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SVETANS STYRELSE

ORDFÖRANDEN INLEDER

Bo Svensson som varit ordförande
i Svetan 1 år lämnade styrelsen vid
årsmötet. Skälet är att han flyttar tillbaka
till Tanzania, där han liksom tidigare skall
arbeta för Forum Syd i organisationen för
funktionshindrade, CHAWATA. Tack för
din insats i styrelsen och lycka till i ditt
nya värv i Dar es Salaam!
Nya styrelsen kommer att presenteras
ordentligt i nästa nummer. Jag som
lovat svinga klubban ett år framåt, kom
första gången till Tanzania 1966 för att
Lars Asker (se red)
deltaga i ett seminarium för kvinnor i
Maria Jerkland Åberg
kooperationen. Vi kom till ett land fullt
Västmannagatan 12, 111 24 Stockholm av glädje, optimism och engagemang
tel 08/10 25 06, mob 0739 14 12 71
och kanske något orealistiska planer
på mycket, mycket snabba framsteg.
Lotta Lagercrantz
Framtiden blev inte riktigt vad vi
Östervik, Båthuset, 181 90 Lidingö
hoppades då, men låt oss därför inte
tel 08/765 11 24
glömma att under de nära 40 år som
Sten Löfgren (se red.)
gått har många framsteg gjorts. Många
fler kan läsa och skriva och många fler
Agnes Mwaiselage
har tillgång till sjukvård, vatten, el och
Storskogsv 37, 144 32 Rönninge
tel 08/532 511 74, mob 0736 48 54 97 telefon. Många vägar har blivit bättre
- men många är fortfarande usla - vilket
Olle Wallin
jag fick erfara då jag 1996 fick en av
Gussarvsgatan 16A, 776 30 Hedemora
mina drömmar förverkligad, nämligen
tel 0225/12 807, mob 0707 98 14 84
att bo och arbeta ett par år i Tanzania.
Heléne Wikström
Jag blev koordinatör för Forum Syd.
Svankärrsv. 5 B, 756 53 Uppsala
Med en fyrhjulsdriven jeep körde jag och
min man Oloph kors och tvärs genom
tel 018/50 81 77
ett underbart land och mötte många
fantastiska människor. I dag tillhör vi
LOKALREPRESENTANTER
den grupp svenskar som har ett starkt
Gunilla och Ronny Lundberg
sug tillbaka till ett land och en kultur där
Storgatan 86, 903 33 UMEÅ
människor fortfarande står i centrum och
tel 090/12 97 92
där man ser varandra och bryr sig.
Torbjörn Klaesson
Även vi behöver bry oss. Om våra
Lillmossev 49, 663 42 HAMMARÖ
vänner i Tanzania. Därför är det viktigt
att Svetan finns och är aktivt. En av
tel 054/52 23 64
våra uppgifter är att värva nya och
Rehema Prick
unga medlemmar och att se till att de
Åtorps Björkv. 7, 443 31 LERUM
gamla kan behålla kontakten med och
tel 0302/154 13
engagemanget för Tanzania.
TANDALA, ordf. Lars Hansson
Ulla Jonsdotter
Murgrönegränd 8, 230 40 BARA
tel 040/44 78 27
ORD FRÅN REDAKTÖREN
Detta är ett temanummer om Afrikas
högsta berg, Kilimanjaro. Ett mäktigt
och mytomspunnet berg som nästan har
*
blivit en nationalsymbol för Tanzania.
Som varumärke syns det i alla möjliga
sammanhang. Den snö- och isklädda
SVETAN
toppen som på grund av bergets stora
BOX 22003
omfång oftast ligger lång bort från
104 22 STOCKHOLM
betraktaren och dessutom ofta dold av
E-post: info@svetan.org
moln, har alltid fascinerat människor.
Sedan ett tjugotal år krymper den
snöklädda delen, varför strider man om.
*
De flesta höga berg runt om i världen
ingår i bergskedjor med höga berg runt
omkring. Kilimanjaro däremot står
Skulptörskolan
ensamt och reser sig 5000 meter över
P O Box 89
den omgivande torra savannen. Här
Bagamoyo, Tanzania
finns därför en mängd olika klimatE-post: bmsculpt02@hotmail.com och vegetationszoner. De fördelaktiga
alt. nmjengwa2001@yahoo.co.uk förhållandena på de bördiga delarna har
lett till ett relativt välmående och till stor
Svetans stödprojekt befolkningstäthet. Genom att moderna
skolor tidigt etablerades i området har
Postgiro 465 9945-2
Projektkoordinatör Sten Löfgren människorna härifrån också haft lättare
att ta sig fram i det moderna samhället
E-post: sten@svetan.org
och finns numera spridda över hela
landet inom den offentliga sektorn och
som företagare.
*
Slutligen vill jag framföra redaktionens
och styrelsens tack till Lotta Lagrecrantz.
har fått en stora donation av
Tanzanias ambassad Vi
anteckningar, fotografier och teckningar
tel 08/503 206 00/01, Wallingatan 11 från hennes mor Ann Maris omfattande
Box 7255, 111 60 STOCKHOLM
resor i Tanzania på 70-och 80-talen.
www.tanemb.se
Lars Asker
Ulla Jonsdotter, ordförande
Båtsmansklevet 5, 129 40 Hägersten
fax/tfn 08/88 36 64, mob 0707 490758
Bo G Sundahl, kassör
Mästarbacken 85, 129 40 Hägersten
tfn 08/97 40 33, mob 0703 29 53 95
Anja-Christina Beier, sekreterare
(Adjungerad)
Pokalvägen 5,117 40 Stockholm
tel 08/720 69 38, mob 073 344 9290

Kilimanjaro - Niwakumbushe?
(Should I remind you about Kilimanjaro?)
Kilimanjaro is well known as a permanently
snow-capped mountain. With its 5 895
metres height it is Africa’s roof top and the
world’s highest free standing mountain.
Wachagga is the main tribe living at the
slopes of the mountain and the lowlands
surrounding it. Chagga is the language
group spoken in Kilimanjaro region,
but it consists in fact of various different
languages. People from various sides of the
mountain talks so differently that they do
not fully understand each other.
Machame, the place where I come from, has
a long, nearly forgotten history, which one can
combine to learn about on his/her way to or
from the climbing trail. Let me just tell you
briefly that the first man to settle in Machame
was called Mmashame and he is believed to
have come from mountain Meru, the second
highest mountain in Tanzania. He came way
through and established his settlement at a
place in Machame called Iraryi-Uroki. He
had three sons who were called Mushi, Nkya
and Lema. These are big clan names today.
They are scattered around Machame and
beyond. The son Mushi, and his children in
turn, were talented to rule as leaders. Mangi,
the Chief of Machame later on, came from this
clan. Nkyas were great historians, predictors
and intellectuals, the first priests and teachers.
Lemas were always close to assisting Mangi
and played an administrative role in the
society.
There are several historical sites to visit in
and around Machame. One of them is Siyen
caves which were used as hiding places
during wars and places to sacrifice during
the hardships. Further on you will come to
Nkwarungu church, one of the oldest churches
in Kilimanjaro, which stands high up with a
beautiful view over Moshi town and sugar
plantations.
While climbing Kilimanjaro you can choose
between several routes. The most famous ones
are Marangu route (the most commonly used),
Machame route and Sanya-Shira plateau
route.
Climbing mountain Kilimanjaro through
Machame route offers you a possibility to

combine following up this history and finally
find yourself walking above the clouds leaving
behind a panoramic view on your way to the
summit Uhuru Peak.
For further information about cultural
tourism, see e.g. www.earthfoot.org/places/
tz003.htm. Machame is not on their web site
yet, but other Kilimanjaro villages and you
also find addresses for further information. I
have heard even Machame has similar cultural
tourism arrangements these days.

To grow up on the Kilimanjaro
When I grew up in Machame on the slopes
of Kilimanjaro about 40 years ago, we were
supposed to help with the family farm work,
like grazing the goats, picking coffee, fetching
fire wood and water. This kept us busy when
we were free from school. But we managed
to squeeze in quite a lot of fun playing also.
When we were guarding the goats we put the
animals from several families together and
took the responsibility for them in turns. By
doing so some of us could be free playing
for a while. We were swimming in the
river and played different games.We were
constructing bicycles out of wood and had
racing competitons with them. Although
there is snow on the top of the mountain all
year round, we never went that high up. So
I have never been in the snow until I came
to Sweden. We however sometimes played
something similar by sliding on the slippery
mud on the slopes.
Children nowadays are also supposed to help
quite a lot at home, although the activities
have partly changed. All chaggas have a
few cows and goats, but nowadays we have
adopted zero grazing, so the children do not
have to walk around with the cattle. Instead
a lot of grass has to be cut and brought home,
by both girls and boys. Firewood is also to be
brought home. More and more families get
water closer to their homes now, so there is
less water fetching during the last years. Girls
have less spare time, as they are supposed to
help even more with home cores, like cooking,
washing etc.
When I grew up life in some ways was easier.
People helped each other more during farming

Eco- and culture tourism practised on the Kilimanjaro slopes.

season or when constructing houses. Money
was not involved so much as today. You
prepared some food and drinks and invited
people for a certain job. Nowadays people
hire help by paying money.
Before there were large areas with only grass
and bushes, where we could go for grazing
the cows and goats. But due to increased
population, there is now hardly any area that
is neither built with houses nor cultivated with
bananas, coffee, maize or beans.
Nowadays chaggas are spread all over
Tanzania, but home is home. When it is
Christmas it is important for chaggas to
go home. December therefore is the most
common month for holiday for those chaggas
that have an employment.
Julius Massawe

Photo: Karin Sohlgren
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Böcker om Kilimanjaro
övernattningshyddorna i Nationalparkens regi
blev färdiga.
Han blev så gripen av upplevelsen att han
sedan givit sig på andra berg. Om det berättar
han i boken ”Från Kilimanjaro till Jungfrau”
(Ekenäs 1985) där Kilimanjarobestigningen
ingår som ett kapitel.

de flesta läsare lite väl tekniskt och utförligt
beskrivet, dessutom ger de ofta varsin version.
Man har skidat, hoppat fallskärm i kratern,
drakflugit från toppen, kört motorcykel och
strax efter Richards och Nicholas prestation
har även andra cyklat på berget. Sedan 1985
tillåts inte längre sådana äventyr.

Tidskriften 299 Nr 3 o 4 1981
”Bananöl, Boddies och Glaciärer”
Här är motsatsen till Norrmén. Rappt och
ungt varvar Christian Wigardt beskrivningen
av vandringen uppför berget med intryck från
Dar es Salaam och Moshi.

Kilimanjaro National Park
Jeanette Hanby
Tanzania National Parks 1987mfl år
Det här lilla häftet innehåller det mesta man
behöver veta för en ordinarie turistbestigning
på Maranguleden.
Geologi, klimat, klimatzoner och växtlighet,
fauna, historia, hälsa, praktiska upplysningar
och kartor täcker in det mesta på ett kortfattat
sätt på 60 sidor. Även de mer krävande rutterna
finns mycket summariskt beskrivna. Boken
är fint illustrerad med teckningar av David
Bygott varav en del använts i denna Habari.

Guide to Mt Kenya and Kilimanjaro

Utflykt Nr 4 april 1973
”Med barn och blomma på Kilimanjaro”
Tore Abrahamsson berättar om några av
de yngsta som nått den riktiga toppen, dvs
Uhuru Peak. Tores pojkar Örjan och Torgil
var bara sex och tio år gamla när de i samband
med filminspelningar för Karibukampanjen
gjorde prestationen med hjälp av noggranna
förberedelser, korta dagsetapper och en enorm
viljestyrka.

Svenska Dagbladet 2001-01-27
Resebilagan
Lena Jönsson berättar om en bestigning

Ian Allen
Mountain Club of Kenya. Nairobi 1982 mfl
Den här fickvänliga boken med mjuka
plastade pärmar är ett måste för bergsbestigare
som vill ge sig på de mer krävande rutterna.
En del av dessa innefattar klippklättring och
klättring på is.
Utförliga ruttbeskrivningar, massor av
praktiska tips och upplysningar!

En turistbestigning av Kilimanjaro
Gustaf W. Norrmén
Borgå 1976
Norrmén nådde Gillmans Point på
kraterkanten (det är mycket få som går vidare
på kraterkanten till den 200 meter högre Uhuru
Peak) 1976 när han var 61 år gammal. Utförligt
på lite ålderdomlig sirlig svenska berättar han
om en vanlig turistbestigning just innan de nya
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David Pluth, Mohamed Amin, Graham
Mercer
Camerapix Nairobi 2001
Ett välskrivet praktverk om Kilimanjaro
av fackmän på olika områden med lång
erfarenhet av berget och dess folk. Mycket
fina fotografier och tips för fotografer.
Ett kapitel ur boken återges på annan plats i
denna Habari.

Kilimanjaro: The Roof of Africa

Bycyles up Kilimanjaro
Berget från Kenya-sidan

Kilimanjaro: The Great White
Mountain of Africa

Richard Crane o Nicholas Crane
The Oxford Illustrated Press
Sparkford, Somerset 1985
De engelska kusinerna Richard och Nicholas
plus några likasinnade kamrater gav sig
på att cykla uppför Kilimanjaro under en
snabbexpedition julen och nyår 1984. För
sportens skull men också för att samla in
pengar till Intermediate Technology som
arbetar med anpassad teknik i U-världen.
Båda är entusiastiska, ja för att inte säga
fanatiska mountainbikare. Cyklandet blir för

Audrey Salkhead
National Geographic Society
Washington DC 2002
Filmproducenten och bergsbestigaren David
Breasheras har gjort en film om Kililmanjaro
med 70 mm specialfilm, så kallat Imaxformat.
Filmen visas i speciella salonger med böjd
filmduk som mäter 15 x 21 meter, i Sverige
bara på Cosmonova på Naturhistoriska museet
i Stockholm.
Gruppen som bestiger Kilimanjaro i filmen
består av en 64-årig författare, en skolflicka
från Boston och en skolpojke från Arusha.
Gruppen leds av chaggaguiden Jacob Kyunga
som har varit uppe drygt 250 gånger.
Filmen heter Kilimanjaro: To the Roof oj
Africa och hade premiär i Houston Science
Museum i Texas i mars 2002.
Samtidigt har ett praktverk producerats med
högsta kvalitet på bilder och kartor som man
kan förvänta sig av utgåvor från National
Geographic.
Här finns även en mycket omfattande färsk
litteraturlista.
Lars Asker

Bärare på Kilimanjaro riskerar livet
Förra året dog tre bärare under vandringar
uppför Afrikas högsta berg Kilimanjaro
i Tanzania. Nu försöker myndigheter,
arrangörer och fack förbättra villkoren för
de underbetalda och ofta uselt utrustade
bärarna.
Många av de tusentals turister som varje år
bestiger berget Kilimanjaros snötäckta topp
imponeras säkerligen av de inhyrda bärarnas
effektivitet och uthållighet. Till synes utan
större ansträngning bär de merparten av
turistens packning.
Men vad många inte vet är hur
arbetsförhållandena ser ut för dessa bärare,
och hur ont de i själva verket sliter för att göra
turisternas topptur lättare. Att dödsfall bland
de dåligt utrustade och dåligt betalda bärarna
inte är ovanligt är förmodligen inte heller
något som de flesta turister vet om.
Berörda
myndigheter
har
börjat
uppmärksamma problemet allt mer. För
vetskapen om hur verkligheten ser ut för
många av de som bär packningen upp för
berget kan ibland vara chockerande.

Nationalsymbol

Kilimanjaro, som med en högsta topp på
5 895 meter över havet är Afrikas högsta
berg, är en av Tanzanias och hela Östafrikas
främsta turistattraktioner. Varje år lockas mer
än 20 000 turister från hela världen till det
berg som blivit något av en nationalsymbol
för Tanzania. En toppbestigning är för många
turister det naturliga målet.
För trots den imponerande höjden är
Kilimanjaro relativt lätt att bestiga. Det
handlar mer om vandring - förvisso rejält
tuff sådan - än om bergsklättring. Att inhyrda
bärare bär större delen av packningen gör
naturligtvis vandringen - som i regel tar 56 dagar upp till toppen - än lättare. Men
även om bärarna ofta kommer från området
och således är vana vid miljön så är de inga
supermänniskor. Hur många människor klarar
av att med en ryggsäck på ryggen och en
ryggsäck på huvudet möta regn, eller i värsta
fall snö, på flera tusen meters höjd i bara Ttröja och långbyxor?

Förra året dog tre bärare

Förra året dog tre bärare på Kilimanjaro. Två
fastnade i ett oväder och frös ihjäl. Den tredje
dog av utmattning i kombination med kraftig
nedkylning. På berget möter bärarna samma
miljö som turisterna, men med betydligt sämre
utrustning. Framförallt handlar det om brist på
rejäla kläder. Många är de bärare som går upp
på berget utan vare sig riktiga skor eller jackor.
Ett oväntat väderomslag kan för bärarna bli
ödesdigert. Vid räddningsaktioner kommer
också bärarna i sista hand - efter turisterna
och efter de betydligt bättre utrustade och
bättre betalda guiderna. Det finns rapporter om
bärare som lämnats kvar på berget i de fall de
drabbats av sjukdom eller utmattning.
Att bärarna utrustas ordentligt ligger på
arrangörernas, turfirmornas, ansvar. Men
samtidigt som befintlig utrustning hyrs ut till
turisterna händer det mer än ofta att firman
bryr sig mindre om hur bärarna är utrustade.
Under senare tid har förvisso en del firmor
utrustat bärarna med exempelvis vindtäta
jackor. Problemet är att när de dåligt betalda
bärarna får jackorna i sin hand så är det många
som säljer dessa för att få in extra pengar.

Svåra arbetsförhållanden

När det gäller frågor om arbetsförhållanden
och lön så finns det vissa bestämmelser.
Maxvikten för vad en bärare får bära under en
vandring är 25 kilo.
”Men problemet är att bärarna själva ofta
inte vet om dessa bestämmelser. Reglerna
överskrids därför ofta”, säger en källa på
Kilimanjaro Nationalpark.
Få bärare är medlemmar i Porters Association,
en sorts sammanslutning som skall värna om
bärarnas intressen.

