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ORDFÖRANDEN:

Mugabes mottagande i Dar 
ger en tankeställare
I slutet av tidningskrönikan berättas 

om hur Zimbabwes president Robert 
Mugabe möttes av applåder och tillrop 
när han introducerades vid SADC-mötet i 
Dar es Salaam i augusti. Mugabe bugade 
och vinkade tillbaka till sina beundrare.  
Mkapa gav i inledningsanförandet sitt 
stöd till Mugabe.  Det är en förolämpning 
menade Mugabe om man tror att hunger 
i Afrika kan besegras bara om afrikaner 
tjänar vita i sitt eget land. 

Händelsen visar hur långt västvärlden 
ibland kan stå från i det här fallet Afrika. 
Den bild vi får av medierna domineras 
av engelska källor som pekar på våldet 
i Zimbabwe och laglösheten och bristen 
på demokrati bl a  i form av hänsynslös 
förföljelse av oppositionella partier 
och medier. Och det är rätt. Men vi får 
mer sällan några indikationer på att 
Mugabe jordfördelningsreform, hur illa 
den än genomförs, kan ha stark folklig 
förankring både i och utanför Zimbabwe. 
Mkapas tal visar också att hundra år av 
kolonial ockupation inte är glömd. 

Viktigare än vad som händer i Tanzania 
är givetvis Sydafrika där de vita 
jordägarna är många och där en politik 
a la Mugabe kan få oöverskådliga 
konsekvenser. Mbeki kanske inte vill 
men kan i sämsta fall drivas dithän.

 Tidningskrönikan ger också indikationer 
om att biståndsorganisationerna inte 
överallt ses med samma välvilja som 
tidigare. Afrika vill själv söka sina 
lösningar och slippa lyssna till tusen 
olika och ibland motsatta råd från tusen 
biståndsgivare somliga med bristfälliga 
kunskaper om landets historia, kultur och 
människornas sätt att betrakta sin egen 
tillvaro. Hur det påverkar det kommande 
biståndsarbetet återstår att se men mindre 
av besserwissseri och mer bred kunskap 
och  ödmjukhet från givarna kan bidra till 
fortsatt goda relationer. 
            Ulla Jonsdotter

REDAKTÖREN: 
Nummer om kontakter
Temat för detta nummer av Habari 

är föreningar med Tanzaniainriktning. 
Vi gjorde ett utskick till ett 40-tal 
organisationer och föreningar i 
Sverige som har verksamhet av något 
slag i Tanzania. Vi ville göra en bred 
presentation av det stora arbete och 
de täta kontakter som finns mellan vår 
länder och som sällan uppmärksammas 
i medierna. 
Utskicket gjordes mitt i sommaren och 

resultatet blev tyvärr ganska magert. Vi 
hoppas att Habari och Svetan skall kunna 
spela en större roll  som förmedlande 
länk och kunskapskälla. Den drygt 
30-åriga erfarenheten av Tanzania 
och den kunskap om landet som finns 
inom Svetan borde komma till bättre 
användning. Det vore också bra med 
mera kontakter och samarbete bland alla 
de föreningar och organisationer som 
bedriver utvecklingsarbete i Tanzania. 
Vi kan lära av varandra och undvika 
att göra misstag som andra redan gjort. 
Inför vintern tar vi nya tag och hoppas 
återkomma med flera presentationer av 
vad andra gör för Tanzania.
                   Lars Asker
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 Projektet bedrivs med studier via Internet för 
att nå alla överallt. Ett annat mål är att också 
erbjuda barn i swahilitalande regioner i Afrika 
swahiliutbildning men också utbildning om 
den östafrikanska kulturen samt utbildning om 
mänskliga rättigheter och demokrati. Barn och 
vuxna från alla delar av Sverige samt från hela 
världen kan delta i Amani-Umoja. Alla idéer 
om vad och hur man vill lära sig språket tas 
tillvara. 

Lågt deltagande i 
modersmålsundervisning
Afrosvenskarnas riksförbund har gjort en 

kartläggning om hur många swahilitalande 
barn i Sverige som får tillgång till utbildning 
i sitt modersmål. Av flera olika skäl är det 
många som saknar modersmålsundervisning. 
Det beror bland annat på att det är få 
barn på en skola eller i ett område som är 
swahilitalande och att man måste samköra 
undervisningen. Det kan därför hända att man 
erbjuds undervisning långt hemifrån och att 
föräldrarna därför väljer bort det. Det är också 
så att föräldrarna tänker att det inte är så viktigt 
att ge barnet föräldrarnas hemspråk när man 
bor i Sverige. Man glömmer hur betydelsefullt 
det är för ett barn att få kunskap om sina rötter 
och glädjen som infinner sig när barnen kan 

Samarbetspartner är också Fronter AS och 
Centrum för flexibelt lärande samt språkinstitut 
i Dar Es Salaam och Zanzibar, pedagogiska 
institutioner och utbildningsväsendet i 
Tanzania.

Över 100 miljoner talar swahili
Idag beräknas 100 miljoner människor tala 

någon form av swahili som är det nationella 
och officiella språket i Tanzania och det 
nationella språket i Kenya, Uganda, Rwanda, 
Burundi och Kongo. Språket sprids nu snabbt i 
Östafrika, och i centrala och södra Afrika. Det 
talas också i delar av Comoro, Madagaskar, 
Malawi, Mocambique, Somalia, Sydafrika, 
Zambia och Zimbabwe.

Swahili är ett bantuspråk men har lånat 
många ord från arabiskan, persiskan, några 
indiska språk samt engelska och även lite från 
portugisiskan.

Amani-Umoja – swahili utan gränser 
Några anledningar till att lära sig swahili:

• Swahili används som officiellt språk i den 
Afrikanska unionen och UNESCO

• Swahili förenar människorna som talar 
det, det är ett verktyg i samhället och en 
identitetsbärare för det afrikanska folket. 

• Swahili tillhör det traditionella dagliga livet 
i en afrikansk kultur.

 

Välkomna till Amani – Umoja!
Amani-Umoja hälsar alla, vuxna som barn, 

som är intresserade att studera swahili via 
internet välkomna. Vi är speciellt intresserade 
av att få kontakt med föräldrar som vill 
att deras barn ska få undervisning i och 
på swahili och även vuxna, med eller utan 
lärarutbildning, som kan tänka sig fungera 
som lärare på distans, i det fysiska rummet 
eller en blandning av de båda. På vår hemsida 
finns en enkät för föräldrar som vi skulle 
uppskatta om ni fyller i och skickar in.

Extra välkomna hälsas barn till föräldrar 
med östafrikansk bakgrund. Det är dags att 
få ta del av det kulturella arvet och traditioner 
genom att använda swahili. Det är dags för 
östafrikanska föräldrar boende i andra länder 
att ge sina barn del av sitt arv. Det är barnens 
rättighet!!

                  Amon Gyunda

För er som blivit intresserade av projektet och 
vill veta mer är ni varmt välkomna att gå in på 
vår hemsida!

Hemsida: http://www.amani-umoja.org
e-post: amon.gyunda@amani-umoja.org

Det går också bra att ringa hem till Amon 
Gyunda på tel: 08-585 499 84.

Amani-Umoja är ett projekt som arbetar 
med språket swahili. Tanken är dels att ge 
barn i Sverige med swahili som modersmål 
en chans att utveckla språket. Dels att 
vuxna som av olika anledningar vill studera 
swahili ska kunna göra det, även om de inte 
bor i Stockholm eller Uppsala där det finns 
swahiliutbildning idag. 

Upphovsmakarna och projektgruppen som 
arbetar med Amani-Umoja är Mkyabela 
Sabuni vice ordförande Afrosvenskarnas 
riksförbund, Tomas Persson grundare av 
Pippis hemskola,  Amon Gyunda swahililärare 
och grundare av Kiswahiliforum Karibu, 
samt Abdulaziz Y. Lodhi docent i swahili och 
östafrikakunskap vid Uppsala universitet och 
Göteborgs universitet. 

tala med släktingar och vänner vid besök i 
förälderns hemland.

Vi behöver Din hjälp!
Temat för nummer 1/2004 är språk och etnicitet. 
Vi tycker det är dags att skriva om de olika 
folkgrupper som finns i Tanzania och deras 
olika språk.

 Detta ämne tangerar många andra intressanta 
områden såsom alfabetisering, giftemål mellan 
olika etniska grupper, migration och religion. 
Har du tips om böcker, forskare, artiklar m.m. 

som behandlar dessa områden vill vi gärna få 
veta det. Du kanske själv kan bidra med någon 
notis eller artikel i ämnet?
Alla tips och bidrag mottages tacksamt. 

Ansvariga: Eva Löfgren och                
Jennifer Palmgren
Kontakta oss via e-post till 
habari@svetan.org
eller ring Eva Löfgren, tel. 08-36 48 88.

Resa längre bort?
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
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– De undervisar om droger och sånt i skolan 
också. Men ingen lyssnar. Skillnaden med 
Sober är att det är coolt att vara medlem 
här, att inte använda droger. Det är först när 
ungdomar talar direkt till ungdomar som vi 
tar åt oss. 

Inne på centret har det just hållits en 
ledarutbildning. Sylvie-Ann Larsson, som 
arbetat i ett halvår som ungdomsvolontär på 
Tabata, ställer i ordning stolarna och tvättar av 
den svarta tavlan.

Tabata betyder mycket, säger hon. Det är en 
frizon därman kan träffa kompisar och sporta. 
Stämningen är avslappnad och trygg. Många 
kommer hit varje eftermiddag, det finns inte 
så många andra ställen att gå till. Det är en 
blandad grupp som kommer till centret. Från 
skolbarn på sju år, till de äldre ungdomar 
som är arbetslösa eller har småjobb. De flesta 
flickor stannar hemma på dagarna och hjälper 
till i hushållet, men får genom Sober en chans 
att ta sig utanför hemmet och träffa kompisar.

Många tjejer vill vara med och sporta, 
men det är svårt. De flesta vågar inte spela 
när killarna ser på. – Problemet är att den 
enda tidpunkten det går att spela är tidigt på 
morgonen, eller sent på eftermiddagen, annars 
är det för hett, säger Sylvie. Men på morgonen 
har de flesta andra sysslor att sköta och på 
kvällen är det fullt av folk på centret. Och så 
är det klädseln. Det är inte praktiskt att spela 
fotboll med långkjol, men i Tanzania är det 
inte accepterat med flickori shorts, om de inte 
räcker över knäna. 

Det finns ett trettiotal tjejlag i cupen, men 
många tjejer är istället aktiva i Tabatas 
teatergrupp, som också är en viktig del av 
Sober Super Cup. Det är inte bara antalet 
mål som ger poäng, utan också lagens arbete 
mot droger och hiv, genom dans, teater och 
aktioner. – Det är rätt enkelt att förstå vårt 
arbete, säger Bopa. Om man håller på med 
fotboll, roliga workshops och teater så blir 
man gladare. Och är man glad så behöver man 
inte hänga på gatan eller ta några droger.

IOGT/NTO stöder en hel del verksamhet i Tanzania. Här följer en artikel 
tidigare publicerad i deras tidning Utblick. 

Text: Sara Sandberg  Bild: Torkel Edenborg

Här är det “coolt”
         att inte använda droger
Varje eftermiddag spelar han fotboll med 

Sober Tanzania. Abdalah Hemed, eller Bopa 
som han kallas av kompisarna runt omkring, 
är 17 år och en av projektets drivkrafter. Han 
slutade skolan för ett år sedan och hörde talas 
om Sober. Nu väntar han på att komma upp till 
nästa nivå i fotbollen. 
Bopa sitter på verandan till Tabata, ett 

ungdomscenter iutkanten av Dar es Salaam, 
som drivs av Sober. Det är sen eftermiddag 
och solen är på väg ner. På den stora planen 
utanför tränar ett hundratal barn och ungdomar 
nya kickar, fintar och segergester. 
Till helgen är det dags för nästa match i 

den årliga turneringen, Sober Super Cup. Då 
spelar 300 lag matcher på hemmaplaner runt 
om i östra Tanzania, för att komma vidaretill 
finalerna i Dar es Salaam. Fotbollen blir ett 
medel att få ungdomar från gatan och kunna 
informera om demokrati, droger och hiv.
 Bopa lutar sig fram mot mig när han berättar 

och orden forsar ur munnen. Du måste förstå 
hur viktigt vårt arbete är, säger han till mig. Bopa är en av drivkrafterna på Tabatas 

ungdomscenter. – Jag arbetar med att 
informera andra ungdomar om droger och 
hiv. Håller seminarium, delar ut klistermärken 
och spelar fotboll. Varför? För att det ärdet 
viktigaste i mitt liv just nu.

Sylvie-Ann och Miriam diskuterar möjligheterna att starta ett fotbollslag för tjejerna på 
Tabata.”Det är först när ungdomar talar direkt till ungdomar som vi tar åt oss”
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Det tränas inför Cup. Sanden virvlar kring fötter och anklar, om man är barfota, eller bara har en sko att kicka med

Informationskontoret 
Informationskontoret i Dar es Salaam har 

bibliotek med böcker och annat material. 
Härifrån bevakas vad tidningarna skriver 
inom området, vilken reklam som 
finns för olika alkoholprodukter mm. 
Informationskontoret har också översatt 
en del material till kiswahili. Kontoret 
arbetar även med forskning och har 
bland annat gjort en undersökning av 
drogvanorna hos tanzaniska skolbarn. 
Målgruppen för kontoret är ledare 
i organisationer, socialarbetare, 
journalister, lärare, studenter men också 
intresserad allmänhet.  

Ungdomscentret i Tabata 
Sober Tanzania driver sedan några år ett 

ungdomscenter i Tabata och under 2002 
fortsatte verksamheten. Ungdomscentret 
fungerar som jättestor fritidsgård där 50-
100 ungdomar samlas efter skolan varje 
dag för att delta i olika aktiviteter. Under 
året har Sober Tanzania också utbildat 
nya medlemmar och föreningsledare.  
Workshop 
IOGT-NTO-rörelsen höll tillsammans 

med TADERO (Lake Tanganyika 

Development and Relief Organization), 
en utbildning för 23 deltagare från 
olika organisationer i Kigoma, som 
ligger i nordvästra Tanzania. Temat 
var alkohol som utvecklingshinder och 
innehöll både allmän drogkunskap och 
projektplanering. 

Video om droger 
IOGT-NTO-rörelsen har också stött 

YCIC (Youth Cultural Information 
Centre) som tillsammans med sina 
barn och ungdomar tagit fram material 
om droger. De har bland annat spelat 
in en video där ungdomarna själva 
har skrivit manus och medverkat som 
skådespelare. 

Ungdomsläger 
Under 2002 hölls det regionala 

ungdomslägret i Dar es Salaam. Under 
dessa läger träffas ungdomar från 
Kenya, Uganda och Tanzania för bli 
bättre ungdomsledare i sina respektive 
organisationer. Genom att få möta andra 
och diskutera liknande erfarenheter 
utvecklas inte bara individerna utan 
också organisationerna.  

Reklam till ungdomar 
Alkohol och tobaksbolagen riktar 

gärna sin marknadsföring till 
ungdomar, framförallt i länder som 
saknar restriktioner. Sober Tanzania 
deltog i ett WHO-projekt kring dessa 
frågor. En av Sobers teatergrupper 
dokumenterade tillsammans med 
filmaren Lars Johansson hur bolagen 
riktar sin marknadsföring till ungdomar. 
Materialet sammanställdes till en film 
som presenterades på en konferens i 
Venedig. 

IDYDC 
Genom organisationen IDYDC i 

Iringa i sydvästra Tanzania har över 
2 000 ungdomar under året lärt sig 
mer om alkohol och droger genom 
organisationens sportprojekt. IOGT-
NTO- rörelsen har stött utbildningen 
av lagledare som sedan har diskuterat 
alkohol och droger med sina 
lagkamrater. Vi har också stött lagen 
med sportutrustning som fotbollar. 
IDYDC har också utbildat 300 lokala 
ledare i Iringa stad och byarna runt 

Fakta om IOGT-NTOs verksamhet i Tanzania
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Tandala – föreningen driver sedan 1996 ett 
skolprojekt i Nzega-distriktet i Tanzania. 
I projektet deltar skolor i Nzega och 
vänskolor i Sverige. Föreningen Tandala 
har ca 100 enskilda medlemmar och 11 
skolor som skolmedlemmar. Projektet 
har hittills berört Primary Schools 
(grundskolor). Detta projekt är nu under 
utfasning. Vi  vill nu börja arbeta med 
Secondary Schools (gymnasieskolor) och 
här behöver vi hjälp med insatser från 
många intresserade i Sverige.
Nzega-distriktet är ett av många distrikt i 

Tanzania. I området finns förutom central-
orten Nzega ca 140 byar. Totalt arbetar 
skolmyndigheten här med c:a 150 Primary 
Schools (med över 40.000 elever) och 4 
Secondary Schools (med ca 1.000 elever). 
Varje Secondary School betjänar en division 
(ett delområde) i distriktet. Cirka 60 % av de 
barn som fanns i skolåldern för några år sedan 
kom till skolan. Av elever som slutar Primary 
School går ca 8% till Secondary School, en 
mycket låg siffra. 

Av befolkningen i Tabora-regionen, som 
detta distrikt tillhör, var läskunnigheten bland 
befolkningen över 10 år ca 50% vilket är den 
näst sämsta i hela landet.

