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Urbanisering
Nittonhundratalet har kallats stadsexplosionernas tid. Antalet stadsbor har ökat med 1.25
miljarder, stora städer har blivit jättestäder.
År 1940 levde en person av åtta i en stad och
en av hundra i en stad med mer än en miljon
invånare. 1980 var det en av tre som levde i
en stad, respektive en av tio som levde i en
miljonstad. Nu sker den största tillväxten i
tredje världens städer; städer som Nairobi,
Dar es Salaam, Lusaka, Lagos och Kinshasa
har sjudubblat sina befolkningar på 30 år
mellan 1950 och 1980 och invandringen har
bara fortsatt.

Varför flyttar man?

Varför flyttar man från landet till staden?
Det finns det som drar mot staden respektive
skjuter på från landsbygden (pull- och pushfaktorer).
Pull:
- städer och urban centres tros erbjuda bättre
anställningsmöjligheter och högre löner fast
tillgänglig statistik visar att fler är arbetslösa i
staden än på landet.
- man tror också att det finns bättre
tillgång till medicinsk service, rent vatten,
fungerande avloppssystem och rikare
utbildningsmöjligheter.
- till detta får man lägga att stadslivet med
sitt neonljus och chansen att finna lyckan
lockar.
Push:
- överbefolkning leder till brist på brukbar
jord.
- dåliga jordbruksinkomster på grund av
dåliga skördar, skuldsättning och statliga
avgifter och fasta priser.
- dåliga levnadsvillkor som brist på social och
medicinsk service, utbildningsmöjligheter.
För den vanliga, fattiga familjen som flyttar till
Dar kan man nog utgå ifrån att livet inte blir
någon dans på rosor.
Afrika söder om Sahara har haft den sämsta
ekonomiska utvecklingen samtidigt med den
största ökningen av stadsbefolkningar under
de senaste femton åren.
I Tanzania bor 75% av befolkningen på landet
och 50% av BNP kommer från jordbruket.
En fjärdedel av befolkningen, eller ungefär
nio miljoner människor, bor i tätorter.
De sex största städerna genererar en tredjedel
av BNP varav Dar står för 17 %. (World Bank
Development Report).
I en rapport, som publicerades 1999/2000 med
titeln Entering the 21st Century, Tanzanian
National Urban Development Policy, har man
klassificerat tätorterna på följande sätt:
City: Mer än 500 000 invånare varav 75% är
verksamma utanför jordbrukssektorn. De skall
vara centrum för handel, byggnads- och andra
industrier. Enligt denna klassifikation är Dar,
Dodoma, Mwanza, Mbeya och Arusha cities.
Municipality:
Mellan
100 000
och
500 000 invånare och 60% av befolkningen

engagerad i ekonomiska aktiviteter utanför
jordbrukssektorm.
Town: 30 000 till 100 000 invånare och
50% av befolkningen sysselsatt med annat än
jordbruk.
Urban centre: 5000 till 30 000 invånare
varav 30% inte är sysselsatta inom
jordbrukssektorn.
Rural service centre: 2000 till 5000 invånare.
Där skall finnas småindustri och hantverkare,
affärer, tillgång till utsäde och gödningsmedel
för jordbruket, jordbrukskassa och bank.
Tanzania har länge drivit en bypolitik, dvs
man gynnade landsbygden mera än städerna
efter självständigheten. Världsbanken föreslog
byutveckling för storskaligt jordbruk och
ujamaa-programmet är välkänt. Nu har
man skiftat fokus och enligt Världsbanken
måste städerna betydelse öka i ekonomiskt
avseende. Ökningen av antalet urban
centres och deras storlek kan då vara en
hoppingivande trend men det är inte en enkel
lösning. I en nyligen publicerad rapport om
fattigdomsbekämpningen, Poverty and Human
Development Report 2002, krävs förbättringar
för att målet att halvera fattigdomen till år
2015 skall uppnås. Ekonomiska reformer och
högre tillväxt har lett till att antalet fattiga
har minskat, särskilt i storstäderna. Någon
märkbar förbättring kan inte märkas på
landsbygden men man tror sig om att kunna
nå målen för städernas del (Omvärlden nr
3, 2003). Satsningarna på utbildning och
sjukvård måste utökas i utsatta områden.

Kortsiktighet

I utvecklingsansträngningarna har man ofta
förbisett den sociala delen och satsat på
kortsiktiga ekonomiska vinster. Människor
som flyttar till oplanerade områden i städerna
saknar ofta service av olika slag. Hur man
skall lösa problemen med infrastrukturen har
blivit en allt större fråga för myndigheterna i
städerna.
Tanzania är anslutet till FNs program
World Summit for Social Development,
(WSSD). Vicepresident’s office ansvarar för
programmet att utrota fattigdomen. Klyftorna
har ökat, de allra fattigaste har inte fått det
bättre och hushåll där försörjaren är en kvinna
har det ofta allra sämst. Till de fattiga räknas
småbönder och människor som arbetar i den
informella sektorn i staden. Den informella
sektorn är ännu outvecklad, oorganiserad och
dåligt samordnad vilket gör utövarna sårbara
på grund av brist på säker och stadig inkomst.
Svårigheter för informella sektorn:
- avsaknad av tillstånd att sälja varor
- konkurrens med importerade varor vilket
medför att man hellre köper och säljer än
startar tillverkning
- svårigheter att låna pengar till startkapital
- otillräckligt stöd från myndigheter

Lagstiftning
Local Government Reform Agenda 1996-2000
skulle bli lösningen på problemet med lokal
administration. Man får nu sluta kontrakt, ta
upp kommunal skatt, göra en budget och följa
upp den. Den dåliga ekonomiska situationen är
det största hindret för att skapa en fungerande
infrastruktur.
Bristen på samordning mellan stat och
kommun har gjort att utvecklingen i tätorterna
inte blivit vad den borde kunnat bli med
stöd av Local Government Reform Agenda
1996-2000. Det stora problemet tycks vara
samordning av tomt- och markfördelning
vilket också gett rika tillfällen till korruption.
Frågorna rörande livet i städerna är många.
Planeringsarbete
och
bostadsbyggande
har blivit stora ämnen (Skaare, Cadstedt,
Vestbro). Den informella sektorn belyses i
artiklarna Jordbruk i stan och Ägg och
spenat. Mycket mer skulle kunna sägas om
den informella sektorn som omfattar allt från
gatuförsäljning och hantverk till prostitution
och transporter. I städerna har så kallade City
Based Organisations (CBO) vuxit upp och
kommit att spela en stor roll. Dr Nnundumas
avhandling (Ägg och spenat) handlar om
sådana organisationer. Jordbruk i stan handlar
om miljöfrågor och livsmedelsförsörjning.
Artikeln Masajer i storstan visar att det
moderna livet i stan visst inte alltid medför
förbättringar för alla grupper. Det nya livet kan
medföra sociala och kulturella förluster som
knappast går att reparera. Andra grupper som
är särskilt utsatta i stadslivet är flyktingarna
från det frankofona Afrika. Flera intressanta
arbeten handlar om dem och deras rädsla att
avslöja sin rätta identitet och löpa risken att bli
återförvisade till de särskilda bosättningarna i
jordbruksdistrikten. Nästa nummer av Habari,
som skall handla om minoriteter kommer
kanske att återkomma till dessa frågor. Många
andra frågor är föremål för forskning och
väntar på sitt svar.
Katarina Beck-Friis
Källor och vidare läsning:
Managing the urban transition in Tanzania:
study tour report 2000. Ed. By Geir Tonstöl
m.fl, Kristiansand 2000.
”Wakimbizi, wakimbizi”, Congolese boys´
and girls´ perspective on life in DaresSalaam.
Mann, 2002,
The Local Government Reform Process in
Tanzania. Baker, Kristiansand 2002.
Crisis, Urbanization and Urban Poverty
in Tanzania. Lugalla, University Press of
America, 1995.
Fear in Bongoland, Burundi Refugees in
Urban Tanzania. Sommers, New York 2001.
Urbanizing Tanzania: Issues, initiatives and
priorities. Ed. by S. Ngware, Dar es Salaam
University Press 1996.
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Dar es Salaam:

Växer över alla breddar - i onödan!
År 1969 gjorde artikelförfattaren Dick
Urban Vestbro ett fältarbete om bostäder i
Dar es Salaam. Staden hade då ca 300.000
invånare. Trettio år senare besökte han
åter Dar. Då hade staden vuxit till nästan
3 miljoner. Den kraftigaste tillväxten
skedde på 60- och 70-talen. När det gick
som snabbast växte Dar med upp till 10%
per år.

Urban sprawl

Ett resultat av Dars snabba tillväxt är att
stadens bebyggelse tar alltmer mark i anspråk.
År 1941 låg stadskärnan 3-4 km från de
yttersta av de bebyggda områdena. 1978 hade
denna siffra växt till 15 km. Idag måste man
färdas 25-32 km mot norr, väst och söder. Det
klarar man inte till fots. Ytterst få cyklar. Med
bil eller ’daladala’ kan det ta en timme att
komma till jobbet.
Att åka ’daladala’ eller buss är inte billigt
för en låginkomsttagare. I en avhandling av
John Lupala (se referens) visas att boende i
Mbezi (i närheten av universitetet) betalar upp
till 20.000 shilling i månaden för att komma
till jobbet. Det innebär 50% av minimilönen
för en statsanställd. Bättre vägar kan inte
lösa problemet annat än marginellt. Det som
behövs är ett mer effektivt markutnyttjande.
Begreppet ’urban sprawl’ används för att
förklara detta fenomen. Begreppet innebär
inte bara att staden sprider ut sig utan också
att stadsbyggandet tar onödigt mycket
mark i anspråk. Breda vägar och gator,
mycket grönområden, överbliven mark, låg
exploatering och stark funktionsseparering
anges som orsaker till urban sprawl.
Resultatet blir långa arbetsresor, dyra infrastrukturinvesteringar, miljöförstöring och
brist på trivsamma stadsmiljöer.

Dar är inte tättbebyggt

Bostadsbebyggelsen i afrikanska städer
domineras av självbyggda envåningshus mitt
på en bit mark. Även om tomterna är små och
husen ligger ganska tätt har dessa områden
ett exploateringstal på 0,2 till 0,4, vilket är
betydligt lägre än i europeiska städer, där etalet1 kan ligga på mellan 1,5 och 2,0.
Ofta kallas oplanerade, fattiga bostadsområden för ”tättbebyggda”. Det är inte
korrekt. Det som stämmer är att bostäderna
är överbefolkade med människor. I Dar es
Salaam har de flesta familjer inte råd med
mer än ett rum. Det innebär att en familj
på 4-7 personer ofta tvingas dela på 10-15
kvadratmeter. Det varma klimatet gör att
många sysslor kan utföras utomhus, men
utrymme inomhus behövs för att sova och
förvara hushållets ägodelar.
1
Exploateringstalet e = bebyggelsens boyta
dividerad med markytan, där man ofta låter
gatyta och andra fria ytor ingå.

Karta över de inre delarna av Dar es Salaam, ungefär så som staden utvecklats fram till 1978.
De mörka fälten visar områden som fortfarande domineras av grönska, en tillgång som snabbt
håller på att försvinna när staden förtätas.
Trots att trångboddheten är stor i Dar es
Salaam är befolkningstätheten inte hög.
Lupalas avhandling visar att staden under
årens lopp haft mellan 45 och 80 personer
per hektar från 1900-talets början fram till
idag (med en svårförklarlig topp på 130 p/ha
1945). På 1990-talet har tätheten sjunkit. Idag
har Dar ett genomsnitt på 52 personer per
hektar. Denna siffra kan jämföras med 800
p/ha i Jakarta, 3.500 p/ha i de tätaste delarna
av Bombay och 6.000 p/ha i Hongkong. Dessa
siffror visar att Dar es Salaam är en av jordens
mer glesbefolkade storstäder.

Rasistisk stadsplanering

Det koloniala stadsbyggandet byggde på
principen att skilja olika rasgrupper åt. I en
plan för Dar es Salaam 1941 angavs strikt
separering mellan europeiska, asiatiska och
afrikanska områden. Områden som Seaview,
Upanga och Oyster Bay reserverades för vita.
De ansågs attraktiva för att de gav svalkande
havsbris, skön utsikt och ett betryggande
avstånd till afrikanska områden, där
malariamyggorna ansågs bli särskilt farliga
smittbärare. Det dominerande bostadsidealet
var bungalowen, en stor villa med vidsträckt

tomt runt omkring. Denna bebyggelsetyp gav
ett exploateringstal på 0,1 eller lägre. Ofta
skildes rasområdena med buffertzoner, vilket
ytterligare bidrog till låg täthet.
Ett av de afrikanska områden som avskildes
från övriga var Kariakoo. Detta område
fick sitt namn efter ’Carrier Corps’, dvs
de afrikanska soldater som tjänstgjorde
som bärare under första världskriget. Som
belöning fick de rätt att bo i ett stadsområde
(vilket normalt inte tilläts eftersom afrikaner
av kolonialisterna ansågs för evigt höra till
landsbygden). Kariakoo delades in i tomter på
15 gånger 20 meter, vilka gavs till medlemmar
i Carrier Corps. Ägarna fick sedan fick bygga
sina hus utan strikta krav från den koloniala
myndigheten. De allra flesta byggde s.k.
swahilihus med en veranda mot gatan, en
korridor i mitten, 2-4 rum på varje sida om
korridoren och en liten bakgård med pit
latrine, tvättplats och ibland ett litet rum för
matlagning. Husägaren kunde sedan livnära
sig på att hyra ut rum åt andra, ofta ett rum
per hushåll.
Om gatorna tas med i beräkningen fick
Kariakoo med denna typ av bebyggelse ett
exploateringstal på 0,3 - 0,5. När rasismen togs
bort från den koloniala bygglagstiftningen på
1950-talet ersattes African housing med ’High
density housing’; Asian housing med ’Medium
density housing’ och European housing med
’Low density housing’. Därigenom kom
området mellan Kariakoo och hamnen att
kallas ’medium density’ fast det i själva verket
hade en täthet som var betydligt högre än
Kariakoo. Den ändrade beteckningen var ett
sätt att ha rasindelningen kvar fast det skulle
se ut som om man tog bort den.

Kariakoo – nytt stadslandskap

På de senaste 20 åren har Kariakoo
omvandlats kraftigt. Swahilihusen har i snabb
takt ersatts av byggnader av armerad betong på
ända upp till 12 våningar. Lupalas avhandling
visar att gällande bestämmelser åsidosätts så
att byggnaderna ofta placeras alldeles intill
varandra. Det innebär att vissa rum inte får
dagsljus, att genomluftning omöjliggörs och
att grannens balkong inte får någon utsikt.
Andra nackdelar är buller, avgaser och en hög
kriminalitet.