Lönerna

När det gäller lönerna så är problemet ett
annat. En grupp på Kilimanjaro består, förutom
av turisterna, av en guide samt bärarna. Vissa
bärare hyrs in direkt av turfirman, som då
också betalar dessa. Men i många fall hyr
firman bara in guiden, och det blir sedan
guiden som hyr in bärarna. I dessa fall blir det

Chagga-bärare på väg uppför
guiden som ansvarar för betalning till bärarna,
även om pengarna kommer från turfirman.
”Inte sällan betalar då guiderna för lite till
bärarna för att kunna behålla mer själva”, säger
samma anonyma källa på nationalparken.
Konkurrensen om jobb är hård, och många
vågar inte klaga eftersom det då kan hända att
de inte anlitas i fortsättningen.
På Kilimanjaro Nationalpark är man
medveten om problemet med de villkor som
bärarna arbetar under. Tillsammans med
utflyktsfirmorna och Porters Association
försöker man nu förbättra förhållandena.
Främst gäller det att få till stånd ordentliga
anställningsvillkor för bärarna, vilket ofta
saknas idag, samt bättre betalning och bättre
utbildning. I framtiden måste exempelvis
bärarna, i likhet med guiderna, vara förmögna
att identifiera symtomen på höjdsjuka, den
vanligaste av de allvarliga åkommor som kan
drabba de som bestiger Kilimanjaro. En nedre
åldersgräns på 18 år för bärare diskuteras
också. Idag finns ingen åldersgräns.

Bättre utrustning

Turistgrupp komplett med bärare

När det gäller bättre utrustning, främst kläder,
är det möjligt med hjälp utifrån. Diskussioner
förs med den norska regeringen om hjälp med
finansieringen av inköp av kläder.
Samtidigt vill man förbättra turisternas
kunskaper om de risker som det faktiskt
innebär att bestiga ett berg så pass högt som
Kilimanjaro. Med bättre kunskaper hoppas
man kunna påverka turisternas attityd till
bärarna och deras uppträdande gentemot
dessa. De är ju turisterna som i förlängningen
betalar bärarnas lön. Men att helt avskaffa
systemet med bärare tror ingen på. För, som
man brukar säger, även bärarna måste ju ha
jobb.
Pär Krause

Habari 2/2003 - sid 5

Sopor samlas på berget....
Från boken Kililmanjaro: The great white
mountain of Africa återger vi här ett utdrag
om sopor och andra miljöproblem utefter
turistleden från Marangu.

First the bad news...

Latest scientific evidence from the United
Nations Intergovernmental Panel on Climate
Change (March 2001) predicts that the Ice
cap of Kilimanjaro will have gone within
twenty years, because of global warming.
One third of the ice has disappeared in the
last 12 years and even if global warming, as
some experts maintain, is part of a natural
cycle, this is little consolation for those of
us who know and love the mountain here
and now. But Kilimanjaro itself, like its
snows, is not eternal. Not even mountains
last forever and what the Gods create, they
can also destroy -Vulcan, of course, being a
master of this ancient art. Man might not be
capable of destroying a mountain as mighty
as Kilimanjaro but he can destroy, remarkably
quickly, much of its beauty and many of the
life forms which make the White Mountain
so fascinating and, to the Chagga and the
Maasai and Tanzania in general, so valuable.
Mountains do not physically disappear, at
least in the cosmic short term, but their ability
to attract tourists - and dollars - certainly can.
And the people who clamour to see or climb
Kilimanjaro won’t keep parting with their
dollars if the mountain doesn’t live up to
their expectations. Hemingway’s Kilimanjaro,
“As wide as all the world, great, high, and
unbelievably white in the sun might go on
being wide and great and high, but its “square
top might one day become unbelievably grey
in the sun; the biggest colliery tip in the world.
Not too many people would pay to spend
five days on a colliery tip. Even the biggest
tip in Africa. And yet, from top to bottom,
Kilimanjaro has for many years suffered
abuse and disfigurement, and has been taken
for granted both by its Tanzanian caretakers
and by the tourists themselves. There were
times in the early 1990s, for example, when
there were one hundred and forty people on
the mountain, mostly on the Marangu Route,
when there should have been sixty. Tourists
complained of having to sleep on tables, or
on the floor, in Mandara or Horombo. And
were paying good money for the privilege.
Some of the tourists themselves contributed
directly to the problems. In September 19´ a
party from the University of California walked
the Marangu Route (used by about 91% of all
visitors to Kilimanjaro) and found that: “The
rubbish was appalling! It was especially bad
above 4,200 meters, where the desert started
and no vegetation hid the mess. Plastic bags,
water bottles, toilet paper, candy wrappings,
sandwich paper and so on spread for over a
hundred yards downwind of the track for hour
after hour of walking. In Kilimanjaro´s Forest
Reserve, the threat came from elsewhere.
A management plan, prepared in 1993 with
the assistance of the Swedish International
Development Authority and IUCN (The World
Conservation Union), admitted that “a laxity

sid 6 - Habari 2/2003

in management of the Kilimanjaro Forest
Reserve has resulted in the over-exploitation of
the montane forest”´. It went on to list illegal
hunting, honey gathering, tree felling, fuel
wood collection, grass burning and incursions
by domestic livestock as some of the problems
at that time. The original rainforest has been
greatly reduced over the years, with virtually
the whole of the lower forest disappearing.
The felling of hardwoods was banned by
Presidential decree in 1984, after the excesses
of the previous half century -much of which,
of course, was prior to independence. The
softwood plantations at Rongai and West
Kilimanjaro alone resulted in more than 6%
of the indigenous forest being cleared, and
abuses continued, with local people sometimes
indulging in unlawful logging operations and
fuel wood gathering, causing noticeable
thinning of the forest in certain areas. The area
of impact was large. Deforestation leads, of
course, to degradation of the water catchment
among other negative ´ spin off´ effects. The
lichens and liverworts and mosses which
clad the trees and the ground with a water
absorbing cover are particularly important to
the ecosystem, and yet with every tree that is
felled and every clearance of ground, a whole
host of vital plants, as well as the tree itself,
are destroyed. And with their destruction, a
little less water finds its way down through
the porous rock and the streams on which
the whole population around the mountain,
and the entire Pangani River basin, with its
associated cash crops and its hydro-electric
stations, depends.
Many valuable trees and plants are turned
into ashes by depressingly regular fires,
some of which rage out of control for
weeks, particularly along the vulnerable
timber line where the forest meets the heath.
Most fires at these altitudes, where the
vegetation is not adapted to resist them, are
caused by intentional fires associated with
illegal activities (such as hunting or honey
gathering), by carelessly sited camp fires and
even, in some cases, as a result of arson. The
lower edges of the forest are sometimes razed
by runaway fires from the dry season plains, a
traditional feature at this time of year, which
come creeping or sweeping up the mountain
slopes, depending on the prevailing wind. In
February 1999 Tanzania’s Minister for Natural
Resources and Tourism, Mrs. Zakia Meghji,
told the National Assembly that some 12,629
hectares of forests had been devastated by
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bush fires over the previous seven years. Loss
of vegetation cover directly and indirectly
affects Kilimanjaro’s wildlife. Increasing
settlement and the clearing of bush and
forest pushes animals further and further into
their shrinking habitat, and sometimes cuts
across ancient migration routes and important
corridors linking one sanctuary with another.
And of course as the forest decreases and
the corridors are cut off, animals, especially
the larger ones, such as elephant and rhino,
are easier to locate, and to kill And amid all
this ignorance of cause and effect, or cynical
disregard for the consequences of destructive
actions, was the most ironical paradox of all:
the fact that Kilimanjaro, one of the world’s
most familiar mountains, was, at the same
time, one of the world’s least known. After well
over a century of exploration, and despite the
huge numbers of treks and walks and climbs
each year, very little was known about the
extent, locations and distribution of the park’s
major natural, cultural and physical resources.
At the main Marangu gateway to one of the
world’s natural wonders, detailed information
was not easy to come by, though there was
(and is) a reasonably well stocked shop selling
books, booklets and souvenirs. And a small
registration counter, where officials (often
unsmiling) would wait to issue permits in
return for considerable sums of money. Once
the ascent had begun, walkers would find the
track on the main route eroded in places, and
sometimes badly maintained. It was often, due
to the numbers of walkers and porters and the
changing weather conditions, a perplexing
braid of intermingling trails. Walkers might
also have found, as many still do, that their
porters knew little about the mountain as a
whole or, if they did, were unable to express
it clearly in any language but their own. This
is not the fault of the porters, but when people
are paying large sums of money for a ‘once
in a lifetime experience’, they want good
value. And accurate information, in their own
language. And, of course, increasing numbers
of tourists caused problems just by being there.
They had to eat, and unless they suffered from
unusually severe constipation (a rare condition
on the mountain) they had to defecate. When
they ate they naturally preferred some of their
food to be hot, which meant that firewood
had to be collected and carried up to areas
where firewood doesn’t exist. The firewood,
naturally, came from the forest. And when
they defecated, in places which had inadequate
septic tanks or none at all, they innocently
contributed to the pollution which most of
them abhorred.
It was, as it still is, simplistic to blame the
National Parks or the Tanzanian government
for most of these shortcomings. The Parks
authorities had (and in some respects still
have) immense difficulties of their own shortage of money,
inadequate staffing, lack of proper training,
housing, and equipment, poor communications
systems and poor rescue facilities and
procedures. Their relationship with local
communities was sometimes strained - the
Park provided few benefits for the people who
live around the mountain they call home. Such
people were largely unaware of the need for
conservation, leading to illegal grass cutting,
livestock grazing and poaching. And sadly,
there has been a continuing decrease in the

number of Tanzanian citizens and residents
using the Park.

...and now the good news!

Something is, in fact, being done about the
problems facing Kilimanjaro, and there is now
genuine cause for optimism.
Four years after Kilimanjaro was inscribed
on the World Heritage List in 1989 a
General Management Plan was published.
Among its many general objectives were the
following: to protect and maintain the park’s
natural resources; increase interpretation
and visitor information; encourage visitor
use and development in a sustainable-way;
improve park operations and strengthen the
park’s relationship with local communities.
Boundaries were to be readjusted, forest
reserve lands outside the park to be brought
within its limits - with a few exceptions
- and a plan to reduce the dependence of
the local communities upon forest resources
was recommended. The North Kilimanjaro
Migration Corridor, allowing seasonal
movements of game, was to be given
complete protection. And particular zones of
the mountain were to be allocated to certain
activities such as intensive use hiking, low
use hiking to the summit, low use hiking
away from the summit, mountaineering and
a wilderness area. Cultural protection and
administrative zones were to be set aside
wherever appropriate.
Specific objectives included more effective
control of illegal activities such as poaching
within and around the Park, a drastic reduction
of man-made fires, and the introduction of a
more sensitive policy of ‘ecotourism’. This
last was intended to encourage tourists,
partly through well-informed guides, to take
more interest in Kilimanjaro’s diversity of
wildlife and vegetation, topographical and
cultural assets, as opposed to a more singleminded climb to the summit. And an attempt
was to be made to eliminate such frustrating
organisational errors as over-booking. No one
assumed that all these objectives would be
achieved overnight. But a lot of people have
worked hard, and are working hard, to make
damned sure that they will be. Among them
are many individuals and institutions such
as the Kilimanjaro Mountaineering Club,
the University of Tanzania and Sheffield
University (UK), to Tanzania’s National Parks
Authority, its Ministry of Natural Resources
and Tourism and its Tourist Board, are very
much involved. Prominent among Tanzania’s
international benefactors with respect to
Kilimanjaro are its long-time friends the
Scandinavians and Finns. It is the Finns, in
fact, who since 1997 have been implementing
many of the objectives that the Swedes and
TANAPA (Tanzania National Parks Authority)
outlined in their 1993 Management Plan.
A Finnish non-governmental organisation,
Suomen Latu Ry, and TANAPA, have been
working in close co-operation. Between them
they have improved the facilities at the main
gate of the park. They have also introduced
a series of trails in the area, designed to give
climbers some degree of training before they
attempt the main climb while introducing
them to the natural beauty of the rainforest.
The ‘mini-trails’ are also intended for people
who, for various reasons, might find the full
climb too strenuous or time-consuming.

Without venturing too far from the main
gate, hikers can now spend time pottering
pleasurably around or getting into trim for the
more demanding expedition to the summit.
The heavily used Marangu Route has been
rehabilitated, including forty-eight kilometres
of repair or reconstruction work, improving
stretches which had been damaged by
overuse, soil erosion, pollution and ineffective
waste disposal. Seventeen wooden pedestrian
bridges were also repaired or reconstructed,

new toilets and sewerage systems installed,
and disposal units converting various types
of waste into compost have been sited at
appropriate places. Wood-burning stoves in
the kitchens at Mandara and Horombo Huts
have been replaced by cookers using gas or
paraffin, thus greatly reducing the degradation
of the natural forest. In fact the burning of
wood within the park was prohibited in the
year 2000...

*
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AIDS-information

Luttrad syn på utveckling och bistånd
Det finns inget recept eller någon
internationell modell som leder till
framsteg och välståndsökning oavsett
landets struktur, traditioner, kultur och
institutioner. En väsentlig förklaring
till att en rad utvecklingsländer har
en svag utveckling är att de påtvingas
schablonlösningar som visat sig vara mer
destruktiva än konstruktiva.
Stefan de Vylders skrift Utvecklingens
drivkrafter är förutom en faktaspäckad
och pedagogisk skildring av den globala
utvecklingen också en stridsskrift mot
schabloner och ett inlägg för varje fattigt lands
rätt att söka sina egna lösningar.
Så gjorde Sverige och så gjorde en lång rad
länder när de utvecklades till industristater:
Under Sveriges framgångsrika utveckling
från fattigt jordbruksland till ett av världens
rikaste länder utformade vi själva politiken.
Vi lånade friskt från andra och utvecklingen
var i viktiga avseenden likartad utvecklingen
i vår del av världen, men vi byggde på
inhemska traditioner. Och vi bröt ständigt
mot ett otal av de regler - om patent, om
industripolitik, om statliga kreditgarantier, om
exportsubventioner, om regler för utländska
investeringar, om offentlig upphandling, om
tjänstehandel och den offentliga sektorns
roll med mera - som nu håller på att bli
global lag enligt de marknadsekonomiska
regleringsfundamentalism som breder ut sig
under WTO:s allt större paraply.

Avsteg från WTO-regler

Författaren pekar på hur en rad snabbväxande
länder i Ostasien som Sydkorea, Taiwan,
Singapore, liksom Kina och tidigare Japan
avvikit från frihandelsdoktriner och en rad
WTO-regler.
Den svenska framgången är hos många
intensivt förknippad med de stora
uppfinningarna och förmågan att utnyttja
skogen och järnet men de Vylder pekar även
på en rad andra faktorer som parlamentarisk
demokrati, en fri press, fackföreningar,
folkrörelser, en rimligt rättvis lagstiftning
vilka tillsammans skapar miljön för

Sydafrikanskt bostadsprojekt.
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ekonomisk och social utveckling. Av största
betydelse var investeringarna i mänskligt
kapital i form av en allmän, obligatorisk och
avgiftsfri folkskola som tillkom redan 1842
och som föregick den ekonomiska tillväxten.

Tobin-skatt och skuldavskrivning
Stefan de Vylder tar också upp ett par av de
förslag som ofta slagordsmässigt förekommer
i globaliseringsdebatten: Tobin-skatt och
skuldavskrivning. Han problematiserar båda.
Han säger sig hysa sympati för en
internationell beskattning av det slag Tobinskatten representerar om syftet är att finansiera
t ex internationellt bistånd men är skeptisk till
skattens möjlighet att hejda valutakriser och
minska instabiliteten i världsekonomin: När
en kris väl brutit ut är kapitalflykten ofta
gigantisk. Om en valuta tappat eller riskerar
att tappa 30 procent eller mer av sitt värde gör
en transaktionsskatt på 0,1 procent varken till
eller från.
Inte heller skuldavskrivning är så
okomplicerat som slagorden antyder. Av
uländernas totala utlandsskuld är över hälften
kommersiella lån på affärsmässiga villkor. För
dessa skulder finns inga politiska eller legala
instrument att tvinga fram en avskrivning.
Normalt finns det heller inga goda skäl att
med biståndsmedel lösa ut privata företag och
fondförvaltare som gjort dåliga affärer i fattiga
länder. Låt långivarna och kapitalplacerarna
stå sitt kast.
Även för avskrivning av lån från stater och
Världsbanken och IMF kan sättas frågetecken,
menar de Vylder. Att skulderna skrivs ned
innebär ett framsteg men mycket av pengarna
kommer att skjutas till från olika bilaterala
givare och därmed tas direkt från dessa länders
biståndsanslag. De bilaterala givarna kan
därmed sägas vara med om att betala notan för
de multilaterala långivarnas ofta ansvarslösa
krediter. Därtill kommer att när skuldbördan
lyfts finns en tendens att lättnaderna utnyttjas
till ny skuldsättning. I slutändan leder
hanteringen till att normala riskbedömningar
sätts ur spel, (går det dåligt är det någon annan
som betalar) att misslyckanden snarare än
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framgångar belönas; ju sämre ett land sköts
desto mer bistånd och skuldlättnader skjuts till
medan länder med bättre styre och växande
ekonomi får mindre andel av biståndet.