Distriktet tillhör ett av de fattigare i landet. 
Nzega ligger i centrala Tanzania ca 100 
mil väster om Dar es Salaam och ca 30 mil 
söderut från staden Mwanza vid Victoriasjöns 
sydspets.

Skolprojekt hittills
Det skolprojekt som hittills bedrivits av oss i 

området är egentligen flera olika projekt där vi 
erhållit medel från SIDA, 1996-99, 2001, 2002 
och 2003. Vi har arbetat och arbetar fortfarande 
i 20 byar med deras Primary Schools. Under 
den första projektperioden fick vi även pengar 
till skolbyggnader och kunde då vara med och 
bygga 18 nya klassrum.

I övrigt har vi arbetat med vattenförsörjning 
(brunnar, pumpar, tankar), fortbildning 
av lärare och rektorer, toaletter, inköp av 
läroböcker, inköp av annan skolmateriel, 
tillverkning av skolbänkar, inköp av ”första 
hjälpen”- lådor och naturligtvis kontakter 
mellan skolor i Tanzania och i Sverige. 

Vårt arbete har hela tiden byggt på hjälp 
till självhjälp. Vi kan nu se hur vi efter dessa 
år förbättrat situationen i de 20 byarna och 
i skolorna där. Utfasningen av projektet, 
som startar i år, ska ge byborna möjligheter 
att själva fortsätta arbetet och också kunna 
underhålla det vi hjälpt till med.

Kort historik
 På 1980-talet startade några skolor i Svedala 

tätort en vänskoleverksamhet, som resulterade 
i ett  ökat engagemang hos elever, föräldrar 
och personal. Utöver brevkontakten med 
skolor i Nzega-distriktet i Tanzania ville man 
också försöka hjälpa skolorna i området att 
bla. få brunnar med rent vatten samt en allmän 
standardhöjning av respektive byskola.

År 1994 bildades TANDALA-föreningen och 
samtliga årskurs 0-6-skolor i Svedala kommun 
anslöts till föreningen för att på bästa sätt 
kunna hjälpa och stödja skolor i Nzega. 

Numera ingår även skolor från angränsande 
kommuner (Malmö, Lund, Lomma) och 
föreningen har också ett antal enskilda 
medlemmar. Tillsammans med SKÅTAN 
(föreningen Skåne-Tanzania) bedrev vi under 
åren 1996-1999 ett projekt som både vi och 
skolorna i Tanzania upplevde som mycket 
betydelsefullt. Till detta hade vi ekonomiskt 
stöd från SIDA , samt naturligtvis egna 
insamlade medel. 

SIDA-medel har även beviljats till projekt 
2001 - 2003. TANDALA-föreningen har själv 
varit ansvarig för dessa senare projekt.

Föreningen har vid sidan av ovanstående 
projekt också bedrivit egen verksamhet i 
Nzega-distriktet då inriktad på fadderelever 
i Secondary Schools (för närvarande 60 st) 
och materiellt bistånd till vissa människor 
i området. Många kontakter har under åren 
byggts upp mellan Sverige och Tanzania. Alla 
dessa projekt har berört  Primary Education i 
20 byar i distriktet.

Ca 50 personer, mest lärare, har varit på 
studiebesök i Nzega-distriktet i Tanzania 
och också fått uppleva andra delar av detta 
fantastiska land.

Nuläge
Sedan början av år 2002 har diskussioner 

förts dels med berörda i Tanzania dels 
med våra medlemmar i Sverige och också 
nya intressenter här hemma (7-9-skolor, 
gymnasieskolor, företag och organisationer) 
kring ett riktigt engagemang i Secondary 
Schools i Nzega distriktet. Vi har under vårt 
arbete ute i området sett de stora problem 
som också denna del av utbildningen har och 
också kommer att stå inför framöver. När vi 
nu kunnat ge hjälp till självhjälp till en del av 
Nzega-distriktets primary schools vill vi kunna 
följa upp detta genom att göra insatser på nästa 
nivå i de fyra skolor som finns i området.

Tanzanias skolsystem
Tanzanias utbildningssystem har stora likheter 

med systemet i Storbritannien.

Primary school omfattar sju årskurser 
och Secondary school fyra årskurser med 
ytterligare två årskursers påbyggnad för att få 
behörighet till universitetsstudier.

Undervisningsspråket i primary school är 
Swahili medan det i secondary school och på 
universitetet är engelska.

Enligt officiella uppgifter i landet kommer 
ungefär 70 % av barnen i kontakt med någon 
form av undervisning inom primary school 
medan bara ca 50 % fullföljer denna skolform. 
Endast ca 3 % av en åldersgrupp fullföljer 
secondary school.

Undervisningen i secondary school kostar 
pengar. Skolavgiften är för tanzaniska 
förhållanden dyr, från ca 40.000 Shs till ca 
120.000 Shs beroende på skola. En hel del 
duktiga elever kan av denna anledning inte 
fortsätta sina studier efter primary school.

Tandala - skolprojekt i Nzega 

Majsleverans till behövande bybor
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Bristande statliga resurser, avsaknad av 
tillräckligt många behöriga lärare och brister 
i skol- lokaler och undervisningsmateriel är 
andra problem inom utbildningsområdet.

Skolsituationen i landet
Skolsituationen i landet har varit 

bekymmersam under många år. De senaste 
2-3 åren har nya insatser av bidragsländer, 
bl a EU-länder och däribland Sverige, fått 
ny fart på förbättringar i olika delar av 
landet. Det har framförallt gällt byggande 
av nya skolor och utrustning av dessa. Målet 
är nu att få alla barn i skolåldern att börja 
skolan. Situationen för gymnasieskolorna är 
fortfarande bekymmersam, alltför få elever går 
vidare dit efter grundskolan. Under 10 % av de 
elever som klarat de sju åren i grundskolan går 
vidare till nästa nivå. Både grundutbildning 
och gymnasieutbildning är ett stort bekymmer 
i ett land där ca 47 % av befolkningen är 15 år 
eller yngre.

En artikel i Dagens Nyheter från den 15 mars 
2001 ger några drastiska bilder: Nytt projekt  – Secondary Schools

Vi vill nu, via vår förening, börja arbeta 
med de fyra Secondary Schools som finns i 
”vårt” distrikt. Avsikten är att intressera olika 
bidragsgivare till insatser i projektet och att vi 
sedan söker ett nytt projektbidrag hos SIDA. 
Beviljas detta projekt stödjer svenska staten, 
via SIDA och Forum Syd, projektet med 80% 
med en egeninsatsen av 20%. Oavsett hur 
det går med vår bidragsansökan så börjar vi 
emellertid arbetet med skolorna. Vi ser hur 
situationen är och kan inte vänta.

Vi samlar nu in fakta kring de fyra skolorna 
och  vilka direkta behov som finns. Avsikten 
är sedan att kunna prioritera och göra insatser 
efter detta.

Det vi idag redan kan säga är att det på alla 
fyra ställena saknas färdiga byggnader för alla 
ändamål, bl.a saknas laborationssalar, bibliotek 
och samlingssalar. Dessutom är det ett stort 
behov av aktuell utrustning som läroböcker, 
undervisningsmateriel, referenslitteratur och 
biblioteksböcker. Några skolor har dessutom 
stor brist på skolbänkar.

Skolorna i distriktet är: Nzega Secondary 
School – i centralorten Nzega, Itobo 
Secondary School – nära byn Itobo c:a 20 
km från Nzega, Kili Secondary School – nära 
orten Bukene ca 40 km från Nzega, samt Puge 
Secondary School – nära byn Puge ca 55 km 
från Nzega.

Olika sätt att stödja
• Medlemskap i föreningen: Enskild medlem 

årsavgift 50 kr, barn 20 kr, skola 200 kr, 
inbetalas på postgiro 24 78 94-9. Vår förening 
är godkänd hos Forum Syd som är SIDAs 
kontaktorgan för föreningar (NGO = Non 
Governmental Organisations) som arbetar 
med projekt i utvecklingsländer.
• Bidrag till projektet Secondary Schools 

mottages på ett särskilt konto med inbetalning 
via bg 5589-7565. Kontot är endast avsett för 
verksamhet inom dessa skolor. Man har också 
möjlighet att stöda en viss skola genom att 
namnge denna vid inbetalningen. 
• Stöd till fadderelever: Det finns elever som  

ej har möjlighet att betala skolavgiften (idag 
40.000 Shs, ungefär 400 kr per år). Vi tar in 500 
kr från den som vill ha en fadderelev och vi har 
då möjlighet att också köpa in viss materiel till 
eleven och också hjälpa till med brevpapper, 
frimärken etc. för att givaren i Sverige skall 
få brev från eleven i Tanzania. Använd samma 
bg, med meddelandet ”fadderelev”.  
  Text o bild: Bo Sahlée
Kontaktpersoner:
Bo Sahlée,   Fersens väg 20, 211 42  Malmö
tel. 040 - 40 15 85 , 0709 58 44 37           
mail:  bo.sahlee@iks-gy.org              

Gun-Britt Wiberg, Torpg 3B, 233 31 Svedala 
tel. 040 - 40 50 54
mail: gb.s.wiberg@telia.com

Bybarn i Tazegwa

Bo Sahlée, skolelev och Gun-Britt Wiberg

Det finns mängder av skolor  i Tanzania där 
barnen går ut efter sju  år utan att kunna läsa 
eller skriva och utan att ha hållit i en bok. 
Det finns skolor där lärare inte har tid att 
undervisa eftersom de går runt till föräldrar 
och försöker driva in skolavgifter till distrikts- 
myndigheten för att kunna få någon lön alls. 
Barn sparkas ut ur skolorna och agas för att 
deras föräldrar inte kan betala - och detta är 
det land som under Julius Nyerere satsade på 
kampanjer för utbildning åt alla och där 98 
procent av barnen gick i skola, säger Rakesh 
Rajani.
Ursprunget till Tanzanias utbildningskris 

är de stränga krav världsbanken och IMF 
haft på landets budgetpolitik. Avgifter 
för skolgång har varit ett måste. Men nu, 
menar Rakesh Rajani, är det snarare brist på 
politiskt ledarskap än på pengar som gör att 
utbildningskrisen växer.
- Det största hotet mot Tanzanias framtid är 

utbildningskrisen och hiv/aids, säger Unicefs 
chef i Tanzania, Björn Ljungquist, som varit 
många år i landet. Det är löjligt att tala om 
andra planer för framtiden så länge man inte 
tar itu med de två största problemen.
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I denna rapport beskrivs den positiva process 
som för närvarande pågår i Tanzania när det 
gäller reformeringen av   primärskoleunderv
isningen inom ramen för Primary Education 
Development Program (PDEP) med starkt 
stöd från bl.a. Sverige. 
Ambassaden anser att rapporten  kan vara 

värd en vidare läsekrets av två anledningar:
Dels den internationellt uppmärksammade 
historiken i sammanhanget – där Tanzania 
under ett par decennier rörde sig från en 
mönsterposition till ett absolut bottenläge, 
dels diskussionerna om den så kallade mikro/
makro-paradoxen, dvs eftersläpningen på 
gräsrotsnivå av den positiva utvecklingen 
på makronivån. Det som nu sker inom 
PDEP är ett av många tecken på att detta 
besvärande gap nu börjar överbryggas och att 
fattigdomsbekämpningen börjar ge konkreta 
och positiva resultat.
Artikeln skrevs för nästan ett år sedan vilket 

framgår om man läser ordentligt. Men ämnet 
har inte blivit mindre viktigt och slutsatserna 
står sig.

Det är allmänt känt att Tanzania har stolta 
traditioner att försvara på undervisningsområdet. 
Under slutet av 60-talet och hela 70-talet 
genomfördes ett antal ambitiösa och 
internationellt uppmärksammade reformer: 
Avgiftsfri primärundervisning för alla 
byggdes upp över hela landet från den lilla bas 
som främst missionen redan hade etablerat; 
Alfabetiseringskampanjer genomfördes 
och följdes upp genom en dynamisk 
vuxenundervisning; Folk-högskolor och 
en modern yrkesutbildning introducerades; 
Sekundärskolor etablerades och universitetet 
i Dar es Salaam kom att bli ett intellektuellt 
centrum i östra Afrika. 

Sverige och SIDA spelade en mycket aktiv roll i 
dessa ansträngningar. Barbro Johansson var en av 
dem som ivrade mest för att utbildningsfrågorna 
skulle ges högsta prioritet.

Tillbakagång
Sedan kom den djupa nedgångsperioden 

– ett resultat av bl a kriget mot Iddi Amin 
i Uganda och 80-talets socialt okänsliga 
struktur-omvandlingsreformer, en nedgång 
som man aldrig riktade hämtade sig ifrån. 
Från att ha varit ett föredöme i Afrika och i 
världen halkade Tanzania under ett par decennier 
ner i den absoluta botten. Vid ingången av 
2000-talet uppvisade Tanzania tal som var 
chockerande negativa givet var man en gång 
varit. ”Net enrollment” hade sjunkit till 54%; 
utslagningen var brutal – mindre än hälften av 
de barn som började skolan lyckades gå ut Std 
7 med godkända resultat; endast ca 6-7% av 
de barn som gick ut primärskolan fortsatte i 
Secondary Schools och en försvinnande liten 
spillra, 0,3%, har haft chansen att gå vidare till 
högskoleutbildning. Könsobalansen har varit 
påtaglig och utslagningen har ofta betingats av 
skolavgifter och ekonomiska faktorer. 

Vid Benjamin Mkapas tillträde som president 
vid månadsskiftet 1995/96 gjordes försök 
att rycka upp det hela; ansträngningar som 
dock inte lyckades på grund av otillräckligt 
nationellt ägarskap och en svag ledning i 
undervisningsministeriet. Juma Kapuya – nu 
arbetsmarknadsminister – brann helt enkelt inte 
för utbildningsfrågorna. Men han var mycket 
engagerad i andra delar av sin ministerportfölj, 
inte minst sport och skönhetstävlingar som 

Skolgådsstädning - en typisk aktivitet på Primary Schools

Primärskoleutbildningen
vid positiv vändpunkt

han aldrig missade. Givarna styrde och ställde 
men lyckades inte få till stånd den samordnade 
”sector-wide approach”, som de så gärna ville 
sjösätta, men som aldrig kan fungera väl utan 
ett starkt nationellt ägarskap.

Ny ledning och PDEP
Efter valet i november 2000 byttes undervisn

ingsministeriets ledning ut. In kom veteranen 
Joseph Mungai, som varit bl a jordbruksminister 
på 70-talet men som meriterat sig för det nya 
arbetet genom att rycka upp undervisningen 
i sin hemregion i Iringa där han som 
parlamentariker tagit många uppmärksammade 
och framgångsrika initiativ. Vid sin sida fick 
han en av de bästa kvinnliga statssekreterarna, 
Mwantume Malale.
För ett drygt år sedan annonserade Mkapa 

och Mungai att en omfattande reform 
skulle genomföras, i första hand inom 
primärundervisningen: skolavgifterna togs 
återigen bort, alla barn i åldersgruppen 7-10 
år skulle börja skolan, en kraftig utbyggnad av 
klassrum och andra fysiska faciliteter skulle 
genomföras med hjälp av aktiv ”community 
participation”, kraftigt intag av nya lärare (det 
finns många utbildade utan jobb), satsningar 
på föräldrasamverkan och skolkommittéer på 
de lägsta nivåerna, en väsentlig utökning av 
budgetresurserna för undervisning som nu svarar 
för hela 25% av den nationella budgeten (varav 
62% går till primärskoleutbildningen) samt en 
sammanhållen 5-årig plan för hur detta skulle 
genomföras: Primary Education Development 
Plan (PDEP).  
Många av oss i givarsamfundet applåderade 

detta djärva initiativ samtidigt som vi undrade 
om det verkligen fanns  tillräcklig kapacitet – 
inte minst på de lokala nivåerna – att genomföra 
allt detta utan stora problem.

Första året med PDEP
Det första året av PDEP har gått till ända och 

erfarenheterna har varit mycket positiva. Den 
19 –20 september 2002 deltog jag tillsammans 
med några kollegor i ett tvådagars program i 
Mtwara Region längst ned i söder nära gränsen 
till Mocambique; detta på inbjudan av president 
Benjamin Mkapa. Mkapa kommer själv från 
Masasi i Mtwara Region, men den viktigaste 
anledningen till att vi åkte just dit var att man 
nått särskilt stora framgångar inom PDEP just 
här. Det var en upplevelse att åka runt med 

Skolan får läkarbesök
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presidenten i ett antal byar och notera de mycket 
konkreta framsteg som har gjorts.

Vad har då uppnåtts efter det första året? 
Det framgår av Mkapas väl genomarbetade 
anförande, liksom av en tidningsartikel ur 
oberoende The Guardian från oktober 2002.

Målsättningen nationellt för 2002 var att 1,5 
miljoner nya elever skulle skrivas in i första 
klass. Resultatet blev drygt 1,6 milj motsvarande 
en ”Gross Enrolment Ratio” (GER) om 100,4%. 
Genderbalans har upp-nåtts; genomsnittligt 
börjar lika många flickor som pojkar i skolan.  
- Det nationella målet var att 13 868 nya 
klassrum skulle byggas under det första året. 
Redan i september 2002 var siffran uppe i nära 
16 000. Samtidigt hade man byggt drygt 4 000 
nya lärarbostäder, 4 000 toaletter och tillverkat 
drygt 15 000 skolbänkar. Under de kommande 
fyra åren skall 40 225 nya klassrum och 23 
116 nya lärarbostäder byggas. - Av planerade 
9 100 nya lärare för 2002 hade i september 7 
135 redan rekryterats och börjat arbeta. Under 
de kommande fyra åren skall ytterligare 36 749 
nya lärare tillkomma; detta för att uppnå det 
nationella målet om en lärare på 45 elever.  --  
Skolböcker (som Sverige särskilt engagerat sig i 
under så många år) börjar nu nå ut till skolorna. 
Före PDEP delade 8 elever på en skolbok. Nu 
har detta tal sänkts till tre.