Det som händer i Kariakoo visar på en radikal
förändring av Dars stadslandskap. De höga
husen syns på lång väg och står i kontrast
till grönskan på Mnazi Moja2. Kariakoo har
blivit ett center för handel, småindustri och
kontorsverksamhet. Forfarande finns mycket
bostäder kvar i området. Kariakoo är ett typiskt
exempel på intensiv funktionsblandning,
något som är typiskt för många storstäder i
u-länderna idag.
Förtätningen i Kariakoo kan sägas fortplanta
sig i viss utsträckning längs de viktigare
vägarna i Dar es Salaam. Där utvecklas en
intensiv företagsamhet, vilket i sin tur ökar
trycket på att utnyttja marken intensivare.
Längs de större vägarna in till centrum syns
idag byggnader på 2-4 våningar. Bakom
bandet av kommersiella lokaler ligger
bostadsbebyggelsen.

Folklig bostadsutveckling

Minst 2/3 av Dar es Salaams befolkning bor i
spontant framvuxna områden utan fungerande
infrastruktur
som
regnvattenavrinning,
asfalterade gator, rent vatten, avlopp eller
sophantering. Trots att områdena utvecklats
utan formell tomtindelning och normal
stadsplanering kan man inte säga att de
är olagliga. Pga bristande resurser och en
planering som är illa anpassad till verkligheten
har det utvecklats ett folkligt system för
reglering av markägande och byggande.
Nästan all mark i Tanzania är statligt ägd. Det
officiellt förordade systemet är tomträtt. Detta
förutsätter att fastigheter bildas och att bevis
på fastighetsägande registreras hos en behörig
myndighet. Så sker sällan. Istället sätter den
som slagit sig ner på en bit mark ut sin egen
tomtgräns och ber om grannarnas välsignelse.
Den lokale politiske ledaren (mtaa leader)
godkänner ofta rätten till marken och huset
när tomten bebotts tillräckligt länge. Den som
på detta sätt skaffat sig en fastighet billigt kan
2
Mnazi moja betyder ’en kokosnötspalm’ på
kiswahili. Det område som fått detta namn
planerades både som en park och en buffert
mellan Kariakoo och de centralare delarna
av Dar. Parken domineras av inte en utan
många palmer, och är fortfarande en populär
plats för fritidsaktiviteter av olika slag.

Flygbild över Kariakoo. I mitten av kvarteren syns kvarvarande swahilihus i en våning, medan
höga hus i armerad betong dominerar längs gatorna.

sedan sälja sitt hus. Ofta skaffar han/hon ett
intyg från grannarna och mtaa leader. Vid en
eventuell tvist gäller intygen som bevis på
äganderätt. Stadsplaneringen är dock ännu
inte anpassad till den folkliga självreglerade
situationen. I en intressant rapport om
markägande och bostadsutveckling i Dar es
Salaam visar professor Kombe vid USDM
att planerarna ’motvilligt accepterar’ det som
händer på marken. Den tanzaniska staten har
på högsta nivå förstått att planeringsapparaten
måste anpassas till verkligheten, men denna
insikt har ännu inte slagit igenom i en mer
framsynt politik på lokal nivå.

Förtätning nödvändigt

I de spontant utvecklade områdena sker en
kontinuerlig förtätning. I en nyligen framlagd
doktorsavhandling av Huba Nguluma visas
hur befintliga hus förlängs med ytterligare
rum tills marken mellan husen inte rymmer
fler hus. Nya hustyper utvecklas. Swahilihus
mister sin ursprungliga karaktär genom att
korridoren görs om till bostadsrum eller genom
att bakgården fylls med nya rum. Ett resultat
av denna utveckling är att inomhusklimatet
försämras genom att genomluftning av
rummen försvåras. Ett annat resultat är att
utrymmen för spontana aktiviteter utomhus
försvåras.
Ytterligare ett resultat av den spontana
förtätningen är att husägare börjar bygga
hus i två våningar. Detta är ett sätt att
öka exploateringen utan att ta bort all
användbar yta mellan husen och utan att
försämra inomhusklimatet. Nguluma visar
att bostäderna i informella områden snabbt
övergår från ler- och stolpmaterial till
betongsten och plåttak. Båda dessa material är
olämpliga för det heta klimat som råder längs
Tanzanias kust. I det område hon studerat
(Hanna Nassif) har Nguluma intervjuat ett
stort antal boende om deras inställning till
modernisering. Studien visar att det finns ett
mycket starkt önskemål om modernisering
och att önskemål om traditionella husformer
saknas helt. De intervjuade identifierar
moderna hus med korrugerad plåt, betongsten,
vattentoalett och separata rum för sovande,
umgänge och matlagning.
Trots att inomhusklimatet ofta är olidligt i
betong- och plåthusen verkar de boende inte se
’moderniteten’ som orsaken till detta. Cement
och plåt har inte bara dåliga klimategenskaper,
de är dessutom dyra och kräver stora mängder

energi för att tillverkas. Nguluma avslutar
sin avhandling med förslaget att använda
förbättrad lerbyggnadsteknik för att få både
behagligare inomhusklimat och billigare
bostäder. Med hänvisning till det franska
lerbyggnadscentret CRA-terre visar hon att
man kan bygga två våningar i pressad jord
utan avancerat tekniskt kunnande.
Om alla de bostäder som idag är en våning
skulle ersättas med hus i två våningar skulle
Dar kunna växa till fem miljoner invånare
utan att en enda ny markbit skulle behöva
tas i anspråk. Med en bättre planering skulle
man även kunna öka ytan för grönska och
för urbant jordbruk. Detta förutsätter dock
att antal boende per rum inte ökar. Om
Tanzanias ekonomi växer så att människor i
de fattiga områdena får mer pengar, kan de
utvidga sina bostäder vertikalt och samtidigt
behålla en skuggig uteplats och gemensamma
samlingspunkter i sina områden. I denna
process bör man lösa frågan om nya gator
för förbättrad tillgänglighet, dränering
för undvikande av översvämning under
regnperioden och rent vatten åtminstone så att
tappvattenkranar ordnas inom ett avstånd på
100 meter från bostaden.

Vill du läsa mer?

Perspektiv av det spontant framvuxna förtätade området Msasani.

Formal and Informal Land Management in
Tanzania: The case of Dar-es-Salaam. By
W. Jackson CityKombe, SPRING-Center,
Dortmund 1995.
Urban Types in Rapidaly Urbanising Cities.
Analysis of Formal and Informal Settlements
in Dar es Salaam, Tanzania. By John Lupala,
Urban Studies/Infrastructure, The Royal
Institute of Technology, Stockholm 2002.
Housing Themselves: Transformations,
Modernisation and Spatial Qualities in
Informal Settlements in Dar es Salaam,
Tanzania. By Huba Nguluma, Urban
Studies/Infrastructure, The Royal Institute of
Technology, Stockholm 2003.
|||

Moderniserat hus i två våningar i det oplanerade området Hanna Nasif, Dar es Salaam.
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Planering eller verklighet?
Jenny Cadstedt har i sitt arbete inom
kulturgeografiska institutionen på Stockholms Universitet studerat konflikter
mellan politik och utveckling som uppstår
i oplanerade bostadsområden i Tanzania
på grund av den snabba urbaniseringen. I
denna artikel för Habari har hon gjort ett
sammandrag och en uppdatering av sin
tidigare uppsats.
Om du står mitt i staden Mwanza vid
Viktoriasjöns strand och höjer blicken så ser
du ett antal kullar och bergsluttningar runt
omkring dig. Kullarna som är närmast dig är
fullkomligt täckta av hus; små och stora, leroch cementhus, i bland i prydliga rader och
ibland huller om buller. Det är svårt att förstå
hur människorna som bor längst upp kommer
till sina hus. Även på kullarna längst bort har
husen börjat klättra allt högre upp på branterna.
I Mwanzas stadsplan för perioden 1992-2012,
antagen av regeringen, så står det att träd ska
planteras på alla bergstoppar för att förhindra
bostadsbyggande. I stället för träd har alltså
bostäder ”planterats” av Mwanzaborna när
bostadsbristen är stor, när markpriserna stiger
och statens bostadspolitik inte erbjuder några
alternativ för flertalet stadsbor i de växande
städerna. Borde inte en verklighetsanknuten
planering ha insett att bristen på billiga bostäder
skulle föranleda människor att fortsätta bygga
i branterna?
Det var dock insikten om att den statliga
planeringen för hur städerna skulle utvecklas
och den verkliga situationen avsevärt skilde
sig från varandra som ledde till att en ny sorts
planering har börjat tillämpas i Tanzania.
Syftet med denna planering är att sträva mot
hållbara städer; miljömässigt, socialt och även
ekonomiskt. Målen och ambitionerna med
planeringssystemet och den fråga som tas upp
i den här artikeln är hur man i tanzanska städer
har inlett försök med sådan planering.
När jag för fyra år sedan, som student på
samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet, började studera den nya planeringen i Dar
es Salaam var jag intresserad av att ta reda på vad
den innebar för bostadssituationen i städerna.
70 % av den urbana befolkningen i Tanzania
uppskattas bo i icke planlagda områden ofta med
mycket bristfällig service och infrastruktur. Jag
följde sedan upp detta med studier i både Iringa
och i Mwanza för att nu i mitt doktorandprojekt
om bostadsförsörjning ha privat uthyrning och
urban planering i fokus, nu i Mwanza.

ingå i det då nya programmet Sustainable Cities
Programme. Programmet är en del av UNDPs
(United Nations Development Programme) och
Världsbankens Urban Management Programme
och bedrivs i städer över hela världen. Syftet
med programmet är att förbättra möjligheterna
att kontrollera och hantera städers expansion på
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart
sätt genom att tillämpa en ny form av planering.
Huvudprincipen i den nya planeringen kallad
Environmental Planning and Management
(EPM) är att planfrågor ska samordnas inom
olika sektorer och mellan olika aktörer på alla
nivåer i samhället såväl inom den offentliga
sektorn, näringslivet, frivilligorganisationerna
som hos invånarna.
Medan den tidigare tillämpade planeringen
var en uppgift för planeringstjänstemän
och departement ska den nya planeringen
utvecklas på lokal nivå. Olika berörda grupper
i staden ska mobiliseras till att aktivt deltaga i
utformningen och genomförandet av planerna.
Det första steget i ett Sustainable City projekt
är att upprätta en så kallad miljöprofil över
staden, alltifrån vilka naturtillgångar som finns
till den aktuella trafik- och bostadssituationen.
Efter detta hålls en så kallad stadskonsultation
där berörda aktörer bjuds in för att med profilen
som underlag gemensamt diskutera vilka frågor
som är viktigast och därför bör komma i första
hand. Sedan bildas arbetsgrupper som ska
utarbeta aktionsplaner med förslag på olika
pilotprojekt. Även om projektet som sådant
avslutas efter ett antal år är avsikten att konceptet
ska vara infört och fortlöpande användas som
planeringsinstrument för stadens utveckling.

Nya planering i Tanzania

År 1992 inleddes The Sustainable Dar es
Salaam Project och en prioritering var hur alla
icke planlagda bostadsområden skulle hanteras.
Det största problemet med dessa områden är, som
nämnts, att de ofta har mycket bristfällig service
och infrastruktur såsom skolor, vårdcentraler,
avloppssystem, sophantering och vägar. De ligger
ofta på mark som inte är lämplig för bebyggelse,
exempelvis i branter eller på flodbanker, vilket
beskrivningen av Mwanza visade. Vid sidan av
problemet med dålig infrastruktur och därmed
höga risker för ohälsosam miljö så innebär icke
planlagt område att de boende inte har formell
laglig rätt till marken de byggt sina hus på.
Det finns undantag med områden där tillfälliga
rättigheter har givits till husägare, men i princip
har de boende inte något formellt tillstånd att
bo där. Detta kan ge upphov till otrygghet
och en rädsla för att staten ska kräva att de
flyttar (i dessa fall är staten dock skyldig att
ge kompensation). Under 1960-talet fanns en
officiell policy att icke planlagda områden skulle
rivas. Allteftersom har staten dock övergått till
att se upprustning i form av stöd till service och
infrastruktur som ett bättre alternativ särskilt om
detta sker med invånarnas medverkan. Med ett
snabbt ökande antal invånare i städerna och en
statlig bostadspolitik som inte erbjuder några
boendealternativ för flertalet invånare har de
icke planlagda områdena kommit att utgöra ett
huvudalternativ för bosättning.
Inom The Sustainable Dar es Salaam Project
genomfördes ett pilotprojekt, med start 1994,
för upprustning av ett icke planlagt område,
Hanna Nassif, i Kinondoni. Området hade stora

Början till förändring

I den tidigare planeringen för hur städer skulle
utvecklas utarbetade regeringen omfattande
plandokument. Dar es Salaam hade en sådan
generalplan från 1979 som i början av 1990talet skulle förnyas. Det stod dock klart att
verkligheten inte hade ”följt planen” och att
det inte skulle vara fruktbart att producera en
liknande igen. FN-organet Habitat föreslog den
tanzanska regeringen att Dar es Salaam skulle

Husen klättrar uppför branterna i Mwanza stad.

Foto: Susan Leask
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problem med återkommande översvämningar
och samtidigt var arbetslösheten hög bland
invånarna. En lokal organisation med valda
representanter från Hanna Nassif bildades
och det långsiktiga målet med projektet var att
förbättra levnadsvillkoren för invånarna och
skapa fler lokala arbetstillfällen.
Det kortsiktiga målet var att bygga ett
dräneringssystem med lokal arbetskraft. Viss
utbildning och träning av arbetskraften ingick
och de som ville medverka i byggprojektet
fick anmäla sig och blev anställda veckovis.
Enligt en samordnare för projektet har många
av dem som deltog i byggarbetena senare fått
andra bygguppdrag. Projektet i Hanna Nassif har
haft vissa svårigheter att mobilisera invånarna
till att delta i de gemensamma möten men det
förbättrades när man parallellt startade ett
försök med mikrolån till invånare som ville
driva småskalig kommersiell verksamhet.
Hanna Nassif-projektet drabbades visserligen
av problem och stora förseningar men har blivit
berömt som pilotprojekt för upprustning av
icke planlagda områden baserat på invånarnas
medverkan.