Engångsavskrivning?
De Vylder kastar fram tanken på en stor
skuldlättnad av engångskaraktär av de ickekommersiella skulderna om, men endast om,
det klargörs på ett trovärdigt sätt att framtida
skulder skall betalas.
I sista kapitlet som behandlar biståendets
roll ironiserar en lätt luttrad författare om
hur nya modeord poppar upp och gamla
återanvänds. Trender kommer och går men
problemen består. Han noterar också att
sambandet mellan bistånd och tillväxt snarast
tycks vara negativa och att ett långvarigt
biståndsberoende skapar destruktiva effekter:
Landet passiviseras. Korruptionen växer.
Långivare och biståndsgivare får ett orimligt
stort inflytande. Växelkurserna saknar relation
till landets internationella konkurrenskraft och
blir i stället en funktion av biståndsinflödet.
Men bra bistånd finns också, ofta mindre
men väl genomförda projekt som drivs av
många enskilda organisationer. Men inte
heller dessa projekt är alltid problemfria,
en del blir dyra projektöar med begränsade
spridningseffekter.
Slutligen en reflektion kring demokrati:
Bristen på demokrati i en rad utvecklingsländer
påtalas ofta. Men de fjärrstyrs i hög grad av
politiker och tjänstemän på tusentals mils
avstånd och utan ingående kännedom om de
länder vars ekonomi de dikterar. De verkliga
beslutsfattarna sitter ofta mycket välavlönade
på bekvämt avstånd och slipper nästan alltid ta
ansvar får dåliga råd och tokiga krav. Det är
ett växande demokratiproblem som mer sällan
diskuteras.
Oloph Hansson

i utvecklingens tjänst

Tidningskrönikan
Debatten om korruption på hög nivå har
fortsatt under våren. Företrädare för främst
olika oppositionspartier har i svepande
ordalag pekat ut regeringsledamöter i
allmänhet och premiärminister Frederick
Sumaye i synnerhet. Ordföranden i
Democratic Party, kyrkoherde Christopher
Mtikila, har varit särskilt påstridig men
ännu inte lyckats lägga fram några konkreta
bevis. På sistone har även katolska kyrkan
blandat sig i debatten.
Den här tidningskrönikan bygger helt
på den service som tillhandahålls av allt
fler tidningar på nätet. Uppgifter ur
swahilispråkiga tidningar är hämtade
ur sammanställningar från British High
Commission.
Oloph
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20/2. Korruptionsdebatten tilltar. Medlemmar av parlamentet som deltog i ett
seminarium om kriget mot korruption spydde
galla när de debatterade förekomsten av
korruption. Parlamentsledamoten Kagonji
förklarade att de korrupta elementen i CCM
och i regeringen måste utrotas för att för att
rädda partiet. Parlamentsledamoten Nyimbo
applåderades när han hävdade att PCB
(antikorruptionsbyrån) skulle upplösas då
den är ett himmelrike för korrupta agenter
och i själva verket skyddar korrupta ledare.
Han ansåg att PCB-agenter är rädda för att
namnge korrupta regeringstjänstemän därför
att de är rädda att förloras sina arbeten.
Parlamentsledamoten i Kyerwa, Mtungilehi,
meddelade att han hade namn på tio korrupta
ledare som han var redo att namnge om
och när president tillsätter en kommission.
(Mwananchi, Nipashe, Mtanzania, Majira)
Vattenverk leasas ut. Dar es Salaam vatten
och avlopp har lisats ut på 10 år till ett i Tanzania
registrerat företag City Water Services som
ägs av engelska och tyska intressen. Affären
som även omfattar Kibaha och Bagamoyo
finansieras av lån från Världsbanken och
Afrikanska utvecklingsbanken. (Mwananchi,
Majira, Nipashe)
21/2 Sälj Kilimanjaro hellre än banken.
Medlemmar i parlamentet attackerade
finansminister Mramba för hans provokativa
yttrande att National Micro Finance Bank
borde säljas. Andra parlamentsledamöter har
föreslagit Mramba att först sälja Kilimanjaro
hotell. Det heter också att förslaget luktar
korruption.
23/2 EU-anslag till flyktingar. Europeiska
unionen har anslagit 24 miljarder Tsh till
flyktingar i Tanzania som hotas av svält.
Tanzanier trötta på korruption. Många
tecken tyder på att tanzanier är trötta på det
sätt som institutioner och departement sköts
med hejdlös korruption och brist på etiska
regler. (Mwananchi)
Kyrka marscherar mot homo-resa
från USA. Biskop Zakaria Kakobea
hotar att organisera en stor demonstration
mot den planerade resan till Tanzania
med homosexuella från USA Gruppen
omfattar 100 homosexuella och skall gå till
nationalparkerna. (Nipashe)

24/2 Korrupt polis arresterad. Agenter i
antikorruptionsbyrån i Iringa-regionen slogs
med omkring 15 poliser som sökte hindra
att en av deras kolleger arresterades för att ha
krävt och tagit emot en muta på 30 000 Tsh.
(Nipashe, Mtanzania)
25/2 Vatikanens sändebud blev rånad.
Vatikanens sändebud i Tanzania, Luigi
Pezzuto blev förra veckan rånad på sin bil.
Fyra banditer med pistoler utförde rånet.
Möte om konflikterna på Zanzibar.
Regeringen på Zanzibar skall möta religiösa
ledare på öarna för att dra upp riktlinjer i
syfte att minimera de religiösa konflikterna.
Mötet är följden av två konfrontationer mellan
polisen och muslimska religionsutövare en
dag före Idd el Hajj och förra fredagen. I
båda fallen attackerades regeringsbyggnader,
CCM-flaggor och kyrkolokaler.
26/2 Frågan gäller korruptionen. Med
att dra fram huruvida Kitinges hustru
missbrukat 63 000 dollar försöker en del
politiker att vilseleda medborgarna förklarade
oppositionspartiet CUF:s ordförande professor
Ibrahim Lipumba. Frågan gäller korruption
på hög nivå. Han höll med om att många
parlamentsledamöter och CCM-ledare är
korrupta och pekade på ett par stora kontrakt
som tyder på korruption. (Mwananchi)
Katolska kyrkan attackeras. Katolska
kyrkan i Tanzania hotas av en våg av attacker
mot personal och egendomar och kräver
skydd av polisen. Generalsekreteraren i
Tanzania Episcopal Conference (TEC) Pius
Retechurfa hävdar att de ökade attackerna mot
kyrkan visar att avsikten är underminera den
katolska kyrkan i Tanzania. Han räknade upp
en rad skolor och kyrkor och nämnde också
händelsen när Vatikanens sändebud rånades
på sin bil. Chefen för kriminella utredningar
Adadei Rajab säger att om kyrkan behöver
speciellt skydd kan den skriva till honom.
(Mtanzania)
27/2 Oro vid gränsen till Burundi.
Avsaknaden av verklig fred vid gränsen mellan
Tanzania och Burundi hämmar återflyttningen
av flyktingar från Burundi förklarade Burundis
minister Francoise Ngendahayo. 140 000
flyktingar har ansökt om att få återvända men
bara 37 000 har flyttat hem.
Elever protesterar mot rånare. Elever vid
skolan i Pugu demonstrerade mot att en av
deras kamrater blev skjuten av rånare. Den
ansvarige ministern, Mungai, lovade att vidta
åtgärder.

Mars

1/3 Malaria farligast i Arusha. Malaria
är fortfarande den farligaste sjukdomen i
Arusha stad. Närmare 11 000 malariafall
rapporterades 2001 och 2002, Av dessa avled
952 och av dessa var 211 barn under fem år
som är de vanligaste offren för malaria. De
övriga var vanligen kvinnor som väntade barn.
(Arusha Times)
2/3 Inte korrupt säger premiärministern.
Premiärminister Frederick Sumaye förnekar
de beskyllningar om korruption som riktats
mot honom från ordföranden i Democratic
Party, kyrkoherde Christopher Mtikila.

Denne hävdade i pressen att Sumaye har
egendomar spridda runt om i landet och 2
miljarder Tsh i utländska banker. Vid en
presskonferens ordnad av TVT uppmanade
Sumaye alla tvivlande att lägga fram bevis
hos antikorruptionsbyrån, presidenten och
hans parti, CCM. Han förklarade sig redo att
bli utfrågad av byrån om sina egendomar och
rikedom. Han medgav att han köpt en gård på
3200 hektar i Morogoro. Sumaye tänkte inte
stämma Mtikila därför att det kunde skrämma
andra som var intresserade att få saken belyst.
Han önskade att fler medborgare skulle delta
i sökandet efter sanningen. (Nipashe, Majira,
Mwananchi, Mtanzania)
5/3 Mtikila stämmer Sumaye. Demokratiska partiets ordförande, kyrkoherde
Christopher Mtikila förklarade att han ämnar
driva frågan om premiärminister Sumayes
rikedomar till domstol. Vid ett möte med
pressen misslyckades han dock att bevisa
att Sumayes välstånd byggts upp med
korruption. Han förklarade att partiet fortsätter
undersökningarna och hävdade också att CCM
är centrum för korruptionen i landet och kräver
att en oberoende kommission undersöker
Sumaye som är ”stinkande rik” och lever
över sina tillgångar. Han hänvisade också till
en lärare i juridik vid universitetet i Dar es
Salaam som menar att intresse borde ägnas
den lag som är skriven att skydda korrupta
ledare. (Mtanzania, Nipashe, Mwananchi)
Antikorruptionsagenter i slagsmål med
poliser. Agenter från Antikorruptionsbyrån
i Kilimanjaro angrep tre trafikpoliser som
motsatte sig att bli arresterade för att ha tagit
en muta på 2000 Tsh från en busschaufför.
En av poliserna, en kvinna, lyckades fly undan.
De gripna skall straffas så snart förhören är
slutförda. (Mtanzania, Mwananchi)
7/3 Skyll inte våldet på regeringen. Doyen i
diplomatiska kåren i Tanzania, den palestinske
ambassadören varnade medborgare, utländska
ambassadörer, internationella organisationer
som skyller de tilltagande rånen och våldet
på regeringen. I en intervju med Mtanzania
hävdar han att det tilltagande våldet orsakas
av ekonomiska umbäranden som polisen
och regeringen inte kan lösa. Jämfört med
andra länder är Tanzania ett fredligt land.
(Mtanzania)
Katolska kyrkan ogillar korta kjolar. Den
katolska kyrkan på Zanzibar beklagar djupt
den galna förtjusning i minikjolar bland sina
unga kvinnliga medlemmar som också bär
dem i kyrkliga lokaler. Kyrkan fördömer de
korta kjolarna och säger att de är mot den
tanzaniska och den kristna kyrkans moral.
Frågan om mini skirts och opassande klädsel
är en känslig fråga på Zanzibar där den ibland
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hotar turistindustrin. Omkring 95 procent
av zanzibarerna är hängivna muslimer och
starka motståndare till tanken att introducera
västerländsk kultur på öarna. (Majira)
CUF och CCM beskyller varandra för
valfusk. Oppositionspartiet CUF har anklagat
regeringspartiet CCM för att färga påhittade
röstande i syfte att vinna valen den 11 maj.
CCM beskyller CUF för samma sak. (ANNUUR)
Korruptionen är samtalsämnet. Var och
en som går i Dar es Salaam finner att det
enda samtalsämnet är om premiärminister
Frederick Sumaye är korrumperad eller
inte. Många tror på Demokratiska partiets
ordförande kyrkoherde Christopher Mtikila
som utpekade premiärministern som den
mest korrumperade tanzaniska ledaren.
Andra åter tror att Mtikilas syfte är att själv
hamna i rampljuset. Antikorruptionsbyrån har
uppmanat Mtikila att lägga fram bevis för att
presidentens förmögenhet beror på korruption.
(Mwananchi, Nipashe, Mtanzania)
8/3 Domstol beordrar att Mtikila
arresteras. En apellationsdomstol tilldömde
Christopher Mtikila 2 miljoner Tsh för att
felaktigt ha blivit fängslad 1994. Det var ett
betydligt högre belopp än de 200 000 Tsh som
högsta domstolen tidigare tilldömt honom.
Samtidigt beordrade en annan domstol att
Mtikila skulle arresteras för att han inte
infunnit sig i ett fall där han beskylldes för
att med ett vulgärt språk ha kränkt president
Mkapa i juli 2002. (Nipashe, Mtanzania)
Nya pass. Tanzania kommer i juli att utfärda
nya pass. De kan läsas med maskin och är
svåra att förfalska. I väntan på de nya passen
utfärdas pass av den gamla modellen bara
undantagsvis. (Mtanzania, Mwananchi)

9/3 Mkapas efterträdare diskuteras bland
tanzanier utomlands. Särskilt i USA och
Storbritannien har en livlig debatt startat om
vem som skulle kunna efterträda president
Benjamin Mkapa 2005. Debatten på internet
startade vid George Mason universitetet i
Fairfax i USA. Inget oppositionsparti kan
vinna. Det troliga är därför att segraren kommer
från CCM. De mest prominenta namnen där
är Salim Ahmed Salim, Jakaya Kikwete,
domaren Joseph Sinde Warioba, Edvard
Lowassa och John Maghufule. Tanzanier på
hemmaplan som yttrat sig nämner brigadör
Hassan Ngwasilizi och två kvinnor, Gertrude
Mongela och Zakhia Meghi.

Salim A. Salim diskuterar med Kofi Annan
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Änkor mot amerikanska homosexuella.
En förening av änkor har yttrat sig om
planerna på en turistresa för 100 amerikanska
homosexuella. Företrädaren för gruppen
säger att resan förmodligen ger homorörelsen
onödig publicitet. Turistminister Zakhia Meghi
förklarar att Tanzania välkomnar gruppen om
de klarar de krav som ställs. (Nipashe)
10/3 Islamisk grupp mot homo-resa.
En tidigare okänd islamisk grupp hotar att
sabotera en turistresa med 100 amerikanska
homosexuella genom Tanzania. Gruppen ämnar
följa gruppen varhelst den dyker upp och störa
dess aktiviteter. Muslimer i landet uppmanas att
möta upp vid flygplatser, hotell och stationer
och sabotera gruppens aktiviteter. (Nipashe)
Katolsk präst mot kondomer. Den katolska
prästen Padre Ricardo från Italien hävdade att
undermåliga kondomer som importerades av
Tanzania för några år sedan var ett led i en stor
europeisk plan att begränsa antalet afrikaner.
Uttalandet gjordes vid ett seminarium för unga.
(Nipashe)
11/3
Lipumba
kritiserar
Mkapa.
Oppositionspartiet CFU:s ordförande Ibrahim
Lipumba kritiserade president Mkapa för att
acceptera korruptionen. CCM-regeringen har
sålt landet till främlingar för godsaker till
ledarna i toppen. Mkapa kunde inte använda
Wariobakomissionens rapport med hänvisning
till att han önskade bevis och han kunde inte
använda Hassy Kitines uttalande att hela
regeringen var korrupt med samma hänvisning
till att han behövde namn. Betyder det att vår
president inte känner namnen på sina ministrar.
2005 blir det Mkapas tur att fly från landet om
valen inte blir fria och rättvisa. (Mtanzania)

Drottningen manar till samarbete. Drottning
Elisabeth har manat till mer ekonomiskt
samarbete mellan stater i samväldet inklusive
Tanzania. Drottningens meddelande lästes upp
av high comissioner i Tanzania Richard Clark
på samväldesdagen. (Nipashe)
Kritik mot pass till Zanzibar. Ledare för
politiska partier har reagerat ilsket mot förslaget
från CUF:s generalsekreterare Seif Sharrif
Hamad att återinföra pass för resande mellan
fastlandet och Zanzibar. Tanzanias arbetarparti
(LTP) kallade Hamad för en tribalist som hatar
folk från fastlandet. CHADEMA menar att
Hamads förslag hotar unionen. (Mwananchi,
Majira)
Risk för svält. Vice president, Dr Ali
Mohamed Shein har uppmanat jordbrukarna i
landet att inte sälja grödor utan lagra dem för
framtida bruk. Han säger att framtiden är dyster
på grund av den långa torkan i olika regioner
och de torkande skördarna. Han rådde bönderna
att plantera växter som klarar torka.(Majira)
13/3 FBI upprättar terroristinstitut i
Tanzania. I ett försök att möta terroristaktioner
vill amerikanska FBI etablera ett institut att
träna polis att bekämpa terrorism. Institutet
skall också betjäna grannländerna. Det skall
placeras nära huvudstaden Dodoma. (RAI)

Zanzibar säger nej till homo-turister.
Regeringen på Zanzibar har beslutat förbjuda
en grupp på 100 homosexuella att resa till
öarna. Turistministern på Zanzibar ser dem
som icke ”normala” människor. (Majira)
Pass till Zanzibar får stöd. Generalsekreterare Hamads förslag om pass för
fastlandsboende tanzanier för att komma
till Zanzibar får stöd bland en del zanzibarer
som ser folk från fastlandet som orsak till
negativa sociala attityder bland ungdomar
på öarna. Man säger att besökande från
väst har bidragit till narkotikabruk men att
alkohol, våld och prostitution är resultatet
av att folk från fastlandet reser till Zanzibar.
(AN-NUUR)
16/3 Studenter mot homosexuella.
Muslimska studenter planerar nu bästa sättet
att bekämpa homosexualitet i Tanzania.
Muslimska lärare, studenter, och föräldrar
deltog i ett seminarium där Scheik Ponda
Issa Ponda uppmanade ungdomar att
bekämpa homosexualitet. (Nipashe)
Mat kvar i hamnen. En mattransport värd
3.2 miljarder Tsh ligger fortfarande kvar
i hamnen i Dar es Salaam då regeringen
inte tillkännagett vem som fått uppdraget
att transportera sändningen från hamnen.
Det finns risk att 20 ton ris från Japan
förstörs om inte omedelbara åtgärder vidtas.
(Mtanzania)
Mtikila: Avskeda Sumaye. Ordföranden
i
Demokratiska
partiet,
kyrkoherde
Christopher Mtikila, har framlagt en lång
lista på egendom som han hävdar ägs av
premiärminister Frederick Somaye eller
registrerade på olika närstående och hans
hustru Esther. Hus i Morogoro, Arusha och
Dar es Salaam värda miljontals shilling,
lantegendomar vid kusten, i Dodoma, i
Morogoro och Arusha, fabriker och ett
flygplan finns bland tillgångarna. Mtikila
uppmanade presidenten att avskeda
Somaye för hans girighet och brist på etik.
(Mwananchi, Nipashe, Mtanzania)
17/3 Allt färre avlider i barnsäng.
Tanzania har de senaste 10 åren lyckats
halvera antalet dödsfall i samband med
förlossning. Framgångsrikast har åtgärderna
att behandla unga mödrar i samband med
förlossning varit i Dar es Salaam där man
lyckats minska dödsfallen med 72 procent
följt av Hai-distriktet i Kilimanjaro 41
procent och Morogoro 40 procent. Från
resten av Tanzania finns ingen säker statistik.
Studien som pågått i sju år visar också att
fattigdom och kort skolgång dramatiskt
ökade riskerna i samband med havandeskap
och förlossning. Studien stöder också
uppfattningen att lagstiftning mot aborter
leder till att fler kvinnor avlider efter ingrepp
av kvacksalvare. (The East African)
19/3 Kriget slår mot turismen. Turism
och flyg svarar för omkring 15 procent
av Tanzanias bruttonationalprodukt. 70
procent av turisterna kommer från Europa
och USA. Försiktiga beräkningar visar att
Tanzania riskerar att förlora 250 miljarder
Tsk bara på uteblivna amerikanska turister.
45 000 människor arbetar i turistindustrin.
(Mwananchi)
Tvivel på människorättsorganisationer.
Polisinspektör Omar Mahtia ifrågasätter motiven bakom människorättsorganisationer.
Han misstänker att de upprättades av mäktiga

stater som ett sätt att styra aktiviteter i svagare
nationer. USA skriver inte under människorättskonventioner som har signerats av andra
nationer och ingen ifrågasätter detta. Han
säger också att han i Europa sett elektrisk
utrustning för tortyr av fängslade men när de
används i Afrika vållar de enorm klappjakt.
Han undrade också varför människorättsorganisationer är så intresserade av bråkmakare
som dödas, men inte av dem som dödas i
försöken att upprätthålla lag och ordning. Som
exempel nämnde han incidenterna på Pemba
och i Mwembechai. (Majira)
Mkapa vill ha mer insyn. President
Mkapa beordrade i går chefer i den statliga
förvaltningen att lämna information som
krävdes av medierna. Han uppmanade också
medierna att vara mer pålästa och respektera
etiska regler. (Majira, Mtanzania, Nipashe,
Mwananchi)
Japan krävde bundet bistånd. Arbetsminister John Maghufuli bemöter anklagelser
från Demokratiska partiets ledare Christopher
Mtikila som hävdar att premiärminister
Frederick Sumaye påverkade en tävlan
om anbud gällande en sträcka på vägen
Dar - Tunduma. Maghfuli förklarade att
Sumaye saknade möjlighet att påverka
anbudsförfarandet. Vägen finansierades av
Japan med förbehållet att kontraktet skulle
gå till ett japanskt företag. Tävlan om anbud
annonserades därför bara i japansk press. Tre
japanska företag la in sina anbud och Konoike
Construction vann. Maghufuli varnade
politiker för att påståenden om korruption kan
skrämma biståndsgivare. (Majira)
TANESCO permitterar 6 000. Tanzanias
elbolag TANESCO kommer snart att
permittera 15 procent av sina anställda i
ett försök att rationalisera organisationen
(Mtanzania)
21/3 Medierna i en myndighet. När
parlamentet i april samlas i Dodoma har
man bland annat att ta ställning till ett förslag
att sammanföra alla aktiviteter som rör
telekommunikation, radio och tv-sändningar
i en enda myndighet. (Majira, Nipashe,
Mwananchi)
Muslimer hotar bränna hotell. Muslimer
på Zanzibar har högtidligt försäkrat att de
kommer att bränna ned varje turisthotell
som medverkar i giftermål mellan partners
av samma kön. De hotade också att prygla
prostituerade på Zanzibars gator och sådana
som inte klär sig anständigt. (AN-NUUR)
Tuffare tider gör att busstransporter
minskar. En undersökning vid Ubongo
bussterminal visar antalet passagerare har
minskat med mer än 50 procent medan
bensinpriset stigit från 35 till 50 Tsh.
(Mwananchi)
27/3 Privatiseringen har ökat fattigdomen.
Internationella Organisation Social Watch