Engagemang i Village Councils
Vad som är kanske viktigast av allt är det 

mentala genombrottet, det ansvarstagande och 
det starka engagemang som kan noteras i Village 
Councils och i skolkommittéerna. Den passivitet 
och defaitism som länge har brett ut sig på lokala 
nivåer – i spåren av ett högt biståndsberoende 
och ett bristfälligt nationellt ägarskap – tycks nu 
vara som bortblåst. Stolta lokala företrädare tar 
nu egna initiativ och gör saker utan att tvingas 
till det och med ett positivt understöd från ovan. 
En viktig komponent i reformen – som Mkapa 
själv fäster betydande vikt vid – är den nya 
transparens, öppenhet och ”accountability” 
som numera präglar resursallokeringarna. Vid 
varenda by eller skola som vi kom till fanns 
en större anslagstavla med uppgifter om dels 
namn på dem som är ansvariga i olika funktioner 
(Village Council, School Committee etc), dels 
de resurser som ställts just till denna bys och 
denna skolas förfogande.  En väsentlig del av 
reformen är just att pengarna skall gå direkt till 
skolorna på den lokala nivån. För var och en 
av de drygt 12 000 primärskolor som omfattas 
av PDEP  (privatskolor ingår inte) har två 

bankkonton öppnats. Village Councils och 
School Committees har givetvis insyn i och 
kontroll över penninghanteringen.

Det är inte bara utflykten till Mtwara Region 
och den första årsredovisningen från PDEP 
som ligger till grund för denna positiva 
bedömning. Andra berörda iakttagare kommer 
fram med liknande värderingar. DFID - som 
är den partner som för  närvarande har den 
största andelen budgetstöd till undervisning 
såväl procentuellt som i absoluta tal - har helt 
nyligen gjort en större granskning av vad som 
nu pågår inom landsbygdsutveckling, inklusive 
undervisning, i olika delar av landet. Resultatet 
var slående: fler klassrum, fler lärare, fler barn i 
skolan, skolböcker som har nått ut till skolorna, 
engagerade skolkommittéer, ”community 
participation” etc.   

”Education for All”
Hela denna positiva utveckling – som vi nog 

tror är politiskt ”sustainable”, mycket på grund 
av både Mungai och det starka engagemang som 
president Mkapa själv uppvisar – har lett till 
optimism och framtidstro inom givarsamfundet. 
Det som i mycket har varit ett sorgebarn inom 
biståndet har under de senaste två åren utvecklats 
till ett positivt exempel som börjar ge ekon i 
den internationella undervisningsvärlden. Vår 
regionala undervisningsrådgivare säger att 
Tanzania är på väg att utveckla det kanske mest 

framgångsrika exemplet i Sub-Saharan Africa 
på ett väl sammanhållet och partnerskapsinriktat 
sektorprogramstöd. Det torde också vara också en 
av anledningarna till att Dar es Salaam har valts 
som säte för nästa stora regionala UNESCO-
konferens för Afrikas undervisningsministrar 
som äger rum – parallellt med nästa CG-möte 
– i första veckan av december. Konferensen 
kommer huvudsakligen att ägnas åt diskussioner 
om planerna att uppnå Education for All enligt 
Dakar-målen. Veckan därefter presenterar 
ambassaden i Sida’s Projektkommitté ett förslag 
om stöd till undervisning i Tanzania om SEK 
400 milj över fyra år.

Kvalite?
Syftet med dessa rader är inte att ösa obalanserat 

beröm över Tanzania. Det finns uppbalanserande 
faktorer i den andra vågskålen. Alla som har 
närkontakt med verkligheten vet att det finns ett 
otal problem kvar att lösa. Det gäller inte minst 
på den kvalitativa sidan. Såväl regeringen som vi 
internationella partners är mycket väl medvetna 
om att det är här den stora utmaningen ligger om 
vi ser till framtiden. Kvaliteten i undervisningen 
måste helt enkelt förbättras avsevärt. Men det 
råder också enighet om att det var viktigt att bryta 
de negativa trenderna och att ”set the stage” för 
ett kvalitativt genombrott genom att eliminera 
några av de mest framträdande kvantitativa 
begränsningarna. Det paradigmskifte som vi 
nu ser utspelas ger positiv inspiration att gå 
vidare i dessa ansträngningar. Det kan aldrig 
vara fel att lyfta fram de positiva exemplen. I den 
tanzaniska utvecklingsmiljön – där så mycket 
kom att gå snett på 80-talet och början av 90-talet 
- behövs de för att vi skall orka arbeta på med 
den entusiasm som biståndsvardagen kräver. 

Sten Rylander

En kanga för dig!

www.watatu.se
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Föreningen Safina startades i början av 90-talet 
när Mary Dandu, sociolog från Mondo utanför 
Mwanza, kom till Sverige och berättade om 
den håglöshet och uppgivenhet som drabbat 
hennes hemby till följd av aids. Då gällde det 
främst kvinnorna. De hade givit upp och Mary 
sökte efter en väg för att kämpa.

 Hon fann några svenska vänner som gav 
henne stöd och så började hon ett segt men 
medvetet arbete med att samla kvinnorna i sin 
by och prata om vad som kunde göras och var 
kampen måste startas. Det blev bland barnen. 
När svenska Safina fick ekonomiskt bidrag 
från Forum Syd blev det därför först till ett hus 
för förskola. Genom att ge barnen gott stöd i 
form av utvecklande aktiviteter och god näring 
så såg kvinnorna i förlängningen en möjlighet 
att få utrymme för egna inkomstbringande 
aktiviteter. Det skulle i sin tur kunna 
betyda mindre beroende och därmed större 
möjligheter att kämpa mot aids.

Safinahuset
Safinahuset står idag färdigt mitt i Mondo och 

är numera inte bara en förskola, utan också en 
liten affär, ett apotek, möteslokal för Safina i 
Mondo, för kvinnoföreningen, för det unga 
teamet som arbetar bland skolungdomar under 
namnet AAA, Action Against Aids, gästrum, 
träningslokal för kören och sist men inte minst 
ett centrum, en plats mitt i byn där man samlas 
på den generösa trappan för att utbyta dagens 
tankar.

 Det svenska stödet har hittills givit tre 
utbildade förskollärare som bidrar till 
barnens utveckling och ger grunderna både i 
läsning, räkning och engelska, allt med stöd i 
Montessoripedagogiken. 

Men projektet har vuxit under de sammanlagt 
fyra år som stödet från Forum Syd har utgått. 
Numera är männen lika engagerade som 
kvinnorna och barnen. Sjukstugan har fått stöd 
för att kunna släppa in lite mer dagsljus genom 

taket och för inköp av lite möbler. Men ännu 
saknas elektricitet och annan basutrustning. Att 
ställa diagnos på aids är inte möjligt på denna 
vårdcentral som omfattar 10 000 invånare och 
sköts av en ensam läkare. 

Samarbete med skolor
I Mondo finns en grundskola och för några 

år sedan startades det samarbete som ledde 
till att lokalerna numera blivit lite bättre och 
planer finns för en fortsättning som handlar om 
vidareutbildning av lärare. 

Efter att ha gått ut grundskolan i Mondo 
kommer några få elever till  Missungwi 
Secondary School. Att utvidga Safinas arbete till 
Missungwi blev därför naturligt. Det blev desto 
mer naturligt eftersom det med tiden vuxit fram 
ett omfattande samarbete också med en svensk 
skola, St Eskils Gymnasium i Eskilstuna. Där 

ordnar eleverna varje år Safinadagen för att 
både lära om samarbete och för att samla 
pengar till arbetet i Mondo och Missungwi. 
Ett stort steg framåt togs 2002 när detta 
samarbete resulterade i en utbytesresa där 
St Eskils-elever och lärare besökte sina 
vänner i Tanzania och Missungwi-elever 
tillsammans med en lärare och rektorn kom 
till Eskilstuna. Att resultatet också blev att 
Safina fick en egen sektion i Eskilstuna är 
inte att förvåna sig över.

Det fortsatta arbetet
För framtiden finns en långsiktig 

utvecklingsplanplan som bland annat 
handlar om att starta fler inkomstbringande 
aktiviteter så att mer av arbetet ska bli 
självgående. I kampen mot aids tycker vi 
inom Safina att vi har hittat ett bra arbetssätt 
som redan påbörjats med ungdomsteam som 
går runt på skolorna och talar om aids och 
hiv. Det är ett arbete som ska spridas utanför 
Mondo och som ska få stöd i form av ett 
nätverk. I utvecklingsplanen finns också 
ett miljöarbete med bland annat biogas, 
solenergi och trädplantering. Det engagerar 
många av bönderna i byn och för detta krävs 
inte minst utbildning. 

Safina är en liten förening och även om 
föreningen växer både i Sverige och i 
Tanzania är inte målet att bli väldigt stora. 
I det lilla finns det nära samarbete och den 
idealism som skapar Safinas trovärdighet och 
ger garantierna för hållbarheten. 

Om du vill vara med i Safina så sätt in 
årsavgiften 100 kronor på postgiro 83 66 
38-7. För det får du följa det fortsatta arbetet 
via Safinabulletinen som kommer via e-post 
eller vanlig post.

                May Gauffin

Safina stöder byar i Mwanza regionen
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2003 maj
22/5  19-årig pojke till salu.   Polisen i 

Rukwa har arresterat en man i Kavifuti, 
Emmanuel Pincha (42) för att ha sålt en 
pojke på 19 år för 280 000 Tsh. Den regionala 
polischefen förklarade att den anklagade 
arresterades vid ett enklare gästhem där han 
tagit in medan han sökte spekulanter på 
pojken. Polisen uppträdde som köpare och 
erbjöd sig att köpa pojken samt arresterade 
Pincha sedan affären bekräftats. Invånare i 
södra Tanzania förbinder händelsen med tro 
på häxeri där människor dödas och flås och 
skinnet senare säljs till köpare i Zambia och 
Malawi.  (Nipashe, Majira)

”Kristna favoriseras”. Under den pågående 
landsomfattande jakten på misstänkta 
terrorister har muslimer anklagat regeringen 
för att favorisera kristna. Muslimerna hävdar 
att operationen inte riktas mot terrorister 
utan är ett korståg mot islam. Ledare för 
islamitiska välgörenhetsorganisationer har 
arresterats och på bräckliga och ohållbara 
och obevisade anklagelser förts bort av FBI 
i samarbete med lokala säkerhetsagenter. 
Chefen för kriminella undersökningar Adadi 
Rajab förklarar dock att bortförandet av 
två namngivna muslimer inte hade något 
samband med terrorism. Den amerikanske 
ambassadören förnekar all inblandning från 
FBI. Muslimska organisationer planerar att 
stänga sin verksamhet därför att huvudparten 
av deras ekonomiska fonder i Saudiarabien av 
USA har beordrats att upphöra. Företrädare för 
Al-Haramain Islamic Organisation förklarade 
att deras kontor i Somalia har stängts och 
det är bara en tidsfråga innan kontoren även 
i Tanzania också  stängs. (RAI, Mtanzania, 
Mwananchi)

28/5  CUF anklagas för stampolitik.  Det 
statsbärande partiet CCM:s generalsekreterare 
Ramadhan Mapuri har varnat för att 
oppositionspartiet CUF gynnar tribalism. Vid 
ett möte med journalister i Dar es Salaam 
förklarade Mapuri att CUF:s företrädare 
vägrade att registrera medborgare som inte 
var från Pemba även om de bott på ön i åratal. 
(Mwananchi, Nipashe, Mtanzania)

ledare för välgörenhetsorganisationer  inte har 
något samband med terrorism.  De muslimska 
ledarna blev häktade på grund av att de inte 
följt immigrationsbestämmelserna. Chefen 
för kriminella undersökningar Adadi Rajab 
förnekade också att FBI skulle ha varit 
involverat i gripandet och arresteringen av de 
muslimska ledarna.

Pembabor okunniga om medborgarstatus.  
John Tendwa, ansvarig för partiregistrering 
på Pemba förklarar att problemet med 
pembabornas hemvist inte beror på CUF utan 
på att de är okunniga om sina medborgarskap. 
Han uppmanade partierna att besöka Pemba 
och driva sin politik vilket kan upplysa 
pembaborna (Mwananchi).

Ministrar slipper åtal.  Varken anti-
korruptionsbyrån (PCB) eller chefen för 
kriminalundersökningar  (DCI) har agerat mot 
fyra ministrar i Mkapas regering som påstås 
ha medverkat i skandalen med Independent 
Power Tanzania Limited (IPTL).
Ärendet har gått fram och tillbaka mellan 

PCB- och DCI-tjänstemän men ingen har 
haft mod att agera.  Regeringen betalar 2-3 
miljoner varje månad till IPTL oavsett om 
man får kraft eller inte från det malajiska 
företaget. (Majira)

Efterlysning för bombningen av amerikanska 
ambassaden 1998. Nu går jakten vidare....

CUF möte

30/5 Avregistrera CUF kräver 
konkurrenter. Åtta politiska partier har 
enats om att fördöma Civic United Front 
(CUF) därför att det är en splittrande och 
terroristisk organisation. Attacken mot CUF 
gjordes vid ett möte mot CUF i Dar es Salaam 
under ordförandeskap av pastor Christopher 
Mtikila i DP.  I mötet deltog även Mremas 
LTP, Cheyhos UDP, Emmanuel Makaidis 
NLD,  Mbatias NCCR-Mageuzi, Ramadhani 
Mzees FORD, Fahami Nassoros UPDP och 
Mapalalas Chausta.  Dessa anklagade CUF 
för religiös och stammässig diskriminering 
på Pemba som omfattar medborgare som inte 
är från Pemba och inte är muslimer. Om inte 
CUF kan stoppas bör unionen med Zanzibar 
upplösas. (Mtanzania,  Mwananchi, Nipashe)

250 miljoner dollar från Världsbanken.  
Världsbanken förkunnade att den ger 250 
miljoner dollar i kampen mot fattigdomen.  
Medlen skall användas bl a  för att förbättra 
vatten och sanitet samt jordbruket.  (IRIN)

Japan satsar på vattenprojekt.  Omkring 2 
000 hushåll i Hanang, Singida, Manyoni och 
Ingunga beräknas få sina vattenproblem lösta 
genom ett japanskt projekt som kostar 6,6 
miljoner Tsh.  (Business Times)

Juni
1/6  Polisen söker lugna muslimerna.  

Polisen i Dar es Salaam försöker energiskt 
att förklara för ömuslimer att bortförandet av 

931 Rwandiska flyktingar vägras uppe-
hållstillstånd. Regeringen har avvisat en 
ansökan från 931 flyktingar från Rwanda 
som vill stanna i Tanzania med hänvisning till 
osäkerheten i sitt eget land (The Guardian)

3/6 ”Spola ut utlänningar”. Tidigare 
premiärminister vice ordföranden i CCM 
John Malecelalhar vill i en landsomfattande 
kampanj spola ut utlänningar som illegalt finns 
i landet och som han anklagar för banditdåd.  
Bakgrunden är bland annat den händelse där 
tre polismän och en polishund i Dar es  Salaam 
dödades av banditer som misstänks vara 
medborgare i Burundi och Uganda (Majira)

Investeringscentrum i Arusha.  Tanzanias 
investeringscentrum  (TIC) kommer att öppna 
ett kontor i Arusha nästa budgetår och senare 
ytterligare ett i  Mwanza, allt i syfte att avlasta 
kontoret i Dar es Salaam där alla beslut fattas 
i dag.  (Majira)

Hamad presidentkandidat 2005.  Civic 
United Front  (CUF ) har förklarat att deras 
kandidat i presidentvalet i Zanzibar 2005 blir 
Seif Sharrif Hamad. (Mtanzania)

4/6 Sekreterare vid syriska ambassaden 
arresterad.  En sekreterare vid den syriska 
ambassaden i Dar es Salaam arresterades 
i samband med den pågående jakten på 
banditer. Sara Msinga (24) arresterades 
för att ha härbärgerat en av de tre banditer 
som dödade tre polismän vid Kawe Beach 
Club den 25 maj. (Mwananchi, Nipashe, 
Mtanzania, Majira)

Tidningskrönikan:
Mord på poliser 
startade klappjakt på banditer
Medierna är inte alltid någon bra spegel av vad som händer i ett samhälle.  De 

överdriver av kommersiella skäl våld och andra brott. När det är sagt finns ändå 
intrycket att våldet  i Tanzania har ökat.  I slutet av maj dödades tre poliser 
och en polishund utanför en restaurang i utkanten av Dar es Salaam.  Det blev 
startskottet för en intensiv jakt på vad som kallas banditer, främst sådana som 
krig och oroligheter i grannländer har spolat in i Tanzania. Polisen har sanktioner 
från ledningen att skjuta först.  Resultatet hittills är att tre ugandier har skjutits 
till döds i Dodoma och tre misstänkta s. k banditer i Arusha.  Politiska röster har 
hörts för hårdare tag mot utlänningar och inrikesministern aviserar att 2000 nya 
poliser skall rekryteras.
Hyllningarna till Mugabe i Dar es Salaam är också värda att noteras och 

kommenteras av ordföranden på sid 2.