Iringa och Mwanza
Den tanzanska regeringen beslöt efter The
Sustainable Dar es Salaam Project att denna
typ av planeringsidé (EPM) skulle införas i
tio städer i landet, däribland i Iringa och i
Mwanza. Dessa båda har fått stöd från det danska
biståndsorganet Danida för att införa konceptet
i den kommunala planeringen och genomföra
pilotprojekt. I båda städerna inleddes projektet
1998 men i Mwanza beslöt Danida att inte utöka
stödet till fas 2 utan avslutade sitt stöd efter fas
1 som pågick till 2002. Som jag har förstått det,
lät Danida Mwanzas stadsledning förstå att man
inte var nöjd med projektresultaten. Det finns
för tillfället därför inte finansiella resurser i
Mwanza för att genomföra pilotprojekt men
konceptet ska ändå gälla i stadens planering.
Både i Mwanza och i Iringa har problemet
med växande icke planlagda bostadsområden
prioriterats och arbetsgrupperna som har tagit
fram handlingsplaner för hur problemet ska
hanteras betonar vikten av att invånarna aktivt
engagerar sig och mobiliserar sig för att förbättra
situationen i sina bostadsområden. Det råder
ingen tvekan om att chanserna för ett ”lyckat”
planeringsresultat ökar om de som berörs av den
är med och utformar och deltar, d v s att man
tillämpar en planering som tar i beaktande hur
den verkliga situationen och villkoren ser ut.
Jag tror dock att det finns stora problem med
upprustningsprojekten som idag står i fokus i
icke planlagda områden. Ett av dessa problem
är risken att endast områden som har några
starka eller mäktiga personer med förmåga att
mobilisera övriga invånare kommer att upprustas.
Ett annat förbisett faktum som jag tror kommer
ha betydelse i denna planeringsprocess är att en
mycket betydande andel av de boende (ofta en
majoritet) i dessa områden inte äger husen de
bor i. De är hyresgäster som oftast hyr ett eller
ett par rum av en husägare som många gånger
bor i samma hus. Det är mycket vanligt att det
bor fler än ett hyreshushåll i huset. Husägarna i
denna informella typ av uthyrning kan bestämma
sig för att använda huset för eget bruk, sälja
det till någon som inte vill ha hyresgäster eller
höja hyran kraftigt. En stor osäkerhet är därför
ett faktum för hyresgästerna. Många av de
hyresgäster som jag har intervjuat i två icke
planerade områden i Mwanza har planer på att
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Det var på bergstoppar som den här som staten föreslog trädplanteringar för att förhindra
husbyggande.
Foto: Susan Leask
så småningom bygga sig ett eget hus. Detta
sker antingen längre ut från stadens centrum
eller högre upp på branterna där det är lättare
att få tag i mark. Är det rimligt att anta att dessa
människor ska lägga ned av sin tid och energi
på upprustningsprojekt i ett område som de inte
vet om de bor kvar i om ett par år?
Trots att den nya planeringen bygger på
invånardeltagande har jag under mina
studier inte kunnat se att hänsyn tas till att

hyresgäster kan ha andra behov och önskemål
än husägare. Det är ett steg i rätt riktning att
överge en planeringsidé som i sig i ett gott syfte
planerade för trädplantering på den mark som
senare visade sig utgöra den enda möjligheten
för många människor att bygga ett hus på. Det
behövs dock större kunskap kring människors
bostadsstrategier och situation för att kunna
bemästra svårigheterna med växande icke
planlagda bostadsområden.
Jenny Cadstedt

En annan vy av husen som klättrar på Mwanza-kullarna

Foto: Anna Modin

Byvekst og flomfare –
erfaringer fra Dar es Salaam

Sven O Skaare vid institutionen för
Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo,
har studerat orsaken till de oplanerade
stadsbosättningar som i den snabba
urbaniseringen växt upp på olämplig
översvämningsmark i Dar es Salaam. De
särskilda problem som drabbar dem som
bor där utöver de “vanliga” som alltid finns
i oplanerade områden beskriver han här i en
artikel för Habari.
Flom (översvämning) er en katastrofe som
frarøver folk liv, helse og eiendom. Barn
drukner i deres senger, hele familier rammes
av dysenteri og kolera. Hjem blir knust til
pinneved og fattigfolk må se alt de eier flyte
av sted med strømmen. Hvorfor i all verden
vil noen utsette seg for en slik fare? Dette var
spørsmålet jeg stilte meg mens jeg vandret
rundt i boligstrøkene i Mzimbasidalen i Dar es
Salaam. Her var det hektisk byggeaktivitet og
mange hadde allerede skapt seg et hjem midt i
det som fort kunne forvandles til en stri elv av
frådende flomvann.
Sammen med mine tolker begynte jeg å
intervjue en del personer i områdene Kigogo,
Jangwani, Hananasif og Keko i Dar es Salaam.
Etter hvert som vi snakket med folk som bor
i disse områdene begynte jeg å se noen enkle
og noen vanskelige svar på spørsmålet mitt. I
denne artikkelen vil jeg trekke fram noen av de
tanker erfaringene vi gjorde oss, samt trekke
noen linjer til det som skjer andre steder i verden.
For mer utfyllende informasjon viser jeg til min
hovedoppgave fra Universitetet i Oslo.

Bosetting på flomutsatte områder

Bosetting på flomutsatte områder i Dar es Salaam
er et forholdsvis nytt fenomen. Flyfoto viser at
dette nesten ikke forekom i Msimbazidalen før
i 1990-årene. Men den enorme byveksten i Dar
es Salaam har ført til et stort press på ubebygde
landområder i sentrum av byen, og fra 1990 og
framover har byggeveksten nærmest eksplodert
i sentrumsnære flomutsatte områder. Hvem er
så disse ”nybyggerne” i flomdalene?
Dette er områder med lav sosial status. Det
er derfor ikke overraskende at innbyggerne
jevnt over har lave inntekter, men som i andre
strøk av Dar es Salaam er det store variasjon i
beboernes inntekt og sosiale status. Blant fattige
dagarbeidere og gateselgere bor det en og annen
rik kjøpmann eller middelklassefunksjonær.
Tomteprisene i disse områdene er forholdsvis
lave i det opphetede og gjennomkommersialiserte
tomtemarkedet i Dar es Salaam, noe som bidrar
til at andelen av selveiere er en del større her
enn i byen som helhet. Det typiske husholdet
i området er et ektepar i trettti-førtiårene med
et par barn som har en såpass god økonomi at
de har klart å få sitt eget hus. Leietakerene i
området er gjennomgående yngre, ofte med en
vanskeligere økonomisk situasjon, blant annet
ser en mange alenemødre blant dem. Ellers er
det ikke så trangbodd i elvedalene som i andre
sentrumsnære strøk, men veier, vann- og
sanitærsystem er dårligere utbygd.

Det neste spørsmålet som melder seg er hvor
bosetterne kommer fra. En kunne kanskje
mistenke at det er tilflyttere til byen som
bosetter seg på slike marginale områder som i de
flomutsatte elvedalene. Men slik er det ikke. De
fleste flyttet hit fra de omkringliggende, etablerte
boligområdene som ligger høyere i terrenget.
Når vi undersøker bosetterne litt nøyere ser vi
at de aller fleste innbyggerene i de flomutsatte
områdene ikke er fra Dar es Salaam opprinnelig.
De er innflyttere fra landsbygda, men har gjerne
bodd i byen i ti – tjue år før de flyttet ned i
elvedalen. En kan se et mønster som begynner
med at den ferske innflytteren bor hos sine
slektninger eller andre kjente den første tiden han
er i byen. Etter hvert blir han godt kjent i strøket,
og får flere venner der. Han skaffer seg gjerne
også arbeid i det nærliggende sentrumsområdet.
Når tiden kommer til at han kan flytte for seg
selv er det derfor naturlig å se etter et sted å
leie i nabolaget. Etter hvert etablerer han seg
med kone og barn, og får behov for mer plass.
Mange leietakere lengter etter å bli selveier.
Hvis en vil bygge eget hus er det ikke tomter
tilgjengelig i sentrumsnære, høyereliggende
strøk som for eksempel Kigogo eller Jangwani.
De fleste ønsker fortsatt å bo i strøket de har
blitt knyttet til, og der de har sitt nettverk
av slektninger, venner og kjente. Da er den
nærmeste løsningen å se til de lavtliggende,
flomutsatte landområder grenser opp mot
disse sentrale boligområdene. Her finnes fortsatt
uutbygget land som kan brukes til tomter for
boligbygging.
Så kan en spørre seg hvorfor de ikke flytter
til områder i utkanten av byen der det finnes
tomter som ikke er flomutsatte. Som en ser i
flyttehistorien jeg har skissert ovenfor, gjør

Byggnad av korrugerad plåt på oplanerad mark.

tilknytningen til strøket og det sosiale nettverket
der at en ikke engang vurderer å flytte til et annet
område av byen. Dette gjelder også for innflyttere
som har etablert seg i andre deler av byen. Mens
de som kommer fra sentrumsnære områder
bygger seg hus i de flomutsatte elvedalene, vil
husbyggere i Temeke heller bygger på ledige
tomter i nærheten, for eksempel i Mbagala.
For å oppsummere vil jeg her trekke fram tre
årsaker til bosetting på flomutsatte områder i
Dar es Salaam:
Å bli selveier, har vært et viktig mål for mange
av innbyggerene. Å eie sitt eget hus gir frihet
og trygghet i motsetning til tilværelsen som
leietaker, der en har få rettigheter ovenfor
utleier. En er helt prisgitt utleieren som kan
diktere vilkårene for forholdet. En av bosetterne
forklarte slik hvorfor hun bygget seg hus i
elvedalen: ”Flommen plager deg to uker i året,
utleieren plager deg året rundt!”
Å bo i nærheten av slektninger og venner er
også et vesentlig punkt for å forklare bosetting
på flomutsatte områder. I tider med sykdom eller
dårlig råd er en fullstendig avhengig det sosiale
nettverket rundt seg.
Et annet punkt som er av en viss betydning er
nærheten til byens sentrumsområder hvor en
kan skaffe seg arbeid og inntekt. Dette betyr
at innbyggerene bruker lite tid og penger på
transport til arbeid.

Flom og flomfare

Flom i Dar es Salaam forekommer i regntiden
som en følge av skybrudd, noen steder i
kombinasjon med tidevannsbølger som kommer
opp i elvemunningen fra havet. Klimatiske
endringer og fenomener som El Nino har ført
til at flom oppstår mindre regelmessig nå enn

Foto: Bror Karlsson
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før. De største flommene ser ut til å finne sted
i løpet av noen uker i april eller mai måned,
men større flommer forekommer ikke hvert år.
Flommene har ofte karakter av ”flash flood”, der
det går få timer fra flommen begynner til den
når sitt høydepunkt. Vanligvis har flommen et
høydepunkt på en til to meter, men flombølger
opp til åtte meter har vært nevnt når regnflommen
i elva treffer tidevannsbølger fra havet.
Den raske byveksten i Dar es Salaam har hatt
en negativ effekt på flomfaren. Byggingen
av boligområder, veier og industristrøk på
tidligere sumpland har ført til en begrensning
av de naturlige vannreservoar der drenert vann
lagres, noe som øker faren for flom. Videre er
overflaten på materialer som asfalt og betong
vanskelig gjennomtrengelige for vann. Dette
fører til større overflateavrenning i byen, noe
som igjen fører til større flomfare. Den sterke
økningen i antall innbyggere fører også til press
på et søppelinnsamlingssystem som fungerer
dårlig. Dette har ført til at svært mye søppel blir
kastet i byens bekker og elver for på denne måten
å bli transportert bort. Dette søppelet blokkerer
ofte bekker og dreneringsrør, og bidrar til å øke
flomfaren.
Flommen har en svært ødeleggende kraft, og i
enkelte tilfeller har den ført til tap av liv. Faren
for drukning er spesielt stor for barn, eldre og
vanføre. Kortslutning i elektriske anlegg og
slangebitt er også kilder til alvorlige skader.
Videre fører flommen til en oppblomstring
av malaria og vannbårne sykdommer som
kolera og dysenteri. En del miljømessige
problemer blir også forsterket av flommen.
Da søppelinnsamlingen fungerer dårlig i
Dar es Salaam, hiver beboerene ofte søppel
i bekker og elver som renner gjennom byen.
Her havner også kloakk fra byens husholdinger
og store mengder av giftige utslipp fra ulike
industribedrifter. Under flommen blir disse
forurensningene spredt over et stort område,
noe som utgjør en betydelig helsefare. Tyveri
fra evakuerte hus og eiendeler som ødelegges
av flomvannet er også et stort problem for de
fattige innbyggerene.
Hvordan verner folk seg så mot flommen? Som
et umiddelbart tiltak mot flommen evakueres
eiendeler og folk, gjerne til slektninger i de
høyereliggende naboområdene. Ved moderate
flommer flytter folk med seg eiendeler opp på
taket eller legger dem oppå høye skap eller bord
inne i huset. Som en kuriositet kan en nevne at
enkelte klatrer opp i trær i området og blir der
til flommen trekker seg tilbake.
Mange innbyggere har også satt i gang
forbyggende tiltak for å verne seg mot
flommen. Dreneringsrør og bekkeløp blir
renset, beskyttende voller av sandsekker eller
sement blir satt opp langs elvebredden og en
del dekker husets fundamenter og murer med
en et beskyttende kappe av sement.

