomisty
rningssystemet. Det svenska stödet skall bidra 
till att öka dess kapacitet.
Sammanfattningsvis har under de senaste tre 

åren en avsevärd förbättring och komplettering 
av regelverk och förstärkning av offentliga 
institutionerna ägt rum. Samarbetet mellan de 
tanzaniska myndigheterna och biståndsgivarna 
har förstärkts, samtidigt som Tanzania i 
ökad utsträckning tagit över ledningen av 
såväl Poverty Reduction Strategy och Public 
Expenditure Review processerna. Dessa 
förbättringar och förstärkningar har skett 
från en låg utgångsnivå, varför ytterligare 
utveckling i samma riktning krävs. Framför 
allt är kapaciteten på distriktsnivå och lokal 
nivå i de flesta fall mycket låg. 

Täckningen av biståndsfinansierade 
projekt och program i utvecklingsbudgeten 
har förbättrats väsentligt budgetåret 
2002/03, jämfört med föregående år. 
Biståndsfinansierade verksamheter i 
utvecklingsbudgeten har fördubblats i absoluta 
tal jämfört med 2001/02. Detta är enligt IMF i 
huvudsak  beroende på bättre täckning, snarare 
än ökade åtaganden från biståndsgivarna. Ett 
kvarstående problem för finansministeriet är 
att fortfarande en väsentlig andel av biståndet  
slussas direkt till projekten, och därmed inte 
kan följas upp av Accountant General.

IMFs, Världsbankens och övriga 
givares bedömning och stöd
IMF och Världsbanken 
Tanzania befinner sig on track vad gäller 

det pågående treåriga PRGF-avtalet med 
IMF på 135 mSDR. Fem trancher på totalt 
100 mSDR har hittills utbetalats. Den fjärde 
översynen  godkändes av IMFs styrelse i maj 
2002 och fältarbetet med den femte översynen 
genomfördes i september 2002. Preliminära 
resultat från denna ger underlag för slutsatsen 
att Tanzania kommer att fortsätta att vara ”on 
track”.

PRSPs Progress Report för 2002 är något 
försenad. Ett utkast skall diskuteras med 
givarna i slutet av oktober och ingå i den årliga 
genomgången av PRBS och Världsbankens 
granskning av förslaget till PRSC. Den 
kommer sedan att presenteras vid CG-mötet i 
början av december. 

Världsbanken godkände i juni 2000 en 
tvåårig strukturanpassningskredit (PSAC) på 
190 mUSD. Som en fortsättning av PSAC 
förbereder Världsbanken en Poverty Reduction 
Support Credit, PRSC, som beräknas kunna 
godkännas i maj 2003. Förberedelsearbetet 

budgeten för 2002/03 förbättrats väsentligt. 

En slutlig version av Tanzania Assistance 
Strategy, TAS, presenterades av regeringen 
i juni, efter att ett utkast diskuterats tidigare 
under året. Den tanzaniska regeringen 
har fem prioritetsområden inom TAS:  1) 
att öka förutsägbarheten när det gäller 
biståndet, 2) att integrera biståndet i 
budgetprocessen, 3) rationalisering av 
genomgångar, granskningar och andra 
besök, 4) förstärkning av gemensamma 
utbetalningsmekanismer och 5) förstärkning 
av Tanzanias kapacitet för samordning av 
externa resurser. Vid ett möte mellan DAC-
gruppens arbetsgrupp för harmonisering av 
biståndet och finansministeriet i slutet av 
augusti beslöts att gemensamma månatlig 
möten med ministeriet och denna grupp skulle 
införas. Även om detta förefaller optimistiskt, 
innebär beslutet att förutsättningarna ökar 
för att förenkla processerna och minska 
transaktionskostnaderna på båda sidor.

Professor Gerard Helleiner ledde en grupp 
oberoende forskare som presenterade rapporter 
inför CG-mötet 1995, 1997 och 2000. Dessa 
rapporter innehöll förslag till förbättringar 
av biståndssystemen både på den tanzaniska 
sidan och bland biståndsgivarna i syfte att 
minska transaktionskostnaderna och öka 
öppenheten. En uppföljning av detta arbete 
beslöts i början av 2002 och ett utkast till 
rapport diskuterades i juni 2002. Slutversionen 
av rapporten kommer att presenteras inför CG-
mötet i början av december. 

Svenskt stöd till ekonomiska 
reformer och PRSP
Sidas Landstrategi för 2001-2005 anger att 

stödet till makroekonomisk stabilitet och 
strukturreformer kommer att ges genom en 
kombination av direkt budgetstöd och teknisk 
assistans till statliga nyckelinstituioner Den 
konstaterar också att Sveriges regering beslutat 
att ge stöd till ekonomiska reformer i Tanzania 
under en treårsperiod och att detta stöd bör gå 
till PRBS. Motivet är att PRBS ger de sociala 
sektorerna ett särskilt skydd i statsbudgeten och 
bidrar därmed till fattigdomsbekämpningen. I 
avsnittet med strategiska överväganden anges 
att Sverige stöder Tanzanias ansträngningar 
att harmonisera program och metoder i 
utvecklingssamarbetet och landets önskan om 
en övergång till mer budgetstöd.