Bensinen dyrare, bl.a. pga kriget mot Irak

rapport säger att många tanzanier har blivit
fattigare och att klyftan mellan rika och
fattiga har ökat. Ökad arbetslöshet och lägre
inkomster är den huvudsakliga resultatet av
privatiseringarna. De utländska investerarna är
mer angelägna om att sända hem vinsterna än
att återinvestera i landet. (Rai)
28/3 Cuf stöder regeringen fördömande
av kriget. Ordföranden i oppositionspartiet
(CUF) Ibrahim Lipumba förklarade att hans
parti liksom regeringen är mot att USA och
Storbritannien startar krig mot Irak utan
mandat från FN. (Mtanzania m fl)
27/3 9 800 landminor förstördes. Ingenjörer
ur Tanzanias armé förstörde 9 873 landminor
i enlighet med ett internationellt avtal som
Tanzania skrev under 1997. (IRIN)
Skörden slår fel. Ordföranden i CUF,
Ibrahim Lipumba har under en turné i landet
konstaterat att torkan innebär att skörden inte
kommer att räcka till landets befolkning. Han
uppmanade regeringen att stoppa alla onödiga
utgifter och skapa fonder för att klara import
av mat. (Mtanzania m fl)
CUF önskar nationella ID-kort. CUFs
ordförande Ibrahim Lipumba förklarar att
partiets generalsekreterare blivit misstolkad
om kravet på pass till Zanzibar. CUF önskar
öka säkerheten på Zanzibar genom att var
och en som kommer till ön är känd. Han
önskar nationella ID-kort av samma typ som
Kenya och Uganda introducerat. (Mtanzania,
Nipashe,Mwananchi)
29/3 Poliser fick hårda straff. En domstol i
norra Tanzania har dömt sju poliser till 10 års
fängelse. De befanns skyldiga till att ha dödat
sex misstänkta rånare som de övervakade. Den
sjunde dömde avled i en gruvolycka när han
var ute mot borgen. Händelsen som inträffade
i januari 1988 vållade stor uppståndelse och
den regionala polischefen flyttades till Mararegionen. (Majira Mtanzania)
31/3 Juvel-centrum i Arusha. Lokala
investerare i Dar es Salaam och Arusha

Arusha, marknaden
installerar i en tidigare fabrikslokal maskiner
för polering av ädelstenar som bryts
framförallt i Tanzania. (Nipashe)
Polisen i Arusha dödar två kriminella.
Polisen ï Arusha har skjutit två kriminellt
belastade män till döds. Tre pistoler, därav
en amerikansk armépistol laddad med
17 patroner beslagtogs. (Mwananchi,
Mtanzania, Majira)

April

2/4 Kolerapatienter anklagas i domstol. Var
och en som smittats av kolera skall behandlas
på sjukhus, men efter behandlingen kan han/
hon tas direkt till domstol för att stå till svars
för att inte följt myndigheternas föreskrifter
och råd om hur man skyddar sig mot smittan.
Bestämmelsen tillämpas i Korogwe. (Majira)
8/4 Sjung och du är tanzanier. Den polis som
är stationerad i Ngara har inga andra metoder
att skilja tanzanier från icke-tanzanier utom
att uppmana dem att sjunga nationalsången.
De som inte kan är från Ruanda, från Burundi

eller kongoleser medan de som kan sjunga
eller följa melodin betraktas som tanzanier.
Metoden har vållat problem därför att alla
tanzanier har inte gått i grundskola där de
viktiga sångerna lärs ut. (Mwananchi)
21/4 Präster predikar mot korruption.
Den katolska prästen i Manenze, Mapunda,
förklarade att Tanzania inte längre är ett
fridfullt land på grund av dess korrupta
regering. I en påskpredikan sa Mapunda att
korruptionen har förvandlat Tanzania till ett
Sodom och Gomorra. Han kritiserade ledare
som tar mutor i strid med Jesu budskap. En
annan katolsk präst i Tabata, Albinus Tesha,
uppmanade tanzanier att ta avstånd från
korruption, egoism och vällust för att rädda
nationen från en katastrofal framtid.
Katolska biskopar från sex provinser har
skrivit ett påvligt brev till regeringen där man
hävdar att den tilltagande fattigdomen beror på
själviskhet hos ledare i regeringen. Biskoparna
från Dodoma, Zanzibar, Morogoro, Tanga och
Mahenge förklarar att brist på kapital och
bra utbildning inte är den verkliga orsaken
till fattigdom utan ´korruption och egoism
hos medlemmar av regeringen. (Nipashe,
Mwananchi, Majira, Mtanzania)

Falska mynt i Dar es Salaam. Falska mynt
i valörerna 50 och 200 Tsh är vitt spridda i
Dar es Salaam. De kommer ut på marknaden
genom daladala-bussarna, gatustånd och
kollekter i kyrkorna. Den viktigaste skillnaden
mellan de falska och äkta mynten är att de
falska lätt kan brytas och inte är lika ljusa som
de äkta. Daladala-konduktörerna förklarar
att de falska mynten nu är så vanliga att
konduktörerna inte längre vägrar att ta emot
dem. (Mwananchi)
22/4 Kritik mot privatiseringen av
Kilimanjaro hotel. Politiska partier och
privatpersoner har riktat kritik mot regeringen
för sättet att privatisera Kilimanjaro hotell.
Det gick till en utländsk köpare för 3 miljoner
dollar trots att det fanns ett lokalt bud på 2,8
miljoner.
23/3 TTCL introducerar förhandsbetalning.
Tanzanias telefonbolag TTCL planerar att om
ett halvår starta ett system som innebär att
kunder i förväg månatligen betalar en summa
innan de kan ringa. (Nipashe)
Guldgruva kollapsade - två döda. Två
män dödades och flera andra skadades när en
guldgruva i Kahama rasade. (Majira)
26/4 Arbetsovilliga bör fängslas. Vid ett
möte där de senaste 40 årens utveckling
utvärderades föreslog parlamentsledamoten
för Ilala, Iddi Simba, en lag som skulle göra
det möjligt att tvinga arbetsovilliga att arbeta.
Speciella fängelser borde inrättas i syfte att
lära intagna olika slags arbete.
Homosexuella pryglade. Muslimer pryglade
tre män som misstänktes vara homosexuella.
Händelsen inträffade vid ett bröllop i
Mwananyamala i Dar es Salaam. De tre
angreps med spön, käppar och stenar och
hjälptes av polis till sjukhus. (AN-NUUR)
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113 sätt att ta mutor och ge bestickning
Ett av Mkapas viktigaste löften i valet
1995 var att bekämpa korruptionen. Väl
installerad som president tillsatte han i
januari 1996 en kommission att grundligt
utreda korruptionen i landet och komma
med förslag att bekämpa den. Ordförande
blev en av landets ledande jurister och
domare, Joseph S. Warioba. Kommissionen
gjorde en rivstart och lämnade i december
samma år en rapport på 450 sidor.
Det är en fascinerande läsning. I en historisk
återblick konstaterar kommissionen att
korruptionen i Tanzania växte underifrån.
Dåliga finanser och kraftig inflation innebar att
en snabbt växande kår av statligt anställda inte
längre kunde ges löner som de kunde försörja
sig på. Allt fler utnyttjade möjligheten att
mer eller mindre kriminellt ta emot eller
begära ersättning för sina tjänster. Den
statliga administrationen privatiserades på ett
olyckligt, godtyckligt och olagligt sätt.

Grand corruption

Nästa steg i utvecklingen blev den stora
korruptionen (Grand corruption). Den tillämpades av tjänstemän på hög nivå som kunde ta
emot stora summor från vägbyggare och andra
entreprenörer, från rika affärsmän som köpte
sig favörer i form av kontrakt importtillstånd
m.m. Rapporten räknar upp en lång rad
exempel på liten och stor korruption. Här är
några:
I skolan: Inom skolväsendet nämns åtta olika
metoder för lärare att berika sig, däribland
krav på mutor för att acceptera att en elev får
tillträde till skolan, samt att ge svaga elever
högre betyg så att de kan få examen och gå
vidare till högre utbildning. Lärare kan också
muta rektor för att få eller slippa få förflyttning
och tilltvinga sig sex från kvinnliga elever mot
löfte att godkänna dem i examen.

Joseph Warioba i aktion under FN-konferens
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Inomhälsovården: Inom hälsovården kan
patienter eller deras anhöriga tvingas betala
mutor för att bli mottagna, för att få medicin,
behandling, laboratorietester eller röntgen.
Läkare kan muta överordnade för att få arbeta
på ett speciellt sjukhus och inspektörer och
sköterskor på flygplatser tar mutor för att
släppa igenom passagerare som av hälsoskäl
skulle stoppas. Till de mer bisarra exemplen
hör officiella begravningsentreprenörer som
kräver extra betalning för att hålla kropparna
i bårhus och ställa dem i ordning inför
begravning.
Inom polisen: Polisen använder ett tiotal
metoder att sko sig, däribland att ta emot
dagliga avgifter från förare på Daladala-bussar
som slipper arrest vid trafikförseelser eller
mutor från förare när de brutit mot trafikregler.
Polisen griper också oskyldiga för att få
mutor, ibland beskylls de gripna för att ha
haft narkotika. På landsbygden kan en falskt
anklagad komma undan genom att släppa ifrån
sig en ko. I fängelserna ges mutor av intagna
för att få bättre mat och behandling samt
madrasser att sova på.
Inom administrationen och rättsväsendet:
Inom administrationen tar kassörer mutor för
att betala ut löner, skatteindrivare för att inte
driva in skatt. Inom rättsväsendet nämns ett
dussin metoder, däribland att tjänstemän tar
betalt för att förstöra akter i ett mål, att åklagare
och domare tar mutor för att minska straff
eller lägga ned åtal. Tjänstemän som sysslar
med handels- och transportlicenser kräver
mutor för att ge licenserna. Tjänstemän som
kontrollerar vågar och mått accepterar mutor
för att se genom fingrarna vid inspektioner.
På hög nivå: Den stora korruptionen,
Grand Corruption, finns på en nivå där
de korrumperade tar emot bestickningar,
inte därför att de behöver pengarna för sitt
dagliga uppehälle utan av ren girighet. Det
är människor som har bra betalt, äger hus och
bilar, de äter gott och klär sig elegant. De låter
sina barn gå i dyra skolor i eller utom landet
o.s.v. För sådana människor skulle ökade
löner inte avhålla dem från att ta mutor. Det
skulle bara öka kravet på mutor. Här är det
fråga om höga tjänstemän och politiker som
har inflytande över stora ekonomiska projekt
som involverar byggen, import och export
men det kan också gälla småsaker som att
emot mutor från föräldrar som vill att deras
barn skall få stipendier för studier utomlands.
Så fortsätter uppräkningen, sida efter sida.
Totalt nämns 113 olika exempel där mutor
förekommer.
Även i media: Kommissionen nämner
också mediernas roll och noterar att de är en
del av ett korrupt system. Journalister som
kan avslöja oegentligheter tar emot pengar
för att inte skriva och andra tar mutor för
att skriva positivt eller negativt om en viss
person eller institution. En journalist som
jag intervjuade i Dar es Salaam berättade att
de större partierna i valrörelserna hade var sin

av partiet betald journalist på tidningarna som
skrev positivt om partiet. – Men hur kunde
redaktionsledningen acceptera det? – Den fick
också betalt. Han menade också att en alltför
närgången journalistik innebar en fara för
journalisten. Warioba-kommissionen lägger
också fram en lång rad förslag i syfte att stoppa
korruptionen. Betoningen läggs på de högsta
ledarna. Om korruptionen inte kan stoppas på
hög nivå kan man heller inte komma åt den på
lägre. Polisen är ett exempel: Ledningen själv
är alltför involverad i korruptionen för att orka
rensa ut den bland fotfolket.
”De andra”: Samtidigt finns i rapporten
en litet uppgiven reflexion. När det gäller de
högsta ledarna är situationen mer patetisk.
Varje enskild ledare ser sig själv som
fläckfri. Allt som återstår är motanklagelser.
Regeringen lägger skulden på domarkåren och
polisen som korrupt, domarna lägger skulden
på
regeringen,
parlamentsledamöterna
på regeringen och domarna, ledarna i det
regerande lägger skulden på regeringen och
dess organ medan oppositionsledarna lägger
skulden på det regerande partiet, regeringen
och dess organ. Varje ledarkonstellation har
sin grupp att skjuta skulden på och presentera
sig själva som oskyldiga. Om de skulle få
makten skulle de utrota korruptionen, heter
det. Men när dessa fått makten ändrar de sig
och skaffar sig en ny attityd. Kommissionen
ser detta problem som det största av alla i
kampen mot korruptionen. Sex år har gått
sedan rapporten offentliggjordes. En hel del
har hänt. Rutiner har ändrats, tjänstemän på
låg och hög nivå har avskedats och mutkolvar
bestraffats, men fortfarande är korruptionen
utbredd. Warioba intervjuas då och då. Han
är inte nöjd och säger med en suck att det vore
bättre att göra något åt missförhållandena än
att diskutera om de existerar.
Oloph Hansson

En läkares öga
Sommaren 2001 tog läkaren Björn
Carlsson sin son med sig på en resa till
Tanzania där Björn rest runt några
månader i sin ungdom. Resedagboken och
några artiklar han skrivit blev underlag
till en reflekterande bok utgiven på eget
förlag.
Vi återger här ett utdrag om människor på
Kilimanjaros sluttningar.

Nya friska tag. Förhandlingar.
Ett trevligt möte. Extended family.
Krigsförbrytardialog.
Palaver i Moshi.
Onsdag 19 Juli

Tvättdag. Det är svårt att få kläderna torra
innan dagens slut, jag förstår inte varför,
därhemma torkar den snabbt på klädstrecket,
även på vintern i minusgrader – bara luften
är torr. Det måste alltså vara luften som är
fuktigare än vi tror. Personalen på vårt 35dollarshotell är trevlig att prata med. Vi sitter
på verandan och kollar in folk. Turisterna
är mer som vi, lite luggslitna. Jag har alltid
varit lite återhållsam i kontakten med rika
människor; förutom naturligtvis att jag aldrig
sviktat i min läkarroll mot dem och lyssnat
med samma tålamod när de sjunger sina
klagovisor och helst genast skulle behöva
hjälp med sina problem. Jag har ingen gräddfil
för dem och jag sinkar dem inte heller (mer
än andra).
Vi har fel på lyset på vårt rum. Elektriker
tillkallas och han far av och an, det verkar ha
uppstått ett major breakdown. Han avhjälper
problemet genom att leda en provisorisk
kabel igenom matsalen och in i vårt rum.
Intelligens, kompetens, uppfinningsrikedom
och slika faktorer råder det ingen brist på, det
är nog fattigdomen som gör allt så svårt och
omständligt. Vi tar en sväng på stan medan
det ännu är dagsljus. Köper byxor, Made in
Singapore. På matsedeln finns inte så mycket
att välja på, men vad gör det, man slipper
ju ha beslutsångest i letandet efter det mest
optimala. Vi beställer middag att serveras
klockan sex. Bortåt sjutiden frågar vi när den
kommer. ”Dinner is near, it is approaching”
säger waitern.