Huset översvämmat.....
Ønsker de så virkelig å bo i et område som
utsettes for disse farene? De fleste innbyggerne
vil absolutt ikke flytte. De har aktivt valgt å
bosette seg i området, og mange av dem har
lagt ned betydelige verdier i å bygge seg et eget
hus. De har også et knippe med forebyggende
og umiddelbare tiltak for å begrense farene og
ødeleggelsene flommen utsetter dem for.
Det finnes selvfølgelig også noen innbyggere som
ønsker å flytte ut av området. Noen flytter, men
andre føler at de ikke har mulighet til dette. De
er ofte fattige leietakere, og husleiene er svært
lave i området. På den annen side finnes det også
leietakere som framhever de lave husleiene og
mer medgjørlige utleiere som årsaken til at de
gjerne vil bli i området.
Selv om flesteparten av innbyggerne i
området ønsker å forbli der, er det klart at
bosettingene utgjør en trussel mot liv og helse
og for øvrig er i strid med Tanzanias National
Land Policy. Det burde derfor være et mål å
forhindre videre utbygging av de flomutsatte
områdene. Dette kan for eksempel gjøres ved
å la gjenværende ubebygget land bli overlatt til
offentlige institusjoner for aktivt bruk som park,
idrettsanlegg eller liknende.
For å underlette situasjonen for de som allerede
bor i disse områdene vil den mest opplagte
løsningen være å understøtte og videreføre de
forbyggende tiltakene som innbyggerne allerede
har satt i gang. Hovedutfordringen her er at disse
vanligvis skjer på individuell basis og at forsøk
med kollektive løsninger og grasrotorganisering
ofte har mislykkes på grunn av korrupsjon hos
ledere og tillitsvalgte.
I bosettingene er det en utbredt frykt for
at myndighetene skal kaste ut beboerne og
rive husene. Dette ville være svært uklokt av
bymyndighetene. I tillegg til den grunnleggende
respekt for folks frihet, trygghet og menneskeverd,
er det lagt ned store verdier i boligene i området.
Som nevnt tidligere vil de fleste ikke flytte fra
området som de er knyttet til med nettverk av
venner og slektninger. Hvis de skulle bli flyttet til
et annet sted, for eksempel i utkanten av Dar es
Salaam, vil de derfor høyst sannsynlig bare flytte
tilbake så snart de har muligheten. Erfaringer fra
andre steder i verden viser også at utkastelse og
tvungen flytting ikke har fungert på noe sted til
noe tidspunkt.

sannsynlig øke i tiden framover. World Disaster
Report nevner at årlig antall naturkatastrofer
har blitt tredoblet siden 1960-tallet, og en
betydelig økning har funnet sted de siste ti
årene. Flom er den naturkatastrofe som rammer
flest folk rundt om i verden. Gjennomsnittlig
blir 140 millioner mennesker rammet av flom
per år. Av disse blir tre millioner hjemløse og
ti millioner mennesker rundt om i verden lever
i konstant fare for å rammes av flom.
På samme tid som klimaendringer
fører til flere flommer, gjør endringer i
samfunnsstrukturen folk mer utsatt for flom
og andre naturkatastrofer. Urbanisering er den
viktigste av disse endringene. På verdensbasis
øker bybefolkningen mer enn dobbelt så
raskt som befolkningen på landsbygda. En
konsentrasjon av befolkning og verdier til
store byer i høy-risikoområder fører til at
flere blir utsatt for fare. En annen effekt av
urbaniseringen er stor etterspørsel etter ledig
areal for utbygging og økende tomtepriser.
Dette har ført til press på ubebygget areal
og de fattige i byene bosetter seg på stadig
mer marginale landområder. Disse områdene
er ofte utsatt for flom, jordskred og andre
miljøfarer. Titalls millioner mennesker i
Afrika, Asia og Latin-Amerika bor i slike
områder. Forskere på området har konkludert
med at det er klart at bybeboere er mer utsatt
for følgene av ekstreme værkatastrofer enn
folk fra den omkringliggende landsbygda. En
del bybeboere er også i større grad tvunget
til å bosette seg i områder med fare for flom,
jordskred, og lignende. Dårlige bygninger som
ikke tåler påkjenningen fra disse miljøfarene
øker sårbarheten ytterligere.
Tidligere president i Internasjonale Røde kors,
Astrid Heiberg, uttrykte sin bekymring rundt
disse tema på følgende måte i World Disaster
Report 1999:
”Everyone is aware of the environmental
problems of global warming and
deforestation on the one hand, and the
social problems of increasing poverty
and growing shantytowns on the other.
But when these two factors collide,
you have a new scale of catastrophe”
Sven O Skaare
Litteratur
Internasjonale
Røde
Kors.
World
Disasters Report 1999 og World Disasters
Report2003.
Main, H. & S.W. Williams. 1994. Environment
and Housing in Third World Cities. - J. Wiley
& Sons, Chichester.
Skaare, S.O. 2000. Urbanization and Flood
Hazard. - Hovedoppgave i samfunnsgeografi,
Universitetet i Oslo.

Flom, klimaendring og urbanisering

Det er ikke bare i Dar es Salaam at flom er et
økende problem. Nyhetsbildet verden over er
preget av katastrofer som flom, tørke, orkaner
og andre følger av ekstreme værtyper. Ledende
forskere mener dette er et utslag av en radikal
klimaendring som finner sted på globalt nivå.
En gradvis endring i gjennomsnittstemperaturer,
nedbør og havnivå vil føre til dramatiske økning av
ekstreme værtyper. Antallet naturkatastrofer som
flom, tørke og orkaner og lignende vil derfor høyst
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Sierra Leone slum.
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Masajer i storstan nya villkor för liv och arbete
Johnson ole Kaunga är en Laikipiak Maasai
som har arbetat för den internationella
arbetsorganisationen “Project to promote
ILO Policy on Indigenous and Tribal
Peoples” som regionalsamordnare för
Afrika. Nu är han frilanskonsult med
inriktning på utvecklingspolicy för herdejägar- och samlarsamhällen. I tidskriften
Indigenous Affairs 3-4/02 har vi hittat den
intressanta artikeln “The case of the Maasai
of Tanzania” som vi tyvärr bara får rum med
ett sammandrag av.
Författarens syfte med denna artikel är
att undersöka den nuvarande situationen
för de masajer från herdesamhällen, som
flyttat in i större städer som Dar es Salaam
med förhoppning om att kunna bygga upp
ny försörjning för sig. Det förefaller som
om masajerna i ökad utsträckning blir offer
för, snarare än drar nytta av, den sociala
utvecklingen.

Storsamhället

Det är viktigt att notera att den allmänna
situationen för etniska grupper av herdar
och jägar-samlare i Tanzania såväl som
i de flesta afrikanska länder fortsätter att
vara både patetisk och hotfull. Ett av de
allvarligaste hoten är att deras egna regeringar
kräver att de förändrar sig för att delta på
lika villkor i den nationella utvecklingen.
Utvecklingspolicyn i Tanzania är således helt
inställd på att kväva masajherdesamhällenas
rätt till självbestämmande och egna livsformer.
Därigenom kan staten och andra samhällsgrupper
tjäna på att utnyttja fäderneärvt masajland och
naturresurser och stänga ute masajerna från
dessa.
Masajherdarna - som tidigare var kända som
Östafrikas herrar och som vandrade över de
stora slätterna i Kenya och Tanzania med stolthet
och självtillit – har nu en patetisk livssituation
på Nairobis och Dar es Salaams gator. Detta
liv karaktäriseras av förvirring, nöd, en snabb
nedbrytning av kulturell identitet, parallellt med
att rikedomar byggs upp på vad som en gång
helt och hållet var deras land: Nairobi Game
Park, Serengeti, Ngorongoro t.ex.
Masajerna var tidiga med att resa sig mot
orättvisor och diskriminering som såväl
kolonialadministrationen och senare regeringar
utsatt dem för. Regeringar efter självständigheten
har ärvt och investerat i så gott som alla
sociala fördomar de koloniala regimerna hade
mot masajerna som ett folk. Den nuvarande
situationen för masajer är direkt relaterad till
deras förlust av land och landexpropriationer.
Inte nog med att de förlorade stora landområden
till kolonialnybyggare, naturvård och bosättning
av andra folkgrupper efter självständigheten,
utan vad ärre är att det dessutom pågår andra
”moderna” produktionsutvecklingar som
regeringen förutsätter är vägen till rikedom,
t.ex. crop farming etc. Genom dessa stora

På spaning efter uppgifter i moderna sektorn eller den tid som flytt???
omvälvningar i landtillhörighet har också inre
sociala sammanhang och identitetsuppfattning
- oftast relaterade till land - allvarligt störts.

Överlevnadsstrategier

Vi vet inte säkert när masajer började söka sig
till städerna, men orsakerna är de störningar
som nämnts ovan, och den försörjningskris och
fattigdom som följde. Att överleva i storstaden
kräver diverse olika aktiviteter för att utöka
möjligheterna till ett hedervärt uppehälle trots
begränsat stöd utifrån eller från andra sociala
grupperingar i staden. Utanförskapet i stan är
också kännbart – masajerna kallas av stadsborna
för ”wamaasai”, alla andra är ”ndugu”.
Masajer i stan är oftast involverade i aktiviteter
som på olika sätt växt fram ur deras traditionella
sysselsättningar och roller. Majoriteten av män

Masajer efterfrågade som nattvakter.

är anställda som säkerhetsvakter – ett uppdrag
som uppskattas av de flesta – det speglar den
traditionella masajkrigarrollen, stridslik och
häftig.
I ökad utsträckning kommer också traditionella
masajkvinnor och flickor till städerna. De man
möter i Dar es Salaam är i allmänhet från hushåll
utan vuxna söner, eller kvinnor vars män dött
eller är väldigt gamla så att kvinnorna tvingats
bli ensam familjeförsörjare. Deras villkor är
särskilt svåra, deras möjligheter är t.ex. att
sälja traditionella örter, arbeta som hemhjälp,
hämta ved etc.

Säkerhetsvakt

Att finna sin väg i storstadsdjungelns labyrinter
är fyllt av svårigheter, de flesta masajer kan inte
läsa eller skriva och får ingen eller dålig chans

Foto Yngve Baum, ur Ujamaa - Människor i Tanzania
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till justa villkor. Ingen av masajerna i Dar es
Salaam och förmodligen i andra städer har sådana
giltiga kontrakt som tanzansk arbetslagstiftning
föreskriver. De flesta masajväktare tjänar
omkring 30 000 T.sh (US$40) i månaden, och bor
i slumområden i stadens utkant utan tillräckliga
resurser att förbättra sina villkor.
”Mr Ole Matepet, som är 24 år och kommer
från Andeni-distriktet, kom till Dar i juni 2001..
Den allvarliga torkan 2000 förintade hans familjs
boskapshjord och de hade bara 12 getter kvar,
vilket inte kunde föda en familj på sju. Som
äldste son bestämde han sig för att förena sig
med sina jämnåriga som givit sig av till Dar es
Salaam några månader före honom. Han lämnade
sina föräldrar och syskon att sköta getterna och
var inställd på att få ett jobb där den månatliga
förtjänsten skulle hjälpa honom att bygga upp
en ny familjehjord. Han råkade ut för att bli
felaktigt misstänkt för en olaglig händelse och
blev avskedad.”
Det är inte att undra på att till och med en
kioskägare på Dar es Salaams gator - i Tanzania
klassad som fattig och utsatt - kan ha råd att ha
en masajväktare. Allmänt uppfattas masajerna
som kulturellt separata och lägre stående än
andra, en vanlig sluminnevånare betraktar sig
säkert som fattig men inte på den nivå han anser
att masajerna är.

Turism och reklam

Av alla 120 etniska grupperingar i Tanzania
är det bara masajerna som i det dagliga livet
demonstrerar sitt kulturarv, t.ex. genom
sina traditionella röda sjalar. Uttryck för
masajkulturen ger ett efterfrågat lyft åt
turistindustrin i Tanzania och Kenya – men
bara accepterat under förutsättningen att
masajkulturen som sådan egentligen inte ska
finnas längre!
Populära turisthotell engagerar masajkrigare
(moraner) som väktare i full traditionell klädsel,
och p.g.a. sin okunnighet utnyttjas de också i
företagens reklam för att framhäva det speciella
turistmålet och attrahera turister.
Mobiltelefonföretag och en del tanzanska
familjer har använt masajkrigare för att

förgylla sina annonskampanjer respektive
bröllopssammanhang, medan masaikrigaren
som person är föraktad.

Örter

Både män och kvinnor i masajkulturen har
förmågor att bereda örter i olika form, lösningar,
pulver och rötter, och dessa säljs främst till de
icke-masajkunder. Hälsovårdskostnader i
Tanzania blir alltmer omöjliga att klara och
flertalet lågbetalda vänder tillbaka till seden
att bota sig med sådana traditionella metoder
som masajerna fortsätter att använda. Dessa
kunskaper är välkända, uppskattade och
eftersökta.
”Mrs. Areko och hennes kolleger har
exemplarisk kunskap i allt som gäller
traditionella örter. De saknar dock kunskap
i marknadsföring, blir kritiserade av
medicinalstyrelsen och trakasserade av
stadens myndigheter eftersom de måste ha en
permanent plats och betala för en licens, vilket
deras inkomst inte räcker till för.”
Det finns nu institutioner som ger ekonomiskt
stöd åt småföretag genom lån, men hittills har
masajer inte lyckats få sådana lån. De hävdar att
de diskrimineras p.g.a. att de inte bor permanent
i Dar es Salaam. Kreditgivarna betraktar
lånsökarna som nomader, känslomässigt
bundna till sin boskap, vilket inte lämnar mycket
utrymme för utveckling i denna näring.

Pärlarbete

Detta är uteslutande en kvinnlig sysselsättning –
kvinnorna formger och producerar självständigt
vackra mönster för såväl tanzanier som
turister. Det finns dock även här problem med
diskriminering, t.ex. när det gäller att skaffa
kapital, också att få förståelse och stöd från
regeringen till att bättre utveckla masajkulturen
även utanför turistnäringen.

Hårflätning

Masajkulturen har i hög grad påverkat
den moderna livsstilen i de stora städerna i
Tanzania. Kvinnor i Dar es Salaam använder
sig mer och mer av masajkrigare för att frisera
sig i rastastil – vilket också är den ursprungliga
moranstilen. Moranerna exploateras eftersom

de inte har någon egen plats att ta emot kunder
utan är i händerna på salongsägare som tar det
mesta av förtjänsten. Även här förekommer
mobbning från t.ex. media som knutit denna
verksamhet samman med HIV/AIDS spridning
och dålig moral.

Utsatthet på olika sätt

- Masajer i städerna har inga egna ledare och
har svårt att lära sig umgås med de normala
stadsmyndigheterna.
- Masajer förlöjligas, görs till stereotyper och
förminskas i alla livsaspekter och detta är det
främsta skälet till att ingen har sina barn med
sig i Dar es Salaam. De vill inte utsätta sina barn
för stadens kulturkrock.
- HIV/AIDS-smittorisken är mycket påtaglig
genom att män lever halvårsvis i slumområden
i stan och sen vänder hem. Olika organisationer
som slåss mot HIV-spridningen har inte hittills
riktat sig till masajgrupperingarna.
- Mönstret att endast vuxna och ungdomar
över 15 år söker sig till städerna lämnar ofta en
ensam förälder hemma i en svår situation att
klara barn och boskap. Detta skadar den naturliga
uppfostran och får konsekvenser på sikt. Det
är huvudsakligen män som flyttar till stan och
kvinnor som blir lämnade. Förutom alla vanliga
dubbelsysslor måste nu också kvinnorna klara av
att flytta boskapen i torrtider, något som vanligen
sköts av moraner och yngre gamlingar.
- Moraner som sysslat med hårflätning i stan
– en ytterst omanlig syssla - skäms för detta och
återvänder ogärna för att slippa bli förlöjligade
av sina jämnåriga hemma.
- Alltfler kvinnor flyttar till städer och lämnar
man och barn hemma. Detta kan ge svåra sår i
familjegemenskapen och öppnar dessutom upp
för promiskuitet och ökad HIV/AIDS-risk

Slutsats

Utan en ordentlig policy som ger herdar och
jägare-samlare rätten att vara annorlunda,
kommer dessa att vara ett utdömt folk. Det är
hög tid att masajerna får möjlighet att uttrycka
sina synpunkter och problem med egen röst och
på sitt eget sätt.
Johnson ole Kaunga
Sammandrag av Sonja Lindstrand

sid 12 - Habari 4/2003

Tidningskrönikan:

Jakten på terrorister
drabbar muslimer
Journalistiken är bra på att beskriva
händelser men dålig på att fånga upp trender,
heter det. Det gäller även journalistiken i
Tanzania. Men kanske kan man ändå fånga
upp några trender...
Dit hör parlamentets försök att stärka sin
makt genom förslaget att det också skall
kunna agera som domstol i vissa fall .
Dit hör också jakten på terrorister som i
första hand drabbat muslimer och lett till
ökade religiösa motsättningar vilket kan få
farliga följder.
Noteras bör också
- att oppositionen är hopplöst splittrad inför
presidentvalet 2005
- att korruptionen inte tycks minska, inom
polisen tar den sig allt grövre former
- att övervåld från polisen blivit vanligare
och att pressen inte reagerar
- att stympning av kvinnor förekommer men
avslöjas bara i de fall offret avlider
- att lynchning förekommer och
- att delar av landet som en följd av torkan
drabbas av brist på mat, samtidigt som den
ekonomiska utvecklingen med traditionella
sätt att mäta är tämligen god.