Sveriges stöd till ekonomiska reformer i form 
av betalningsbalansstöd, skuldlättnader och 
budgetstöd har de senaste åren har haft olika 
kanaler. Mellan 1996 och 2001 utbetalades 

Elevalster från Lotta Lagercrantzs Bagamoyo-
kurs. Efterföljare till Andy Warhol?
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andra strategidokument skulle uppfyllas. 
Samtidigt har avsevärda förbättringar 
av makroekonomisk policy, regelverk 
och institutioner ägt rum, som förbättrar 
förutsättningarna för ett effektivare bistånd. 
En annan faktor som också innebär bättre 
förutsättningar är att ett antal biståndsgivare 
nu på allvar är beredda att pröva budgetstöd 
som biståndsform inom PRBS. Samarbetet 
mellan Tanzanias myndigheter, främst 
finansministeriet och det deltagande 
biståndsgivarna är lovande. Denna process 
är i hög grad beroende av att det ömsesidiga 
förtroende som vuxit fram kan bibehållas. 

Att den förbättrade makroekonomiska och 
statsfinansiella politiken  faktiskt resulterar i 
förbättringar för folkmajoriteten och särskilt 
de fattigare grupperna är naturligtvis inte 
självklart. Kritiken mot att några tydliga  
sådana samband ännu inte kunnat registreras 
är kanske den allvarligaste som Tanzanias 
regering och internationella samarbetspartners 
har att  hantera. Vi har tidigare pekat på några 
riskområden som skulle kunna ändra på denna 
situation, nämligen den makroekonomiska 
stabiliteten, tillväxtmiljön, budgetförtroendet, 
fördelningen av budgetresurser, styrningen av 
offentliga sektorn samt kvaliteten på offentlig 
service. Denna bedömning kvarstår, även om 
förbättringar snarare än försämringar har varit 
trenden under det senaste året.

Omfattande reformer särskilt i miljöerna 
utanför de centrala ministerierna, men också i 
vissa av dessa, kräver väsentliga förstärkningar 
och ambitiös utbildning av existerande 
personal. De uppsatta tidtabellerna för detta 
är sannolikt alltför optimistiska. Målen i 
PRSP är i flera fall mycket ambitiösa och kan 
visa sig svåra att uppnå, vilket den tidigare 
nämnda Poverty and Human Development 
Report visar. Korruptionen är fortfarande ett 
väsentligt problem. 

I nedanstående tabell har ett försök gjorts att 
bedöma dels den potentiella effekten av ett 
misslyckande, dels sannolikheten för att den 
skulle ske. Ett visst mått av subjektivitet och 
osäkerhet är ofrånkomligt i sammanhanget.

De flesta riskområdena gäller institutioner, 
regelverk och styrning där sannolikheten 
för misslyckande för närvarande kan 
bedömas som låg eller på mellannivå. Mer 
grundläggande är om tillväxt, produktivitet 
och andra faktorer i den reala ekonomin 
inte uppnår sådana nivåer att några synliga 
förbättringar för folkmajoriteten sker. Detta 
skulle urholka förtroendet för den politik 
som drivs och eventuellt också den politiska 
stabiliteten, även om det självständiga 
Tanzanias historia visat att kriser sällan 
skapar våldsamma konflikter. Ett undantag 

har varit Zanzibar. Utvecklingen där under det 
senaste året, med överenskommelserna mellan 
CCM och oppositionspartiet CUF, ger dock 
anledning till försiktig optimism.

Riskområde Potentiell 
effekt

Sanno-
likhet

Makroekonomiska 
styrningen misslyckas

Stark Låg

PRSP  otillräckligt 
integrerat i Tanzanias 
system och policy

Mellan Låg

Alla PRSP mål uppnås 
inte

Mellan Mycket 
hög

Nödvändiga reformer 
i budget och offentliga 
finansstyrningen 
genomförs inte

Stark Mellan

Reformerna i offentliga 
sektorn åstadkommer inte 
avsedda förbättringar av 
kapacitet och kvalitet.

Stark Mellan

Korruptionsbekämp-
ningen drivs inte 
tillräckligt hårt

Mellan Mellan

Demokratiseringspro-
cessen börjar gå bakåt

Mellan Mellan

När de gäller risker tillkommer externa 
chocker, som inte kan påverkas av beslut i 
Tanzania. Det fortsatta starka beroendet av 
världsmarknadspriserna på de huvudsakliga 
exportprodukterna är en sådan risk.

Slutligen bör ytterligare en trend redovisas 
som förstärkts under det senaste året. Kritiken 
har förstärkts mot att utlänningar, det må vara 
biståndsorganisationer eller företag ”lägger 
sig i interna angelägenheter” respektive 
”tar över företag” och hindrar tanzanier 
att bli företagsägare eller få kvalificerade 
jobb. Flera exempel på detta kunde höras 
under budgetdebatten i parlamentet i juni-
juli 2002. President Mkapa har redovisat 
statistiken för resultatet av hittillsvarande 
privatiseringsprocess och visat att endast ett 
fåtal privatiserade företag ägs av utländska 
företag; något fler företag ägs av tanzaniska 
företag och majoriteten drivs i form av joint 
ventures. 

Efter valet i Zimbabwe i april och schismen 
mellan EU och president Mugabes regering 
om valövervakningen, har president Mkapa 
och ledande ministrar på ett mer allmänt 
plan uttryckt stark kritik mot att EU och 
europeiska regeringar försöker att otillbörligt 
påverka utvecklingen i afrikanska länder och 
att man därvid också använder biståndet, eller 
rättare sagt stoppandet av bistånd som ett 
påtryckningsmedel. 