Torsdag 20 juli

Nu ska vi fördjupa oss i sjukvården, min
hemmaplan. Då ska det väl ändå bli lite
smidigare. Vi tar taxi de åtta milen till Moshi.
Vi ska till Kilimanjaro Christian Medical
Centre (KCMC) och vi ska åka till Machame
och leta efter Dr Mwasha som jag träffade
1978 i Musoma borta vid Lake Victoria; jag
är övertygad om att han har kontakt med sin
hemby, för han sade att han skulle återvända
till sitt folk.
Huvudvägen mellan Arusha och Moshi sägs
ha varit med i Guinness Rekordbok i kapitlet
världens mest olycksdrabbade vägsträckor
men dom har visst rätat ut en kurva som låg i
en kraftig sluttning ned mot en bro och vägen

är nu utskriven från boken. Sägs det. Taxin
kör på en get och snudd på en liten pojke som
vaktade den; chauffören ökar då farten, han
säger att det inte är någon bra idé att stanna
– risk att få stryk. I allt övrigt går resan bra
och vi installerar oss i Lutheran House, ett
tryggt boende, i Moshi. Berget döljer sig för
det mesta i molnen men har man tur så kan
man klara dagar få se Mount Kilimanjaros
snöklädda hjässa, 5895 meter över havet.
Vi promenerar omgående iväg till KCMC som
ligger några kilometer högre upp på Bergets
nedre sluttningar. Jag förklarar att jag gärna
vill ha tillstånd att komma in med syfte att
skriva om sjukhuset. Vid sjukhusdirektörens
kontor skickas vi vidare till Public Relations
Officer, Mr Aloyce J. Masao, som efter att han
avslutat ett oändligt långt telefonsamtal och
några till säger att han fått order att be mig
redovisa mina avsikter skriftligt.
På kvällen gör jag en skrivelse, det tar två
timmar. I tidningen står det att det är Nelson
Mandelas 82-årsdag idag.

Sjukhuset KCMC, Kilimanjaro i bakgrunden

Fredag 21 juli

På morgonen finputsar jag mitt dokument
och för det upp till KCMC. Skickas sedan
till fotokopieringsanstalten där vi kopierar
mitt läkarcertifikat och medlemsbeviset
i läkarförbundet. Därefter skickas vi till
Directorns sekreterare. Hon meddelar att han
är på konferens i Arusha så det går inte att få
ut något av honom idag och i början av nästa
vecka är han upptagen. Va, tänk om min tid
går åt skogen? Nu blir jag frustrerad – mitt i
det Afrika som är så vänligt mot mig. Vart har
mitt tålamod tagit vägen? Jag som i gestalten
av en ung student hade tålamod att sitta och
vänta en hel dag för att få köpa järnvägsbiljett,
i Dar Es Salaam. Jag pressar på litet grand,
bl.a. förklarar jag mig villig att åka till Arusha
och leta reda på sjukhusdirektören i en paus
på hans konferens, men sekreteraren känner
sin chef, och utbrister vänligt: ”please don´t
force, doctor, you will ruin your carreer”. Nu
pressade jag nog på väl hårt, men hon tålde
det för jag ser glimten i hennes öga. Ska vi nu
sitta här och vänta kanske en hel vecka när det
kanske ändå slutar med avslag? Ja det ska vi!
Lunchen består av tre prima köttpiroger per
man plus kaffe. Vi betraktas av en jättestor
maraboustork som har lyckats landa i

hotellträdgården. För mig en mer verklig
naturupplevelse än vad safarin gav. Med fem
barn i hemmet, alltid av olika mognadsgrad,
har Karin och jag sett naturprogram från
Afrika till förbannelse.
Precis när jag nu känner att detta med
reportage från KCMC håller på att gå åt
helvete och vi ska ut och leta efter Dr Mwasha
i Machame så vänder otur till tur.
Vi har beställt taxi och står och väntar på den
när ett par tilltalar oss. Mannen är (vit) dansk
och kvinnan är (svart) läkare och jobbar på
ett sjukhem i Danmark, som sjuksköterska,
och är gift med dansken. Det visar sig att
kvinnan är bördig från Machame, ett område
på Kilimanjaros sydvästsluttning, och hon
känner familjen Mwasha! Vi kan skicka iväg
taxin och får skjuts av kvinnans farbror ända
fram till familjen Mwashas dörr.
22 år har förflutit sedan jag tillbringade
några dagar med Eben Mwasha i Musoma.
1978 gjorde jag uppehåll i läkarstudierna
och reste ut i Tanzania några månader för att
få ett annat perspektiv på vad sjukvård är.
Blev presenterad för Dr Mwasha, som var
Regional Medical Officer och även president
Nyereres livläkare. Han var full av liv och
framtidsvisioner för hälsovården i sitt land.
Vi for tillsammans genom Serengeti och
Ngorongoro Conservation Area till KCMC och
fick delta i ett seminarium om barnsjukvård.
Vi var också i Machame och hälsade på hans
föräldrar. Där fanns också hans farmor, då över
100 år gammal, som bodde i en traditionell
rund Chaggahydda. Eben sade ju att hit skulle
han återvända och det har han alltså gjort,
enligt plan.
Ebens hustru Stella känner först inte igen mig,
hur skulle hon kunna göra det efter ett flyktigt
möte för 20 år sedan. Då, som nu, var det ju jag
som var på resa och lät upplevelserna brännas
in i mina näthinnor och hon var ju bara i sin
vardag. Eller har jag lättare att minnas för att
jag ser allt i bilder? Ibland, då och då, kan jag
njuta oerhört av konsultationen, när patienten
spelar upp sin berättelse, det är som att avnjuta
den allra finaste teaterföreställning (som jag

Kilimanjaros sluttningar. Foto Kresten Elleby
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Dr Eben Mwasha
tror att det är men en ensamarbetande läkare
har inte mycket tid att njuta, man är för trött
efter dagens föreställningar).
Efterhand klarnar bilden för henne. Dottern
Keru, som just nu är hemma, är nu 25, heter
numera Lilian och pratar med amerikansk
brytning och har läst datavetenskap i USA.
Hon har fått tre syskon. Stora saker är på gång,
ett institut med syfte att förbättra folkhälsan.
Deras guide i verksamheten, som även är
inseminör, visar oss runt efter teet.
Så kom Eben och vi kände nog genast igen
varandra. Jens säger att bådas våra ögon
tårades. Han såg väl två män på väg mot
porten till ålderdomen. Eben var imponerad
över mitt minne, särskilt att Lilian hette något
annat förr. Den här dagen kommer Eben
hem tidigt från jobbet på institutet för han
ska på familjeråd. Han berättar om Afrikas
annorlunda familjebild, extended families,
den utvidgade familjen där man håller ihop
och löser problem tillsammans. Dagens möte
var sammankallat för att ta itu med att Ebens
systers man inte var bra mot henne och mötet
kommer att avslutas först när man är färdiga;
det kan bli i kväll, i natt eller i morgon. Mat
och dryck tas fram efter hand. Vi presenteras
och skakar hand med det tiotal mötesdeltagare
som redan anlänt. De sitter bänkade i en ring
ute på gården. En man har aningen kyligare
blick, är mindre hjärtlig och hans handslag är
kallt och slappt. Han är den nämnde svågern.

Machame är början på en av rutterna för
bestigning av Kilimanjaro
Just här i Machame byggdes den första
kyrkan i landet, på 1890-talet. Det fanns något
i folkets kynne som gjorde att missionärerna
kunde känna sig välkomna här; på övriga
håll där de försökte blev de slagna. De kom
vandrande över berget.
Vi överenskommer att träffas nästa vecka.
På väg till bussen pratar 19-årige Jens och
21-årige Emanuel Mwasha om muskler, bland
annat. I minibussen är vi cirka 35-40 resenärer
som ska till stan; det kan jämföras med att 20
åker i en Volkswagenbuss. Machame ligger
en bra bit upp på berget (här startar för övrigt
den mest tuffa turistvandringsrouten upp till
bergets topp) så det är full rulle utför backen.
Bussbiljetten kostar drygt fyra kronor.
Människorna här ler ofta och är vänliga och
tillmötesgående. Och hur kan det vara så i ett
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fattigt land där den vanliga människan inte har
råd att få ordentlig mat?
Jens: ”De har kanske inte blivit strypta, här
uppskattar man det som finns och utnyttjar det
så man får det trevligt ändå. Dom har musiken
och få har TV. Hemma måste vi jobba mer och
ta större ansvar gentemot dom som inte är egen
familj.” Jag tar till mig, det är ju mig han pratar
om, som försummat min familj i flera år för jag
måste ju … och …
En 21-årig kanadensisk missionärsdotter som
är praktikant på Mwashas institut och åker
med på bussen svarar: ”people here are peopleoriented, not schedule-oriented like we”.

be signed by August 28”. Jag undrar vad
Mandela tänker när han sitter och lyssnar på
våldsspiralisternas prat. Hur orkar han?

Arusha International Conference Center
Vi har vandrar vördnadsfullt förbi AICC. Jag
har aldrig i mitt hittillsvarande liv, inte ens på
TV:n, sett så många lyxbilar på ett och samma
ställe. Chaufförerna väntar utanför; några står
och samtalar i små grupper, några polerar bilen
för att förhöja dess finish. Det torde finnas en
enorm administrativ apparat därinne för att
stencilera ut och sätta i pärmar alla protokoll
från lögnaktiga uttalanden, struntprat och
fagra löften. Det är svårt att somna när man
tänker på sånt.

Lördag 22 juli

Burundi-flykting. Foto FAO
Tanzania härbärgerar för närvarande cirka 700
000 flyktingar, största andelen är från Burundi
men många från Demokratiska Republiken
Congo, Rwanda och Somalia. Inne i Burundi
sitter 11⁄2 miljon människor i Reconciliation
Camps (300 stycken), drivna från sina hem av
den härskande stammen för dagen, Tutsi. De
fördrivna sitter där och dödas sakta av brist
på vatten, föda och sjukvård. ”Folket i vapen
(rebellerna) i Burundi vill börja förhandla
med den militaro-civila oligarkin (Tutsi) i
Bujumbura”, står det i tidningen idag. Efter att
Tutsi mördat den folkvalde Hutu-presidenten
så blev det följdmassaker på civila Tutsi.
Massakrerna organiserades oftast av Hututjänstemän och politiska ledare. Tutsi-soldater
och poliser fortsatte våldsspiralen genom att
döda tusentals Hutus och så har man alltså
många av dem i lägerförvaring. Detta benämns
genocide. Alltså folkmord på samma manér
som helt nyligen tillämpats i Europa – gång
efter gång.
I Arusha, några hundratals meter ifrån
Victoria House, finns AICC (Arusha
International Conference Centre) där man
håller krigsförbrytarrättegångar avseende
Burundisituationen. Nu, under några dagar i
juli, pågår fredssamtal under ledning av OAU
(Organization of African Unity). Även Nelson
Mandela närvarar, trots sin höga ålder. Enligt
tidningen sa Burundis rebelledare, Colonel
Jean-Bosco Ndoyikengurukiye, att han skulle
konsultera sina gunmen och höra om de ville
ställa upp på ett fredsackord. Kenyas president
med det kortare namnet Moi säger: ”there is
a great possibility the peace accord would

Tredje promenaden till KCMC ger napp och
jag får klartecken till att komma in i sjukhuset;
får komma in i Directorns, professor John F.
Shao, tjänsterum. Han sitter vid ena kortändan
av ett långt pampigt bord och betraktar ett
dokument. Han ger mig inte en blick eller
handrörelse eller någon som helst anvisning
om jag ska sitta eller stå, tala eller tiga. Efter
en lång stund, kanske ändå bara ett par tre
minuter, sätter han sitt signum på dokumentet
med en sirlig handrörelse och tittar sedan upp
på mig och ger mig en tid klockan nio den
31/7 för det introduktionssamtal som jag bett
om att få. Jag är inte van att behöva känna mig
tillplattad av överheten så jag ska se detta som
ett utbildningstillfälle, kommer jag överens
med mig själv om. Som tur är så är han äldre
än jag.
Glada i hågen beslutar vi oss för att gå ner
på stan för att försöka få miljöbilder. Vi tar en
gammal Rolleiflexkamera och sätter upp den
på stativ i gathörn, lagom synliga så att vi inte
blir mer än lovligt påträngande. Diskuterar
även med en polis som tycker att det är okay
att jag fotograferar, bara inte poliser. Jag
lyckas inte särskilt bra, för jag har knappt
vevat en rulle film genom kameran förrän
en rasande indier rusar ut ur sin möbelaffär
som jag fotograferade på håll, för att genom
dokumentation hylla den handlingskraft och
energi som återspeglas av att han bylsat ut
en möbelutställning på gatan och även fäst
upp möbler på husfasaden. Han tycker att
jag bar mig fult åt - var påträngande - som
fotograferade honom (=hans saker) utan att
be honom om tillstånd. Vi kunde småningom
försonas, bl.a. slet jag teatraliskt filmrullen ur
kameran. Oskadda och med äran i behåll efter
argumentationen går vi tre åt var sitt håll, han
åt sitt och vi åt vårt vilket innebär att vi ger upp
och knallar upp till Lutheran House och äter
piroger intar dryck. Coca-Cola har effektiv
marknadsföring och har bl.a. sponsrat stan
med att sätta upp vägskyltar prydda med sin

logotype överallt; så var det även i Arusha där
vi såg en högtalarbil fara runt och ropa precis
som vid valtider, men med en släpvagn efter
sig lastad med en jättelik Coca-Colaflaska
av plast. Jag har så svårt att begripa varför
det ska vara nödvändigt, dom hade ju redan
erövrat landet 1978 och fanns i minsta butik
i minsta lilla håla. Jag ryser när jag tänker på
sponsringen som är på väg in i vår sjukvård
och våra skolor. Snart, eftersom allt är
möjligt, kanske vi får se MacDonalds sponsra
skolgymnastiken i vanliga skolor och Porsche
skolgympan i internatskolorna.
På eftermiddagen firar vi inträdesbiljetten
till KCMC ytterligare med att promenera upp
till sjukhusområdet för att ta en exteriörbild;
luften är också klar och berget blottar sin
hjässa. Vi finner tre utbytesstudenter utanför
Doctors Club.
Vi tvättar våra shorts. Jens sköljer en gång,
jag tre gånger.

Söndag 23 juli

Shortsen på tork. Läser söndagstidningen.
Pressen verkar fri att obehindrat kommentera
vad som helst. Just nu är alla mycket upprörda
över president Mbeki i Sydafrika som
styvnackat har intagit ståndpunkten att det är
fattigdomen i sig snarare än HIV som orsakar
AIDS.

Måndag 24 juli

Natten till idag hade vi svårt att somna
för missionärerna höll på och sprang och
klampade i trapporna, smällde i dörrar och
ropade. I omgångar. Klockan halv sex väcktes
vi av att de lämnade Lutheran House med
buller och bång. Den humoristiske hese
tuppen som bor här någonstans satte igång.
Efter kuckeliku låter det som att han håller på
att kvävas. Förutom att taxin fick punktering
så gick resan till Machame bra.

Doktorn som återvände hem till byn.
Förebyggande kamp mot sjukdom.
Liksom vi har riket, län, landsting för vård och
konstinnehav samt primärkommunerna – alla
nivåer likaledes styrda av folkvalda politiker
med varierande begåvning, motivation och
empati – så finns motsvarigheter till detta i
Tanzania. Detta land uppdelas i regioner,
distrikt samt divisioner som i sin tur
uppdelas i wards. Machame är en ward med
55 000 invånare och är belägen på Mount
Kilimanjaros södra sluttning. Här lever
Chaggastammen, en av de mer framgångsrika
av landets cirka 120 stammar. Sålunda
är Coca-Coladirektören Chagga. Det kan
tyckas litet ironiskt att han i ett av världens
fattigaste länder låter sätta upp vägskyltar
i städerna. Men vi lever ju i marknadstider
och marknadsaktörerna kan få fin utdelning
även av att vinna fattiga människors gunst.
En dricka någon gång då och då har ju alla
råd med. De största hälsoproblemen i det här
landet orsakas nog, vad gäller drycker, av
hembryggt öl.
Eben Mwashas hem och institut ligger i byn
Machame Wari Kisau. 1978, då han var RMO,
en slags medicinsk chef, i Mararegionen,
märktes det att det var något speciellt med
honom. Han led med sitt folk och kände
behov att sätta igång något radikalt. Han var
så trött på att se överfulla dispensärer och
sjukhus och att så många med förebyggbara
sjukdomar kom tillbaka, gång efter gång, med
samma problem.