Rwandiska kvinnor i Lukole flyktingläger
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Radio- och tv-lag ändras.  Regeringen 
medger att den lag som bestämmer att radio- 
och tv-stationer inte  får täcka med än 25 
procent av landet inte längre är relevant.  I ett 
anförande i parlamentet förklarade ministern 
för information, Mohamed Seif Khatib att 
Televisheni ya Taifa (TVT) kommer att 
täcka Dodoma, Mwanza, Arusha och Lindi 
i år och nästa år resten av landet. (Nipashe, 
Mtanzania) 

kan användas för export till grannländer, 
framförallt Kenya. (RAI) 

287 hus nedbrända.  Polisen i Shinyanga, 
dödade tre banditer och satte eld på 287 hus 
som illegalt uppförts i jaktvårdsområden.  137 
personer arresterades och en del gevär togs i 
beslag. (Majira, Mwananchi, Nipashe)

13/6  Ökade skatter på alkohol och 
plastpåsar. Finansminister Basil Mramba 
meddelade i sitt budgettal i Dodoma att 
skatt på öl, soda, whisky, vin, cigaretter och 
plastpåsar kommer att öka.  (Majira m fl)

Ingen vill köpa pappersbruket i Mgololo.  
Regeringen förklarat att den misslyckats med 
att privatisera the Southern Paper Mills (SPM) 
Mgololo.  Ingen investerare önskar köpa ens 
för en US-dollar. Bruket går inte att sälja 
främst på grund av de stora driftskostnaderna, 
speciellt elpriserna.(Mwananchi, Majira, 
Nipashe)

Utlänningar utvisas.   Immigrationsmyndig-
heten i Mbeya har gripit 27 utlänningar för att 
olovligt ha vistats i landet. Utvisningarna är en 
direkt följd av polismorden vid Kawe Beach 
Club. (Nipashe) 

5/6  Polis dödar tre i Dodoma.  Polisen i 
Dodoma dödade i går tre män som påstods 
ha varit inblandade i polismorden den 25 
maj.  Alla tre påstås vara ugandier beväpnade 
med AK 47 och 87 och med mängder av 
ammunition. (Mtanzania m fl)

15 000 flyktingar återvänder.  Omkring         
15 000 burundiska flyktingar som levt i 
flykting-läger i  västra Tanzania återvände i maj 
till Burundi på grund av det usla förhållandena 
i lägren, förklarade en företrädare för FN-
organet UNHCR, som även ifrågasätter om 
återvändandet skett frivilligt. (IRIN)

Burundi-flyktingar på väg

Pappersbruket byggt av Stothert Engineering

6/6  Skatten på kaffe för hög.  Skattebördan 
för kaffeindustrin i Tanzania är bland de 
högsta i världen och borde lättas.  Som 
exempel på länder med lägre skatt på kaffe 
nämns Guatemala, Kenya, Uganda, Costa Rica 
och Etiopien. (Business Times)

7/6  Samhällstjänst för småbrott.  Tanzania 
planerar att stifta en lag som gör det möjligt 
att för mindre allvarliga brott dömas till 
samhällstjänst i stället för fängelse. Fler 
fängelser måste också byggas för att möta 
den tilltagande kriminaliteten i landet. 
(Mtanzania)

Inkomster från gruvor kan inte kontrol-
leras.  Finansminister Basil Mramba förklarar 
att Tanzania saknar möjligheter att kontrollera 
inkomster från landets många mineraltill-
gångar. (Mtanzania)

12/6  Energibristen kan lösas.  Den akuta 
bristen på energi väntas upphöra tidigt nästa 
år när Songosongo ”Gas to Power”-projektet 
är färdigt.  Flera stora industrier som tillverkar 
öl, aluminium  och cement övergår från olja 
till gas. Landet får ett kraftöverskott som 

17/6  3 500 studenter missar universitet.  
3 500 studenter kom inte in vid universitetet 
i Dar es Salaam på grund av för små anslag 
från regeringen.  Medel har tilldelats för 2 500 
studenter medan professor Mayunga Nkunya 
hävdar att 6 000 var kvalificerade för studier. 
(Majira m fl)

Polisen tar 40 gevär i beslag.  I den 
landsomfattande kampanjen mot brottslingar 
har polisen i Rukwa-regionen arresterat 38 
personer och beslagtagit 40 gevär och 1 296 
patroner. (Majira)

Zanzibar måste betala energin kontant.  
Från och med nu får Zanzibars elbolag inte 
ström från Tanesco på kredit utan tvingas 
betala kontant enligt en överenskommelse 
mellan Tanesco och dess motpart på Zanzibar.   
Driftschefen Simai  Haji Hasan hos Zanzibars 
elbolag förklarade att sedan överenskommelsen 
gjordes har Zanzibar betalat 400 miljoner Tsh 
per månad för elkraften.  Han tillade att på 
grund av ålderdomlig infrastruktur förloras 
40 procent av elen från Tanesco innan den når 
konsumenterna.  (Nipashe)

Dyrare öl!

18/6 Fortsatt motstånd mot privatisering 
av NMB. Frågan om privatisering av 
National Micro Finance Bank (NMB) dök 
än en gång upp i parlamentet. Ett antal  
parlamentsledamöter föreslog att den skulle 
omvandlas till en bank för jordbruk och 
fiske i stället för att etablera en ny bank för 
detta ändamål, vilket regeringen föreslår. 
Krav restes också på att NMB får en ny 
styrelse därför att den sittande förlorat folkets 
förtroende. (Nipashe)

Urin från kor mot skadedjur. Invånare 
i Ivala i Mbeya-distriktet använder kourin 
för att bekämpa skadeinsekter. Det är billigt 
och effektivt. Jordbrukaren Erasto Samson 
förklarade att urinen från en ko uppblandad 

Tanesco - Ilala station

med tre liter vatten som sedan får stå i tre 
dagar i ett slutet kärl  i  sex dagar är starkt nog 
att döda alla skadedjur på all gröda i området. 
En jordbruksexpert säjer att den lokala 
bekämpningsmedlet har visat sig effektivt 
men att mer forskning behövs för att utröna 
dess effekter.  (Majira)

18/6 Finansministern anklagad för lögn. 
Parlamentarikern från Musoma, Nimrod 
Mkono, krävde att riksdagen suspenderar 
finansminister Basil Mramba och hans 
ställföreträdare  Abdisalam Issa Khatib för att 
ha ljugit i riksdagen.  Fyra riksdagsmän har 
tidigare suspenderats av samma orsak. Frågan 
i riksdagen gällde ett privatiseringsärende. 
(Mtanzania, Majira, Mwananchi, Nipashe)

Zanzibar höjer löner och pensioner.  
Regeringen på Zanzibar har höjt 
minimilönerna för sina anställd från 30000 
Tsh till 40 000 och pensionen från 2 500 Tsh 
till 7 500 Tsh. Hamnavgifterna fördubblas 
från 500 till 1 000 Tsh och en höjd avgift för 
turisthotellen aviserades också. (Mtanzania, 
Majira, Nipashe) 

21/6 Fångar klagar på dålig behandling.  
Ett utsmugglat brev från fängelset Ukonga 
Maximum i Dar es Salaam berättar om 
dålig mat,  halvkokta och ruttna bönor och 
majs förorenad av mjölbaggar och sand.  
Brevskrivaren klagar också över att man inte 
får frukt, grönsaker och socker.  (Nipashe)

Enighet om budgeten.  För första gången 
sedan oppositionspartierna tog säte i parla-
mentet fick budgeten stöd av stora delar av 
oppositionen. Tidigare har företrädare för 
oppositionen lämnat parlamentslokalen i 
protest mot budgeten. Protester mot att avgifter 
på mobiltelefonsamtal ändrades från 7 procent 
till 5 procent efter motstånd i parlamentet. 
(Nipashe m fl)

22/6 Löneökningar inte offentliga.  
Fackföreningarna i Tanzania har gjort en 
överenskommelse med regeringen att inte 
offentliggöra löneökningar för statsanställda.  
Orsaken är att oseriösa affärsmän tenderar att 
höja priserna när information om löneökningar 
kommer ut.  (Mtanzania)

Poliser skjutna på Pemba. En polis i Chake 
på Pemba har skjutit två poliskolleger. Senare 
rapporteras att den polis som avlossade 
skotten var från fastlandet och inte muslim och 
att ickemuslimer från fastlandet diskrimineras 
inom polisen på Pemba. Mot det talar att en 
av de skjutna var fastlänning och muslim.  
(Majira)

Poliser skjutna i Chake på Pemba
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25/6  Inkomstklyftor ett hot mot fredlig 
utveckling. Professor Kiondo vid Dar es 
Salaams universitet fördömer de ökande 
inkomstklyftorna i landet och förklarar att 
de hotar freden i landet. Vid ett seminarium 
i Karimjee hall förklarade han att få kan 
tolerera en situation där somliga lider av 
överdriven fetma medan andra tvingas leva 
i smuts och fattigdom. Han var också kritisk 
till globalisering och fri marknad som 
han förklarade var orsaken till den ökade 
kriminaliteten, korruptionen och olaglig 
handel i landet.  Olika stam-, revir och 
politiska motsättningar hotar  den fredliga 
samvaron i Tanzania.  (Majira)

Politisk korruption måste stoppas först.  
Antikorruptionsbyrån (PCB) kommer att 
vinna kriget mot korruption om den bekämpar 
den politiska korruptionen först.  PCB-chefen 
Edward  Hosea förklarade att medborgarna 
måste lära sig att hata korruption och hjälpa 
till när pampar arresteras. Då skulle även 
andra bli skrämda som i Hong där polischefen 
var den första att gripas.  (Mtanzania)

Inga planer att kontrollera asiater.  
Regeringen har inga planer på att hindra 
asiatiska affärsmän från att föra ut vinster av 
verksamheten till andra länder. Biträdande 
finansminister Festus Limbu förklarade 
i parlamentet att regeringen inte hindrar 
och heller inte kommer att hindra någon 
främmande investerare att använda resultatet 
av sina investeringar lokalt eller någon 
annanstans i världen.  Tanzaniska affärsmän 
får däremot inte flytta sin verksamhet ut ur 
landet.  Lokala affärsmän kan enbart flytta 

27/6 ”Skjut banditer för att döda”.  
Inrikesminister Omar Ramadhan Mapujri 
har beordrat polisen att skjuta för att döda 
beväpnade banditer innan dessa själva skjuter.  
”Jag vill att banditer skall tänka sig för 10 
gånger innan de skadar våra poliser och om 
en av dem försöker skulle han dödas först. 
Banditerna har förklarat krig mot samhället.” 
(Mwananchi, Majira)

Biståndet blandar sig i interna beslut.  
Verkställande direktören för Tanzanias 
Investeringscentrum (TIC) Emmanuel ole 
Naiko, förklarade att utvecklingsplaner i 
landet bestäms av biståndsorgan i stället av 
de som berörs.  Vid ett möte med African 
Capacity Building Fund (AFCB) i Dar sade 
ole Naiko att det är fel att bli beroende av 
planer utformade av biståndsorgan vars 
planer inte bygger på tanzaniska behov.  
Han gav exempel på biståndsplaner för 
bättre social service i stället för produktion 
som skulle ge en snabbare utveckling. Han 
beklagade att biståndsgivarna ändrar 1999 
års investeringsplaner som skulle delges 
investerare som avsåg att investera i landet 
men utan deltagande av TIC. Han informerade 
om att TIC hade förberett vägvisare för 
investerare som tar hänsyn till landets lagar 
och regler. ”Vilka nya förändringar har gjorts 
av givarna och i vems intresse om de görs utan 
att involvera de som berörs?” (Mtanzania)

Handels- och industriminister Juma 
Ngasongwa välkomnar indiska investerare 
framförallt inom sektorerna jordbruk, 
beklädnad och medicin. Han hoppades på 
en fabrik som kan tillverka AIDS-medicin 
till en fjärdedel av de priser, som erbjuds av 
västerländska företag. (Mtanzania)

Katolska biskopar mot givarinflytande.  
Biståndsgivarna för in Tanzania på fel väg 
och trampar på humaniteten heter det i ett sex 
sidor långt brev från de katolska biskoparna.  
De förklarar att regeringen har presenterat en 
budget som inte medför någon utveckling därför 
att den gynnar några få och inte den majoritet 
som lever på minimilöner.  De hävdar att 6,3 
procent ekonomisk tillväxt är otillräcklig med 
tanke på att befolkningstillväxten ligger på 3 
procent. Tillväxten gäller dessutom en liten 
grupp rika tanzanier. Budgeten är anpassad till 
givarprojekt som saknar effekt för de många.  
(Majira)

28/6 Biståndsorgan ger och tar också 
mutor. Transparens International (TI) 
förklarade att biståndsgivare och personal i 
internationella hjälporganisationer ger och 
accepterar mutor.  Medlemmen av TI, Brian 
Cooksey förklarade vid ett symposium för 
NGO:s att dessa organisationer som ofta 
bråkar om korruption ibland själva är korrupta. 
(Mtanzania) 

29/6 Ett stiligt bröllop. Tanzanias finaste 
bröllopsceremoni hölls när tidigare 
vicepresidenten och premiärministern John 
Simon Malecela och parlamentsledamoten 
och partikamraten Anne Kilango gifte sig. Alla 
framstående och mäktiga tanzaniska politiker 
och deras hustrur inklusive presidentparet 
Mkapa hade infunnit sig. (Nipashe, Majira, 
Mwananchi, Mtanzania)

Juli
1/7 Regeringen förbjuder spannmåls-

export.  Tanzania har förbjudit all export av 
spannmål från alla regioner utom Rukwa. 
Jordbruksminister Charles Keenja förklarade 
i parlamentet att åtgärden syftar till att hantera 
den matbrist som kan väntas. Att Rukwa får 
exportera beror på att man här på grund av 
transportproblem har svårt att sälja till andra 
regioner i landet. (Nipashe, Mwananchi)

vinster utomlands efter tillstånd Bank of 
Tanzania (BOT)  (Nipashe)

Tanzania och Kenya kritiserar USA 
och Storbritannien.  Den nye kenyanske 
presidenten Mwai Kibaki och hans värd 
president Mkapa, förklarade att USA och 
Storbritannien utfärdar sanktioner mot 
Östafrika genom att beordra sina medborgare 
att inte flyga till regionen. Kenya får många 
turister från USA och England och många 
reser vidare till Tanzania innan de flyger hem. 
(Mtanzania)

Presidenterna Kibaki och Mkapa har träffats

Indien bygger traktorfabrik.  Det indiska 
Mahindra and Mahindra Tractor Company 
planerar att starta en sammansättningsfabrik 
för företagets traktorer.

2/7 Zanzibar avskaffar hårda lagar.  
Zanzibars regering har avskaffat ett antal lagar 
med motiveringen att de är alltför drakoniska 
och strider mot mänskliga rättigheter. En av 
lagarna är den om nationalisering och den 
lag som tillåter presidenten att utan dom och 
rannsakan hålla medborgare fängslade på 
obestämd tid, båda från 1964. (Majira)

Läkare borde arbeta längre.  Hälsominister 
Anna Amdallah undersöker möjligheterna 
att öka pensionsåldern från nuvarande 60 år.  
Regeringen vill också avlasta specialläkarna 
deras administrativa uppgifter (Nipashe)

Premiärministern misstänkt för kor-
ruption. Antikorruptionsbyrån (PCB) 
undersöker korruptionsanklagelser riktade 
mot Frederik Sumayhe.  Ärendet gäller distri-
bution av japanskt ris.  
PCB-chefen Edward 
Hosa förklarade att till 
de mest korrumperade 
områdena hör privati-
sering av offentliga 
företag, vägbyggen, 
och skatteindrivning,  
(Mwananchi m fl)

Spannmålstransport i matbristens Morogoro
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4/7 Gränsen mot Malawi diskuteras.  Till 
de frågor som diskuteras mellan Tanzania 
och Malawi hör gränsdragningen vid den 
sjö som Malavi kallar Lake Malawi och som 
Tanzania kallar Nyasa. Kartor i Malawi drar 
gränsen längs sjöns östra strand och indikerar 
därmed att Tanzania inte har någon andel 
i vattnet medan kartor i Tanzania visar en 
gränslinje mitt i sjön.  Både president Mulizi 
i Malawi och president Mkapa försäkrar att 
problemet skall lösas i på fredlig väg i enlighet 
med internationella konventioner. (Majira, 
Mtanzania)

7/7 Narkotika smugglas i cyklar.  Tidningen 
Mwananchi informerar om att cykelslangar 
och cykelramar används för att smuggla heroin 
från Indien och Pakistan. I några fall påstås att 
importören försummat att tömma cyklarna 
på narkotikan varför en del hamnat i butiker. 
(Mwananchi)

i regeringen inte samtidigt kan sitta i 
parlamentet. Han varnade också östafrikaner 
för att ändra konstitutionen för att gynna 
personliga intressen som exempelvis att 
förlänga presidentens regeringstid.
(Mtanzania, Mwananchi)

 Många NGO:s är falska.  Inrikesminister 
Omar Ramadahanji Mapuri förklarar att de 
flesta av landets NGO:s är fingerade och 
att regeringen avser att avlägsna dem ur 
registren. Ett nationellt ID-kort och pass 
som kan hanteras i datorer väntas i början av 
2004.  I syfte att hejda kriminaliteten kommer 
2 000 nya poliser att rekryteras. (Mtanzania,  
Nipashe)