Tanzanias  tidigare mycket generösa 
flyktingpolitik kan vara på väg att förändras 
och den tanzaniska regeringen uppmuntrar 
UNHCR att påskynda repatrieringen av 
flyktingar från Burundi och Rwanda. 

Även om samarbetsklimatet mellan IFIs, 
biståndsgivarna och den tanzaniska regeringen 
för närvarande är mycket gott, finns det en 
liten  risk att dessa och andra faktorer på sikt 
kan minska förutsättningarna för den öppna 
partnerskapspolitik, som är en huvudlinje i 
svenskt utvecklingssamarbete.

Bertil Oden

totalt 364 mkr. Den senaste utbetalningen var 
120 mkr till PRBS i augusti 2002. Gällande 
treåriga regeringsbeslut och tvååriga avtal med 
Tanzania löper ut i slutet av 2002. 

Det gällande svenska avtalet med Tanzania 
om budgetstöd undertecknades innan 
Memorandum of Understanding med 
tillhörande Poverty Assessment Framework, 
PAF, var färdigförhandlat och är därför 
inte explicit kopplade till villkoren i dessa 
dokument. Sverige har ändå varit aktivt i det 
samarbete som pågår i gruppen av givare 
till PRBS och dialogen med de tanzaniska 
myndigheterna är intensiv. PAF innehåller 
indikatorer och åtaganden om åtgärder 
av Tanzania på fyra huvudområden:  1) 
förbättring av systemet för att följa utfallet 
av PRSP, 2) makroekonomisk stabilitet, 3) 
förbättra effektiviteten i offentlig service och 
dess incitamentsstruktur samt 4) minimera 
reursläckage och göra ansvarsförhållandena 
tydligare.  Framsteg görs på samtliga områden. 
En uppföljning av de enskilda indikatorerna 
kommer att ske i samband med den årliga 
PRBS-genomgången i slutet av oktober 2002.
Generellt lider uppföljningsprocessen för 

PRBS av samma svaghet som många andra 
processer i Tanzania, nämligen att den kräver 
tid och kapacitet från några få nyckelpersoner, 
framför allt i finansministeriet. Förseningar 
uppstår därför vad gäller rapporter och 
tidtabellsenliga möten. PRBS-gruppen bidrar 
bland annat med analytiskt arbete. Samarbetet 
med de tanzaniska myndigheterna är öppet 
och fungerar i stort sett mycket väl. Viljan 
på tanzanisk sida att ”äga” PRBS och dess 
processer är tydlig.

Sverige har ett omfattande förvaltningsbistånd 
till Tanzania, som i väsentlig utsträckning är 
inriktat på att förbättra den offentliga sektorns 
finansiella förvaltning.  Inom detta område 
är svenskt bistånd inriktat på reformer och 
förstärkning av budgetsystemet, Acountant 
General’s office, Auditor General’s Office, 
antikorruptionsbyrån, domstolsväsendet och 
skattemyndigheten.

I början  2001 ingick Sverige ett tvåårigt stöd 
till den tanzaniska undervisningssektorn, som 
senare förvandlades till ett programstöd till 
Primary Education Development Programme 
(PEDP).  Totalt beräknas  165 mkr betalas ut 
under perioden 2001-2002 . Detta sker inom 
ramen för ett pågående s.k. basket support, till 
vilket flera biståndsgivare bidrar. Dessutom 
har Världsbanken utlovat 150 mUSD i form av 
sektorstöd över en treårsperiod.

Behov, förutsättningar och risker
Tanzania bedöms fortsätta att vara  beroende 

av omfattande bistånd under lång tid, även 
om de optimistiska målen i PRSP och 

Utbildningen är ett problemområde. 
Skämtteckning från The Express

En av Bagamoyos historiska byggnader 
förevigad av elev i Lotta Lagrecrantz kurs
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Olle Wallin, som numera har mycket 
att göra med folkhögskolorna och 
organisationen Karibu, har bidragit 
med följande rapporter. Karibu är en 
organisation för samarbete mellan svenska 
folkhögskolor och deras motsvarighet Folk 
Development Colleges i Tanzania. Under 
deras hemsida www.karibu.nu finns mycket 
Tanzania-information.

Hola folkhögskola besöker Nzovve 
och Katumba FDC igen
Förra året gjorde två elever från Holas 

medialinje en videoprogram om Katumba 
(15 på kartan) och i år om Nzovve FDC (43). 
Videoprogrammen skickas ner till vänskolorna 
och kan användas där i marknadsföringen. I år 
handlade besöket om fackligt arbete med två 
seminarier, nio dagar på Nzovve och två dagar 
på Katumba. Två lärare och två mediaelever 
från Hola. Rune Wiklund, SFHL:s ombudsman 
deltog i resan.

I Tanzania började resan med ett besök på 
lärarnas centrala fackliga organisation TTU, 
Tanzania Teachers Union i Dar es Salaam. 
TTU organiserar alla lärare i Tanzania, inte 
bara FDC lärare. Resan avslutades efter  tre 
veckor med att sluta ett paraplyavtal med 
TTU i Dar. Det visade sig viktigt att ta dessa 
centrala kontakter, ett stöd för lokalt arbete. 
Ambitionerna i lokala avtal är att utveckla 
samarbete och organisera ett utbyte av 
personer mellan Hola och vänskolorna och 
mellan SFHL och TTU. En svårighet är att 
hålla en fortlöpande kontakt. Det sker idag 
genom fax med TTU. E-post fungerar inte 
ännu så bra med TTU, men går att använda  
med Nzovve FDC. Hola försöker att få kontakt 
var fjortonde dag.