Nu är han 57 år gammal och hemma i byn
igen för att tillsammans med hustrun Stella
som är sjuksköterska hjälpa sitt folk. Ebens
äldste bror var faktiskt veterinär i Tomelilla,
han avled för några år sedan. Den gnistrande
metallicblåa Peugeot 504:an som Eben köpte i
Sverige på 70-talet var en lyckträff för han har
den i drift ännu och den är helt okay fast man
får tillgripa en kombination av list och våld för
att få upp ett par av dörrarna och när den tjurar
och inte vill starta så kan man släppa den utför
berget. Här har Eben byggt ett hus och fadern
Shilekerwamu, 93 år, och modern Eliashishi,
85 år, har egen lägenhet i huset.
Vi har tur, för dagen börjar med en
föreläsning och rundtur vid Eben Mwashas
institut. Professor Richard Madeley från
Queens Medical Centre, Nottingham, U.K.
och hans hustru är här för att se institutet.
Vi samlas i föreläsningslokalen och Eben
beskriver livfullt de ansträngningar som gjorts
fram till dagsläget. Han bär på en övertygelse
att ohälsa och sjukdom till stor del kan
förebyggas, i alla fall motas. Det har ju varit
känt så länge men ingen gör ju något, mer än
att kanske peta lite i kanten på problemen.
Så gör vi ju hemma med många problem; ett
aktuellt exempel kan vara fetma, där vi har
låtsats som att problemet inte finns förrän
det är så stort att läkemedelsföretagen sett
intäktsmöjligheter och skaffat fram läkemedel
som kan hjälpa till, på ett alls inte dåligt vis,
att hålla problemet i schack. Då plötsligt inser
politikeretablissemanget att man kanske måste
intressera sig för problemet och tillskapa lite
resurser för att få fram mer läkartid, utbildning
av läkare, dietistresurser med mera. Men att
problemet överhuvudtaget finns i den groteska
omfattning som föreligger, det orkar ingen
riktigt ta i för det blir alldeles för besvärligt. Jag
har själv tillgripit mat som tröst (förutom snus),
särskilt för att ha lättare att somna efter tuffa
arbetsdagar när jag ändå inte kände mig riktigt
klar och 96-97 företog jag korta transporter
till sjukhem m.m. med leasingbil för att det

skulle gå riktigt snabbt; motion var uteslutet
– hann inte. Under det året lyckades jag gå
upp 10 kg och kände mig som en uppstoppad
julgris fast jag var en bit under gränsen till det
som kan kallas fetma. (När jag renskriver min
text år 2001 så har myndigheterna stoppat
subventioneringen av ett för många av
mina patienter bra fetma-läkemedel och det
man kan se i media angående fetma är dels
upprörda bildstarka samhällsprogram i frågan,
dels nyhetsrapportering som kan ge den fete
förhoppning att det är något fel på generna
och att det inte alls har med balansen mellan
inkomster i form av mat (m.m.) och utgifter i
form av fysisk aktivitet att göra).
Dr Mwasha inleder med att berätta historien
om floden. Precis som vem som helst av oss
i Sverige alltid har råd med läsk, godis, öl
och sprit och läskig snabbmat så kan man i
ett mycket fattigt land också unna sig något;
nämligen Pombe, hembryggt alkoholstarkt öl.
Han berättar att efter en god skörd kan man
fira densamma i flera månader.
En doktor och hans hustru hade slagit läger
invid en flod och de upptäckte att det kom
skadade människor och även döda kroppar
flytande med strömmen. Det kom allt fler och
makarna hjälpte de som var i livet med att få
skadorna läkta. De var nödgade att stanna kvar
för att hjälpa och till slut var flödet av skadade
så stort att de måste bygga en dispensär. Men
floden förde med sig alltfler fall och snart var
de tvungna att bygga ett stort sjukhus för att
kunna klara av att hjälpa alla skadade som
kom till dem.
Men grundproblemet, alla dessa skadade
människor, fanns kvar; till slut fanns det
ingen annan råd än att fara uppströms för att
leta efter orsaken. Långt uppåt floden fann de
en stor by med hyddor på båda stränderna.
För att kunna träffas så måste byborna gå
över bron, som var smal och skranglig och
saknade räcke och över denna bro färdades
människorna, skördefestberusade som de var

Dr Eben Mwasha i demoköket
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och många drattade i och slog sig på stenar.
Doktorn hade funnit grundorsaken och i
stället byggdes en riktigt ordentlig bro med
räcke och människorna fick upplysning och
sjukhuset blev nästan utan något att göra. (Fritt
återberättat utan att förf. fört anteckningar).
1983 lämnade Eben Mwasha tjänsten som
RMO och studerade human resources i
Canada i ett år, varefter han arbetade på
hälsoministeriet i fyra år; 1988-1994 arbetade
han mycket åt AMREF (African Medical
Research Foundation), som bl.a. driver Flying
Doctors. Han tjänstgjorde för dem i Rom ett
par år och undervisade där i health care in
developing countries. ”Där lärde jag mig PBL
(problembaserad inlärning), men i övrigt var
det den värsta tiden i mitt liv; arbete men inga
relationer, trafikstockning med flera timmars
bilresa till jobbet varje dag, familjen var
splittrad för vi hade inte råd att ha alla barnen
i skola i Italien; två fick gå i Kenya.”
1990-1994 var Eben health advisor
supervisor i tre regioner kring Lake Victoria.
Han har även hunnit med att studera Public
Health i USA.

Sålunda
grundligt
förberedd
återvände han till sin hemby.
”Människorna här vet att jag är fattig, att
jag inte är någon samlare och 1994 skänkte
bysamfälligheten mig ett stycke land; jag ville
och kunde inte ta emot gåvan som Dr Mwasha
utan startade en stiftelse, Primary Health Care
Ambassadors Foundation. Vår stiftelse verkar
för att på bynivå föra in hälsobefrämjande
åtgärder. Befolkningens hälsosituation är
mycket sämre nu än när jag arbetade som
RMO för 20 år sedan och det blir allt sämre.”
”Jag har sett så mycket ignorans i vårt
hälsosystem”, säger Eben. Han berättar att i
afrikanska länder betraktas kurativ medicin
ännu som mest väsentlig. ”Resonemanget
grundar sig på att man ser sjukdom som
något som kommer från påverkan av Gud,
från övernaturliga krafter; sjukdom är något
som man inte kan undvika och då är det heller
ingen idé att försöka förebygga.”
Eben Mwasha menar att alltför stor andel
av Afrikas blygsamma sjukvårdsresurser har
lagts ned på kurativ medicin, än så länge.
”Men förebyggande åtgärder är ju det vi
har råd med! Jag fick under åren som högste
ansvarig för hälsan hos en miljon människor
en allt växande skuldkänsla för vad jag såg
– sjukhus och dispensärer överfulla av barn
med mässling, diarré och andra förebyggbara
sjukdomar.”
Eben insåg tidigt att ingen framgång kan
nås om man i arbetet inte tar med folk med
inflytande; att hälsa är en för stor fråga för
att bara hanteras av läkare och sköterskor.
”Den kommer från mjölk, honung och vatten
och den är business för alla, inte bara för
hälsoministeriet.”
Han insåg vidare att behovet av förändring
måste komma från folket och att katalysatorer
behövs. ”It`s a long process to have
communities to participate from heart!”
Med start 1994 arbetar Eben med att bygga
upp ett träningscenter med en klinik (som
snart kan starta sin verksamhet bara han får
loss en container fylld med donerad utrustning
som står i Dar Es Salaams hamn sedan fler
månader p.g.a. tvist med myndigheterna
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som vill ha höga tullagifter), demo-odlingar
av köksväxter, fiskodling, olika versioner av
latriner, anordningar för att hantera färskvatten
så att det inte blir smittat med mera - för att
handgripligt demonstrera hur man på billigast
möjliga sätt kan förändra sin kost, hygien etc.

WHO:s Alma Ata-deklaration från 1978
betonade att primär hälsovård ska vara
sjukvårdens bas och även omfatta en
rad förebyggande åtgärder. Den har fyra
hörnpelare: politisk vilja, samarbete mellan
sektorer, deltagande av lokalsamhället samt
användande av ändamålsenlig teknologi. En
femte hörnpelare, gärna använd av Eben som
har kristen livsåskådning, är andlig vägvisning
vilket för honom betyder att leva i harmoni
med Gud, sig själv, sina grannar och naturen.
Eben är bekymrad över att preventionsarbetet
är lämnat i händerna på donatorer. De experter
som kommer som biståndsarbetare fungerar
ofta som ”nextperter”(typ löpande bandet:
”nästa!”), vilka från norra halvklotet väljer
ut vad de har lust att arbeta med, styrda av
egna behov och föreställningar, oförmögna
att reflektera.
”Kirurgi är konkret men prevention är som
politik”, säger Eben som nu satsar all sin kraft
på att genom att mobilisera aktivt deltagande
av dem problemen berör nå lösningar som
luften inte går ur.
Vi beger oss ut för att vandra runt i
träningscentrat. När vi ska korsa byvägen och
gå över till själva anläggningen, tittar vi på en
liten lastbil som tredubbelt fullastad med blad
och stjälkar från majsväxter som ska användas
som djurfoder försöker ta sig uppför en slirig
backe. På nionde försöket lyckas det. Skam
den som ger sig! Det har regnat lite på natten.
Det stora berget drar åt sig lite regn även under
torrperioden och området är mycket bördigt.
Vattenströmmar rinner överallt och vattnet är
lätt att ta tillvara men svårare att hålla rent,
eftersom stillastående vatten lätt blir förorenat
av smutsiga händer m.m.
Huvudbyggnaden är under uppförande och
inrymmer lektionsrum som ligger i rader
på ömse sidor om en generöst tilltagen ljus
korridor. Bygget fortskrider vartefter pengar
flyter in. Några byggjobbare (naturligtvis
lokalbefolkning) arbetar med att gjuta en
stor veranda. Många människor kommer
att passera här för att få hälsoundervisning.
Hela området omfattar ett par tunnland.
Bortom en vattenkälla står en kvinna och
undervisar en delegation från en avlägsen
by hur man med enkla medel på billigast
möjliga sätt kan tillverka takpannor av
betong; i en byggnad invid finns ett kök med
olika varianter av vedspisar som ger god
bränsleekonomi. Där finns också en gasspis
som körs på metangas utvunnen ur kodynga
via en enkel gasklocka av billig betong. Ett
stort problem i stora delar av Afrika är det
traditionella bruket att elda mellan tre stenar,

vilket bidrar till jordförstöringen genom att
fler jordbindande träd än nödvändigt används
till bara matkokning. En bit upp i backen finns
olika former av latriner anlagda – förstärkta
i kanterna på olika vis för att demonstrera
anpassning till olika markförhållanden. Över
en latrin har man byggt en enkel hydda med en
skorstensliknande avledning av odör, samtidigt
skydd mot flugor. Enkla duschanordningar
demonstreras och överallt vid institutet står
vattenbehållare med tappkran. När vattnet
pumpas resp. rinner för självtryck in i
behållaren så passerar det ett sandfilter som
ytterligare renar det. Vi besöker en enkel familj
i byn som har flera av anordningarna i drift.
Dagen börjar lida mot sitt slut och vi vinkar
av professorn och hans hustru. De verkar
vara lika imponerade som Jens och jag över
anläggningen. Vi bjuds att delta i familjen
Mwashas enkla måltid; mycket potatis,
grönsaker och lite kött – precis som vi alla
borde äta för att på sikt klara hälsan. Vi får
övernatta i familjen Lemas hus, en liten bit
ifrån. Ägarna arbetar i Kenya sedan flera år
men de kommer att återvända hem. Deras
dotter Neema är hemma på sommarlov från
sin utbildning till Medical Assistant som hon
snart är färdig med. Allt är mycket tungarbetat
fast klimatet är svalt och skönt och friskt vatten
rinner nästan inpå knuten. Ett par personer
assisterar Neema med hushållsbestyren, så
är det också hemma hos Mwashas. Neema
hjälper till på institutet på dagarna och när
arbetsdagen är slut så är det inte lätt att göra så
mycket för man måste spara på lyset fast det
finns elektricitet.

Regnskog på Kilimanjaros sluttning.
Foto: Kresten Ellert
Neema undrar om vi vill följa med och titta
på The River och det vill vi förstås. Vi följer en
stig några hundratal meter nedåt sluttningarna,
möter en kvinna och ett barn i sexårsåldern
bärande stora bördor, hoppar över en
decimeterbred motorväg för myror och når en
bred porlande bäck som bryts av ett vackert
sju åtta meter högt vattenfall. Stigen omges av
välskötta kaffe- och bananodlingar. Gräset är
frodigt och allt tas till vara. När det gäller mat
så prioriteras djuren före mannen och sist får
kvinnorna och barnen. Neema får ibland besök
av små barn som inte har fått någon riktig mat
på ett par dagar.
Vi är medvetna om att Chaggastammen, som
bebor Kilimanjaros sluttningar, har det bättre
ställt än de flesta andra ändå. Trots detta är
fattigdomen oerhörd och även här finns det
många barn som inte får mat varje dag – av
inte helt klar anledning.
Neema är nu 25 år, hon började skolan vid
sju och gick Primary School i 7 år, sedan 6
år i Secondary School och tre i College innan

Odling på Kilimanjoros sluttningar vid Machame. Foto: Karin Sohlgren
hon påbörjade den tvååriga utbildningen
till Medical Assistant, en slags avancerad
barfotaläkare som sköter sådant som
distriktsläkare hos oss gör. De flesta ”riktiga”
läkare här i landet arbetar med kirurgi och
gynekologi. Neema har redan fått se mycket av
sitt folks elände. Hennes undervisningssjukhus
ligger vid huvudvägen till Dar Es Salaam,
ett tiotal mil hitom Dar. De får in många
trafikolycksfall och många yrkesförare är
smittspridare av HIV genom att de rumlar runt
på olika orter längs sin väg. Neema berättar
att en typisk HIV-smittningssituation är den
klassiskt tragiska när den unga flickan från
en fattig familj lämnar byn för att försöka få
ett bättre liv, blir hembiträde (Housemaid) i
staden men tröttnar på den dåliga lönen och
för tungt arbete och ger sig ut i prostitutionen
som kanske tillfälligt kan göra henne mer
förnöjsam med livet. Beträffande utredning
av sjukdom, alltså vad som helst, så sker
prioriteringar så att mer noggranna utredningar
görs på icke-HIV-positiva. P.g.a. att så många
olycksfall kommer in på hennes sjukhus så går
det åt mycket blod och man var tvungen att
leta brett efter friskt blod och t.ex. visade det
sig att 70 procent befanns vara HIV-positiva
bland 18-20-åringar i Secondary School på
orten. Neema ser att den allmänna moralen i
hennes land har försämrats. ”Western culture

is coming in more and more, confusing
people.”
Arbetslösheten är hög för Medical Assistants.
De behövs men när ingen kan betala lön så
blir inget arbete gjort. Government betalar
50 000 shilling i månaden. Det blir drygt 700
kronor i dagens penningvärde juli 2000. Det
finns kollegor till Neema som har två eller tre
jobb för att klara sig.

School screening / fältarbete
Tisdag 25 juli

Institutets fältarbete består i att fara ut i
skolor och utbilda samt att försöka sprida
ut sina teser. De har varit ute på många håll
i grannländerna och informerat och även
besökt Sydafrika.
Den här dagen följer vi med teamet till en
skola i nedre delen av Machame. Här är det
handgripligheter som gäller. Några man från
institutet har redan varit här i några dagar
och grävt en ny brunn, latriner och är nu i
färd med att av betong bygga en behållare för
”safe water” (skapligt rent vatten passerar ett
sandfilter inne i betongbehållaren varifrån det
kan avtappas med en enkel kran; behållaren är
sluten och vattnet i den kan inte förorenas).
Institutets tre trainers (Stella Mwasha är en
av dem) sätter igång med att undersöka alla

Elever vid en Primary School i Machame

barnens avföring avseende mask och kollar
deras blodvärde.
Senare kommer man att samla föräldrarna
och tillkännage resultatet. Oftast har bortåt
80 procent av barnen blodbrist och nästan lika
många brukar ha hakmask och schistosomiasis
(Bilharzia).
”Detta väcker en process”, berättar Eben. ”Oj,
nästan alla våra barn är sjuka! Dom dör ju för
oss! Vad kan vi göra?”
Därefter kan den pedagogiska fasen lätt
träda in och man kan presentera enkla, billiga
lösningar för att hålla vattnet rent m.m. och nu
är det emotionella deltagandet etablerat.
”Problem Based Learning is positive
manipulation”, säger Eben.
Vi bjuds på lunch i lärarrummet. Vi delar
ris och kött med lärarna. Barnen får bara ris.
Jag berättar att jag hörde flera hjärtskärande
skrik från ett klassrum en stund efter att vi
anlänt och att vi gick dit för att titta men allt
verkade vara i sin ordning. När jag, en äldre
Mzungu, hunnit en halvmeter in i klassrummet
så reste sig alla barnen med blixtens hastighet
och skrek unisont: ”good morning sir!”. Det
kändes så pinsamt för det var ju bara jag, en
nyfiken svensk läkare.
En pojke såg lite ledsen ut. Någon föreslår att
aga hade tillämpats.

Skolmaten: Två säckar ris samt för lärare och gäster en tallrik kött.
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På eftermiddagen är Eben inne i stan och
vittjar sin e-mail. Telefonförbindelserna hit
upp fungerar inte tillräckligt bra just nu. Vi
sitter och pratar med husets ungdomar. Lilian
är full i fan med Jens och jag har kungligt
roligt åt det. Jens och jag har i Arusha blivit
vana att gå med ryggarna halvt mot varandra
för att skydda oss och kamerorna och här har
vi fortsatt att vara nära av bara farten fast det
inte behövs. Lilian retas och kallar honom för
”daddys boy” tills hon får så roligt att hon
skriker av skratt och vältrar sig av och an på
en madrass ute på gräsmattan med en kompis.
Den här attraktionen kan just nu inte hanteras
som sig bör av Jens. Men alla har kul. Neema
släntrar in i situationen och det gör också
Riemann Ray.
Riemann bor granne, han är 25 år och
studerar till läkare i Dar Es Salaam sedan
tre år. Han känner sig lite missbytt för sitt
namn; till förnamn vill han helst ha ett riktigt
Chagganamn, som Shilekerwamu. Hans eget
är efter en tysk matematiker. Han tyckte efter
andra året på läkarutbildningen att det verkade
hopplöst och meningslöst att bli läkare och
tänkte hoppa av och börja på Business School

istället. ”But I like this, so I continued my
training”, säger han. Riemann ser en svår
framtid framför sig och bättre blir det inte
från hans perspektiv när han ser professorer
lämna vården och blir politiker m.m.
”Ortopedprofessorn på Muhimbili Hospital i
Dar stack och är nu Regional Commissioner
(”guvernör”).
Lilian har nu slutat locka Jens med alla medel
och ger sig in i det allmänna samtalet. Hon är
fundersam över att Afrika tappar så många
välutbildade människor, att de inte orkar
stanna kvar och kämpa utan väljer ett mer
bekymmerslöst liv om de får chansen.
Eben och Stella Mwasha lever mitt ibland
de vanliga människorna. De har två kor som
betar på den branta tomten på Kilimanjaros
sluttning och de har två fiskdammar som
ger dem protein och de odlar alla tänkbara
växter i sin köksträdgård, de lever som de
lär ut. Ute på gården knallar den 93-årige
Shilekerwamu omkring och vaktar sin get. Om
han blir hungrig kan han plocka ner en klase
gröna bananer och koka dem som man kokar
potatis. De smakar faktiskt mer potatis än vår
svenskpotatis från livsmedelsjättarna.

Det var länge sedan han var uppe på berget;
om han längtar efter det så kan han de dagar
då luften är riktigt klar från sin bänk se Mount
Kilimanjaros snöklädda hjässa högt däruppe.
Han har fått leva i många år nu och han har i
sin krafts dagar varit lutheransk prästman och
har bra handlag med reflexionskonsten. Eben
säger: ”institutet är mitt sätt att tacka mitt folk
och det är en stor förmån att få ha möjlighet att
hjälpa mina föräldrar. Africans don`t do things
for fun and I don`t keep my cows for fun – we
are right down here.”
På kvällen åker vi till Arusha för vi ska träffa
svenskar och besöka ett statligt sjukhus innan
vi ska in på KCMC.
Text och foto: Björn Carlsson

En läkares öga
Björn Carlsson
Eget förlag 2002
Boken kan beställas från:
Books-on-Demand
Box 1329
621 24 Visby
www.books-on-demand.com

Lilian Mwasha har studerat i USA, farmor Eliashishi har mest varit hemma på gården
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Fler engagerade för Tanzania,
Afrika och Rättvis handel
Vi saxar ur Svenska Folkhögskolans
Lärarförbunds tidskrift Folkhögskolan:
”Intresset för kontakter med Tanzania tilltar.
Karibunytt berättar om ett Tanzaniaseminarium
kring vänskolearbete i St. Sigfrids Folkhögskola med gäster från Tanzaniaskolor och
Rolf Wessman från Viebäcks Folkhögskola
och vidare om Hola, Färnebo och Tornedalens
Folkhögskolors resor till vänskolor.