Domstol stoppar strejk.  Arbetsdomstolen 
beordrade alla anställda i National Bank of 
Commerce (NBC) att stoppa den strejk som 
pågår. (Mwananchi, Nipashe, Majira) 

21/7  Avskaffa havandeskapslag.   Kvinnor 
på Zanzibar i samverkan med Tanzania Media 
Women Workers Association (TAMWA) 
pläderar för att den lag på Zanzibar som gör 
det möjligt att straffa kvinnor som blir havande 
före äktenskapet skall avskaffas. TAMWAs 
chef Ananelia Nkyha, förklarade att lagen 
strider mot mänskliga rättigheter för kvinnor 

Tanzanit bearbetas i Tanzania.  Sedan 
regeringen beslutat om förbud att som råvara 
utföra halvädelstenen tanzanit som i dag 
huvudsakligen bearbetas i Indien har indiska 
företag börjat undersöka möjligheterna 
att slipa och polera ädelstenen i Tanzania, 
förklarar den indiske diplomaten Dineshn 
Jain. (Mtanzania)

11/7 Ministrar bör inte sitta i parlamen-
tet. Förre premiärministern och förste 
vicepresidenten och domaren i östafrikanska 
appellationsdomstolen, Joseph Sinde Wario-
ba, pläderar för ett system där ministrar 

Ali Hassan Mwinyi på sedel

14/7  Koranen ger inget tillstånd till anarki.   
Tidigare presidenten Ali Hassan Mwinyi 
rådde muslimer att inte använda Koranen 
som förevändning för att skapa svårigheter 
vilket slutar med att landets fred och harmoni 
hotas. I ett seminarium för muslimska ledare 
förklarade Mwinyi att en del muslimer 
felaktigt har tolkat Koranen så att det orsakat 
oroligheter. Han uppmanade unga muslimer 
att lära sig den sanna tolkningen av verserna i 
Koranen vilket skulle hjälpa dem  att undvika 
missförstånd mellan dem och bekännare 
av andra religioner. Den förre presidenten 
förklarade  oron i en del muslimska områden 
med att en del muslimska ledare har predikat 
våld.   (Nipashe, Majira)

16/7  Ny lag stärker verken. En ny lag 
som ger ministerier, regioner och lokala 
myndigheter rätt att själva bestämma om 
anställningar, befordringar, utbildning mm 
trädde i kraft juli i år. Fler beslut kan tas 
utan man behöver vänta på besked uppifrån.  
(Mtanzania) 

17/7 Internationell expertis mot 
bedrägerier.  Internationella mineralexperter 
väntas efter ett studiebesök komma med 
förslag att hejda bedrägerier inom gruvsektorn, 
som t ex stöld av mineraler som sedan förs ut 
ur landet illegalt.(RAI)

Bankanställda i strejk. All verksamhet i 
National Bank of Commerce (NBC) stoppades 
i går i bankens 35 kontor runt om i landet. De 
strejkande kräver ett kollektivavtal genom sitt 
fackförbund TUICO. (Nipashe m fl)

CUF-ordförande Ibrahim Lipumba

 20/7  Karume bör fly,  om.... Ordföranden 
i Civic United Front (CUF) professor Ibrahim 
Lipumba sade vid ett möte att det är dags för 
presidenten på Zanzibar och medlemmar i det 
regeringsbärande partiet CCM att fly om inte 
överenskommelsen mellan CUF och CCM till 
fullo uppfylls. (Nipashe)

3/7 USA straffar Tanzania.  USA kommer 
att straffa 49 länder inklusive Tanzania för att 
ha vägrat skriva under ett fördrag som skulle 
undanta amerikanska soldater och tjänstemän 
från åtal för krigsförbrytelser utanför USA.  
De 49 länderna förlorar militärt bistånd i form 
av utrustning och träning.  (Majira)

Joseph Warioba under FN-tal

18/7.  Tidig stängning - mindre öl.  Bryggeri-
företaget Tanzania Breweries Limited (TBL) 
förklarar att företaget minskat försäljningen 
med  20 - 30 procent på grund av det lokala 
beslutet att barerna skall stängas kl 23.  TBLs 
presschef Aggery Marealle hävdade att 
omkring 20 000  bartendrar har förlorar arbetet 
i de 4 000 barer och andra utskänkningsställen 
som officiellt är registrerade i Dar es Salaam. 
(Nipashe, Mwananchi)

och barn. Lagen innebär 
att kvinnor som blir 
havande före äktenskapet 
kan straffar med två års 
fängelse och deras manliga 
partner med fängelse i 
tre år.

Obetalda räkningar - ingen ström.  Tan-
zanias elleverantör (TANESCO) kommer att 
stänga av strömmen till Zanzibar på grund av 
obetalda räkningar. Regeringen på Zanzibar 
lovade att betala före lunch  (Mtanzania)

22/7 Strömmen avstängd tre timmar.  
TANESCO stängde strömmen tre timmar i 
går och hotade att fortsätta att stänga av om 
räkningarna inte betalas. (Majira m fl)

Fattiga får 5000 liter gratis vatten.  Fattiga 
familjer skall få 5 000 liter vatten i månaden  
gratis förklarade vattenminister Edward 
Lowassa. (Nipashe)

Regeringen ingriper i bankkrisen.  Rege-
ringen har utfärdat riktlinjer för hur krisen i 
National Bank of Commerce  (NCB) skall 
lösas. NBC har accepterat att förhandla med de 
anställdas organisation TUICO och personalen 
uppmanas nu att utföra sina arbeten medan 
förhandlingar pågår. (Mwananchi, Nipashe, 
Mtanzania)

Bittert på Zanzibar.   El-bolaget TANESCOs 
beslut att stoppa ström till Zanzibar har sänkt 
Zanzibars internationella anseende förklarade 
Zanzibars minister för vatten, arbete, egendom 
och energi, Burhan Saadati Haji. Även 
om Zanzibar är skyldigt en enorm summa 
pengar bör elbolaget beakta att Zanzibar är en 
viktig kund som behöver mer elkraft för sin 
ekonomiska utveckling. (Nipashe, Mtanzania, 
Majira)

24/7 Lipumba i polisförhör.  Polis både från 
fastlandet och Zanzibar förhörde ordföranden i 
oppositionspartiet CUF i tre timmar. Orsaken 
var Lipumbas tal  några dagar tidigare (se 
den 20/7) som polisen misstänkte var en 
uppmaning till revolt. 400 CUF-anhängare 
samlades utanför den CUF-lokal där förhören 
hölls. (Majira).



sid 14 - Habari 3/2003 Habari 3/2003 - sid 15

Narkotika på Zanzibar ger mentala skador.  
Antalet människor som får mentala skador på 
grund av olagliga droger har ökat alarmerande 
förklarar hälsoministern.  9.900 ungdomar har 
behandlats på sjukhus.(Nipashe)

Kvinnor får amma två timmar på jobbet.  
Regeringen har ökat arbetande kvinnors rätt 
att amma sina barn från en till två timmar. 
(Mtanzania)

26/7  USA-teknik vid gränserna. General-
inspektören vid polisen Omar Mahnita förklarar 
att amerikansk elektronisk bevak-ningsutrustning 
kommer att installeras vid alla gränsövergångar 
i Tanzania. Utrustningen skall stoppa terrorism 
genom att identifiera alla som passerar gränsen. 
Apparaterna registrerar också alla som reser in 
eller ut ur landet.  (Mtanzania)

13/8 Tolv mördare  arresterade.  Ett gäng 
mördare har arresterats i Mbeya för att ur bakhåll 
anfalla offer och döda dem med järnstänger. De 
har utan motiv slagit ihjäl sina offer utan att 
råna dem. Sådana händelser där människor utan 
orsak dödats har blivit vanliga i några förorter 
till Mbeya. (Nipashe)

19/8  Sex företag vill överta Tanzania 
Railways.  Sex utländska företag har lämnat 
anbud på att överta Tanzania Railways 
Corporation (TRC)  (Majira, Mtanzania, 
Mwananchi)

30/7 Zanzibar upprättar arbetsdomstol.  
Regeringen på Zanzibar har för avsikt att 
etablera en arbetsdomstol i syfte att kontrollera 
förhållanden på arbetsmarknaden, speciellt 
nyetablerade företag och utländska investeringar 
(Nipashe)
Augusti

9/8 Muslimer bygger stängsel runt gravplats. 
Muslimer i Dar es Salaam byggde i går ett 
stängsel runt gravplatsen i Karujme i ett försök 
att stoppa kommunala arbetare från att gräva 
upp gravarna och flytta de döda till Segerea 15 
km från city. En styrka på 100 man lämnades att 
stanna och bevaka gravarna. (Nipashe)

Armén river 12 hus - 77 hemlösa.  Militär 
personal har rivit 12 hus i utkanten av stan 
därför att de påstås vara byggda på arméns 
område.  Som resultat har 77 personer blivit 
utan hem.  De har tidigare förgäves försökt 
stoppa rivningen genom att dra frågan inför 
domstol. (Mwananchi).

10/8 Vilka skrev på kraftavtalet?   Kyrkoherde 
dr Bidon Mwombeki från evangeliska lutherska 
kyrkan (ECLT) kräver att regeringen redovisar 
namnen på dem som skrev under det famösa 
kraftavtalet. Han vill veta deras utbildningsnivå 
och om de förstod vad de skrev under.

12/8  Floden Ruvus fåra ändras.  Dar es 
Salaam har fått vattenbrist på grund av att floden 

internationella organisationer och länder 
att upphäva sanktionerna mot Zimbabwe.  
SADC:s generalsekreterare Prega Ramsamy 
förklarade att sanktionerna allvarligt skadar 
också grannländernas ekonomier. (Nipashe)

26/8 Mugabe hyllad i Dar es Salaam.  
Zimbabwes president Robert Mugabe 

Färjning över Ruvu 

16/8  Varning till kriminella. Polischefen i Dar 
es Salaam uppmanar alla kriminella att lämna 
staden innan Southern Africa Development 
Conferens (SADC) öppnar sitt möte. Ett stort 
polispådrag skall bevaka deltagarnas säkerhet. 
(Mtanzania, Mwananchi)

Använd swahili!  En amerikansk lärare, John 
Innis Mtembezi hävdar att tanzanier kommer 
att bedra sig om de vill utvecklas genom att 
använda engelska i den högre utbildningen.   Han 
förklarar att ingen nation har utvecklats genom 
att använda andra nationers språk.  Mtembetzi 
har arbetat som swahiliexpert i fyra amerikanska 
universitet och menar att ett land utvecklas om 
majoriteten får utbildning på sitt modersmål.  
(Mtanzania)

18/8  Mwananchi största tidningen.  Enligt den 
i Paris baserade World Association of Newspaper 
(WAN) är Mwananchi, en dagstidning på swahili 
i Dar es Salaam den största tidningen med en 
upplaga på 24.000 exemplar.  Därefter följer 
Majira och Nipashe också de på swahili med 
23.000 respektive 16.000 ex.  Daily News som 
är en  regeringsägd engelskspråkig dagstidning 
har 13.000 ex.  Mtanzania på swahili har 12.000, 
Guardian på engelska 9.000, The African också 
på engelska har 5.000 och UHURU som ägs av 
CCM och skriver på swahili har 3.000 exemplar. 
(Mwananchi)

Ruvu ändrat sin strömfåra och torrlagt stadens 
vattenintag. Vattenföretaget  pumpar 30 miljoner 
liter per dag mot tidigare 40  miljoner.

Bombhot skrämmer Dar.  Ett bombhot mot 
högsta domstolens byggnad i city stoppade allt 
arbete i bl a domstolen, utrikesdepartementet 
och justitiedepartementet. Ett anonymt tele-
fonsamtal varnade för en bomb i högsta 
domstolen. Anställda i domstolen lämnade 
lokalerna, rättegångar avbröts och anställda i 
intilliggande hus sprang också ut.  Polis och 
bombhundar sattes in och man konstaterade efter 
fyra timmar att larmet var falskt.  (Mtanzania, 
Mwananchi, Majira)

20/8  Polisen i Arusha dödar tre misstänkta 
brottslingar.  Polisen i Arusha överraskade 
några banditer som dödades, en polisinspektör 
blev allvarligt skadad. De döda planerade enligt 
polisen att råna boskapsauktionärer från Babati 
och Hanang i Manyararegionen. (Mwananchi,  
Majira, Nipashe)

SADC vill upphäva sanktionerna mot 
Zimbabwe.  South African Development 
Conference (SADC) uppmanar olika 

överglänste sina kolleger vid öppningsceremonin 
av Southern Africa Development Commuinity 
(SADC) i Diamond jubliee Hall i Dar es Salaam. 
När hans introducerades utbröt intensiva applåder 
och rop vilket uppfattades som ett massivt stöd 
för hans jordreformer. En lycklig och bugande 
Mugabe vinkade tillbaka. 
I sitt inledningstal stödde SADCs ordförande,  

president Mkapa, öppet Mugabe och förklarade 
att det är en förolämpning att påstå att hunger 
i Afrika  kan utrotas endast om afrikaner i sitt 
eget land tjänar vita män.  Mkapa krävde också 
att sanktionerna mot Zimbabwe skall upphöra.  
(Mwananchi Nipashe, Mtanzania, Majira)

Oloph Hansson

Budget 2003 - 2004 i sammandrag
•  Minimilönerna  höjs
•  Lagen om inkomstskatt avlägsnas och 

ersätts med ny lagstiftning
•  Importavgifter på bildäck för bussar och 

lastbilar sänks
•  52 lokala avgifter tas bort
•  Importavgifter på trailers introduceras
•  Hårda åtgärder för att motverka 

skattefusk vid oljeimport
•  Skatt på mobiltelefontaxan höjs från fem 

till sju procent
•  Skatt på öl ökar.
•  Skatt på läskedrycker i pappförpack-

ningar ökar
•  Skatt på vin ökar där mindre än 75 

procent kommer från inhemska druvor
•  Skatt på  alkohol ökar
•  Skatt på importerad färsk mjölk minskas 

från 25 till 20 procent
•  Skatt på cigaretter ökar
•  Stämpelskatt på fisk tas bort
•  Skatt införs på inhemska och importerade 

plastpåsar för att skydda miljön
•  Skatt på vissa olje produkter sänks
•  Skatt på reservdelar till motorfordon 

sänks
•  Importavgifter på ambulanser avskaffas
•  Export av obearbetad tanzanit förbjuds
•  4 miljarder avsätts som avgångsbidrag till 

anställda vars arbetsplatser privatiseras
•  5 miljarder avsätt för att bygga ett nytt 

parlamentshus
•  5 miljarder avsätts som initialkostnader 

för en ny idrottsarena
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Karagweföreningen bildades i december 
1981 av tre missionärsfamiljer som arbetat 
i Karagwe. Syftet var att stödja en sund 
utveckling i Karagwedistriktet i nordvästra 
Tanzania genom att höja kvinnornas låga 
status, lindra deras tunga arbetsbörda och ge 
dem möjlighet till egna inkomster, allt under 
rubriken: KVINNOR OCH TEKNIK.

KARADEA
Vi samarbetar med KARADEA, Karagwe 

Development association som registrerades 
1987 och idag har drygt 2 500 medlemmar i 
Karagwe. 

Kvinnorna i Karagwe har traditionellt låg 
status och en stor del av deras arbete består av 
att hämta vatten och ved. Eftersom man bor 
uppe på Karagwes höga bergsryggar och vattnet 
finns nere i dalarna är detta ett tungt arbete. I 
vårt samarbete med KARADEA har vi tagit 
fasta på kvinnornas tradition att bilda grupper 
där man hjälper varandra, t ex när någon blir 
sjuk. Dessa kvinnogrupper har genom åren varit 
grunden för vårt samarbete.

KARADEA har under åren vuxit till en stor 
organisation med ett  solteknologiskt center 
(Afrikas största) som utbildar soltekniker och 
säljer bland annat solpaneler. Man utbildar 
sömmerskor och kontorister, tillverkar och 
säljer vattenkrukor för vatteninsamling och 
driver plantskolor som säljer och delar ut 
trädplantor.

Karagweföreningen har under dessa dryga 
20 år koncentrerat sig på kvinnogrupperna, 
solcentret och det bibliotek som vi har byggt 
upp i samarbete med KARADEA. 

Kvinnogrupper
Kvinnogrupperna leds av Paskazia Tinuga, en 

fantastisk kvinna som oförtröttligt har arbetat 
ideellt med att stödja och utbilda kvinnorna. 
Kvinnogrupperna har fått trädplantor (främst 
för ved och frukt), mikrolån och symaskiner. 
De har också fått utbildning i att sköta 
föreningsverksamhet, att våga stå upp och 
prata för sig, vatteninsamling, sömnad och 
byggande av vedsnåla spisar, för att nämna 
några exempel. 

Solcentret
Solcentret har förutom solenergi även arbetat 

med att utveckla soltorkar för kaffe och frukt 
i samarbete med Thameur Chaibi, forskare 

från Tunisien. Man har drivit snickeri- svets- 
och plåtslageriutbildning och man har arbetat 
med att införa åsnor som transportmedel. 
Vatteninsamling av olika slag, som t ex 
konstruktion av hängrännor, vattentankar och 
vattenkrukor, har hela tiden varit en viktig del 
i arbetet.