Samarbetet med Nzovve FDC
Avtalet omfattar bl.a. att ordna rörmokare 

för att förbättra vattentillgången, underhåll av 
elförsörjningen, rusta upp en del av lokalerna 
dels för gäster och dels för utbildning. Hola 
samarbetar med Kommunal i Kramfors 
och Kramfors FN-förening. Kommunal har 
skänkt 6000 SEK till stickmaskiner och FN-
föreningen 3500 SEK till en modern sicksack-
symaskin. Dessa gåvor kan generera inkomster 
till FDC. Harald Sundström, fastighetsskötare, 
skulle vara med på resan för att gå igenom 
behoven att upprusta lokaler men fick oturligt 
avstå p.g.a. sjukdom.

Nu prioriteras en återbesök på Hola från 
Nzovve. Karin Rehnberg, lärare på Hola, 
jobbar med ett möjligt stöd att genomföra  
en kurs för ensamstående mödrar på Nzovve. 
Denna grupp kvinnor är en väldigt utsatta 
och har svårt att livnära sig. Resursperson i 
Tanzania är Birgitta Hellström, Forum Syds 
biståndsarbetare i Iringa, som har kommit 
kontakt med den typen av kurser.

För att förbättra möjligheterna till kontakt 
utvidgas IT-samarbetet. Nzovve blir 
huvudskola för detta samarbete. Ujule, en 
lantbruksskola i området, som nyligen blivit 

på Tornedalens folkhögskola - en uppskattad 
övning.

Efter ytterligare dag med besök på olika 
skolor och marknaden i Kondoa var det dags att 
avrunda besöket. Vi diskuterade fortsättningen 
i utbytet. Efter fotografering var det dags att ta 
farväl med en väska full med honung, te och 
andra minnen från skolan.

Msinga FDC i Moshi
Vägen upp till Moshi från Kondoa håller 

samma standard som vägen mellan Dodoma 
och Kondoa men är längre. Efter att skumpat 
omkring i 12 timmar övernattade vi i Arusha. 
Visserligen är de sista milen från avfarterna till 
turistfällorna som Serengeti och Ngorongoro 
asfalterade men vägen är svår att förtränga. 
Allt stämmer inte på BP:s vägkarta över 
landet.

Väl framme på Msinga FDC (30) möttes vi 
av dragspelsmusik och sång. Rektor Fahdili 
Mabaga tog emot oss och visade oss runt 
på skolan tätt följda av dragspelaren och 
en kör av personal och bybor som sjöng 
välkomstsånger.

Skolan ligger vid foten av Kilimanjaro och är 
omgiven av bananfält och tropiska träd, som 
ger ett grönskimrande ljus över skolområdet. 

Skolan uppstod i början av 60-talet som ett 
amerikanskt projekt men har föga förändrats 
sen dess. De flesta utbildningsvägarna saknar 
utrustning och skolan är sliten. Vattenbristen är 
ett stort problem eftersom gjutjärnsledningarna 
till källan 1,5 km från skolan har gått sönder 
och måste ersättas med nya. En borrbrunn 
på skolområdet är inget alternativ eftersom 
grundvattnet är salt.

Rektorn hade gjort oss ett program för vår 
vistelse med bl.a. en hel förmiddags swahili-
lektion följd av föreläsning om Chagga-folket 
(lokalbefolkningen),  besök i en traditionell by 
och träff med borgmästaren i Moshi.

Kvällarna ägnades åt sociala aktiviteter som 
sång och dans av elevgrupper och bybor och 
noga utvalda tornedalingar.

Jordbruksutbildningen är välutvecklad med 
kaffe- och bananodlingar. Här som på Munguri 
har man några kor och höns. Skolans största 
problem är vattenförsörjningen och utveckling 
av nya kurser t.ex. data, som vi på Tornedalens 
fhsk och ev. andra folkhögskolor i vårt distrikt 
kunde bistå med.

Vistelsen i Tanzania avslutades med några 
dagar i Dar es Salaam där vi kunde träffa 
biståndarbetare från olika organisationer.

 ***

FDC ingår i samarbetet. Nu undersöks att med 
olika aktiviteter få tag i pengar för inköp av 
datorer i  Tanzania till Nzovve. Hola väljer att 
inte skicka ner datorer från Sverige. Genom att 
köpa i Tanzania får man garanti, service och 
reservdelar närmare användarna

Stig Berntsson har jobbat för Forum Syd 
som folkhögskolerådgivare med Katumba och 
Nzovve FDC men har avslutat kontraktet. Han 
kommer att åka runt och informera om sitt 
arbete på FDC i Tanzania och möjligheterna 
att stärka samarbetet. Erik Roos är ansvarig 
på Hola folkhögskola och kan nås på e-post: 
erik.roos@hola.fhsk.se eller tel: 0612-85600 
och mobil: 070-3168258.

Red. anm: Erik Roos samtalade med Olle 
Wallin på telefon.

Tornedalens Folkhögskola besöker 
Munguri och Msinga FDC
Dags för oss att besöka våra vänskolor i 

Tanzania efter att under två terminer studerat 
den afrikanska kontinenten ur olika aspekter. 
Resfebern tilltar under april månad, då 
rektorerna från våra systerskolor besöker och 
säger “Karibuni sana!” till ett återbesök till 
deras skolor, berättar Bengt Aili, som leder 
Södra Afrika-kursen på Tornedalens fhsk.  