Snickarelever vid FDC för funktionshindrade,
Arnautoglu i Dar. Foto: Marianne Wallin
Olle Wallin, f.d. biståndsarbetare i Tanzania
och folkhögskolelärare, har turnerat i Norrland
och besökt ett tiotal skolor där han hållit
föredrag, seminarier och visat sin utställning
med Tanzaniavaror. Olle Wallin besöker gärna
andra skolor också. Ring honom på 0707981484 eller mejla till info@karibu.nu”
Olle Wallin deltog i Svetans årsmöte med
Karibu-utställningen. Den tar upp Tanzanias
historia och vardagskultur med utgångspunkt
från en karta från 1977 och ett femtiotal
föremål, som är viktiga i familjernas vardag
och försörjning. Ett antal unika kangatyger
med text-bildspråk visar hur Afrika och
Tanzania utvecklas.
En annan del av utställningen visar ett stort
antal produkter tillverkade av småföretag och
kooperativer från olika u-länder. De flesta av
dessa varor är Rättvisemärkta och kan köpas,
när Olle medverkar. Med en Ford Transit buss
- Den Rullande Butiken för Rättvis Handel som söker han upp och medverkar på platser,
långt från de trettio världsbutiker, som finns i
Sverige.

to knowledge and understanding of provision
and management of urban water supply
and sanitation in Tanzania in the context of
sustainable urbanisation.
A sectoral and single problem issue study
approach was avoided and instead systems
analysis approach was used as a tool for an
in-depth study of a case area. A case study
method was employed. Mikocheni, a housing
area in Dar es Salaam, was used as a case
to establish the evidence of this process and
resulting issues associated with it. Habitats
with different contextual backgrounds
were used for comparison. The research
employed some form of participatory action
research (PAR) method where members of
the community became active participants.
Systems thinking and analysis was used
as a tool and it allowed the research to be
analytical on the issue at both macro and
micro levels. It also allowed comparing the
issue with cases in extreme situations or
different contexts. Mental modelling of the
systems and mirroring of reality was done.
The findings confirmed the researcher’s
conviction that there is potential for local
resources. The residents’ initiative for
investment for both housing and services is
an indicator of a willing partner in provision
and in paying for service use. However the
present provision and management system
lack guidance in technological development
options, proper use of resources and lack of an
integrated and systematic approach in dealing
with the current problems.
The main change options concentrate at the
service systems in the house, neighbourhood
and city levels. Suggestions for instituting
eco-strategies at national and regional level
are made. A main strategy suggested is that,
through housing services, Dar es Salaam is to
be responsible for its resource use and waste
management (responsible city). Plan its areas
and urban function that follow availability and
potential of its resources (living city) and for
the city to have residents that are aware of the
issues and that participate as providers and
users (participating city).
The contribution to knowledge is in its
holistic approach to the problem and the

Agnes doktorerar
Den 11 april lade Svetans styrelsemedlem
Agnes Nordin Mwaiselage fram sin
avhandling om vatten och avlopp i Dar es
Salaam på universitetet i Lund. Här följer en
sammanfattning av avhandlingen:
ORGANISED CHAOS:
Water and Sanitation Systems in
Housing Areas in Dar es Salaam, Tanzania.
This thesis focuses on the provision and
management of water supply and sanitation
in housing areas in the City of Dar es Salaam.
The main objective of the study is to contribute

Agnes Mwaiselage

systematic analysis of the issues. A transdisciplinary way of dealing with reality has
been attempted in this thesis. At the same time
using the mono disciplinary, or knowledge
of existing making disciplines, or traditional
academia. Successful examples and existing
knowledge is used to suggest an alternative
or change in the system that can result in
a sustainable housing neighbourhood and
sustainable urban development.

East African Safari Rally
Till drottning Elisabeths kröning 1953
arrangerades ett bilrally i Östafrika som
senare kom att kallas The East African Safari
Rally. Sedan 80-talet går rallyt bara i Kenya
under namnet Safarirallyt och är inte längre
lika stort internationellt.
Den 10 till 20 december kommer ett stort
jubileumsrally att arrangeras enligt den
ursprungliga rutten genom Kenya, Tanzania
och Uganda. Många av de gamla mästarna
såsom Björn Waldegård kommer tillbaks.
Ett femtiotal lag är redan anmälda från ett
femtontal länder. Det verkar bli en stor folkfest
där deltagarna främst skall ha roligt men det är
också meningen att samla in pengar. På alla
de orter där man övernattar kommer en skola
att få en donation till skolböcker och material.

Kulturturism finns i gråmarkerade områden

Eko- och kulturturism

Usambarabergen ligger mellan Kilimanjaro
och kusten. Omgivningen är närmast
ökenartad. På västra sidan av bergen går
såväl järnvägen som stora vägen mellan
Tanga och Moshi. Härifrån ser bergen oftast
ganska ogästvänliga ut, en torr brant vägg
som sträcker sig mil efter mil. Men kommer
man upp bergen så blir det plötsligt grönt
och gott om människor. Här finns föreningen
Friends of Usamabara som bland annat ordnar
ekoturism i liten skala.
I Dagens Nyheters resebilaga den 27 april
berättar Katarina Lövenhaft om en resa till
Usambarabergen, där hon fick bekanta sig
med bylivet, agroforestry och det unika
växtlivet i bergen. Här finns många endemiska
arter och härifrån kommer en av våra populära
krukväxter, Sankt Paulia eller Usambaraviol.
Mer information om Usambara finns på
hemsidan www.infojep.com/culturaltours.
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Medverksta´n Olle Wallin

Den Rullande Butiken för Rättvis handel
tel: 0225-12807, mobil: 0707-981484
e-post: medverkstan@swipnet.se eller info@karibu.nu
• Medverkar om Tanzania, Afrika och Rättvis Handel
• Utställning om Tanzanias och Afrikas historia och kultur
• Varor från olika u-länder ingår och kan köpas

Resa längre bort?

Evangelium en mänsklig rättighet
Anette Munga, präst från Tanzania
medverkade i ett seminarium om mänskliga
rättigheter i Göteborg i vintras.
Anette har bott med man och fyra barn i
Lund där hon studerat men 2001 flyttade
familjen till Tanzania där hennes man fått en
biskopstjänst.
I Tanzania råder religionsfrihet. I skolorna
får barnen under två lektioner i veckan
undervisning i skilda grupper efter sin
religionstillhörighet. Det fungerar bra och
kristna och muslimer lever sida vid sida och
delar vardagens bekymmer.
Viktoria Isaksson har gjort en intervju med
Anette som är publicerad i Missionsforum nr
1/2003.

Söker Du en pålitlig resebyrå? Då är vi rätt val!
Vi erbjuder:
Kunskap Erfarenhet Specialpriser (Raptim)
Världen börjar i Tranås!

Välkommen!
Europa 0140 - 122 80
Afrika 0140 - 141 80
Övr. världen 0140 - 199 80
E-post: info@tranas-resebyra.se
www.tranas-resebyra.se

SPECIALITET: Flygresor till biståndsländer

***

Tips om du vill bestiga Kilimanjaro
När? Man kan bestiga berget året runt, men
tänk på att jul och nyår ofta är fullbokat. April,
maj och november är regnsäsong.
Hälsa! Bestig inte berget om du inte är vid
full hälsa. Tala gärna med en läkare innan du
lämnar Sverige.
Välj rätt rutt! Det finns flera olika rutter
som går till Uhuru Peak, toppen av berget. När
man väljer bör man se till att man väljer efter
sin egen fysik och bekvämlighet. Den enda
rutten där man sover i hyddor och det finns
toalett är Marangu route, det är även den mest
trafikerade rutten och man har sällskap av
massor av turister! Om man vill göra det hela
till ett mera äventyr kan man välja mellan flera
andra rutter, då sover man i tält och stöter inte
heller på så många andra turister.
Välj rätt arrangör! Det finns massor av
arrangörer då man kommer till Tanzania och
många är jättebra! Ett tips när man ska välja
arrangör är att dels ta en som är lite välkänd,
dels inte ta den allra billigaste, för då är risken
stor att man inte tas hand om på det sätt man
behöver, samt mat och boende riskerar att bli
sämre. Det är också att rekommendera att man
tar en sexdagars vandring, det ger mer tid att
acklimatisera sig till höjden. Det är ganska få
som klarar sig hela vägen till toppen på bara
fem dagar, men det går! Däremot klarar de
allra flesta med normalfysik sig hela vägen
upp om man tar en extra dag på sig – det är
värt det!
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Förberedelser

Vad ska man ta med i klädväg? – Det är
varmt när man startar men det blir ganska fort
mycket kallare. Lager på lager kläder är bra.
Tänk på att det är MYCKET kallt på toppen!
Vind och vattentäta kläder, underställ, mössa,
vantar, varma kängor med plats för sockor.
Detta är viktigt så att man inte måste avbryta
pga. kylan.
Vad övrigt är bra att ta med? – Vattenflaska
som man kan fylla på efter hand, toapapper,
solhatt och solskydd, solglasögon (riktigt bra,
som klarar snö och starkt solljus), ficklampa
och gärna pannlampa, kolla även med läkare
vad typ av medicin som fungerar bra på berget.
Kamera. Lägg alla saker i en sopsäck och håll
den tätt sluten så att alla saker håller sig torra.
Packning? - Packa allt du inte behöver på
dagarna i en ryggsäck som bärarna bär. Det
du behöver under dagen tar du själv i en liten
ryggsäck.
På väg upp? - Tänk på följande:
• Gå långsamt! Långsammare än vad som
känns naturligt - kroppen behöver det för att
klara den snabba stigningen. Om du orkar - väl
uppe vid dagens station kan man gå vidare upp
en bit och sedan tillbaka ner igen, det hjälper
också kroppen att acklimatisera sig.
• Drick ordentligt med vatten! Minst 3-4 liter
per dag. Det är A och O att man har en bra
vätskebalans för att klara vägen upp.
• Bär på så lite som möjligt - det kan bli direkt
avgörande, särskilt ju högre upp du kommer.

• Ha gärna vandringsstavar, det är särskilt
skönt på nedvägen.
• Batterier och gärna en extra ficklampa då de
kan gå sönder i kylan. Ta även nya batterier
till kameran då altituden och kylan lätt tar
knäcken på dem.
• Acute Mountain Sickness (AMS) var
uppmärksam på hur du mår. Om du får
kraftig huvudvärk eller mår illa och kräks,
bör du snabbast möjligt ta dig ner från berget
och uppsöka läkare. Det är direkt farligt att
fortsätta om man har dessa symptom.
• Snacks. Ta med dig snacks att regelbundet
fylla på ditt energiförråd med.
• HA ROLIGT! Detta gör de flesta endast en
gång i livet, så njut av varje sekund!
Jennifer Palmgren

Årsmöte
Förhandlingar

Svetans årsmöte den 26 april 2003 på Tant
Åkes krog vid Liljeholmen hade lockat ett
tjugotal deltagare i olika åldrar. Bo Svensson
hälsade välkommen och öppnade mötet.
Ulla Jonsdotter ledde sedan förhandlingarna
och konstaterade att föreningens ekonomi
nu stabiliserat sig. Skulptörskoleprojektet
redovisas separat under en treårsperiod varför
det kommer att bli lättare att se hur pengarna
fördelas. Ulla Jonsdotter valdes sedan
till ny ordförande efter Bo Svensson som
avgick efter halva tiden för att arbeta för en
handikapporganisation i Tanzania. Årsmötet
beslöt att medlemsavgiften skall vara
oförändrad under 2004. Valberedningen hade
inte lyckats finna kandidater till alla poster
men efter lite snickrande och övertalning
lyckades vi välja en fulltalig styrelse med
suppleanter, revisorer och valberedning.
Styrelsens sammansättning syns på sidan 2 i
Habari och en närmare presentation av den nya
styrelsen kommer i nästa nummer.

Clara Sörnäs

Clara Sörnäs berättade på ett fängslande
sätt om sitt arbete med slavmonumentet på
Zanzibar.
Utgångspunkten för hennes intresse var
en utställning av afrikansk skulptur på
Liljevalchs på 80-talet där hon kände att detta
var något hon måste utforska. Hon beslöt att
resa till Tanzania.
När hon kom till Bagamoyo blev hon
bestulen på sin väska men småningom hittade
hon till skulptörskolan där hon skulle komma
att bli kvar några år. Hon upplevde en förtätad
atmosfär på flera ställen i Bagamoyo där hon
förstod att avgörande händelser i slavtrafiken
hade ägt rum. Den stämningen påverkade
henne och när hon sedan fått kontakt med en
sufi vid namn Azim kände hon att hon måste
göra något av dessa intryck. Hon arbetade vid
Skulptörskolan med teckning och skulptur
och så småningom bistod hon Stanislav med
praktiska sysslor vid skolan. Tanken på att göra
ett slavmonument växte sig allt starkare trots
att det fanns motstånd mot att en europé skulle
göra det och att man i Tanzania helst också
ville glömma denna mörka sida av sin historia.
Ytterligare ett problem är att man inom islam
inte får avbilda människor och detta skulle ju
i högsta grad handla om människokroppar.
Clara hittade modeller som hon använde som
förlagor till sina lerfigurer i mer än naturlig
storlek. Olika knep användes för att få dem att
uttrycka den känsla av hopplöshet som måste
ha präglat dessa människor.
Under hela den här tiden försökte hon få
både lokala och svenska myndigheter att
acceptera och stödja projektet ekonomiskt.
Slutligen fick hon det stöd som krävdes från
bl. a. ABB, Boliden och Skanska, som också
varit behjälplig med gjutning och andra
tekniska frågor. Även tanzaniska myndigheter
ställde sig positiva när de såg och förstod hela
projektet.
Clara reste också till Zanzibar och besökte
alla kända minnesplatser och blev än mer
övertygad om att monumentet måste stå på
Zanzibar. Efter mycket underhandlingar
beslöts det att monumentet skulle få finnas på
gården vid anglikanska kyrkan, som står på

Slavstatyerna lastas iland från Stanislavs dhow i Zanzibars hamn.
platsen för den gamla slavmarknaden.
Av en tillfällighet hittades också en kedja,
som man tror använts för att kedja ihop
slavarna med. Clara fick en del av den att
använda i monumentet liksom några halsjärn,
som hon lät göra avgjutningar av och som
ligger på botten av gropen där monumentet
står. Figurerna göts i cement och de väger
180-200 kg styck och inalles blev det fem
stycken. Till sist återstod frågan hur man
skulle transportera figurerna till Zanzibar.
Det skedde med dhow nattetid för att passa
tidvattnet på den långgrunda stranden i
Bagamoyo, med hjälp av frivilliga bärare.
När man avtäcker en skulptur måste man ha
ett täckelse, som man drar av vid invigningen.
Clara sydde febrilt ihop många lakan till ett
stycke som blev 4 x 2,5 m. Invigningen blev
en stor fest med många tal av ministrar och
andra och sång av kyrkokören i anglikanska
kyrkan.
Clara fick senare uppdraget att göra en
skulptur till minnet av dem som omkommit
vid attentatet mot amerikanska ambassaden
i Dar es Salaam. Nu bor Clara i Bohuslän
och jobbar mest med arbeten i sten, som hon
upptäckt bland annat vid sina fortsatta resor i
Zimbabwe.
Det finns en önskan om att göra ett monument
på Bagamoyosidan också och det tycker Clara
skall göras av tanzaniska konstnärer. För oss
som lyssnade var det ett gripande äventyr

Foto: Clara Sörnäs

att lyssna till en äkta konstnärs passion och
uthållighet.

Elevberättelse

Julius Sagala som studerat på Skulptörskolan i
tre år och fått sitt diplom därifrån berättade om
sina erfarenheter från skolan. Han framförde
många kritiska synpunkter och sin oro för att
diplomet inte skulle betyda något eftersom han
i realiteten inte blivit undervisad i alla ämnen.
Sten Löfgren berättade om det förbättrade
läget för skolan idag med sin nya styrelse och
ansvarskännande elever och lärare. Skolan
behöver vårt fortsatta stöd och det är uppenbart
att den fyller en viktig funktion i Tanzania, där
många ungdomar är duktiga på att uttrycka sig
konstnärligt med händerna men där det saknas
tillräckliga utbildningstillfällen.

Avslutning

Olle Wallin visade en tanzaniautställning och
sålde varor från tredje världen av olika slag
från North & South Exchange i Wrångebäck
vid Hjo, som är importör.
Tanzanias Counsellor Francis Mwaipaja
tackade föreningen för stöd genom åren och
menade att just vänskapen mellan människor
bidrar till att skapa förståelse och utveckling.
Han liksom vi själva efterlyste fler ungdomar
i föreningen eftersom det ju ändå är de som
måste forma framtiden.
Mötet avslutades med en landgång, öl och
kaffe.
Katarina Beck-Friis

Bild på en akvarell av Julius Sagala - han har flera och kan nås via email shark_tz@yahoo.com
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metoden för att nå masseffekt. I slutet av 80talet var 55 – 95 % av landsbygdsbefolkningen
läskunniga.

Distansundervisning

Kan en barnbok om Tanzania på
femtiotalet för svenska barn vara av
intresse för tanzanier i dag?
När jag växte upp på femtiotalet kom en serie
svart-vita bilderböcker som jag blev väldigt
förtjust i. Genom de här böckerna lärde jag
känna sameflickan Elle-Kari, Noriko-San
från Japan och Sia – flickan från Kilimanjaro.
Bilderna var tagna av den kända fotografen
Anna Riwkin-Brick med olika författare till
texterna. Perspektivet är hela tiden barnets.
I dag finns böckerna magasinerade på
bibliotek.
Gissa min förvåning när jag hittar boken
om Sia översatt till engelska och swahili i
presentshopen på ett hotell på Kilimanjaro!
Trycket är dåligt och gör inte fotografierna
rättvisa
men
Anna
Riwkin-Bricks
bildberättelse och Astrid Lindgrens text
förmedlar ändå en stark närvarokänsla. Astrid
skrev texten till bilderna som redan var tagna.