Låga kaffepriser
Arbetet har haft både med- och motgångar under 

dessa år. Ett problem just nu är att kaffepriserna 
sjunkit vilket har försämrat ekonomin betydligt 
för invånarna i Karagwe. Det har gjort det svårare 
att driva yrkesutbildning eftersom det är så få 
som har råd att betala kursavgifter. Den stora 
flyktingströmmen från Rwanda var också en 
påfrestning för området och ett tredje stort 
problem är det ökade antalet föräldralösa barn 
p g a AIDS. Samtidigt har samarbetet mellan oss 
och KARADEA haft många positiva effekter.  
Biblioteket kan se tillbaka på de många år som 
det har kunnat tillhandahålla litteratur, tidskrifter 
och dagstidningar till medborgarna. De många 
medlemsskolorna har fått vattenkrukor till 
dricksvatten, dagstidningar, trädplantor och 
hjälp med läroböcker.

Det är svårt att värdera vad som haft störst 
betydelse för invånarna men det som kvinnorna 
främst framhåller är betydelsen av de mikrolån 
som de har haft möjlighet att få. Tack vare 
dem har många kvinnor kunnat skaffa sig en 
ekonomisk bas, t ex i form av en ko eller ett 
odlingsprojekt, som inte bara har hjälpt familjen 
ekonomiskt utan också har stärkt kvinnornas 
roll.

Vänskapsförbindelser
Det viktigaste som samarbetet mellan 

Karagweföreningen och KARADEA har medfört 
är nog ändå vänskapen mellan människor från 
två olika delar av världen. Grupper av våra 
medlemmar samt enskilda personer har besökt 

Kvinnogruppen Kanoni. Utan huvudbonad i mitten projektledare Witness Kabyazi och 
ordförande Pazkazia Tinuga

Karagwe-föreningen
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Karagwe och flera av KARADEAs medlemmar 
har besökt Sverige. Åtskilliga vänskapsband 
har knutits och många har funnit vänner för 
livet. Skolbarn från vänskolor i både Sverige 
och Karagwe har brevväxlat och har fått lära sig 
om varandras livsvillkor. Studenter, forskare och 

volontärer har tillbringat från någon månad till 
några år hos KARADEA, och kvinnoledare och 
andra från KARADEA har deltagit i utbildningar 
och konferenser både i Sverige, Europa och 
andra delar av Afrika.

I år, 2003, avslutar vi det fjärde projektet vi 
drivit i samarbete med Forum Syd och SIDA, 
Kvinnor och Teknik 4.

Karagweföreningen har idag drygt 250 
enskilda medlemmar samt tre skolor och 16 
andra organisationer som är medlemmar. 
Efter att detta projekt avslutats kommer vi att 
driva våra mindre projekt vidare, biblioteket, 
stöd till kvinnogrupper och plantskolor samt 
stöd till solcentret. När projektet utvärderats 
kommer vi att besluta hur vårt fortsatta arbete 
ska drivas. Just nu håller vi på att skicka  ner 
19 trampsymaskiner och 40 takrännor, två 
damcyklar, en cykelkärra och en tunna med 
verktyg mm. Dessutom är två ingenjörsstudenter 

på väg att åka till Karagwe för att göra sitt 
examensarbete vid solcentret. 
  Åsa Wedin
Kontaktinfo: 
E-post: karagwe@swipnet.se 
Adress: Frostbo 19, 781 96 BORLÄNGE 
Hemsida: www.karagwe.org 

Witness, ledare för kvinnoprojektet, lärde sig 
köra bil och kan nu själv köra ut och besöka 

kvinnogrupperna

Annette Henning från Karagwe-föreningen 
träffar Witness och Paskazia

Ndugu-föreningen 
Ny svensk-tanzanisk biståndsförening
Ndugu-föreningen är en biståndsförening 

som arbetar småskaligt för bättre 
levnadsvillkor på den tanzaniska lands-
bygden. Vårt geografiska målområde 
är byn Kizaga med omnejd som tillhör 
Singidaregionen. Ndugu är kiswahili och 
betyder kamrat (familjemedlem). Namnet 
är valt för att illustrera ömsesidigheten 
i utvecklingssamarbetet. För Ndugu-
föreningen är nämligen ett nära samarbete 
med lokalbefolkningen centralt. Det är de 
som ska avgöra vad som är viktigt. 
Biståndets inriktning bestäms därför till 

största delen av invånarna i Kizaga, främst 
genom dess byråd. Även när det gäller 
utformning av insatserna och praktiskt arbete 
tilldelas lokalbefolkningen en betydelsefull 
roll. Ndugu-föreningen lägger stor vikt vid 
uppföljning och utvärdering, såväl i Sverige som 
i Tanzania. Vi arbetar därför fortlöpande för att 
förbättra biståndets säkerhet och verksamhetens 
kvalitet.  

Grundläggande behov i centrum
Ndugu-föreningen verkar för att tillfredsställa 

grundläggande behov, särskilt inom områdena 
utbildning, miljövård, vattenförsörjning samt 
hälso- och sjukvård. Konkret består våra 
insatser bl.a. av fadderskap för barn och 
ungdomars utbildning och trädplanteringar 
för att förhindra erosion. Vi genomför också 
insamlingar till särskilda projekt.

Utbildning, trädplantering och 
sjukstuga
Föreningen bildades i januari 2001. I dagsläget 

har vi ett åttiotal medlemmar och det är omkring 
65 barn som får hjälp med sin utbildning genom 
svenska faddrar. Genom Ndugu-föreningens 
trädplanteringsprojekt har ett åttiotal familjer 
planterat fler än 1000 träd. Dessutom har vi 
med hjälp av en konsert möjliggjort inköp 
av omkring 800 skolböcker till grundskolan i 
Kizaga-området. Vår största satsning framöver 
är att tillsammans med lokalbefolkningen och 
lokala myndigheter uppföra en sjukstuga som 
kan erbjuda den mest elementära sjukvården 
till byinvånarna. Detta är ett långsiktigt projekt 
som genomförs med anledning av att byrådet 
och invånarna själva valt att prioritera denna 
verksamhet. 

Så kan Du bidra!
Vill Du stödja Ndugu-föreningen finns det 

många möjligheter. Även ett litet bidrag från 
Dig kan betyda mycket för byborna i Kizaga. För 
100 kr per år blir Du medlem. För 200 kr per år 
ger Du ett barn tillgång till grundskoleutbildning. 
För endast 10 kr kan Du göra en insats för miljön 
i Kizaga genom att plantera ett träd. Självfallet 
är gåvor, oberoende av storlek, varmt välkomna. 
Redan har flera organisationer och privatpersoner 
valt att kontinuerligt ge bidrag till föreningen. 

Välkommen du också!
Amon och Malin Gyunda

Kontaktinfo:

Ndugu-föreningen
pg: 29 91 64 - 4
Tel: 08 - 585 499 84
E-post: nduguforeningen@hotmail.com

En kanga för dig!

www.watatu.se
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We reprint this IRIN Newsletter from May 
2002, because it still reflects important facts 
on child health in Tanzania. It was originally 
written on the eve of the UN Special Session 
on Children:
Farraja Kotta is a 16-year-old Tanzanian girl 

who has just finished her O-level education. 
On May 8th 2002 she had the honour of 
speaking on behalf of African children in an 
event on promoting children’s participation, 
held at the United Nations General
Assembly Special Session on Children in 
New York.

performance, this has not been
translated into real improvements in the lives 
of children.

“Tanzania has not met the 2000 targets, 
and is far from being on track to meet
the 2015 international development 
targets and the Vision 2025 goals. Instead,
virtually every critical measure of 
child well-being stagnated or declined
through the 1990s,” the report states.

Amongst children of up to six years 
of age, the report highlights the
worrying situation of increased infant- and 
child- mortality rates, resulting in the fact that 
“one in every six children fails to make it to 
their fifth birthday”.

Primary School outdrop 50 %
Primary schooling is another major 

problem in Tanzania. While the
government has launched its Primary 
Education Development Plan, the report
states that the quality of schooling 
is “extremely poor” throughout the
country, and that less than half of 
all children completed primary
education at the end of the 1990s.

As a result, Ljungqvist believes that, 
while the government is trying to
build more classrooms, Tanzania’s 
development is being seriously retarded.
“I estimate that if you look at 
the number of children that have
accumulated without getting a decent 
basic education over the last 10 or
15 years, we are talking about seven or eight 
million young people.
“We talk about fighting poverty, 

but this is the core of the future of
Tanzania, and without reasonable 
basic education, what platform do they
have to stand on?” he added.

The report also highlights the impact 
of HIV/AIDS on Tanzania’s children,
saying that community surveys in six 
districts have suggested the recent
figure of 700,000 AIDS orphans may, in fact be 
only half the real numbers.
“Children are often hit hardest, as 

parents fall ill and scarce resources
are devoted to treatment, or expropriated 
by others after their parents’
death,” the report says.

With 10 percent of those who 
replied to the Say Yes for Children
campaign - a world-wide ballot on 
children - putting harm and exploitation
of children as their major concern, 
protection of children is another
issue that will be put forward by the Tanzanian 
delegation in New York.

3.4 million children works
Confirming this, the UNICEF analysis 

reported that “approximately 40
percent (or 3.4 million) children and 
young people aged 5-17 in Tanzania
were engaged in economic work” in 

a given period in 2000, with poverty
being the underlying reason for this.
According to Ljungqvist, this is a 

cause for concern. “If those children
are not given a fair chance to 
learn, to complete their education,
physical and mental growth before 
taking on a full-time heavy job, then I
think their future is very bleak.”

Some bright spots 

Ljungqvist added that the news was 
not all bad, with progress being made
in helping children fight malaria. 
Trials in Tanzania have proved that
Insecticide Treated Nets can help 
reduce malarial cases by up to 50
percent.

Meanwhile, Iodine Deficiency Disorders 
also seem to have been challenged
effectively, and through salt iodisation 
- up to 80 percent in Tanzania -
this is a problem that can be overcome.

However, there is much to be done, 
and it all comes down to a question of
prioritisation, says Ljungqvist. “When 
the needs are so many, where do you
put that money when it becomes 
available? Unless you really make sure the
ones that take that final decision 
really know that an extra US $20
million for this project would have an 
impact.”

It is not that there is a lack of 
commitment, he believes, but rather the
issue of children needs to be taken more 
seriously.

“We hope that children will now 
be seen as an important investment.
Children have always been seen as 
cute kids that you have to feel pity for
and treat almost as a welfare issue, 
but if you are really serious about
the future of this country you have 
to see that if you don’t give children
a chance to both survive, learn, be 
healthy and well-nourished, you will
not have a chance to catch up,” he said.

In his foreword to the UNICEF report, 
President Benjamin Mkapa stressed
that all policy should take into 
consideration the needs of children,
“and, we need to do this not just for 
the children of Tanzania, but with
the children of Tanzania”.

Focus on child welfare

Farraja, and some 350 other children 
from around the world, are the first
children ever to have been invited to 
the General Assembly to participate
in the highest level of international delibera-tions, 
where, alongside international leaders, they are 
looking at what has been done, and needs to be 
done, for children.

For Björn Ljungqvist, the United 
Nations Children Fund (UNICEF)
representative in Tanzania, the ses-
sion needs to be more than just another
three day meeting and must tackle 
the many shortcomings still faced by
children in Tanzania, and all over the 
world. “On the Tanzanian side we
had a series of meetings, at which 
the children identified what they say
were the most important issues and 
what would be their recommendations,”
he told the press in Dar es Salaam.

“The children from Tanzania will 
talk about education, protection, child
participation and, of course, HIV/AIDS,” he 
said.

Depressning statistics
The 2001 UNICEF Situation Analysis 

of Children in Tanzania paints a fairly
depressing picture, noting that, while 
the country has maintained relative
stability and improved its macroeconomic 

Speaker at UN Chidren session
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Sommaren 2001 tog läkaren Björn Carlsson 
sin son med sig på en resa till Tanzania där 
han 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 ytterligare ett utdrag som 

fortsättning från förra Habari.  

Vi säger att vi tidigare överallt i stan har sett 
massajer som står och tigger om att få bli 
fotograferade.

Torbjörn får nu roligt: ”Det är garanterat inga 
massajer, det är män från Arushastammen som 
går och drar och latar sig på stan; deras kläder, 
språk och utseende liknar massajernas och alla 
turister tror ju att de är massajer och det passar 
dem bra att åka snålskjuts på ryktbarheten.”

Torbjörn berättar att massajerna är rena 
pastoralister och eftersom de är så oerhört 
stolta så håller de hårt på traditionerna. De lever 
huvudsakligen på kött, blod och mjölk. De håller 
kor, får och getter och för transporter använder de 
åsnor. En massaj ber aldrig om hjälp, bär alltid 
sin traditionella klädedräkt och använder aldrig 
kalsonger. Det är tillåtet att ha cykel och radio. 
Grav könsstympning (av kvinnor) är vanligt 
förekommande hos massajfolket. Det finns ju 
undantag från alla regler, därför har ju en del 
av dem integrerat sig i det vanliga samhället, i 
varierande grad.

Torbjörn minns en episod som utspelade sig 
under hans barndom. Massajer hade stulit 
kor från hans stam, Parefolket, men de blev 
tillbakaslagna och infångade. ”De förklarade sina 
tillgrepp med att alla kor tillhörde  massajerna 
för Gud hade skapat korna åt dem.” Han minns 
att i deras föreställningsvärld var det ”Vi” 
(massajerna) som är människorna, och så finns 
det vita och så fanns resten som en formlös 
klump utan värde, ex.v. Parefolket.

Söndag 30 juli
Vi återvänder till Moshi för att få tillbringa tre 

dagar på det stora missionssjukhuset. Den här 
gången stoppas taxin av polisen som diskuterar 
både länge och väl med chauffören. Vi får sedan 
åka vidare. Efter en stunds tystnad frågar vi vad 
det handlade om. ”Han var ute efter mutor och 
såg inte när han stoppade oss att jag inte var 
ensam i bilen”, säger chauffören.

Vi har haft ett par intressanta kvällar på Victoria 
House. Den 23-årige killen i portierdisken är 
övertygad om att hans land är på väg in i något 
bättre. Efter att ha passerat utvecklingfaserna 
primitiv kommunalism, slaveri och feodalism 
är hans land nu i den kapitalistiska fasen. Han 
tror att den kommer att äta upp sig själv och 
ersättas av ett socialistiskt samhälle.

Vi diskuterar med honom agan i skolan i 
Machame. Han menar att det är ett beteende 

Måndag 31 juli. Första dagen
Vid huvudgrinden har socialarbetarna sitt 

kontor. Mrs Lilian Mtui ger mig introduktion 
och presenterar mig på avdelningarna och jämnar 
vägen för mig. Hon är i grunden sjuksköterska 
men är nu socialarbetare. Hennes chef, Mr 
Aloyce J. Masao, som även är sjukhusets 
Public Relations Officer, sitter därinne, 
ständigt överbelastad av att reda i ekonomiska 
problem som uppstår när patienter inte kan 
betala för vården. Ofta leder utredningarna till 
att patienterna slipper betala. En del fuskar och 
vill inte släppa ifrån sig sina sista slantar men 
intervjuer om deras ekonomiska omständigheter 
brukar i regel avslöja sanningen. Det finns även 
de som smiter från notan, ”Abscondents”. Cost 
sharing system (vilket innebär att vårdgivare och 
vårdtagare solidariskt delar på kostnaden) gäller 
i hela landet, även på de statliga sjukhusen. Ett 
poliklinikbesök kostar åtta kronor för patienten 
och ett vårddygn inneliggande kostar lika mycket 
– för sängplatsen. För medicin betalar patienten 
hälften av den verkliga kostnaden.
Faderskapsutredningar och övergivna barns 

problem är andra områden för socialarbetarna, 
t.ex. överges i stor utsträckning barn med 
missbildning, barn födda utom äktenskap samt 

En läkares öga

Anden och skinnpajen.
Lördag 29 juli.
Ledningen på vårt hotell består av två personer. 

Den ene, managern, är en lågmäld  man i 40-
årsåldern som är diskret klädd i vit skjorta, mörk 
tröja och gabardinbyxor. Han är nog husets ande 
och nästan jämnt finns han där. Han sitter mest 
på kontoret och knappar på sin dator och den 
gången vi ville ringa hem så var det han som 
kopplade. Flera gånger om dagen går han en 
diskret rond och stämmer av med personalen 
och löser problem. Han färdas i en japansk 
sedan typ tidigt 90-tal.

Den andre kallar vi för skinnpajen. Det är han 
som är ägaren. Han är aningen äldre, klär sig 
alltid ledigt i skjorta, jeans och skinnjacka med 
axelmuddar. Han brakar in på gården med sin 
Landcruiser på förmiddagen och pratar med alla 
som kommer i hans väg. Han har en trevligt 
bullrig stil och han har nära till skrattet. Han 
tar i dem han pratar med och hans handslag är 
hjärtligt. Vi tänker att han nog är en sån som kan 
ta i med riktigt hårda nypor om någon sviker 
hans förtroende.

Joackim V. Minde, som ägaren heter, slår sig 
ned med oss och äter. Han frågar vad vi ska hitta 
på idag och när vi nämner att vi ska träffa Mister 
Anderson så visar det sig att det är hans företag 
som är Torbjörns samarbetspartner!

Torbjörn och Ann-Louise bor i ett hyrt hus 
lite längre bort på gatan. Tomten är just inte 
större än svenskens radhustomt men de har 
både trädgårdsmästare och en kvinna som 
jobbar inne i huset. Hushållet består ju bara av 
de själva och Nadine; Ann-Louise säger att de 
skulle klara sig bra utan anställda. ”Men om vi 
inte hade anställda så skulle det väcka vrede, 
för vi måste ju alla hjälpas åt att se till att så 
många som möjligt kan få lönearbete i någon 
form”, säger hon. 