Munguri FDC i Kondoa
Efter att planet passerat Kilimanjaro och 

landat i Dar-es Salaam, steg fem trötta men 
förväntansfulla passagerare ut i den afrikanska 
verkligheten av värme, vänlighet och vemod. 
På Forum Syds guesthouse i Dar es Salaam 
hyrde vi bil, och resan till Kondoa i centrala 
Tanzania där Munguri FDC (34) ligger, på-
börjades. Vägen är av hygglig standard men 
lång. Vi övernattar i Dodoma. Dodoma är känd 
för att vara en av regeringens hemvisten, men 
är också stället där vägens standard upphör. I 
alla fall om man ska upp mot Kondoa. Men 
norrlänningar är ett tålmodigt släkte. Vi är 
vana vid det mesta när det gäller vägar, så  
upplevdes detta som en bagatell.

På Munguri möttes vi av rektor Anna 
Mokoki. Hon guidade oss runt på skolområdet 
och övrig personal presenterades. Skolan 
ligger vackert vid en sjö som har den 
egenheten att antingen svämma över och 
spola bort eventuella broar eller torka ut helt 
med vattenbrist som följd. En ny borrbrunn 
har belgiska biståndorganisationer medverkat 
till. Men vattenledning till skolan saknades 
fortfarande. 

Skolan har brist på det mesta och verkar 
förfallen. Men jordbruksutbildningen håller 
bra standard med majsfält, grönsaksodlingar, 
några kor och getter .

På kvällen i fotogenlampans sken 
hade Munguri-eleverna dans, sång och 
teaterföreställning för oss. Lärarna pre-
senterade de 10 olika hemspråken som florerar 
på skolan. Vi fick möjlighet att presentera ett 
program som handlade om vår skola och med 
viss vånda sjunga på de olika språk som finns 

Folkhögskoleutbyte
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The fact that there is a language and a 
communication problem throughout the 
African continent is well known. In many 
countries the inhabitants are of diverse 
origin and belong to different ethnic 
groups. Most ethnic groups have their 
own language and subculture within the 
country. 
Communication is one of the major issues 

within the context of ethnicity. In many 
countries this was a big problem at the time 
of independence and for many the easiest 
way to attend this issue was to adopt the 
former colonial language and make it the 
national/official language. In many places 
rivalries among and between ethnic groups 
did not allow for an African language to be the 
dominant and nationally spoken language. 

Tanzania as a model
In Kenya today there is a strong movement to 

spread, develop, and implement a new official 
language - Kiswahili. The movement uses 
Tanzania as a role model for this change.  Most 
people in Kenya already speak Kiswahili, 
but according to CHAKITA (Chama cha 
Kiswahili cha Taifa – the national organisation 
for kiswahili language), the decision to make 
Kiswahili an official language has to be taken 
by the government and adopted by the whole 
population.
Between October 2nd-4th the annual 

conference on the Kiswahili language 
was held in Nairiobi, Kenya. The aim of 
CHAKITA is to be able to implement the 
Kiswahili language throughout all levels of 
Kenyan society. This is done in conjunction 
with Nairobi University, Egerton University, 
Laikapia College, University of Dar es 
Salaam, and TUKI, which is the research and 
development institution of Kiswahili in Dar es 
Salaam, Tanzania. A lot of time and money is 
used to develop and strengthen the language 
in areas of its weakness, such as: Economy, 
IT, technology etc.  Students are encouraged 
to study poetry (as Swahili has a strong poetic 
history), language development and language 
promotion.  

In Kenya Kiswahili, together with English 
the national language, is fluently spoken by 
the majority of the population and therefore 
the majority of people have no difficulties 
understanding it.  But it is not the official 
language, rather English is.  Therefore the law, 
the constitution and decision-making are not 
accessible to the majority of the people. Most 
people in the urban areas do speak English 
fluently and in remote areas, most people do 
not know any English at all, which is almost 
75% of the total population.  So in actual fact, 
only 25% of the population have access to 
decision-making processes, written laws or 

implement Kiswahili as the official language.   
When that choice has to be made it is often 
preferred to use the language that is the most 
effective in getting the message across. The 
ideal role of a language is to serve as many 
members of the country as possible. So the 
language that would best serve the nation, 
would be the one that is spoken or used by 
the greater number of the people.  However, 
when Kenya and other countries in Africa 
gained independence, it was not always a 
given result, as conflicts and rivalries within 
the nation created tension and dispute about 
language choices.

In Tanzania the situation was slightly 
different.  Kiswahili had been used as a 
weapon in the struggle for independence 
and it is important  to remember how the 
first president Nyerere came from a small 
ethnic group that was not seen from other 
ethnic groups as a threat.  Whereas president 
Kenyatta came from one of the largest ethnic 
groups, his first priority was not unification 
through language use. 

There were two dimensions to the CHAKITA 
conference:

1. The local expansion and development of 
Kiswahili

2. The international expansion in the East 
African region

Approximately 80 people attended the 
conference in Nairobi.  Most participants 
came from Kenya and Tanzania, but also a 
number from other countries in East Africa 
along with a handful professors, students 
and linguists from Europe and the USA. This 
year the main issue was language use in a 
global world.  Is it necessary to actually learn 
English to be able to operate computers? Do 
we have to translate all our literary work just 
to be able to get funding for printing?  