2003 augusti

26/8. Kinesiska experter arresterade. Två
kinesiska militära experter arresterades på
söndagen av polisen på flygplatsen i Dar es
Salaam. Orsaken var att de sökte föra ut föremål
som är belagda med utförselförbud, bland annat
käppar av elfenben, (Majira)
Oreda i nytt parti. Nybildade partiet SAFINA
har hamnat i kris på grund av motsättningar och
försök att avsätta ledningen (Mtanzania)
29/8 Kristen offensiv i byar. Kristna kyrkor från
Europa, Amerika och Korea har översvämmat
muslimska byar i centrala Tanganyika i ett försök
att återupprätta kristenheten där. Institutionerna
delar ut pengar och social hjälp till fattiga
familjer. I Kondoa samt regionerna Tanga,
Mbeya och Iringa har man sett en mängd kristna
institutioner söka nya troende när de muslimska
välgörenhetsorganisationerna faller samman.
Muslimska institutioner som Dhynnurain som
arbetar i Rukwa, Ruvuma, Iringa och Mbeya
är under stark press från staten och utländska
makter under förevändningen att de är en del
av den internationella terrorismen. Muslimska
predikanter och lärde hävdar att de europeerna
är ivriga att lära sig lokala språk så att de kan
kristna muslimer och övertala lokalbefolkningen
att ansluta sig till kristendomen.(AN-NUUR).

Missionssjukhus

30/8 Kriminaliteten skall bekämpas. President
Mkapa och generalinspektören i polisen Omar
Mahita lovade vid Polisens dag att kriminaliteten
skall bekämpas. Mkapa uppmanade polisen
att uppträda vänligt mot allmänheten och han
uppmanade allmänheten att inte bli skrämd
av polisen utan i stället samarbeta med den.
Han lovade också att polisens budget skall öka
när ekonomin tillåter det. Generalinspektören
förklarade att hans polisstyrkor saknar snabba
båtar och därför har svårigheter att bekämpa
brottslighet i sjöar som Victoria, Nyasa och
Tanganyika och längs kusten av Indiska oceanen.
(Mwananchi, Majira, Mtanzania, Nipashe)
31/8 Försök att ena oppositionen. Nio
oppositionspartier skrev i går under en
överenskommelse att samarbeta på det
sätt som skett i Kenya. Partiledarna James
Mbatia (NCCR), John Cheyo (UDP), Lifa
Chikpaka (TADEA), Emmanuel Makaidi
(NLD), Fahami Dovutwa (UPDP), Godfrey
Hecheka (Demorkasia Makini), Ramadhani
Mzee (FORD), Peter Mziray (IPPT) och
Makari Malungulu (UMD) skrev under en
överenskommelse att forma en koalition.
Kyrkoherde Christopher Mtikila i DP backade
ut i sista ögonblicket. Några av de mera
betydelsefulla oppositionspartierna som NRA,
CHADEMA, CUF, TLP och CHAUSTA deltog
inte. (Nipashe, Mtanzania)

September

1/9 Mkapa kritiserar folket. I sitt månatliga tal
till nationen var president Mkapa starkt kritisk
till en del företeelser i landet. Han kritiserade
bristen på kreativitet och tillit till varandra och
oförmågan att ta nya initiativ i stället för att
imitera tidigare projekt. Han kritiserade också
ovanan att inte betala banklån. Han uppmanade
allmänheten att gå samman och spara i lokala
organisationer och skapa fonder för investeringar.
(Majira, Mtanzania, Mwananchi, Nipashe).
Årets bokmässa i Tanzania arrangerades i
september av bokfrämjandet Bamvita med stöd
av Sida genom den östafrikanska organisationen
EDAC. ”Berättartraditionen håller på att dö ut.
Det finns ingen farmor längre som berättar
för barnen”, säger Helen Lindh som arbetar
på Bamvita för Forum Syd.” Det har tidigare
inte funnits något behov av boken men i dag
är situationen förändrad. Vårt mål är att främja
läsandet för läsandets egen skull.” (På gång informationsblad för svenskar i Tanzania)

Malariatabletter gratis. Regeringen har
presenterat en malariabehandling som kommer
att vara gratis för malariasjuka. (Nipashe).
Parlamentet vill utdöma fängelsestraff.
Tanzanias parlament överväger en ny lag som
skulle göra det möjligt för parlamentets etiska
kommission att döma till fängelse utan normalt

rättegångsförfarande. Den etiska kommissionens
ordförande, parlamentsledamoten Eliachim
Simpassa, förklarar att parlamenten i Zambia
och Kanada haft rätten att döma medborgare.
Kritiker påpekar att förslaget strider mot
konstitutionen, speciellt artikel 107A(1) som
säger att endast domstolar har rätten döma
personer. (Mwananchi).
2/9 Advokater: Håll fingrarna borta.
Framstående advokater i Dar se Salaam har
reagerat ilsket mot den föreslagna lag som
skulle ge parlamentet rätt att döma folk till
fängelse. Julias Ndyanabo och Bob Makani
förklarar att lagen skulle undergräva demokratin.
”Parlamentet kan inte stifta lagar och samtidigt
döma folk till fängelse” förklarade Ndyanabo.
De hävdar att syftet med lagen är att tysta
kritiker så att de inte kan ifrågasätta regeringen
och dess partilojala transportkompani av CCMparlamentariker. (Mwananchi).
Gödning subventioneras. Regeringen subventionerar gödningsmedel för majsodling med 50
procent i regionerna Rukwa, Mbeya, Ruvuma
och Iringa. (Mwananchi, Mtanzania).

Jättesköldpaddor stulna. Mer än 50 väldiga
sköldpaddor har stulits från ön Changuu
utanför Zanzibar bara några dagar efter att ön
arrenderades på 30 år av ett privat bolag, Leisure
Hotel Limited. Turistminister Mohamed Aboud
fruktar att djuren som anns i ett bevakat område
omgivet av elektriska stängsel, har gömts på
fastlandet. Tidigare har 15 sköldpaddor stulits
och senare hittats hos en affärsman i Dar es
Salaam. (Nipashe).
5/9 Mystisk sjuka dödar fem. Fem personer
på Pemba har avlidit av okända orsaker. CUFs
generalsekreterare Sharrif Hamad hävdar att
ytterligare 50 personer blivit sjuka och att
orsaken är förorenat ris. (Majira, Nipashe,
Mtanzania, Mwananchi)
Unga parlamentariker till USA. En grupp på
fem unga parlamentariker får en tiodagars resa
till USA där de är gäster hos en sammanslutning
för unga politiska ledare. Resan finansieras av
Bunge Foundation (Nipashe).
Tusen Kagera-bor saknar nationalitet. 1000
invånare i Kagera med ugandisk, ruandisk,
burundisk och kongolesisk härkomst saknar
tanzanianskt medborgarskap och kan inte
heller söka sådant därför att de inte har råd.
Många är födda i Tanzania. De skulle ha avstått
från föräldrarnas medborgarskap när de var 18
år men gjorde inte det på grund av okunnighet
eller i förhoppning om att kunna återvända till
föräldrarnas hemland. De uppmanas nu att söka
medborgarskap i Tanzania men det kostar 800
000 Tsh vilket de inte har. Regeringen är dock
bestämd: ”Ansök om medborgarskap eller
återvänd” (Mwananchi).
Muslimer i kläm. Det finns rapporter om att
en del muslimer fått sina bankkonton stängda
och en rädsla att muslimer drivs i konkurs
med kampen mot terrorism som förevändning.
Rapporter säger att 48 muslimer och företag ägda
av muslimer har fått sina tillgångar frusna. USAs
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terroristbekämpning är en kamp mot islam, men
inte ens de hundra miljoner dollar som avsatts
för att bekämpa terrorism i Östafrika kommer
att hjälpa. (Ledarkommentar i AN-NUUR).
6/9 Smuggelbilar konfiskeras. Regeringen ger
tullen rätt att beslagta, konfiskera auktionera ut
alla fordon som hittas med smugglade varor,
förklarade finansminister Basil Mramba.
(Mwananchi) Mtanzania).
USA-hjälp till polisen. USA har givit Tanzania
555 000 dollar för utbildning av poliser och för
tekniska projekt. Syftet är att förbättra polisens
förmåga att utreda brottsfall. Bland annat skall
förmågan att spåra bomber och narkotika
förbättras. (Mtanzania, Mwananchi).
Tydligare gräns mot Uganda. Tanzania
har avsatt 50 miljoner Tsh för att märka upp
gränsen till Uganda som tidigare markerats med
15 gränsmärken från kolonialtiden. Nu skall 300
gränsmärken placeras ut. (Mwananchi)
CCM startar NGO för skolor. Det statsbärande
partiet CCMs föräldraorganisation WAZAZI
planerar att bilda en NGO för sina 62 skolor
över hela landet. Den nya organisationen har
döpts till TADERPA. (Mtanzania).
Privat företag övervakar gruvor. Regeringen
har skrivit kontrakt med ett utländskt företag
- Ales Stuart Company - som skall kontrollera
produktion och inkomster från gruvdrift, särskilt
i guldgruvor. (Mtanzania)
10/9 Svält i Kibaha? Ordföranden i Civic
United Front (CUF), professor Ibrahim Lipumba
förklarar att svält har drabbat Kibaha distrikt
där invånare överlever på rötter och bär. Andra
områden som drabbas av svält på grund av torkan
är regionerna Shinyanga, Tabora, Mara, Kagera,
Singida, Dodoma, Rukwa, Mtwara och Tanga.
Många elever stannar hemma från skolan därför
att hungriga barn inte kan följa undervisningen
hävdade Lipumba. Distriktskommissionär Hawa
Ngulume ifrågasatte uppgifterna. Hon höll med
om att tillgången till föda har minskat men
hävdade att det inte lett till svält och att hon
inte kände att någon inbyggare överlevde på
rötter och bär. (Mwananchi, Nipashe).

Tårgas mot gatuförsäljare. Gatuförsäljare som
motats bort från vissa områden under SADCmötet i Dar es Salaam möttes av polis med tårgas
när de återvände till sina försäljningsställen.
Flera personer arresterades inklusive oskyldiga
medborgare. (Majira, Nipashe).
Sexlag ändras. Lagen säger att varje kvinna
eller änka som blir havande före äktenskapet
döms till två års fängelse och partnern till fem år.
47 sådana fall registrerades 2002. Den ansvariga
ministern Samia Sululu Hassan har lovat att
den lag som straffar ”kvinnor och änkor” skall
ändras. (Nipashe, Majira, Mtanzania)
Tanzania vill tillverka AIDS-medicin.
Regeringen förhandlar med företag som kan
tillverka medicin mot HIV-AIDS till låga
kostnader. Detta är en följd av WTO-mötet där
läkemedelsföretagen accepterade billigare AIDSmedicin i utvecklingsländer. Hälsominister
Hussein Mwinyi förklarade att 10 miljoner
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tanzanier är drabbade av HIV-AIDS och att 72
miljarder Tshs fordras för att behandla dem - det
är mer halva hälsobudgeten. (Mtanzania).

11/9 USA skapar terrorism. Ledaren för
de muslimska imanerna i Dar Schejk Musa
Kundecha förklarar att USA själv utlöser
terroristattackerna mot dess invånare och
intressen. Han förutspådde att USA kan bli mål
för ytterligare en terroristattack på grund av dålig
behandling av muslimer. Han berättade att hans
muslimska organisation Shuura ya Waislamu i
Dar es Salaam har ordnat ett symposium om
USA:s brott mot mänskliga rättigheter i Irak
och mot muslimer världen över. Han förklarade
också att globalisering är en policy som USA
kokat ihop för att hindra muslimsk utveckling
socialt, politiskt och ekonomiskt. (RAI).
Regeringen återtar 400 hus. Regeringen tar
tillbaka 400 hus som sålts till dess tjänstemän
sedan de tilltänkta köparna misslyckats betala
en handpenning på 5 procent av priset som
kontraktet stipulerade. Husen kommer nu
att säljas till andra tjänstemän. Regeringen
planerade att sälja 3 000 hus. 670 har redan sålts
men i 400 fall har handpenningen inte betalts.
(Mwananchi, Mtanzania, Nipashe).
12/9 Muslimsk kritik mot polisen. Schejk
Mufti Issa bin Simba från den muslimska
organisationen BAKWATA kritiserar polisen
för att ha överreagerat i Mwanza. Han beskyllde
dem för att ha gått in i Shamsia-moskén, använt
tårgas och häktat 60 muslimer. Han anklagar
också polisen för arrestera muslimer utan att ge
dem mat och vatten. (AN-NUUR, Majira).
Hjälp till svältande. Regeringen planerar
åtgärder mot svält som hotar halva landet.
Minister William Lukuvi förklarar att man har
levererat över 7 000 ton mat till de 16 värst
drabbade områdena. Medel för transporter
har också lämnats för att göra det möjligt att
transportera livsmedel från lager i söder till de
hungerdrabbade områdena. (Mwananchi).
Muslimska kvinnor kräver rättigheter.
Muslimska ledare har varnat NGOs, speciellt
Sahiba Sisters, för att förvanska islam. Vid ett
seminarium organiserat av Sahiba i Mwanza
sades att Koranen var en bok skriven i Arabien i
syfte att hjälpa den tidens araber men inte syftade
att vara en bindande lag i dag. (Sahiba Sisters är
en lobbyorganisation av progressiva kvinnliga
muslimer som arbetar för kvinnlig emancipation
inom islam) (AN-NUUR).
15/9 Två misstänkta banditer lynchade. Två
misstänkta lynchades enligt polisen i Musuguru
i september. En misstänkt, Omar Mbolea,
tillfångatogs och dödades av uppretade bybor.
Samtidigt nåddes byborna av information om
att en annan misstänkt hade gripits i Mkako 10
mil bort. 70 bybor hyrde en buss och körde till
Mkako, bröt sig in i arresten, kände igen den
arresterade Amos Punguti som en av dem som
attackerat deras by, samt stenade honom till
döds (Mtanzania).