(---)

Torbjörn Andersson är svensk medborgare. 
Han vill inte riktigt släppa sitt medborgarskap 
i Sverige och har flera gånger ansökt om 
dubbelt medborgarskap men det godtas inte av 
myndigheterna. Han betraktas som Resident. 
”Alla utnyttjar utlänningarna maximalt här”, 
säger han. T.ex. på inrikesflyget så betalar en 
medborgare i landet eller en resident mindre än 
hälften av vad utlänningen får betala. 

På gatan utanför driver två massajpojkar en 
gethjord framför sig. ”Det är mest när de ska 
sälja boskap som man ser dem i stan”, säger 
Torbjörn. ”En del massajkrigare jobbar också 
som nattvakter i stan, de anses vara oerhört stolta 
och pålitliga och det sägs att det aldrig någonsin 
har hänt att en massaj somnat på sin post.”

som är ärvt från kolonialtiden och att den inte 
är någon framkomlig väg till bot och bättring 
och dessutom får alla andra barn i klassen panik. 
Agad kan man bli för struntsaker som att komma 
för sent, att ha glömt en bok eller att inte ha 
gjort läxan. Agan tillgår så att skolbarnet med 
nerdragna byxor får sex sju slag på stjärten, 
ibland så hårt läraren orkar.

Rond på stort afrikanskt sjukhus
Kilimanjaro Christian Medical Centre 

(KCMC) är ett av de fyra stora sjukhus som 
landsortssjukhusen kan remittera till, de övriga 
remissjukhusen ligger i Dar Es Salaam, Mwanza 
och Mbeya.
Sjukhusområdet är beläget på Kilimanjaros 

nedre sluttningar, en halvmil ovanför staden 
Moshis centrum. Sjukhuset har 450 bäddplatser 
och här finns de flesta medicinska specialiteterna 
som vi är vana vid från norra halvklotet. Man 
saknar dock möjligheter att ge strålbehandling 
och för det, liksom för hjärnkirurgi, får man lov 
att skicka de sjuka vidare till Dar Es Salaam. 
Det drivs av Luthersk mission och uppfördes i 
början av 70-talet av missionen som omgående 
lämnade över sjukhuset till Government men 
p.g.a. svåra ekonomiska förhållanden i landet 
återlämnades ansvaret för driften till missionen 
i början av 1990-talet.

Massajer och massaj-by

KCMC med Kilimanjaro i bakgrunden
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de som förlorat båda sina föräldrar i AIDS. 
Lilian Mtui gör ofta hembesök och p.g.a. stor 
arbetsbelastning så får det bli på hennes lediga 
tid. Idag ska hon besöka en by där ett barn 
som drabbats av förlamning i benen till följd 
av en virusinfektion bor. Innan barnet nu kan 
skrivas ut från sjukhuset ska man försöka utröna 
familjens attityd.

”Om miljön verkar positiv, alltså humanitär, 
så går det alltid bra men om den tycks vara 
negativ så ska jag ha möten med byns politiska 
och religiösa ledare för att korrigera attityder”, 
säger hon.

Slaganfall är ett växande problem 
”Många Afrikaner har anammat Coca-

Colanisationen, en läsk har ju alla råd med och 
folk är ignoranta och går aldrig på hälsokontroll; 
högt blodtryck blir allt vanligare i det kompetitiva 
samhället som börjat drabba även oss.”

Lilian Mtuis månadslön är cirka 700 kronor. 
Hon drömmer om att få gå kurs i tre år för att 
få en högre examen i Socialarbete men trots att 
behovet även från sjukhusets sida är stort av att 
hon ska få göra det så sätter Cost sharing system 
stopp för det p.g.a. att kursavgiften motsvarar 
drygt 15 000 kronor.

När vi vandrar runt på sjukhuset möts hon 
av tillgivenhet från alla. Jag har iakttagit att 
afrikaner i gemen är så vänliga och hjälpsamma 
mot varandra och jag frågar henne: varför? 
”Vi afrikaner tycker om varandra, vi är 
uppfostrade till det, president Nyerere ogillade 
(”discriminated”) stamtänkande, han ville att 
vi skulle ha lika värde.” Speciellt afrikanska 
problem då? ”Fattigdomen!” utbrister Lilian 
Mtui.

På gynekologen är sister Bertha Marenga, 52 år, 
min ciceron. Hon ser så trött ut men vänligheten 
finns där. Hon har ännu inte fått junilönen (de 
flesta anställdas löner utbetalas av Government). 
Välkommen blir den måltid av te plus scones 
som strax kommer och som all sjukhuspersonal 
får gratis varje förmiddag. Sedan har hon ingen 
möjlighet att äta innan hon kommer hem vid 
fem sextiden. Sister Bertha känner sig ändå 
tillfreds med sin situation. ”Man kommer till 
en punkt och när man passerat den har man 
inget alternativ.”

De vanligaste gynekologiska problemen är stora, 
i sig godartade, muskelknutor i livmodern, cancer 
där livmoderhalscancern är ännu mer elakartad 
än hos oss. Många gravida är inneliggande 
p.g.a. att de tidigare genomgått undermålig 
förlossningsvård och får hjälp med åtgärder 
som håller fostret kvar så att det hinner mogna. 
Vanligt är även komplikationer efter gatuaborter. 
Vi tittar i liggaren för juni och finner fyra fall, 
varav två avled. Utomkvedshavandeskap (till 
följd av att äggledarnas funktion är förstörd av 
venerisk sjukdom) är vanligt. Cellgiftbehandling 
mot cancer är bara de rika förunnad.

Viss utredning avseende ofrivillig barnlöshet 
görs på sjukhuset. Först kollas mannen med 
analys av spermiernas duglighet; om de är 
okay och det visar sig att kvinnans äggledare 
ej är funktionsdugliga så försöker man återställa 
funktionen med operation (kostar 300 kronor). 
Om äggledarna inte är blockerade så försöker 
man med hormonbehandling för att få fart på 
äggen. Jag glömmer att fråga Sister Bertha 
vad som händer när mannens spermier inte 
fungerar.

”Vi har problem med att folk oftast förnekar 
sexuellt överförd smitta; massajer – som för 
övrigt har låg fruktsamhet – drabbas i hög 
grad för kulturen tillåter männen att ha flera 
kvinnor.” För bättre bemedlade har gynekologen 
ett privatrum som kostar patienten cirka 150 
kronor per dygn inklusive tre mål mat men 
exklusive behandling.

Beträffande röntgenundersökningar så kan de 
vanligaste undersökningarna göras på sjukhuset 
men långtifrån alla kan få fram pengar till 
exempelvis en datortomografiundersökning 
av buken som kostar mer än en tusenlapp i 
kronor räknat.

Ändå har ju människorna i Afrika generellt ett 
mycket vidare nätverk än vad vi, i praktiken 
lågfertila, högpresterande norra halvklotsbor 
har. Familjerna är stora här och om det behövs 
så går det alltid att skrapa ihop pengar, i alla 
fall lite. Förutom vänligheten som genomsyrar 
vad jag hittills fått se av sjukhuset så ser jag 
också att man håller fanan högt för renlighet. 
Jag intar en liten lunch på sjukhuskantinen i 
utkanten av området. Tvättställ finns inne i 
matsalen, vid entrén som vetter mot toan som 
är ett slags utedass.

Sister Elisabeth på hudpolikliniken tittar på 
gårdagens besökslista: Massor av allergiska 
eksem, bältros, acne, bensår, nageltrång, vitiligo 
(pigmentförlust i huden), Kaposis sarkom (en 
elakartad hudtumör som specifikt finns i 
Afrika men nu blivit mycket vanlig när AIDS 
sätter ned immunförsvaret), sexuellt överförda 
sjukdomar, något enstaka Leprafall (spetälska). 
Sister Elisabeth berättar att ett stort problem, för 
övrigt i hela Afrika, är hudförtvining och acne 
orsakade av missbruk av kortisonkrämer. Alla 
(även vi) vill ju bli bruna och reklamen styr 
skickligt många svarta Afrikanskor ditåt; många 
av dessa kvinnor använder starka kortisonkrämer 
för att få en ljusare hy och därmed känna sig mer 
attraktiva. På apoteken kan allt utom narkotika 
köpas fritt.

”Det medför problem, även med den mycket 
vanligt förekommande gonorrén för många 
självbehandlar sig med lite vad som helst 
i antibiotikaväg och vi får möta  dem som 
svårbehandlade fall.”

HIV-test görs på mödravårdskliniker runtom i 
landet och åtta procent av de gravida kvinnorna 
är positiva. Sister Elisabeth säger att mörkertalet 
är stort även beträffande de gravida för många 
går till privata vårdgivare som inte bryr sig 
om statistik.

”Vi förlorar så många unga människor och 
det är en katastrof för vårt land, de unga som 
är sjuka i AIDS arbetar inte och alltfler av de 
äldre arbetar heller inte för de måste ta hand 
om sina sjuka unga anförvanter.”
I Tanzania dör många av AIDS i sina hem 

utan att ha haft någon som helst kontakt med 
sjukvården i något skede av sjukdomen.
Hudavdelningen disponerar två salar på 

medicinavdelningen. De vanligaste diagnoserna 
i avdelningens liggare är svåra eksem, psoriasis 
och Kaposis sarkom (sedan 1999 kan man på 
KCMC strålbehandla hudtumörer, dock inget 
annat).
Hon berättar att man har hittat riktigt små 

barn, i åtta- nioårsåldern, som är HIV-positiva 
men som har HIV-negativa föräldrar och inget 
av barnen har fått blod eller omskurits. Detta 
tolkas, kan bara tolkas, som att barnen är utsatta 
för sexuella övergrepp.
”Sådana problem hålls som family issue, 

afrikaner bär sånt inom sig, pratar inte om det, 
försöker glömma. En stor del av kvinnorna, 
kanske hälften, säger inget, vi vet ändå att en 
del pratar med kyrkan.”
Sister Elisabeth är Chief Sister och tjänar 80 

000 Shilling (drygt 1 100 kronor) i månaden. 
Lönen räcker till mat, elektricitet och vatten 
men inte till hyran. Hon lever ensam med 
sin elvaårige son. Hon drygar ut lönen med 
att sy och brodera, har ingen egen shamba 
(köksträdgård). Sonen går i privatskola och 
det kostar henne 500 000 shilling per år.
”Jag gör det för att han ska få bra utbildning 

och inte hamna i blåsväder som vuxen, han 
måste ha en chans.”
 Det lilla jag hinner se av Sister Elisabeths sätt 

att bemöta dem som finns i hennes omgivning 
liknar Mrs Mtuis och jag kan inte låta bli att 
ställa min fråga om hur man orkar med att 
vara vänlig:
”Alla vi seglar i samma båt av svårigheter; 

vi har inget idag, men kanske vi har något i 
morgon”, säger hon.

Björn Carlsson

En läkares öga: Illustrerad dagbok från 
ett fattigt afrikanskt land på jakt efter nya 
perspektiv.

Björn Carlsson, Eget Förlag 2002

Beställes från:

Books-on-demand, Box 1329, 621 24  
Visby

Hemsida: www.books-on-demand.com

Lilian Mtui flätar sig. Foto Björn Carlsson
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Östafrikavän i Metroredaktionen?
I gratistidningen Metro finns påfallande ofta 

notiser och små artiklar från Östafrika. Senast 
den 1 september en liten artikel om Zanzibar 
som turistdestination: “I historiska Stone Towns 
gränder trängs bostadshus med palats”. Héléne 
Lundgren som skrivit tar också upp snorkling och 
goda möjligheter att simma med delfiner.

Byråkrati och pengar hindrar läkare
Vi i Rotary’s läkarbank, startad 1988, 

sänder årligen cirka 160 ideellt arbetande 
läkarspecialister till Östafrika, däribland 
även Tanzania, för att hjälpa sjuka och fattiga 
patienter. Vår största satsning är i Kenya, där 
myndigheterna hjälper till och välkomnar våra 
insatser, speciellt bland barnfamiljerna på 
landsbygden.
I Kenya finns vi med våra jeepstafetter men 

också på sjukhus. I Tanzania samarbetar vi med 
olika missionsförbund och deras sjukhus.
Ofta sker våra insatser just i Tanzania med kort 

varsel. Sjukhusets enda läkare råkar ut för en 
egen sjukdom eller en olycka och behöver snabbt 
ersättas. Läkarbankens register över intresserade 
och villiga läkare består i dag av över 600 namn, 
täckande alla behov av medicinsk kompetens. Att 
finna ersättare är därför relativt ganska lätt.
Dock krävs licens och uppehållstillstånd vilket 

om vi har tur kan klaras på fem månader men 
vanligen väntan ett år. Helt orimligt då ett 
sjukhus står utan läkare och med en ständig 
ström av hårt drabbade sjuka medmänniskor.
Senaste nedslående information från 

myndigheterna i Tanzania är att från 1 
juli är kostnaderna för en licens USD 300 
samt för Resident Permit USD 20. En 
administrationskostnad på USD 144 tillkommer 
också. Total kostnad USD 564 (Sek 4.680). Dessa 
belopp skall åtfölja ansökningshandlingarna 
och återbetalas inte även om det nödvändiga 
tillståndet uteblir. Fylliga kuvert når sällan rätt 
mottagare, är en erfarenhet.
Vår vilja och möjlighet att hjälpa de sjuka och 

fattiga i Tanzania har nu ytterligare försvårats 
och innebär sannolikt att våra insatser kommer 
att erbjudas något annat mer välkomnande land 
i Östafrika.

Benny Assarsson - Koordinator

million people worldwide every year, 90 percent 
of them in Africa.

UN News reported that to support 
WHO’s efforts, the Canadian International
Development Agency has pledged US 
$6.5 million over five years to WHO to
help strengthen traditional health 
systems for malaria control and
prevention in Africa.

WHO said local production of the plant 
could mean a drop from the current
$6 to $7 per dose to a more affordable 
$2 per dose, reducing the many
lives lost to malaria. The agency 
estimated that one out of every five
African children dies of malaria before the age 
of five years.

”We will also provide the country 
with pure artemisinin [the active
medicine in the medicinal plant] 
and dihydro-artemisinin to serve as
reference substances so as to guarantee 
the quality of local production,”
Samba said.

He added that WHO would also help 
with the necessary monitoring ”to ensure
the development of the requisite process 
technology locally”.

Serengeti hotat
Serengeti och de världsunika vandringarna av 

främst gnu är hotade av planer på utnyttjande av 
Maraflodens vatten i Kenya. I de övre delarna av 
avrinningsområdet för Marafloden planeras flera 
bevattningsanläggningar och ett vattenkraftverk. 
De snabbt minskade skogsarealerna inom det 
övre avrinningsområdet är också ett allvarligt 
hot. Under normalår förutses inga större 
konsekvenser. Men ungefär vart sjunde år 
drabbas Mara och Serengeti av svår torka med 
stor dödlighet bland det vilda som följd, dock 
inte större än att viltstammarna repar sig på en 
period från några år upp till 15 år.  

För att undvika katastrof ett sådant svårt torrår 
måste bevattning upphöra och vattenmagasinen 
uppströms tömmas med svåra ekonomiska 
konsekvenser för Kenya.

Är Kenya berett att göra detta just när 
efterfrågan på både grödor och elkraft är som 
störst?  Som de nuvarande planerna ser ut drar 
Kenya de ekonomiska fördelarna och Tanzania 
kan drabbas hårt om ekosystemet i Serengeti 
bryter samman.

Gnu attackeras av krokodil i Serengeti

Babianer i vägen!

Babianer i Lake Manyara sjuka 
I april observerades att babianhanar i Lake 

Manyara-parken lider av en venerisk sjukdom 
som får deras könsorgan att ”ruttna bort” och 
slutligen falla av. Upp emot 200 djur tros vara 
sjuka och några har dött. Undersökningar pågår 
för att klargöra vad det rör sig om för sjukdom. 
Än så länge verkar utbrottet begränsat till Lake 

Mayara-parken. Det är tidigare känt att babianer 
drabbas av veneriska sjukdomar. 

Följ med upp på Kilimanjaro
Medborgarskolan i samarbete med flera lokala 

sponsorer i Gävle ordnar en studiecirkel om 
Kilimanjaro i höst, som förberedelse för en 
bestigning i januari. Ledare för expeditionen 
är Leif Palo, äventyrare, kampsportare, dykare, 
bergsklättrare och inte minst resenär.

Måndagen den 25 augusti var det upptakt 
med information och bildvisning från en 
bestigning Palo gjorde julen 2001. De flesta 
går den så kallade turistleden från Marangu 
på sydostsluttningen. Denna bestigning utgår 
från Machame på västra sidan. Nervägen tar 
man Mwekaleden. Lokal guide är Palos vän 
Robinsom som snart varit upp på Kilimanjaro 
200 gånger.

Bland de medverkande under förberedelserna 
märktes Olle Wallin, Svetanmedlem, fd 
volontäradministratör, Karibu-aktiv, inne-havare 
av Medverksta´n m m. 

Intresset i Gävle var stort, ett 70-tal personer 
trängdes i lokalen. Många fick endast ståplats. 
Ett liknande arrangemang genomfördes av 
Medborgarskolan i Enköping med 21 personer 
1998.