There were many projects presented at the 
conference about language development, and 
many great tools for creating new learning 
materials were being presented. The goal that 
CHAKITA is striving to achieve is to make 
Kenya a more inclusive nation, through the 
use of Kiswahili. One of the major challenges 
is the elite of the country, who are more 
interested in developing English and reducing 
the use of Kiswahili.  English, as they see it, is 
the language of educated people.  They argue 
that English is the medium for communication 
with the non-Swahili speaking parts of 
Africa, and that Kiswahili is not sufficiently 
technological. Whereas for the promoters 
Kiswahili not only represents true democracy, 
whereby every one can be understood and 
understand their own society, but also is a 
symbol of being African.

The Kiswahili & Globalisation 
Conference, Nairobi 2002

knowledge/understanding of the workings of 
its own parliament. 

These are very important issues, as a 
government election will soon take place again 
in Kenya. This autumn a new constitution 
will be written by national and international 
experts, which is due for completion in 
December of this year.  One of the battles 
CHAKITA has recently won is that the draft 
of this constitution, which has just become 
official, is written in both languages. The next 
step will be to have the actual constitution 
transcribed into both languages. 

Kiswahili as uniting tool
In Kenya there are 13 ethnic groups and 

42 languages spoken, but most people 
speak Kiswahili in addition to their tribal 
language. Even so, there is, and has been 
since independence, a somewhat hostile 
attitude between ethnic groups which 
sometimes evolves into horrific battles and 
heated feelings.  When Tanzania gained it’s 
independence, one of the main objectives 
for the first President was to try to unite the 
people.  His greatest tool in doing so was 
the use of Kiswahili in parliament. With this 
policy he managed to unite the 120 ethnic 
groups in the country with it’s 140 languages, 
under one common language for all. 

CHAKITA and other promoters of Kiswahili 
see the language policy as one of the main 
problems in Kenya. To be able to unite a 
diverse population, there is a need for common 
goals. CHAKITA believe that a common 
language at all levels would include those who 
are now excluded due to language barriers, and 
in turn take a great step forward to achieving 
that common goal.  When Kenya became 
independent, Kiswahili was seen as a second-
class language, and even today Kenyans tend 
to use English rather than Kiswahili. The 
reason for this is because language use is 
seen as a sign of status. If you can speak good 
English, this means that you have been well 
educated.  People will not adopt a new official 
language if it has a lower status. 

Kiswahili is currently taught in schools up to 
standard six in Kenya, but it must be taught at 
higher levels of education for several reasons: 

1. To raise the status of the language;
2. To develop the language in areas, where 

Kiswahili has to borrow words from other 
languages, as mentioned previously.

3. To increase the number of well-educated 
and to improve their actual knowledge. 
Since higher education is currently taught 
through English, it does not provide a 
sufficient educational level as students 
must learn through a third language. 

President Kenyatta and KANU did not 

Här följer en något redigerad presentation av en engelsk rapport 
från årets swahili-konferens i Nairobi. Rapportens författare är 
Jennifer Palmgren, som även kommer att medverka i Habaris 
redaktion i fortsättningen.
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Origin
The history of the Kiswahili language 
originated as far back as the 18th century as 
the Swahili culture started to grow at the East 
African coast. The area had been populated 
prior to the early part of the first millennium 
AD, but it was not until the 18th century 
that the coast actually started to flourish. The 
language itself is characterised by a mixture of 
Bantu, Arabic, Persian and Asian influences. 
Many words are directly linked with Arabic 
and have been transformed into Bantu words. 
The Kiswahili language was initially used as 
a language of commerce. During the 18th 
and 19th centuries, it spread from the coastal 
area throughout Eastern and Central Africa 
along the trade caravan routes. European 

missionaries and explorers soon adopted the 
language as the main means of communicating 
with locals. The fastest way for the language 
to spread was through religion. The spread of 
Islam in Kenya and Tanzania was inseparable 

from the spread of Kiswahili, it seems that 
language and the religion spread together 
and yet there is not a typical Arabic habit of 
using the language these days. So, in short, it 
does not belong to a certain ethnic group or a 
religion, it seems to be a neutral language. 

The neutrality of the language makes it 
extremely useful, claims CHAKITA head of 
department Dr Njogu.  Most Kenyans already 
speak it and if it can be supported nationally 
and international, development and extension 
of the language would be sufficient for it to 
be used as a lingua franca through the East 
Africa. It would help to unite the somewhat 
scattered population in Kenya and CHAKITA 
continues to strive for this.

Jennifer Palmgren

Wilhelm Östberg berättade fängslande

var avslutad i Afrika utan att det fortfarande 
´kokade´ där. Han var också den förste som 
dissekerade en noshörning. Sparrman följde 
även med på James Cooks andra resa till 
Söderhavet, Tahiti, Hawaii och Nya Zeeland. 
Genom Sparrmans beskrivning känner vi fauna 
och flora men han beskrev också landskap och 
människor. Han var inte den första européen 
där för det var nu som boerna började dra sig 
norrut. Han upprördes mycket över slaveriet 
och talade mot det i underhuset i England. 
Sparrman var rousseauan och prisade det 
harmoniska och förnöjsamma livet på landet 
som han mötte utan att för den skull blunda för 
smuts och sjukdomar. Vid hemkomsten blev 
han föreståndare för Vetenskapsakademiens 
naturaliekabinett men tyckte det var tråkigt 
att vara ämbetsman och avsade sig sin 
professur och slutade sitt liv som fattigläkare 
i Stockholm.