16/9 Tanzania trött på flyktingar. Tanzania har
inte längre något intresse att härbärgera flyktingar
och vill få internationella konventioner och lagar
ändrade. Konventioner från 40- och 50-talen som
syftade att lösa den tidens problem kan inte
tillämpas i dag. Vid ett symposium förklarade
flyktingsminister Mapuri att flyktingarna är
en börda för landets ekonomi och hjälp från
det internationella samfundet uteblir. Mapuri
förklarade att flyktingar förstör miljön, för in
vapen, deltar i banditdåd och tar sig tillbaka till
sina hemländer för att slåss mot regeringarna där.
Enda lösningen är att hålla flyktingarna i sina
egna länder där de bör tillförsäkras säkerhet.
(Mtanzania, Nipashe).
Katolsk skola hotad av ”terrorister”
Säkerheten har skärpts vid två katolska
flickskolor i Kifungu och Mazinde efter
ett anonymt telefonsamtal. Fyra skolor har
de senast åren eldhärjats i den närliggande
Kilimanjaroregionen. 40 studenter har
omkommit men ingen mordbrännare har gripits.
(Mtanzania)
17/9 Lätt att köpa vapen. Polisen säger att
den ogenerade vapenhandeln är orsaken till
osäkerheten i landet. ”Om ni åker till gränsen
hittar ni mängder av vapen till försäljning.
Somliga köper dem kontant, andra mot mat
och sprit” förklarade polisens talesman Aden
Mwamunyange som dock vägrade uppge från
vilket grannland de kommer. (Mtanzania)
CCM kritiserar Israel. Regeringspartiet
Chama cha Mapinduzi (CCM) fördömer Israels
beslut att avlägsna PLO-ledaren president Arafat.
En sådan åtgärd skulle öka hatet och våldet mot
den judiska staten. (Majira).
Lärarlönerna ökas. Regeringen har beslutat
öka lärarnas löner i sina ansträngningar att rycka
upp utbildningsväsendet. Lärare på högre nivå
har fått sina löner ökade med 50 procent och
andra lärare med 11 procent. (Majira)
Bensinbrist på Zanzibar. Zanzibar har
akut bensinbrist. Bilar köar i timmar vid
bensinstationerna och priserna tredubblas.
Orsaken uppges vara olika tolkningar av ett
avtal mellan Zanzibars regering och det brittiska
oljebolaget ECO-TEC (Mtanzania, Nipashe).
Tanzania vill skapa nationaldräkt.
Regeringen har avsatt 54 miljoner Tsh för att
skapa en nationaldräkt. Designers från hela
landet kommer att inbjudas att komma med
förslag. (Mwananchi).
21/9 Fel hopa makt till parlamentet.
Medlemmar i Tanganyika Law Society (TLS)
förklarar att det är fel av parlamentet att
tillskansa sig mer makt. Vid ett möte i Dar es
Salaam enades TLS om att gå till domstol för
att ta strid om olagliga tendenser i parlamentet,
särskilt dess etiska kommitté under Eliachim
Simpassa. Denne har förslagit att parlamentet
skall ges rätt att döma misshagliga till fängelse.
(Nipashe, Mwananchi, Mtanzania).

22/9
Universitetet
arrenderar ut mark för
hotell och butiker. Ett
företag från Botswana är först
att nappa på ett anbud från
universitetet i Dar es Salaam
att bygga på universitetets
mark. Företaget planerar att
bygga ett trestjärnigt hotell
med 100 bäddar, en konferenshall med 1 000
sittplatser, affärer och parkering för 2 100
bilar. Ett arrandeavtal på 50 år har skrivits
under.(Mwananchi).
Utbildningsministern i blåsväder. Utbildningsminister Joseph Mungai hamnade i
blåsväder när han hävdade att swahili är
underlägset och inte kan användas i Tanzanias
skolor. Betyder det att var och en som inte
talar engelska inte kan uttrycka sig väl? frågar
Majira i en ledarkommentar. Tidningen är
överraskad över att det land som föreslår swahili
i Afrikanska Unionen och FN är tveksam till
samma språk för utbildning hemma. ”Ett flagrant
exempel på dubbelmoral” (Majira).

Ekonomiska oegentligheter i fotbollen.
Vid ett extrainkallat möte med Football
Association of Tanzania (FAT) avstängdes
exekutivkommittén med ordföranden Muhidin
Ndoklanga på 90 dagar. Ledningen anklagas för
illegala transaktioner, dåligt ledarskap och usel
administration. FIFA kommer att informeras
och inbjudas till ett möte om 90 dagar då en
ny ledning skall väljas. (Mtanzania).
23/9 Jordbrukare hotar skjuta betesdjur.
Motsättningar mellan jordbrukare och ägare av
betesdjur på Zanzibars öar har blivit så vanliga
att många fruktar en öppen och blodig konflikt.
Jordbrukarna rasar över att betande djur förstör
trädgårdar och risfält. Bönderna har nu beslutat
att skjuta djur som förirrat sig in på deras fält.
Att dra herdarna inför rätta anses inte ha något
effekt bland annat därför att bötesstraffen är
mycket låga. (Nipashe).

Skatt på ris och majs undantas. Regeringen
har temporärt tagit bort skatten på importerat
ris och majs i syfte att motverka bristen på
livsmedel. Endast de tre sydliga regionerna
Ruvuma, Mbeya och Rukwa samt Dar es Salaam
har tillräckliga livsmedelslager (Mwananchi,
Mtanzania).

27/9 Gruvorna leder exporten. För första
gången i landets historia leder gruvindustrin,
framförallt guldgruvorna, exportligan,
Även priserna på kryddnejlikor har ökat,
liksom kaffepriserna, på grund av dåliga
skördar i Brasilien, Colombia och Etiopien.
(Mtanzania).
Kyrka nedbränd på Pemba Okända
mordbrännare satte eld på en kyrka på Pemba och
en pickup ägd av kyrkan. En rad incidenter mot
kyrkor har förekommit men inga gärningsmän
har arresterats (Majira)
28/9 SAFINA mot unionen. Det nybildade
oppositionspartiet SAFINA förklarar att det
kommer att agera för att unionen mellan
Zanzibar och fastlandet Tanganyika upplöses.
SAFINAS ordförande Juma Suleiman hävdar
att Zanzibars regering inte fattar några beslut,
unionsregeringen bestämmer allt. Han förklarar
att partiet bildades av zanzibarer missnöjda med
32 års orättvist kompanjonskap med fastlandet.
(Mtanzania)
29/9 Helt polisdistrikt korrumperat.
Regeringspartiet CCM i Bukombe kräver att alla
poliser i distriktet byts ut på grund av korruption.
Vid ett möte i verkställande utskottet krävdes
att regeringen före november byter ut samtliga
poliser och deras chefer. Polisen i Bukombe är
känd för att arrestera oskyldiga och beskylla dem
för mord, våldtäkt och rån. Offren tvingas betala
400 - 600 000 Tsh medan boskapsägare tvingas
ge 10 kreatur innan de falska anklagelserna
återtas. (Majira).

24/9 Rukwa-herdar får sälja djur till
grannländer. Boskaps- och vattenminister
Edward Lowasa förklarade vid ett möte i
Rukwa att regionens invånare skall tillåtas sälja
nötkreatur till grannländer. Tanzania med 17
miljoner kreatur är Afrikas tredje boskapsland
efter Sudan med 32 miljoner och Etiopien med
29 miljoner djur. Tanzania kan inte sälja kött till
den lönsamma europeiska marknaden på grund
av misstankar om sjukdomar. (Nipashe).
Ny arbetslag förtryckande. Professorn
vid universitetet i Dar es Salaam Issa Shivji
kritiserar den arbetslag som läggs i parlamentet
i november. Om den träder i kraft avlägsnas
alla bestämmelser som skyddar arbetarnas
intressen. Den nya lagen avskaffar flera lagar
från 1962, 1964 och 1967 om pensioner,
anställningsskydd och arbetsdomstol. Lagen
kommer att försvåra för fackföreningarna att
slåss för sina medlemmar, när arbetare kommer
att anställas på ett- två- eller treårskontrakt. ”Den
nya lagen återinför de miserabla förhållanden
som rådde för arbetare under kolonialtiden”
förklarade han. (Mtanzania).

3/10 Polisen dödade fyra misstänkta banditer.
Polisen i Dar es Salaam sköt i går ihjäl fyra
misstänkta män efter att ha överraskat dem i ett
gömställe 15 km utanför staden. Männen avled
på väg till sjukhus. (Nipashe, Mtanzania)
5/10 Brist på säd i Dar. Dar es Salaam har fått
en akut brist på säd på grund av transportproblem.
Priserna på ris har fyrdubblats och priserna på
majs nära tredubblats. (Mwananchi)
7/10 Nya pass i januari. Nya pass introduceras
i januari 2004. De nya passen kan avläsas
elektroniskt. (Nipashe)

8/10 Privatiseringen fortsätter. President
Mkapa lovade att fortsätta privatiseringen
av institutioner om han var övertygad om
att det skulle förbättra service, effektivitet,
och sysselsättning. Uttalandet gjordes vid en
presskonferens efter presidentens resa till Japan,
Tyskland och Schweiz.
Ingen legaliserad prostitution. Ministern
för fattigdom och utbildning Edgar MaokolaMagojo förklarade att Tanzania inte har några
som helst planer att legalisera prostitutionen
som ett led i fattigdomsbekämpningen. Även
om en del människor tjänar mycket pengar på
prostitutionen gör det inte deras omoraliska
vandel acceptabel. (Mtanzania)
9/10 Tanzania har 37 miljoner invånare?
UNFPA rapporterar att 2002 års folkräkning visar
att Tanzania har 37 miljoner invånare inte 34,67
vilket tidigare redovisats. (Nipashe).

Flickor sålda till Dar. Polisen i Iringa har
arresterat två män som med fem unga flickor
väntade på transport till Dar es Salaam. En av
männen, Salehe Kilidata (43) anklagades för
att ha samlat ihop flickorna i olika byar och
lovat dem en ljus framtid i Dar es Salaam. Den
andre, Agnes Ngole, beskylldes för att ordna
transport och försäljning av flickorna. Många
unga kvinnor speciellt från Iringa och Mbeya
arbetar som ”comfort girls”. Ursprungligen kom
de för att söka arbete som hemhjälp. (Majira).
10/10 Swahili på alla nivåer. Premiärminister
Sumaye förklarade som sin personliga åsikt
att Tanzania måste använda swahili på alla
utbildningsnivåer inklusive universiteten. Han
antog att studenter lättare kunde klara sina
studier om de fick använda sitt eget språk,
swahili. (Mwananchi).
30 år för omskärelse. Tre kvinnor i Dodoma
71, 51 och 42 år gamla har dömts till 30 års
fängelse för att ha deltagit i omskärelsen av
en flicka i deras by. Flickan avled av infektion
orsakad av ingreppet. (Mtanzania).

15/10 Pipeline behöver renoveras. Den 1710
km långa oljeledningen från Dar es Salaam till
Ndola i Zambia är delvis i dålig kondition och
behöver renoveras. Kostnaden beräknas till 30
miljoner US dollars. (The Express)
Mkapa kritisk mot väst. President Mkapa
liknade västvärldens ovilja att hjälpa till med
utrotninbekämpning av HIV-AIDS vid massmord.
De rika länderna tittade på när 800 000 slaktades
i Rwanda 1994, och på samma sätt låter man
tusentals afrikaner dö i HIV-AIDS medan man
använder miljarder på ett sanslöst krig i Gulfen.
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WHO behöver tre miljoner dollar för livsviktiga
mediciner till de fattiga i tredje världen i kampen
mot malaria, tuberkulos och HIV-AIDS. Väst
lämnar inte den tributen men har råd med krig.
(Nipashe, Mwananchi, Mtanzania).
Privata företag ihärdiga. Bara tolv av totalt
296 privatiserade statliga företag är inte i drift,
förklarar ordföranden John Rubame, ordförande
i den kommission som sköter privatiseringen av
statliga industrier. (The Express)
16/10 Förbud mot använda underkläder.
Tanzanias standardiseringsbyrå har utlyst
förbud mot alla tätsittande begagnade kläder som
bysthållare, sockor, underkläder, nattdräkter och
undertröjor i syfte att skydda konsumenternas
hälsa. Begagnade kläder skall desinficeras.
(Mtanzania, Nipashe).
Ingen kvinnlig president än. Tidigare
ministern i Unionens och Zanzibars regeringar
Amina Salum Alio förklarar att tiden ännu inte
är inne för kvinnlig president i Tanzana. Det
finns kompetenta kvinnor men många tanzanier
inklusive kvinnor är ännu inte redo att rösta på
en kvinnlig presidentkandidat. (RAI).

Gammal sedel 100Tsh - värd mindre än 1 SEK
17/10 Falska sedlar i omlopp. Polisen har
uppmanat allmänheten att vara extra uppmärksam
mot falska sedlar. De falska sedlarna är svåra
att skilja från äkta och affärsmän uppmanas
använda maskiner för att identifiera sedlarna.
(Mwananchi).

18/10 TAZARA i svårigheter. TAZARA
- Tanzania and Zambia Railway Authorithy
- har förlorat 50 procent av sina transporter till
konkurrenter. Företaget har fortfarande 4 000
anställda, och 70 procent av inkomsterna går
till löner. Företaget söker en finansiär som kan
ta över driften. (Mwananchi).
20/10 Ännu en pingstkyrka nedbränd på
Zanzibar. Mordbrännare tände på en pingstkyrka
i Kisauni på Zanzibar. Den lokale prästen kräver
att regeringarna på Zanzibar och i unionen
undersöker vilka som står bakom mordbränderna
mot kyrkor på öarna. (Nipashe).
21/10 Korruption hinder för framsteg. En
opinionsundersökning av en privat organisation
TzPPA har funnit att folk på landsbygden i
Tanzania anser att korruption är så etablerad
att ingenting kan göras utan mutor. Skolor,
sjukhus, polis, fängelser och juridisk rådgivning
kräver mutor och de flesta vet inte vart de skall
vända sig när deras mänskliga rättigheter nekas
dem. Mycket få kände till att det existerar en
antikorruptionsbyrå. (Mwananchi).
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Pressfriheten ifrågasatt. Tanzania har
karaktäriserats som ett land med begränsad
pressfrihet av organisationen Reporters
Without Borders (RSF). På en rankinglista
placeras Tanzania på 14:e plats i Afrika och på
70:e i världen. Sydafrika toppar listan i Afrika
och är raknat högre än utvecklade demokratier
som Frankrike, England och USA. Världslistan
toppas av Finland, Island och Holland medan
Nordkorea, Kuba och Burma ligger i botten.