 
WHO supports indigenous 
malaria medicine
NAIROBI, 6 May (IRIN) - The World 

Health Organisation (WHO) announced on
Monday that it would provide techni-
cal support to Tanzania for the
commercial production of a plantbased 
medicine reported to have the
”highest cure rate” for malaria, UN News 
reported.

The medicinal plant of Chinese origin, 
whose scientific name is artemisia
annua, is grown in Tanzania’s southern 
and northern highlands. WHO said
its experts recently made a field visit 
to Tanzania, and found that local
production of the medicine was viable.

WHO reported that the raw plant 
was being exported to Europe for
processing into anti-malarial medicines, 
that are then imported by African
countries ”and sold at a cost far beyond the 
means” of those in need.

”We are certainly excited by the 
prospects [for commercial production and
marketing in Africa] of this medicine 
because it will be more affordable
to those who need it the most,” Ebrahim 
Samba, the WHO regional director,
said. WHO has been involved in the 
battle against the disease that kills a
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Elefanttragedi
I TV2:s serie Naturfilm visades den 9 september 

filmen “Elefantfamiljen” inspe-lad i Kenya och 
Tanzania. Elefanterna i Amboseliparken nordväst 
om Kilimanjaro är väldokumenterade sedan 
många år. Vi fick följa några familjers öden 
och långa vandringar i sökandet efter vatten 
och föda under det svåra torråret 2000 då hela 
Amboselisjön torkade ut och blev en saltöken. 
Många elefanter dog i umbäranden detta år. Flera 
dödsfall fick vi följa på obehagligt nära håll.

Ny ambassadör
Torvald Åkesson har utsetts till att efterträda 

Sten Rylander som Sveriges ambassadör i Dar 
es Salaam.

gäller produkter och marknadsföring, samt 
skydd och spridning av information om de 
mänskliga rättigheterna, främst för kvinnor, 
barn, handikappade och minoriteter. Rättvis 
handel innebär jämlikhet och lika möjligheter 
för kvinnor och män, omtanke om miljön, en 
hållbar utveckling, stabila handelsrelationer 
och förädling av produkter i ursprungslandet 
så långt det går. 

Med dessa stolta paroller ringande i öronen reste 
i somras ett 20-tal elever till Tanzania och Kenya 
efter att på distans ha studerat rättvis handel på 
Röda Korsets folkhögskola i Mariefred sedan 
början av året.

Väl framme delade man upp sig på fyra olika 
grupper som var och en med speciell inriktning: 
the, kaffe, textilier och hantverk. Med buss, tåg, 
båt, och privatbilar tog de sig fram till sina i flera 
fall mycket avlägsna studiemål. 

Fältstudierna avkastade en rad intressanta 
och detaljerade rapporter som i kortare 
sammanfattningar och kommentarer redovisades 
vid ett seminarium på Röda Korsets skola i 
Mariefred lördagen den 23 augusti.

Ännu en kurs genomförs under 2004 med 
start den 12 januari och avslutning den 10 
december. Anmälan skall vara inne senast den 
1 november. Bakom kursen står folkhögskolan 
i Mariefred i samarbete med ett halvdussin 
biståndsorganisationer.

Norden och Afrika då och nu
Först efter de stora upptäcktsresorna på 1400- 

och l500-talen tog sig de första svenskarna till 
Afrika. Under den perioden genomgick Sverige 
en process som mycket liknar den som många 
unga stater i Afrika genomgår i dag, skriver 
Lennart Wohlgemuth i det svenska bidraget 
till en 50-sidig skrift om de nordiska länderna 
och deras relationer till Afrika nu och då. 

Under 1600-talet startade familjen de Geer, 
handelsmän och finansiärer med ursprung i 
Belgien och med goda kontakter i Amsterdam, 
handel med Västafrika. Svenska Afrikakompaniet 
bildades 1649 och i april 1650 ankrade deras 
skepp upp vid Cabo Corso, i dag Ghana. Ett avtal 
slöts med den lokale kungen vilket gjorde det 
möjligt att etablera en svensk koloni. Artikeln 
skildrar sedan utvecklingen fram till våra dagar. 
Sveriges bidrag till frigörelsen i Södra Afrika 
redovisas relativt ingående liksom Sidas roll. 
Skriften, The Nordic Countries and Africa- 
Old and New Relations, kan beställas genom 
Nordiska Afrikainstitutet, Box 1703, 751 47, 
Uppsala.

VI-skogen får ny chef
Gert Nyberg avgick med omedelbar verkan i 

juni från posten som chef för VI-skogen efter 
en schism med styrelsen. 

Lennart Hjalmarsson som är vd för Kooperation 
utan gränser är nu även vd för VI-skogen. 
I pågående omorganisation av VI-skogen 
kommer vd-posten att delas och en ny post 
som specialist på agroforestry och fältarbetet 
kommer att inrättas.

Bojkotten mot Nestlé fortsätter
Nordisk arbetsgruppen för internationella 

amningsfrågor (NAFIA) har sedan 1981 drivit 
en bojkott mot Nestlés produkter. 

riktat mot unga människor.

Tolv avlägsna och fattiga distrikt är utvalda att 
delta i programmet som nu finansierar under 
fem år. Programmet samordnas av Tanzanias 
AIDS-kommission och presidentens kontor för 
regionalisering och lokal administration.  

Elefantfonden
Gunnar Huntin som driver Elefantfonden 

tillsammans med sitt safariföretag tar nya tag 
med förnyad fordonsflotta och nya tält mm. De 
senaste åren som varit svåra för turistnäringen 
har han använt för konsolidering och för att 
arbeta upp nya destinationer. Bland annat 
erbjuder han nu också gorillasafari i Uganda 
och Rwanda.  

Åkesson är nu administrativ chef 
på IDEA (International Institute 
for Democratic and Electoral 
Assistance). Han har tidigare 
varit personalchef på SIDA och 
tjänstgjort på flera biståndskontor, 
dock inte i Afrika

Vid en amningskonferens i Arusha med 350 
deltagare, därav över 20 svenskar, noterades 
bland annat att kommersiella krafter propagerar 
för artificiell uppfödning med hänvisning till 
att det minskar risken för att barn smittas 
av HIV. Professor Michael C Latham från 
Cornell University i NY hävdade att artificiell 
uppfödning innebär ett mycket större hot mot 
barnen än risken för överföring av virus från 
HIV-positiva mödrar till deras barn. 

Svetans styrelse har ställt sig bakom bojkotten 
mot Nestlé.  Den omfattar även produkter från 
Findus som år 2000 köptes av Nestlé. De som 
aktivt vill stödja bojkotten kan vända sig till 
Ulla Jonsdotter, tel 08-88 36 64.

På jakt i Tanzania efter rättvis 
handel
Med rättvis handel menas respekt och 

hänsyn till människor, miljö och kultur, goda 
arbetsförhållanden och rättvisa priser till 
producenter och andra handelspartners. Ett 
rättvist pris skall täcka kostnader för en skälig 
inkomst, skydd för miljön och ekonomisk 
trygghet. Rättvis handel innebär också öppna 
strukturer och dialog mellan alla aktörer vad 

Koffeinfritt direkt på busken
Med genteknik har nu tagits fram en kaffesort 

där koffeinet minskats med 70 %.  Koffeinfritt 
kaffe är mycket populärt i USA men i Europa 
används det mest av personer med högt blodtryck 
och av dem som har svårt att sova efter att ha 
druckit kaffe på kvällen. 

Det nya kaffet väntas ersätta den nuvarande 
dyra industriella processen för att minska 
koffeininnehållet. 

Air Tanzania expanderar 
Det ombildade Air Tanzania Company Limited, 

ATCL, har genom samarbete med South African 
Airways förnyat flygplansflottan och utbildat 
personalen. Man planerar att ta upp hela 16 nya 
destinationer i år.

Man har under året lyckats höja punktligheten 
från svaga 54 % i maj till upp emot 90 %.

5,4 millioner US $ mot sjukdomar
Den amerikanska fonden Global 

Fund to fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria anslog i juli 5,4 millioner $ 
till ett upplysningsprogram främst 

Ett stort mål har uppnåtts för elefantfonden 
i och med att Manyara Ranchområdet som 
förbinder Lake Manyara- och Tarangireparkerna 
nu utgör ett skyddat område. Området tillhör nu 
Tanzania Land Conservation Trust och förvaltas 
av African Wild Life Foundation.  Huntin har 
arbetat sedan 1986 för att få denna viktiga 
korridor skyddad.  

Området  norr om korridoren, Kwakuchinja, 
används av Mweka Wildlife College som 
övningsområde. Elefantfonden har nu påbörjat 
ett samarbete med skolan för att förbättra 
utbildningen, främst när det gäller elefanter.  

Ett annat projekt är ”Operation Savannah” 
det stora område i Riftdalen som gränsar till 
Serengeti, Ngorongoro, Lake Manyara och 
Tarangire. Här vill Elefantfonden utveckla 
turismen i samarbete med masaierna och stärka 
skyddet för natur och djur inom området.

Man har nyligen flyttat in i ett nytt och 
större kontor i Arusha och har nu också ett 
kontaktkontor i Emmaboda, tel 0471 -102 93.
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“Om Tanzania är den klassiske bistånds-
mottagaren så är Sverige den klassiske 
biståndsgivaren”.
Dessa ord står att läsa i en krönika tidningen 

The East African - gemensamt organ för de tre 
östafrikanska länderna Tanzania, Kenya och 
Uganda.

Den politiske analytikern Michael Okema, som 
skrivit artikeln, påminner om Nyerere-tiden då 
Sverige var det enskilda land som pumpade 
in mest pengar till det nyligen självständiga 
Tanzania. Under 70- och även 80-talets 
biståndsyra antogs solidariteten och medkänslan 
växa proportionellt med biståndsmiljonema. 
Men, som Okema påpekar, resultatet blev - som 
alla sedan länge vet - fullständig katastrof. Det 
planekonomiska system som byggts upp med stor 
hjälp från inte minst Sverige gjorde att landets 
ekonomi kollapsade. Biståndsmiljardema hade 
gjort Tanzania till ett av de mest biståndsberoende 
länderna i världen.

Ingen helhetsbild?
Okema menar att svenskarna alltid haft, och 

fortfarande tycks ha, en ”sentimental” inställning 
till bistånd. Framförallt vänder sig Okema mot 
svenskarnas oförmåga att se helhetsbilden när 
det gäller att analysera orsakerna till problemen. 
Resultatet blev att biståndsinsatserna allt som 
oftast utgjordes av på förhand dödsdömda projekt 
inom små specifika segment av ekonomin.

Nytt solenergiprojekt
Anledningen till att artikelförfattaren nu blickar 

tillbaka är att han tycker sig se en återgång till 
just denna felsyn när han ser ett nytt svenskt 
projekt som går ut på att förse tanzaniska 
småbönder med solenergi. Här kommer också 
den svenska sentimentaliteten in, menar han.

Småbönderna i Tanzania antas inte i lika 
hög grad ha gynnats av den nya ekonomiska 
ordningen i landet, och vad är då inte naturligare 

för de moraliska och sentimentala svenskarna 
än att stödja just dessa.

Okema drar slutsatsen att utan förståelse varför 
det gick snett tidigare, är det troligt att det går 
snett igen. Underförstått menar han att Sverige 
ännu inte förstått varför det gick fel under den 
tidigare biståndsepoken.

Mer bistånd = bättre bistånd?
Med beaktande av dagens svenska biståndsdebatt 

och inte minst riksdagsbeslutet från hösten 
2002 så framstår Okemas slutsats som fullt 
rimlig. Sverige skall inom några år ge minst en 
procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, har 
regeringen och dess stödpartier beslutat.

Än en gång har vi alltså bestämt att mer bistånd 
är detsamma som bättre bistånd. Det pågår 
också en diskussion om vilka länder som skall 
få bistånd och vilka kriterier som skall användas 
för att bestämma om ett land är en rättmätig 
biståndsmottagare eller inte. Denparlamentariska 
utredningen Globkom föreslog förra året dels att 
antalet länder som Sverige skall ha ett långsiktigt 
samarbetet med bör minska från dagens 45 till 20, 
och dels att demokrati och mänskliga rättigheter 
skall vara urvalskriterier för dessa länder. Redan 
innan vi vet hur många länder vi skall bistå och 
på vilka grunder så har vi således bestämt att det 
totala biståndet räknat i kronor skall öka.

Resultatet kan bli att betydligt färre länder - i 
dag är det förmodligen långt färre än 20 länder 
som uppfyller kriterierna - plötsligt får betydligt 
mer i bistånd. Risken för nya misslyckanden 
typ Tanzania, kunde knappast varit större. De 
negativa effekterna när ett land övergöds med 
biståndspengar är ju väl kända. Eller borde vart 
fall vara det.

Om Sverige exempelvis skall stödja 
småjordbruken i Tanzania, liksom övriga delar 
av landets näringsliv, att bli mer effektiva 
och produktiva är det viktigare att fortsätta 

uppbyggandet av en fungerande kreditmarknad 
så att lån kan bli tillgängliga även för de utan 
personliga kontakter eller riklig tillgång 
på kontanta medel. Det behövs striktare 
civillagstiftning och fungerande regelverk 
rörande bland annat äganderätten. Det behövs 
också ett skattesystem värt namnet system.

Svenskar ger mer - till nytta for vem?

Eduardo S. Tingatinga blev under 60-talet 
känd som upphovsman till en konstyttring 
som knöts tills hans nya hemland Tanzania. 
I dag är “Tingatinga” ett tanzaniskt 
konstbegrepp,  mest känt i Tanzania och 
Kenya samt i de nordiska länderna.
Till skillnad från de flesta andra tanzaniska 

bildskapare, som skär i trä, var Tingatinga 
målare. Han hade ingen formell konstutbildning 
och hade aldrig besökt någon konstskola - hans 
målningar uppstod genom en önskan om att 
uttrycka sig med hjälp av masonit, målarfärg 
och pensel. Hans budskap var lätt att förstå, 
därför att han koncentrerade sig på ting och 
händelser som folk kände till. 

Tingatinga, och senare den grupp målare som 
fått sitt namn efter honom, målar djur, fåglar, 
människor och händelser från bushen och 
byarna. Det lever och är äkta. Man behöver 
inte ha studerat konsthistoria för att se vad 
bilderna föreställer. 

Tingatinga från Mindu
Tingatinga föddes i den lilla byn Mindu i 

Tunduru vid gränsen till Mocambique 1935. 
Uppväxtåren var en kamp för brödföda och 
överlevnad, som för de flesta andra barn i 
Östafrika. Som ung man bestämde han sig dock 
för att resa till huvudstaden Dar es Salaam för 
att pröva lyckan. Men det var först, paradoxalt 
nog, när Tanzania blev självständigt och hans 
arbetsgivare gav sig iväg, som Tingatinga på 
allvar satte igång att måla. Kampen för brödföda 
ställde honom nu inför nya utmaningar. Han 
hade sett att målare från Kongo hade sålt billiga 
tavlor med stereotypa afrikanska motiv på hotell 
i stadens centrum. Tingatinga skaffade sig också 
lite färg och en pensel från en vän - hittade 
ett stycke masonit, och gjorde sin första bild. 
Den visade han upp utanför Morogoro Stores 
i Oyster Bay - ett då i huvudsak europeiskt 
bostadsområde - där kolonialtjänstemännen nu 
bytts ut mot expertfamiljer på tvåårskontrakt. 
Han fick målningen såld för hela 10 shilling! 

Cykellack
Det blev början på hans nya karriär. Han 

köpte in mera material och började måla fritt. 

På vänners inrådan bytte han snart från vägg- 
och takfärg till cykellack, som hade kraftigare 
färger och större briljans. 

Så börjar berättelsen om Tingatingas karriär 
som målare, och den grupp som så småningom 
skulle bära hans namn. De ursprungliga 
åtta konstnärerna i gruppen tillhörde alla 
Tingatingas familj. Tingatinga dödades 1972 
av ett vådaskott, men efter en kort nedgång 
fortsatte den gamla kärnan som ett kooperativ 
med ordförande, sekreterare och kassör. I sitt 
måleriska formspråk bär de varsamt vidare arvet 
från mästaren. 
 
 Text:  Jesper Kirknaes

Kalender
På Habaris omslag finns denna gång 

Tingatinga-bilder från Afrikagruppernas 
väggkalender 2004. Man har använt 13 motiv 
från Tingatinga och Tingatingagruppen, 
fotograf är Jesper Kirknaes. Några av 
dem finns att köpa i Världsbutikerna som 
vykort.

Tingatinga - måleri med tradition

För billiga projekt?
”Problemet” är att denna typ av stöd inte alltid 

är tillräckligt kapitalkrävande. Det kan således 
bli svårt att uppnå l-procentsmålet. För att 
uppnå detta av riksdagen fastställda mål kan 
det bli nödvändigt att på nytt övergå till mer 
kostsamma projekt. Den reformering av det 
svenska biståndet som faktiskt skett de senaste 
åren riskerar därmed, åtminstone delvis, att gå 
om intet.

Det kommer att kosta på att öka solidariteten. 
Inte bara för svenska skattebetalare, utan 
förmodligen även när det gäller den långsiktiga 
utvecklingen i de länder som kommer att få del 
av vår ökade solidaritet. Men hur vore det om vi 
minskade vår - tydligen välkända - sentimentala 
inställning till bistånd, och istället försöker se 
verkligheten. Varför gör vi inte som den inhemske 
krönikören i The East African föreslår och frågar 
oss varför det gick snett tidigare?      

Per Krause                                                               

Brunnsprojekt - för billigt?  Foto: Orgut
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