Erik von Otter var en svensk som arbetat 
på en kaffeplantage i Kenya och sedan blev 
soldat i King´s African Rifles under första 
världskriget. Han blev sedan tillfrågad om han 
ville ta det militära ansvaret för Turkana, ett 
jätteområde med våra mått mätt. Till sin hjälp 
hade han fyrtio  kamelryttare, ett regemente 
fotfolk och sexton kulsprutor. Under denna 
tid pågår boskapsstölder och fejder mellan 
Karamojongerna och Turkanafolken och 
engelsmännen griper sig an med ´det 
civilisatoriska uppdraget´. Von Otter utrustar 
små, lättrörliga förband som bara ingriper när 
de vet vad som verkligen har hänt och inte med 
repressalier och terroraktioner. Han bygger 
småningom upp en administration och skapar 
trygghet i området. 

Detta händer samtidigt som Karen Blixen 
etablerar sig i Kenya och ett hektiskt societetsliv 
försiggår i Nairobi. Von Otter skriver dagbok 
om sitt liv i Turkana, läser Koranen och 
lär känna sina medarbetare. Vid ett tillfälle 
internerar han några engelsmän som i hans 
frånvaro satt igång en straffexpedition. Han 
var mycket framsynt och delade med sig av 
sina kunskaper till exempel i kartografi. Man 
kan säga att han var en militär som uppträdde 

Swahiliområdet i Östafrika.

som en socialantropolog före sin tid. 
Boken är mycket vackert illustrerad och en 

riktig guldgruva för den som intresserar sig 
för de föremål som finns i våra museer och de 
människor som förde dem dit.

Katarina Beck-Friis

Med världen i kappsäcken: Samlingarnas 
väg till Etnografiska museet
Red.: Wilhelm Östberg. Stockholm, 
Etnografiska museet 2002.
ISBN 91-8534443-5

En söndag i september begav jag mig 
till Etnografiska museet för att delta i 
ett seminarium med överskriften ´Res i 
Afrika!´ som pågick hela dagen. Där fanns 
representanter för Wasa vaccination och 
Äventyrsresor samt flera resenärer och 
biologer förutom museets egna experter. Jag 
hörde och såg Jan Pedersen från Äventyrsresor 
berätta och visa bilder från en klättring på 
Kilimanjaro och om hur man där arbetar för 
ekoturism. Det var mycket inspirerande.

Sedan berättade Wilhelm Östberg, intendent på 
museet, om en ny bok som heter Med världen 
i kappsäcken och som handlar om de föremål 
som resenärer ute i världen samlat in på mer 
eller mindre hedersamt sätt och fört med sig 
hem. Många av resenärerna var Linnélärjungar 
och hade hans uppdrag att samla in material 
för att stödja hans klassifikationsteorier. Detta 
var viktigt eftersom det fanns andra system vid 
den här tiden. Linné reste aldrig själv utanför 
Europa vilket han ångrade. En stor utställning 
visas nu på museet med föremålen som bas.

Donationer  fortsätter att komma in bl.a. 
en samling skulpturer från Kongo, som i 
utställningsform illustrerar hur man kommer i 
kontakt med de krafter som påverkar världen. 
Wilhelm Östberg berättade mycket fängslande 
om två svenskar som han fastnat för. Den ene 
var Anders Sparrman som levde och verkade 
i Kap-provinsen på 1770-talet. De djur, 
växter och föremål som han förde hem var 
lika sensationella för sin tid som mångruset 
är för oss. Man trodde inte att utvecklingen 

Med världen i kappsäcken -
samlingarnas väg till Etnografiska museet



Art in Tanzania 2001
Redaktör Yves Goscinny, pris 20 000 TSh. Se 

omslagsbild på Habaris framsida.

Massor av färgbilder. Ett konstliv håller på 
att ta form. Något att vara med om, nu i sin 
linda. Boken känns både informell och innerlig 
och samtidigt påkostad. En brokig blandning 
av uttryck. Full av humoristisk berättarlust. 
Dråpligt och fart och fläkt. Fantastiska 
mönster. 

Några av konstverken på bild är mest imiterat 
europeiskt formspråk utan förankring. Och 
utan distans. Det ser ut som ”konst.” Men annat 
är utan tvekan en tanzanisk kommentar i en 
globaliserad värld. Makonde-artade skulpturer 
där man plötsligt kan känna igen sig. Känna 
igen något man har sett eller känt, men inte 
visste. Visserligen väsen och andar, som jag 
inte har någon förankring till, men uttrycket 
angår mej. Det är modernt. Världen krymper. 
Vi kan förstå varandra. Och det är ju inte så 
konstigt. Det finns faktiskt Masai-rapp.

Boken presenterar konstnärer verksamma 
och boende i Tanzania och ges ut i anslutning 
till en årlig utställning i Dar es Salaam på 
Alliance Francaise. Förutom denna utställning 
arrangerade förra året organisationen Art in 
Tanzania också  Eurafrican Art Exibition på den 
belgiska ambassaden i Dar, och en utställning 
med den internationellt kände konstnären 
George Lilanga Sherehe på Alliance Francaise 
samt en utställning med hans son Henrick 
Lilanga på Jambo’s Art Café i Arusha.

Ett helt kapitel i boken behandlar konstnärer 
verksamma i Bagamoyo. I boken från 2001 är 7 
av de 10 presenterade Bagamoyo-konstnärerna 
utbildade på Skulptörskolan.