CUF-ordförande Ibrahim Lipumba
22/10 CUF-ledare vill bli presidenter. CUFs
ordförande Ibrahmim Lipumba förklarar att han
och generalsekreterare Sief Shariff Hamad ställer
upp som presidentkandidater i unionen respektive
Zanzibar 2005. (Mtanzania, Majira).
Måltid ute förbjuds under Ramadhan.
Turistkommissionen på Zanzibar har förbjudet
kiosker, barer och restauranger att servera
gäster under Ramadhan som startar i oktober
eller början av november. Hotell är undantagna
från förbudet. (Nipashe).
Ramadhan-frukost på Holiday Inn. En
speciell frukost arrangeras för fastande muslimer
under Ramadhan. Från klockan fyra på morgonen
serveras en frukost som utöver vanliga rätter
även erbjuder kyckling, fisk, chapati, ris, bönor,
morötter m m (The Express).
En miljon mobiltelefoner. Över en miljon
tanzanier använder nu mobiltelefon. Vodacom
hade i mitten av oktober 560 000 abonnenter,
Celtel cirka 280 000, Mobitel 200 000 och Zantel
på Zanzibar 49 000. Mobiltelefoner är populärast
hos affärsmän som saknar kontor och en fast
telefonförbindelse hemma. Dit hör taxichaufförer
och gatuförsäljare. (The Express)
23/10 Vattnet dyrare. Vattenbolaget i Dar
es Salaam har ökat priset med 11 procent.
Pengarna skall betala lån från Världsbanken
som finansierat utvidgning av vattennätet.
(Mwananchi).

27/10 Smutsigt vatten sålt i Dar es Salaam.
En stor del av det vatten som säljs på gatorna i
Dar es Salaam är förorenat och försvårar kampen
mot kolera. Många köpare använder vattnet utan
att koka det vilket orsaker sjukdomar som kolera
och tyfus. (Nipashe)

Droghandlare tillverkar falska sedlar.
Undersökningar hos polisen visar att
narkotikahandlare ligger bakom spridningen
av falska sedlar i Tanzania. En privat bank är
också involverad. (Majira).
Kvinna utan slöja attackerad. Okända män
som tros vara muslimska fundamentalister
attackerade Neema Mwaipopo för att ha
visat sig på allmän plats utan slöja. Kvinnan
arbetar på ett turisthotell och är inte muslim.
(Mtanzania).
30/10 Dödsstraff för muslimsk ledare.
Högsta domstolen har utdömt dödsstraff för
en muslimsk ledare Salu Likojele som 1996
dödade en rival i kampen om ledningen av
moskén. (Nipashe, Mwananchi)
Lokala språk förbjuds i radio. Tanzanias
radiokommission har beslutat att endast
swahili och engelska får användas i radio och
television. Brott mot beslutet straffas med böter
och förlorad sändningsrätt.
31/10 Ännu en kvinna utan slöja pryglad.
En grupp unga muslimer kända som Simba Wa
Mungu (Guds lejon) pryglade Roidan Katembol
för att hon strövat omkring i Zanzibar utan sitt
huvud täckt.- Hon vårdas på Mnazi Mmoja
sjukhuset (Nipashe).
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1/11. Lag mot invandring fungerar inte.
Immigrationstjänstemannen i kustregionen
Abdi Ijimbo förklarar att böterna mot illegal
invandring är för låga. De som ertappas får
böta 5 000 Tshs eller döms till sex månaders
fängelse. (Nipashe).
2/11 Ingen vilja att stoppa korruptionen.
Domaren i östafrikanska appellationsdomstolen
Joseph Sinde Warioba förklarar att korruptionen
har ökat alarmerande sedan han 1995 ledde den
kommission som på nye presidenten Mkapas
uppdrag kartlade korruptionen i landet.
Politisk vilja att bekämpa korruptionen saknas.
Parlamentet har instiftat en lag om gåvor och
presenter, vilken i stället har legaliserat
korruptionen. Lagen fungerar som en spärr mot
åtal riktade mot de mäktiga i Tanzania om de
anklagas för korrupt beteende. ”Jag kan inte se
någon ledarfigur i kampen mot korruptionen”,
sade han resignerat. (Mwananchi)
”Häxor” gömmer sig i skogen. Två
traditionella kvinnliga ”helare” i Kamaha
i Shinyangaregionen har gömt sig skogen
sedan de hotats till livet. Området som bebos av
Wasukuma-folket är ökänt för att äldre kvinnor
dödas under förevändningen att de är häxor.
De båda jagade kvinnorna Shija Mashamba
(40) och Mpejiwa Bukumu (52) har bett om
hjälp från Tanzania Media Women Association
och Women Lawyers Association Committee
(Mtanzania)
Oloph Hansson

Teckning från The Express

Doktor på ägg och spenat
Den 2 oktober 2003 försvarade Bakar
Nnunduma avhandlingen Structure and
behaviour of food trading networks; the case
of collecting wholesalers in Dar-es-Salaam
and Arusha, Tanzania. Disputationen skedde
på kulturgeografiska institutionen vid
Stockholms universitet. Opponent var Bertil
Egerö, bitr. professor i sociologi i Lund.
Det var en intressant studie som kanske väckte
lika många frågor som den besvarade. Den visar
att detta område, livsmedelsförsörjningen
i städerna, är ett viktigt ämne som behöver
utforskas vidare. I Dar es Salaam finns ett
åttital saluhallar och grönsaksmarknader men
endast 18 av dem har tillräckligt hög hygienisk
och praktisk standard. År 1967 hade Dar es
Salaam 270.000 invånare och nu bor ungefär
tre miljoner människor där. Staten har inte lyckats
styra tillgången på livsmedel i staden.
I och med avregleringarna av handeln med
födoämnen har olika sociala nätverk bildats.
Avhandlingen beskriver handeln med ägg och
spenat (mchicha) i Dar och Arusha. En del
nätverk har funnits länge, andra är nyare. Somliga
har en formell struktur med ordförande och andra
ledare. Verksamheten är att samla in ägg och
mchicha från producenter och sälja dessa i parti
till olika avnämare som restauranger, skolor och
liknande eller direkt till konsumenterna. Varje
medlem säljer själv sin andel men man har gått
samman för att hålla rent, lagra förrådet och
kanske ha ett gemensamt sparkonto.
Det visade sig att man i Arusha inte äter lika
mycket ägg och mchicha som i Dar utan man
håller sig till masaj-dieten i högre grad.
Frågor som väcktes av opponenten var hur
nätverken bildas, på grann- eller släktbasis,
hur man går in och ut ur ett nätverk, hur
kvinnorna klarar att jobba åtta timmar om dagen
på marknaden och ändå sköta hus och hem?
Frågan om konkurrens från privata handlare
väcktes också men tydligen finns det varken
någon privat eller statlig ägghandlarförening
eller liknande, som kunde lägga sig i hanteringen.
Uppenbarligen har det här arrangemanget god
påverkan på prisbildningen inom området.
Avhandlingen är intressant och lättläst och leder
till ökad nyfikenhet på hur en så stor stad får sin
livsmedelshantering att fungera.
Text och foto: Katarina Beck-Friis

Sista ledet i ägghandeln mot kund - äggflickan.

Foto: Bror Karlsson

Respondenten och opponenten
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Jordbruk i stan
De flesta föreställer sig nog att jordbruk
och boskapsskötsel bedrivs på landet och
att det i stan mest finns fabriker, affärer
och asfalterade gator. Stadsbefolkningen i
låginkomstländerna har dock under senare
årtionden fått allt svårare att få pengarna
att räcka till maten på grund av höga priser,
regleringar, sjunkande reallöner och ökat
befolkningstryck. Här redovisas några studier
som gjorts i Dar es Salaam och Mwanza med
vissa internationella jämförelser.
Redan 1860 finns information om att
befolkningen odlar majs, ris, kassava och
kokospalmer i Dar es Salaam. Källor från
kolonialtiden visar också att myndigheterna
ansåg att denna informella odling räddat staden
från hungerupplopp under svåra tider, särskilt
under andra världskriget.

Olika former av stadsjordbruk

Jordbruket i stan är en viktig del i den så
kallade informella sektorn och är säkert
nödvändigt för att livsmedelsituationen ska bli
dräglig i städerna. I dag odlar många stadsbor
på sina tomter i liten skala. Många har också
odlingsmark – shamba - i utkanten av stan
eller längre ut på landet. Att odla och bedriva
boskapsskötsel med mjölkkor och hönseri är
mycket lönsamt. Man tjänar flerdubbelt mer än
sin lön och det gäller även högre tjänstemän
med skapliga löner och andra förmåner.
Högre tjänstemän drar nytta av sina privilegier
i form av stora tomter, ”fria transporter”, god
tillgång till rådgivning och gödningsmedel
samt veterinärmediciner. De kan också vilja
övervärdera förtjänsten från shamban och
hönseriet för att dölja det faktum att de kunnat
köpa sin bil tack vare rundliga mutor. I Mlozis
studie, som framför allt berör boskapsskötseln i
Dar, riktas också stark kritik mot tjänstemännens
vana att sinsemellan favorisera varandra med
avseende på möjligheten att köpa kalvar, få
tillgång till mark och se mellan fingrarna
när det gäller efterlevnad av lokala regler om
husdjursantal och liknande. Lönsamheten av
olika former av stadsjordbruk kan värderas
motsvara mellan fyra och femton gånger den
lön man får i statsförvaltningen.

Boskap och miljöpåverkan

De husdjur som finns är kor, getter, grisar,
höns och ankor. Nackdelarna med att hålla
husdjur i stan är flera. Betning och hamling
förstör parker och grönområden som är avsedda
för rekreation, också häckar, staket och till
och med trafikskyltar blir illa åtgångna. Där
avbetning sker längs stränder och vattendrag
kan det leda till errosion. Bostadshus som
används till hönshus eller grisstall förfaller
snart. Medvetenheten om att djuren kan vara
bärare av sjukdomar som kan angripa människor
är inte stor. Hanteringen av dynga är mycket
bristfällig, en del används som gödning men
mycket lämnas var som helst och blir härdar
för bakterier och insekter av olika slag. Detta
innebär också stora påfrestningar på ett redan
bristfälliga renhållnings-, sophämtnings- och
avloppssystem. Kontrollen av mjölk är bristfällig
även om det finns lokala veterinärstationer och
rådgivningspersonal. Vaccinering av kreatur är
gratis och på det viset kan myndigheterna få en
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En odling (shamba) mitt i stan
uppfattning av hur många djur som finns. Den
genomsnittliga hushållsstorleken och antalet
kreatur per hushåll i Dar es Salaam 1993 är
förvånande högt - totalt fanns då c:a 30 000
kor i stan.

Förutsättning för odling

Odling uppstår överallt där det finns en markbit
över mellan hus och vägar. Många olika
grödor odlas, och nästan alla har åtminstone
ett papayaträd och mchicha på bakgården. För
att ha en odlingslott utanför stan krävs tillgång
till transport för utsäde och grödor och någon
måste finnas som ser till lotten medan ägaren
själv lönearbetar. Det finns också regler för vad
man får odla i stan, till exempel får man inte
odla majs, kassava och bananer därför att det
anses vara risk att banditer gömmer sig i sådana
odlingar och dessutom utgör en bra miljö för
malariamyggor.
Under 1980-talet och framåt har en
liberalisering av reglerna ägt rum. Den tidigare
synen på hur man ska frakta, sälja och köpa
framförallt stapelvaror som majs och ris har
tidvis varit motsägelsefullt - jordbruk ska
bedrivas på landsbygden och grödorna köpas
upp av statliga uppköpare (National Milling
Corporation) - men under en period med akut
matbrist lanserade regeringen kampanjen Kilimo
cha kufa na kupona då alla skulle odla på all
upptänklig mark. När den kampanjen pågick
hände det att några skolpojkar kom förbi
golfklubben och de ropade åt golfspelare:
Msipigeni golfi, pigeni jembe! Spela inte golf,
använd hackan!

Kvinnor i Mwanza

Studien från Mwanza rör kvinnor i olika
sociala skikt. Att köpa mat till stora familjer
tar kanske ända upp till 90 % av tillgänglig
inkomst. Det säger sig självt att det under
sådana omständigheter inte finns mycket
pengar att betala skolavgifter eller mediciner
med. Hushållets storlek är ändå avgörande för
möjligheterna att odla grönsaker och sköta djur.
Ensamstående mammor med småbarn har sällan
möjlighet att odla ens det allra nödvändigaste.
Det krävs en viss hushållsstorlek för att det ska
kunna finnas någon som rensar i landen och ger
mat och vatten till djuren, samt förstås någon
som kan sälja eventuellt överskott. Man odlar
sötpotatis, kassava, spenat, tomater, lök och
chilipeppar. Många av kvinnorna är också aktiva

Foto: Åsa Jonsson
när det gäller att köpa upp majs från omliggande
landsbygd och sälja i stan. I Mwanzastudien
visas med stor tydlighet att det är oavlönade
kvinnor som sköter det mesta odlingsarbetet,
det ingår i sysslan av ”housegirl” eller åligger
barnen som en självklarhet. Först när det blir
fråga om odling i större skala och på avstånd
från stan kommer betald, manlig arbetskraft in
i bilden. I Mwanza är det inte nyinflyttade som
etablerat sig som jordbrukare utan ofta de som
bott 10-15 år i staden.