Kung Marealle

Berättelsen handlar om Sia – en chaggaflicka
på åtta år – som lever med sina föräldrar
och syskon i en hydda bland bananträd och
kaffebuskar på Kilimanjaros sluttning. Sia
hjälper till i arbetet och tar hand om sina
småsyskon. En dag skall mamma och pappa
gå på Chagga-festen i Moshi där de skall få se
Kung Marealle. Barnen får inte följa med, men
när storebror Sariko ger sig av på egen hand
smyger Sia efter honom. På vägen dit möter
hon elefanter och giraffer, sista biten liftar
hon. Men gissa vilka kungen tar i hand när de
kommer fram?
Hur gick det sen? Enligt baksidestexten blev
Sia god vän med författarna till boken som
senare hjälpte henne till ett stipendium så
att hon kunde studera medicin i Sverige. Sia
arbetar nu som läkare i Tanzania

Med mig på min resa till Tanzania hade jag
Gunilla Lundgrens bok ”Trädet som aldrig
dog” – på engelska ”Malcolm´s village” om
sonen Malcolm som lär känna människorna
i en by på Kilimanjaros sluttning. Boken
har över tjugo år på nacken men det mesta
är sig likt och också här förmedlar text och
bilder värme och närhet. Tidningen Globen
där Monica Zak beskriver chaggafolket som
världens bästa ekologiska odlare väckte stort
intresse och stolthet.
När svenska barn läser om Afrika idag är
det svårt att hitta en motvikt till eländesbudskapet. Tänk om vi kunde hjälpas åt att ge
både svenska och tanzaniska barn bra böcker
med ett barnperspektiv?
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Radioprogram

Radioprogram gav eleverna ytterligare stöd.
Samma material som skickades ut per post
gick ut i radioprogram på 30 minuter med
repriser. På så sätt kunde man nå också de som
ännu inte kunde läsa. Radion var ett effektivt
hjälpmedel eftersom eleverna kunde lyssna
under arbetet. Studiegrupper bildades lokalt så
att eleverna kunde diskutera med varandra och
studierådgivarna besökte grupperna.

Cooperative College i Moshi
Cooperative College har bl.a. genom
korrespondenskurser och radio bidragit
till att höja läskunnighet och utveckla
jordbrukskooperationen.
Efter
stora
motgångar under två decennier har
äntligen kooperationen och skolan i Moshi
fått medvind.
Under sextio och sjuttiotalet var kooperation
på stark frammarsch
i Tanzania. Ända
sedan starten finns de flesta kooperativ
inom jordbruket. När den kooperativa
skolan i Moshi startades 1963 var 85 % av
befolkningen sysselsatta inom jordbruket
och stod för 80 % av nationalinkomsten.
Läskunnigheten var då mycket låg, endast
20 - 30 % av landsbygdsbefolkningen var
läskunniga och detta var ett stort hinder för
utvecklingen av jordbruket.

Chagga-festen

Enligt förordet är det en nyutgivning från
1997 för att fira Chagga-festen. Kungens
ättlingar hade kontaktat Astrid Lindgren för
att få ge ut boken.
Varför har man gett ut den här boken igen
efter så många år? I boken finns en lång
inledning på swahili och efterord på swahili
och engelska där man förklarar varför.
Det finns inte mycket dokumenterat och
publicerat om Tanzania från denna tid som är
tillgängligt för tanzanierna själva. Det som då
var vardagsliv och självklarheter är historia i
dag.

Kooperativen arbetade med utbildningen
som en del av sin idé. Målet var att förbättra
kunskaper om kooperationen, rättigheter och
skyldigheter, jordbruksutveckling och ge en
allmän förståelse av en omgivning i förändring.
Fördelen med distansundervisningen var att
den är flexibel, billig och praktisk. När eleverna
lär sig på arbetsplatsen praktiserar de genast
det de lärt sig. Genom de här kurserna kunde
man snabbt och enkelt höja utbildningsnivån
för många medlemmar.
Man kom fram till att distansundervisningen
bör kompletteras med undervisning på internat
för att fördjupa diskussioner. Studierådgivare
knutna till distrikt runt om i landet arbetade
med att värva elever, ge råd och följa upp att
de verkligen förstod undervisningen. Eleverna
fick råd vilka kurser de skulle välja.

Skolan stöddes av den svenska Kooperation
Utan Gränser (logo ovan).
Förutom de elever som bodde och studerade
vid skolan infördes 1964 korrespondenskurser
för att höja läskunnigheten bland den stora
mängden medlemmar i kooperativen. De här
kurserna producerades vid skolan i Moshi
och eleverna nåddes genom de kooperativa
föreningarna. Från 663 elever 1965 växte
antalet till 1,2 miljoner 1969! Den stora
nationella läskunnighetskampanjen i början
av sjuttiotalet hakade på och vidareutvecklade

President Museveni, f.d. lärare vid Cooperative
College i Moshi. Foto: FN-bild
Efter korrespondenskurs kunde de bästa
eleverna gå vidare till college i Moshi som
fortfarande bedriver avancerade studier.
Tyvärr är skolavgiften ganska hög och
därför diskuterar man nu att börja med högre
utbildning på distans.
I slutet av 70-talet fick kooperationen och
därmed också skolan problem. År 1976
upplöste regeringen jordbrukskooperativen för
att i stället bilda bykoopertiv - Ujamaabyar.
Deltagandet var lågt och produktionen
sjönk dramatiskt liksom antalet elever i
utbildning. Statsbidraget till skolan drogs
in och under en lång tid kunde man varken
förnya undervisningsmaterial eller utveckla
undervisningen. 1998 drogs radioprogrammen
in.
Under åttio och nittiotalet skakades samtidigt
den kooperativa rörelsen av skandaler med
förskingring och vanskötsel. Nu skärps lagarna
för att förhindra nya skandaler och i parlamentet
finns ett starkt stöd för kooperationen. Men
kooperativen är självständiga från staten idag
och fungerar på marknadens villkor. Det har
lett till ett nytänkande som är positivt tycker en

av skolans ledare medan parlamentsledamöter
i en debatt anser att marknadsekonomin hotar
att ta död på kooperationen.

religiösa organisationer, och kvinnogrupper
engagerar man människor i arbetet. Det gäller
att vara uppmärksam på var motståndet finns
och vilka som kan gå före och förändra. Ibland
måste man börja med männen som sedan kan
tala med andra män. Traditionella ledare är
viktiga och masaierna måste man närma sig
på ett särskilt sätt – de måste själva utveckla
strategier som passar deras sätt att leva.

Compas

Compas är ett internationellt nätverk för att
stödja biologisk och kulturell mångfald och en
hållbar utveckling genom att utveckla inhemsk
utbildning och lokalt ledarskap. Cooperative
College ingår i detta nätverk.

Högskola

Nu vill många att Cooperative College i
Moshi skall få högskolestatus och det finns
förslag på att använda internet, television
och mobil-telefoner för att bygga upp
distansundervisningen på landsbygden.

Tore Widhe avliden
Den store kooperatören och doktorn i
näringslära Tore Widhe avled i höstas 101
år gammal. Han var en stor Tanzaniavän
och en av tillskyndarna till Cooperative
College i Moshi.

Eko-odling och eko-turism
Läkaren Eliase Swai är chef för Machamesjukhuset nära staden Moshi. För tjugofem
år sedan utbildade han sig i Moskva och
tillbringade då alla sina lov i Stockholm.
Hans vänner säger att han fått grönsaker på
hjärnan.
Swai brukade bo hos Etti och Tore Widhe där
jag träffade honom. Etti och Tore var starkt
engagerade för kooperationen och Tanzania.
När Tore fyllt nittio hälsade han på Swai i
Tanzania sista gången, hundra år fyllda orkade
han inte mer och jag fick bli hans länk. Men
innan jag kommer dit blir jag varnad – Swai
har fått grönsaker på hjärnan!
Hemma hos familjen bjuds jag på olika
välsmakande grönsaker. Swai berättar med
kärlek om hur näringsrik och hälsosam
varenda växt är – varför äta mediciner när

Hade Gud fel?

Kålodlingar.

Foto Karin Sohlberg

grönsaker kan förebygga och bota? Vilket lyft
för folkhälsan om alla lärde sig odla på detta
sätt!
En dag besöker jag hans odling och det visar
sig vara en stor anläggning som sysselsätter
många i trakten. En del av marken har han
avsatt för djurhållning – varför frakta gödsel
långa vägar när man kan få den naturligt? Kor
och getter har han tänkt skall turas om att beta
marken. Inte för inte är chagga-folket kända
som världens bästa ekologiska odlare men
sedan kaffepriserna rasat måste man satsa på
att odla andra växter. Det gäller att vara rädd
om jorden och låta gifterna vara!

Grönsaksaffär i Moshi

Inne i Moshi besöker vi den alldeles
nyöppnade grönsaksaffären där en del av
grönsakerna säljs. Men de dyra fina hotellen
som ofta ägs av européer serverar hellre
grönsaker utifrån. Varför inte bjuda på traktens
egen produktion och låta turisterna lära känna
landets kultur? Här finns ju mycket mer än
berget Kilimanjaro att vara stolt över!
Swai talade sig varm för de inhemska
träden som lever i samklang med den övriga
växtligheten.

Tomma stenhus

Genom de många missionsskolorna finns här
en lång utbildningstradition och fina skolor.
Många chaggas har kommit långt, de är kända
för sin driftighet och är spridda över världen.
Men i hembyn vill man ändå ha ett eget hem
för att kunna dra sig tillbaka en dag. Därför
står många fina stenhus tomma idag som
kunde användas till turism.
Eko-turism skulle ge många nya jobb
– och konkurrera bort de arbetsgivare som
utnyttjar lokalbefolkningen till bärare under
slavliknande former. Swai talade sig varm
för detta och om sin önskan att samarbeta
med svenskar – för den som är intresserad
förmedlar jag gärna kontakten!

Bryt tystnadens kultur!
Möte med nätverk mot kvinnlig
könsstympning

Eliase Swai guidar.
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Det handlar om att lyssna och respektera
människor. Hälsoaspekter är självklart viktiga
men störst betoning lägger man på att barn och
kvinnor också har mänskliga rättigheter!
Och – frågade Mrs Bassilla retoriskt – hade
Gud fel när han skapade kvinnan?
Initiationsriterna är till för att lära kvinnor
uthärda smärta och underordna sig männen.
Kvinnor har låg status och omskärelsen ger
dolda privilegier. Svärmödrar är viktiga – om
svärdottern inte är omskuren kan hon vägra äta
maten hon lagat. Kvinnan som inte är omskuren
stängs ute från alla familjetraditioner och hon
beskylls för att stjäla, förtrolla och förstöra för
familjen. Trycket på mannen kan bli mycket
starkt.

Kvinnlig omskärelse är förbjuden i Tanzania
och i större delen av landet förekommer det
inte alls.
De flesta människorna i Kilimanjaro-regionen
vet att traditionen är förbjuden men 37 % av
chaggafolket gör det ändå i smyg och alla
masaier är stympade. Jag mötte Mrs Bassilla
Renju-Urasa i ett tre år gammalt nätverk mot
FGM – Female Genital Mutilation – i Moshi.
Nätverket arbetar mycket genomtänkt med
att medvetandegöra människor så att de själva
skall ifrågasätta traditionen. Genom skolor,

Besök hos NAFGEM

Foto Karin Sohlberg

Barfotabarnmorskor

Kvinnorna som utför stympningen är viktiga.
De har hög status traditionellt. Många har
slutat frivilligt sedan de förstått vilka skador
ingreppet för med sig. De har fått hjälp att hitta
andra sätt att behålla sin ställning bl a genom
att utbilda sig till traditional birth-attendants
– ”barfotabarnmorskor”, en första-hjälpen låda
och ett snyggt diplom betydde mycket. Press
och radio har intervjuat och gjort reportage
– bl a den svenskstödda ungdomstidningen
Femina.
Flickor och kvinnor får råd och hjälp med
sina problem – bl a hade en flicka en stor
utväxt som hon fick hjälp att operera bort. En
orolig man fick förklaringen till varför hans fru
undvek att ha sex med honom. En annan man
skrev som sin sista vilja att inga ättlingar till
honom någonsin skall utsättas för ingreppet –
stolt gick han runt bland männen och samlade
underskrifter!
NAFGEM – Network Against Female Genital
Mutilation – har adress P O Box 6413, Moshi
– Nafgem@africaonline.co.tz - Hör av er till
mig om ni vill starta en insamling till stöd för
deras viktiga arbete!

***

Alla artiklar på detta uppslag har
skrivits av Karin Sohlgren, som är
barnbibliotekarie i Rinkeby och bl a
aktiv i föreningen RISK som arbetar
mot kvinnlig könsstympning. I somras
besökte hon Tanzania för första gången
och det är HABARIs redaktion tacksam
för!
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Mtoto wa Dandu - Cool James
Tanzanias musikvärld drabbades av stor
sorg när den unga hip-hopstjärnan James
Dandu, alias Cool James eller Mtoto wa
Dandu avled i en frontalkrock utanför
Village museum i Dar es Saalam i slutet av
augusti. James var uppvuxen och gjorde
karriär i Sverige. År 2000 flyttade han
till Tanzania för att utveckla det lokala
musiklivet utifrån sina erfarenheter i
Sverige.
James och hans syskon kom som barn med
sin mor till Stockholm från Dar es Salaam
1986.
Redan i Dar sjöng James i en kyrklig kör. I
Sverige började han tidigt spela och sjunga
tillsammans med några kamrater. Han drömde
om att bli fotbollsspelare men musikintresset
tog alltmer överhand. Den första gruppen han
bildade var Swahili Nation som lyckades bra
med låten Mapenzi. En medlem i Swahili
Nation var Andrew Muturi från Kenya vars
bröder efterhand kom med i gruppen. Efter två
år lämnade James Swahili Nation och började
sitt samarbete med Black Teacher.
James startade sitt eget promotionföretag som
bland annat remixade och moderniserade han
Les Wanyikas välkända Sina Makosa som var
mycket populär på 70- o 80-talet i Östafrika.
James spelade och sjöng i flera grupper innan
han så småningom vann sig ett eget namn som
rappartist och låtskrivare. Här i Stockholm
har flera unga flickor från Tanzania sjungit
tillsammans med James, bland andra Danoma
och Jackline.

Tillsammans med Black Teacher (till vänster)
gjorde James flera inspelningar, den mest
kända Dr Feel Good.

Dr Feel Good

Den första stora hiten var Dr Feel Good
tillsammans med Black Teacher. Dr Feel Good
utsågs till Skandinaviens bästa danslåt 1994
och låg länge på sommartoppen. En annan hit
var Can we do some little jumping som ingick
i hans sjunde album.
Den musik han producerade var orienterad
mot den västeuropeiska marknaden men
besöken i Tanzania blev fler och längre och han
började allt mer intressera sig för musiklivet i
Tanzania. År 2000 beslöt han att flytta dit för
gott och startade flera företag i musikbranchen
trots att utsikterna att tjäna pengar var mycket
sämre än i Europa.
Soft like a pillow, Wangapi watafika siku
yangu ikifika (Hur många kommer den dagen
min dag kommer), Sukuma land, Thank you
Thank you, Point of View, Watoto Yatima
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produktionen av skivor och kassetter liten
och håller ofta en låg kvalitet. De flesta
band och artister får sina inkomster från
liveuppträdanden.

Safina

En av pristagarna i The Kilimanjaro Tanzania
Music Award tillsammans med Tanzania
Breweries PR-chef Sauda Killimanga, Cool
James och ordföranden i juryn Bod Zangi.
(Föräldralösa barn), African Millenium
och African Most Wanted är några av
hans välkända album från de senaste årens
produktion i Tanzania av totalt ett dussintal
album.
När James omkom var han i det närmaste klar
med albumet Shake what you Mama gave you
som förutom nya låtar skulle innehåll en remix
av Mamuu i samarbete med den kongolesiske
musikern Madilu System. Madilu ingick i T.P.
OK Jazz som var en av James första favoriter
och en stor inspirationskälla.
Ett annat projekt han inte hann slutföra var en
stor hip-hopgala, en så kallad ‘Bongo Flava’.

The Kilimanjaro Music Award

Genom företaget Dandu Planet Africa
Promotion organiserade James i samarbete
med Tanzania Breweries ”The Kilimanjaro
Tanzania Music Award” som hölls i Diamond
Jubilee Hall i Dar es Salaam den 28 mars
2002. En stor pristävling med hela arton
olika klasser, vilken förhoppningsvis kan
fortsätta. James gjorde mycket för att lyfta
fram och hjälpa nya förmågor och blev en
stor promotor i det tanzaniska musiklivet.
För samma ändamål hade han just startat ett
promotionföretag i Nairobi.
Med sin bakgrund i det svenska musiklivet
och med för tanzaniska förhållanden stora
ekonomiska resurser blev han en verklig
tillgång. Muskivärden i Östafrika lider av
konstant underfinansiering, bland annat för
att det är så svårt att få in royalties och att
bevaka copyrightfrågor. Piratkopiering är
mycket vanlig. Följaktligen är den inhemska

Sitt sociala engagemang för utsatta barn
visade James förutom med albumet Watoto
Yatima genom att hålla välgörenhetskonserter i
Eskilstuna på St Eskils gymnasium till förmån
för Safina. Elever och lärare där har varit och
är ett stort stöd för föreningen Safina, startad
av bland andra James mor Mary Dandu. Safina
understöder utvecklingsarbete med fokusering
på kvinnor och barn i Tanzania. I Marys hemby
Mondo drivs en förskola, trädplantering,
diverse inkomstbringande kvinnoprojekt
samt hälso- och AIDS-upplysning. Stöd ges
även till skolor och i våras genomfördes ett
utbytesprogram med närmaste sekundärskola
och St Eskils gymnasium.
James lämnar efter sig Devota Chuwa från
Moshi och två små barn. Begravningen av
James blev en stor mediahändelse i Tanzania,
uppmärksammad i TV och radio och med stora
reportage i flera tidningar. Cool James eller
som han ofta kallades i Tanzania Mtoto wa
Dandu (Dandus barn) hade på kort tid blivit
mycket välkänd.
En stor avskedscermoni hölls i Diamond
Jubilee Hall i Dar es Salaam fredagen den 30
augusti under närvaro av ministrar och andra
politiker, människor engagerade i musiklivet
och fans. Därifrån gick kortege till flygplatsen
för transport av kistan till Mwanza och
begravning i familjekretsen.
James sjöng på engelska, swahili, lingala och
sitt modersmål sukuma. Han kombinerade
modern rapp med mycket populära tongångar
från 60- 70- och 80-talets danshallar i
Östafrika och hade en väldig ambition och
produktionsförmåga. James var ett bra exempel
på de ömsesidigt berikande kontakterna mellan
Tanzania och Sverige.
Lars Asker