Förutom de konstnärer som presenteras 
med bilder och text, finns en lista på 150 
aktiva konstnärer. Namn, verksamhet och 
kontaktadress.

Förra året organiserade man också en två 
veckors workshop i Bagamoyo: The Rafiki 
International Artists Workshop. Tio tanzaniska 
konstnärer och tio utländska från Holland, 
Kenya, Moçambique, Sydafrika, Spanien, 
Uganda och England. Av de tio tanzaniska 

Böcker
konstnärerna vid workshopen var flera 
utbildade på Skulptörskolan.

Det boken förmedlar är att konstnärerna i 
Tanzania börjar formera sig. Utställningar 
arrangeras. Ett kreativt växelspel mellan 
företeelsen ”Art in Tanzania” och 
konstnärerna själva uppstår.  

Här blir man varse hur betydelsefull den lilla 
Skulptörskolan i Bagamoyo är i Tanzanias 
gryende konstliv. Jag ser med spänning fram 
mot att få se nästa årsbok, Art in Tanzania 
2002. 

Lotta Lagercrantz, konstnär

Dar Days: The early years in 
Tanzania
Charles R. Swift, ISBN 0-7618-2331-x 
Lanham, University Press of America, 2002 
Amerikanen Charles Swift skriver om 

sina erfarenheter som psykiater i Tanzania 
under tiden 1966 -1974. Boken utgör 
redigerade dagboksanteckningar som han 
först efter pensioneringen har haft tillfälle 
att gå igenom och ge ut. Han kom till 
Tanzania för en tvåårsperiod fylld av samma 
entusiasm som många upplevde i den nya 
statens programförklaring om kampen mot 
fattigdom, sjukdom och okunnighet och 
för demokrati som Nyerere deklarerade. 
Han beskriver initierat de olika turerna 
kring studentprotesterna som ledde till 
att studenterna skickades hem men också 
visades respekt genom att Nyerere sänkte 
sin egen och parlamentsledamöternas löner 
avsevärt. Han var granne och god vän med 
Eduard Mondlane. En annan amerikan, 
William Minter, som arbetade som lärare 
hos FRELIMO skriver i förordet  om 
diskussionerna kring ´non-socialist foreign 
experts´, deras engagemang och det fortsatta 
behovet av mänskliga kontakter över 
gränserna i en tid då den idealism och det 
hopp som då fanns i Dar inte längre finns 
kvar.

Swift reser runt  i Tanzania  och besöker 
psykiatriska kliniker vilka ofta nog visade 
sig vara en avdelning på fängelset eftersom 
man inte visste vad man skulle göra med 
våldsamma patienter. Med stor respekt och 
kärlek beskriver han både patienter och 
medarbetare. Han berättar om smittsam 
skrattsjuka och om en man som då och då 
kände  sig kallad att hjälpa Nyerere och 

därför gav sig iväg till State House för att få 
instruktioner. 
Många goda reformer genomförs under hans 

tid t.ex. byar för konvalescenter i närheten 
av klinikerna där dessa kunde få viss tillsyn 
men för övrigt levde ett vanligt byliv. En tid 
arbetade han också på Zanzibar, som han 
fascinerats av genom en bild i en bok som 
fanns i hans barndomshem. Där hittade han 
goda medarbetare som tyvärr kände sig 
nödsakade att lämna ön och sina patienter 
åt sitt öde. Swift är inte längre välkommen 
på ön och han beskriver med behärskat 
avståndstagande hur rättssystemet förföll 
under Karumes tid.
Till Gombe shimpansreservat beger han sig 

också och stannar några dagar för att träffa 
Jane Goodall och Hugo van Lawick och deras 
son Grub. Han är fascinerad över forskningen 
där och talar också om Stanford universitetet 
som Gombe West.
Längre fram blir han också professor i 

psykiatri och undervisar medicinarna på 
universitetet, men fortsätter arbetet på 
kliniken.Han nämner också en svensk läkares 
insatser vid Muhimbili nämligen Lelle Wide 
vars arbete avlastade honom liksom Elisabet 
Odén. Tillsammans med sina medarbetare 
skapar han goda rehabiliteringsmöjligheter för 
patienterna och man utarbetar program för hur 
de skall kunna återvända hem när de är friska. 
Mycket vidskepelse finns förstås runtomkring 
psykiskt sjuka och man ser irrationella 
samband, som inte så lätt låter sig undanröjas. 
Det dagliga livet i Oyster Bay får också plats 

i berättelsen som består av korta stycken av 
just dagbokskaraktär. Den är illustrerad med 
enstaka svart-vita bilder och har ett utförligt 
register. Han lär ha varit den förste psykiatern i 
Tanzania och han talar väl om hälsoministeriet 
och hur han blev bemött. Säkert hade han 
själv ett naturligt sätt att möta människor som 
skapade förtroende. För mig står det utom allt 
tvivel att han gjort en banbrytande insats. Han 
trodde själv att det skulle vara svårt att leva 
i Tanzania men i slutet av boken medger han 
att det svåraste kanske blir att återanpassa sig 
till livet i USA. Man känner igen mycket och 
tänker att just så här var det för oss som var i 
DaresSalaam den tiden.
Själv tänker jag på schlagern Those were the 

days my friend… Läs boken och njut och fäll 
gärna en och annan nostalgisk tår!

Katarina Beck-Friis
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