Framtida utveckling

Trots att det finns många nackdelar med
sakernas nuvarande tillstånd är det uppenbart
att jordbruk och boskapsskötsel i stan har kommit
för att stanna. Stadsplanerarna måste bli bättre
på att ge plats för jordbruk och boskapsskötsel
inom stadens hank och stör, kanske i förstäder
och ytterområden eller i särskilda områden
inne i stadskärnan. Det är inte lämpligt att
som nu odla grödor i områden nära de stora
infartslederna med hänsyn till miljöpåverkan från
fordonstrafiken. Det ankommer på alla nivåer i
samhället att avhjälpa bristerna i den nuvarande
situationen. Det behövs bättre och enklare regler
för att köpa eller arrendera mark för jordbruk
med boskapsskötsel, bättre efterlevnad av regler
om antalet kreatur och typ av grödor på varje
plats och bättre veterinärservice när det gäller
mjölkbesiktning och kreatursvaccinering. Det
behövs också mer information om hur man
bedriver kreatursskötsel och hönseri i stadsmiljö.
Bättre kunskap skulle innebära friskare djur och
mindre behov av antibiotika och andra kemikalier
som påverkar miljön. Större medvetenhet om
hälsorisker med dålig sophämtning, öppna
gödselstackar och avlopp behövs också. Tidigt
galande tuppar, råmande kor och stanken från
grisstallar kan också störa grannsämjan.
Redigering,översättning: Katarina Beck-Friis
Källor:
Development Southern Africa, 13(1996) 1:
47-65 / Mlozi, Urban agriculture in Dar es
Salaam….
African studies review, 40(1997) 3:1-28 / Mlozi,
Urban agriculture …..
Africa, 71(2001) 4:666-691 / Flynn, Urban
agriculture in Mwanza
Se även artikeln Grönsaksodling i Dar es
Salaam av Stefan Dongus i Habaris nr 1/2001

Mat, hälsa och kroppsideal
Cathryn Muryn har skrivit om unga kvinnor
i Arusha i en mycket intressant uppsats inom
nutritionsinstitutet i Oslo Universitet 2001.
Titeln är: Perceptions of Food, Health and
Body Ideal in the Context of Urbanisation
and Western Influence.
Studien handlar om kvinnor, främst tonåringar,
och hur inställning till mat etc. hos dem förändras
i samband med de snabba förändringarna i
den urbana omgivningen. Arbetet baseras på
fältarbete i staden Arusha från maj till november
1998, och består av både statistiska uppgifter
och djupintervjuer.
Uppgiftslämnare har valts strategiskt så att
förändringar skulle kunna bli synliga, två
generationer kvinnor intervjuades och kvinnor
från olika sociala grupper. Men flertalet kvinnor
är välutbildade och har god ekonomi, dessa
antogs vara mer ”utsatta” för västerländskt
inflytande och således tidigast att ta till sig
förändringar vad gäller ätmönster.

Modernt, vad är det?

Uppfattning om ”modernitet” bland Arushas
kvinnor var nära anknutet till idén om
”västvärlden” och är ambivalent. Modernitet
jämställdes å ena sidan positivt med utveckling,
framgång, tillväxt. Å andra sidan bedöms
moderna egenskaper, som man ser hos kvinnor,
lättja, egoism, promiskuitet som avvikande
mot tanzanska ideal och värderingar. Hur
modernitet förstås är ett grundläggande tema i
studien eftersom detta påverkar uppfattningen
av skönhet och kroppen, och attityder till
modern mat.
Det traditionella kroppsidealet och nya ändrade
kroppsuppfattningar påverkar unga kvinnors
hälsa på olika sätt.

Traditionellt
rundnätt
modernt slank?

eller

av olja, socker och salt i matlagningen. I staden
kan man få finmalt majsmjöl vilket hade
konkurrerat ut sammalda varianter; jordnötsolja
och ghee hade bytts mot vegetabiliska oljor.
De olika värderingar man har av modern
respektive traditionell mat kan ha betydelse för
dietändringar. De flesta uppgiftslämnare upplever
att traditionella matvaror ger hälsa och styrka,
de trycker särskilt på dessa produkters färskhet
och naturlighet, jämfört med de industrimatvaror
som nu introduceras i Tanzania. Traditionell mat
är också en stark kultur- och identitetsingrediens
i Arusha.
De förändringar i matvanorna som är mest
riskabla för hälsan är hur den traditionella maten
som köps på lokala marknader eller odlas privat
– ”our food” – ändrat sammansättning till att
bli fetare, sötare, saltare. Trots detta betraktas
den fortfarande som hälsosammast. Eftersom
denna mat dels äts av många, dels dagligen,
ger den allvarliga risker för fetmarelaterade
sjukdomar. Den nyare maten som man köper i
supermarkets, t.ex. konserver, äts mycket mer
sällan p.g.a. ekonomiska skäl och olika kulturella
preferenser och är därför inte särskilt riskabel
ännu. Den har en status som extra mat – ”food
for spending” – och klassas som ”from outside”
och anses ohälsosam.
Individerna i den här studien representerar
urbana, ekonomiskt starka, välutbildade
kvinnor. De är representanter för de kulturella
förändringar i attityder till kropp och mat som går
hand i hand med urbanisering och modernitet.
Som kvinnor har de också en särskild framtida
påverkan på nya generationer.
Sonja Lindstrand

Idealet har varit åt överviktshållet – en rund
person har hittills ansetts visa både hälsa och
skönhet (arbetskraft och fertilitet), viktökning
visar på rikedom och god samhällsställning
(eftersom det inte var så många som hade så
mycket att stoppa i sig) – detta ideal kan leda
till övervikt med flera hälsorisker. Nya ideal
med smärtare kroppar uppfattas av yngre
moderna kvinnor i Arusha som relaterade till
västvärlden. Med detta ideal går också att
kroppsuppfattningens fokus flyttats från hälsa,
fertilitet och produktion mot attraktivitet och
utseende. Många av dessa unga vill banta vilket
ger risk för ätstörningar. Kvinnors kroppar är i
så hög grad utsatta för modeinflytande och har
historiskt i högre grad än männens varit utsatta
för kulturell manipulation.
Ett exempel på förändring från traditionell till
modern kroppsuppfattning är hur man ser på
bröst. Traditionellt har bröst bara värderats för
sin funktion, att amma barn, att nu som i väst
värdera bröst för deras skönhet kan kanske få
unga kvinnor att se annorlunda på att skaffa
barn eller att inte vilja amma, med negativa
hälsoföljder för barnen.

Ändrad traditionell diet

Det fanns under denna tid ett stort utbud av
matvaror att få i Arusha och dieten bestod av
många fler stapelfödosorter än den traditionella
dieten. Det man mest hade ändrat var en ökning
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Tanzania övertar Ugandas stjärnstatus
Efter fem år som ambassadör i Tanzania
och femton år i Afrika har Sten Rylander
återvänt till Sverige.
I ett brev till utrikesminister Anna Lindh
sammanfattade han i juni sina erfarenheter
från de fem åren i Tanzania. Här är ett avsnitt
ur rapporten som ser 1995 som en vändpunkt
i den ekonomiska utvecklingen:
”De första demokratiska flerpartvalen
genomfördes; Benjamin Mkapa tillträdde
som president; det makroekonomiska
saneringsarbetet inleddes, liksom en lång
rad andra nödvändiga reformprocesser och
marknadsekonomin och den privata sektorns
centrala roll som tillväxtmotor bejakades.
På bara några få år har Tanzania lyckats
vända en dyster situation till ett av de främsta
framgångsexemplen i dagens Afrika söder om
Sahara. Inflationen har drastiskt reducerats
och ligger nu vid ca 4 procent. Budget- och
finanspolitiken är stram och konsistent. Tanzania
var ett av de första länderna som fullbordade
HIPC-processen. IMF och Världsbanken
har mest lovord att komma med och rankar
idag Tanzania som ledande i Afrika söder
om Sahara när det gäller genomförande av
makroekonomiska reformer.
Det
internationella
givarsamfundets
förtroende och stöd har starkt ökat under
senare år och Tanzania kan idag sägas ha
övertagit den stjärnstatus som Uganda
fortfarande innehade vid ingången till 2000talet. Den gamla givardominansen har ersatts
av ett modernt partnerskapsbaserat samarbete
med ett allt starkare tanzaniskt ägarskap.
En starkt bidragande orsak är även den
politiska stabiliteten och Tanzanias medvetna
prioritering att hålla sig utanför konflikterna i
det geopolitiska närområdet. Man håller fast
vid de demokratiska grundreglerna och president
Mkapa skulle aldrig drömma om att genom
konstitutionella manipulationer försöka hålla
sig kvar vid makten efter 2005.

Men orosmoln finns

Trots denna positiva utveckling finns anledning
till oro inför framtiden. Den gynnsamma trend
som nu synes vara väl etablerad kan inte tas
för given. Utan ett fortsatt starkt ledarskap på
högsta nivå kan Tanzania på nytt falla tillbaka
och återuppta gamla negativa beteenden.

Ugandas president Museveni under en session i
FNs generförsamling.
Foto: FN

sid 20 - Habari 4/2003

Min egen uppfattning är att Benjamin
Mkapa har spelat en helt avgörande roll i den
transformering som Tanzania nu genomgår; en
roll som har förstärkts ytterligare efter valen år
2000 på grund av den politiska legitimitet som
presidenten då erhöll. Mkapas ledarskap präglas
av integritet, ihärdighet, viljestyrka, avsaknad
av opportunism och en strategisk förmåga att
se de centrala nationella frågorna i ett vidare
regionalt och internationellt framtidsperspektiv.
Om två och ett halvt år är hans tid ute och en ny
president skall utses i anslutning till valen 2005.
Dessa val kommer att avgöra hur väl Tanzania
kommer att kunna förvalta och bygga vidare på
det som hittills har uppnåtts. I ett avseende är
2005 års val förutsebara och mindre spännande:
Allt tyder idag på att CCM kommer att vinna
ännu en seger med god marginal.
Oppositionen är just nu svagare och mer
splittrad än någonsin; man är fortfarande långt
ifrån att skapa en utmanande allians enligt
modell NARC i Kenya. Spänningen inför
2005 handlar mer om händelseutvecklingen
inom CCM. Fältet är i detta skede relativt
öppet när det gäller vem som skall komma att
efterträda Benjamin Mkapa. En försiktig och
diskret positionering pågår. Den som sticker ut
huvudet för tidigt riskerar att vingklippas och
försvagas, något som utrikesminister Kikwete
fick erfara i oktober förra året. Först i slutet av
2004 eller början av 2005 kan läget förväntas
klarna – och resultatet kan komma att bli en
överraskning, precis som när Mkapa lanserades
1995. Flera av de namn som oftast nämns i detta
sammanhang – Salim Salim, Jakaya Kikwete och
Amani Karume – kommer av olika skäl att få
svårt att fylla det vakuum som Benjamin Mkapa
kommer att lämna efter sig. Beslutsfattandet
inom CCM är komplext och det finns många
spelare, som kommer att vara inflytelserika. Det
gäller t ex vice partiordföranden John Malecela,
som ännu inte har givit upp ambitionen att nå
presidentposten. Han kommer säkert inte
att lyckas heller denna gång; men den som i
slutänden lyckas alliera sig med Malecela kan
räkna med stora fördelar när det gäller inflytande
inom partiapparaten.

Tillväxten måste öka

Utmaningarna för den som väljs till president
2005 kommer att vara fortsatt stora. De
pågående reformprocesserna måste drivas
vidare med kraft; ofta mot ”the old mindset”
som fortfarande finns representerat inom en stor
del av CCM. Tillväxten måste öka ytterligare
för att möjliggöra en snabbare och mer effektiv
fattigdomsbekämpning. Sysselsättningen bland
särskilt de unga måste också öka väsentligt
för att harmonin i samhället skall kunna
bibehållas. Härtill kommer de religiöst betingade
motsättningarna som finns under den sekulära
ytan och som kan komma att blomma ut om de
inte hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Tanzania gynnas idag av en framsynt hållning
när det gäller två centrala områden, som kan
vara avgörande när det gäller landets långsiktiga
framtidsutsikter: globaliseringsfrågorna, inkl

Kofi Annan och Mkapa flankerade av sina
hustrur.
Foto: FN
kampen för intensifierad handel på rimliga
villkor och ökade investeringar samt frågorna
om fred, stabilitet och nationell sammanhållning.
Inom båda områdena finns arvet efter Nyerere
som en stor politisk tillgång. Benjamin Mkapa
är idag en av de afrikanska statschefer som är
mest aktiv i den internationella debatten om
globaliseringens konsekvenser för Afrika och
de fattiga länderna. En viktig plattform är ILOs
World Commission on the Social Consequences
of Globalization som han leder tillsammans med
Finlands president Tarja Halonen. Under ett av
mina avslutande samtal med Mkapa nämnde
han att han när kommissionens slutrapport
väl föreligger någon gång vid nästkommande
årsskifte avser föra ut de viktigaste
frågeställningarna till bred debatt inom nationen.
Det krävs ett brett folkbildningsarbete för att få
folk att inse att Tanzania inte längre kan isolera
sig från omvärlden; tvärtom krävs intensifierad
anpassning på alla plan och fortsatt snabb
reformering av samhället. Folk behöver också
upplysas om att den negativa prisutvecklingen på
Tanzanias traditionella exportprodukter, främst
”cash crops” (kaffe, te, bomull, cashew etc), har
en global förklaringsgrund, som Tanzania inte
kan påverka. Lösningarna ligger i att utveckla en
alternativ produktion, men också i ett intensifierat
internationellt förhandlingsarbete inom WTO
och andra fora tillsammans med andra fattiga
länder. Tanzania har under senare år hållit en
hög profil i WTO-sammanhang, främst när det
gäller att driva fram den s k utvecklingsagendan.
I dessa frågor finns en samsyn mellan Sverige
och Tanzania och man uppskattar mycket de
svenska ansträngningarna att komma till rätta
med den höggradiga jordbrukssubventioneringen
inom EU. - Parallellt driver Tanzania ett aktivt
och till synes framgångsrikt arbete för att locka
till sig ökade utländska investeringar. Det sker
bl a genom anordnande av Investor Roundtable
Conferences i samverkan med Världsbanken och
MIGA och aktiva åtgärder för att ytterligare
förbättra investeringsklimatet. Gruvindustri
och turism har länge varit framgångsrika
profilområden men även andra sektorer,
inklusive jordbruk, drar nu till sig ökande
investeringar. Tanzania ligger nu i tätgruppen
av de länder i Afrika som erhåller mest utländska
investeringar.

Stabilitet främsta tillgången

Tanzanias främsta tillgång utgörs av den tradition
av fred, stabilitet, nationell sammanhållning och

Trying to beat
the odds
I en serie – Through African Eyes II, From
Tribe to Town: Problems of Adjustment – har
vi hittat den här lilla berättelsen från 50-talet
om en ung man som lämnar ”bushen” för att
söka det goda livet i Dar es Salaam, författare
anges inte.
Jag hade kommit fram den da’n från Morogoro
och såg Dar es Salaam för första gången. Dittills
hade jag bott med mina föräldrar inte långt från
själva sta’n Morogoro, och hade hört mina
storebröder och kusiner tala om den stora sta’n
vid kusten. Många av mina bröder och kusiner
hade var’t där och några jobbade där i år.
Jag hade sett kläderna de hade med sig hem, en
del av dem, och hört dem tala om vilka löner man
kunde få; de hade beskrivit ljusen på gatorna,
biograferna, dansställena, kvinnorna, och de
smarta männen i sta’n. Pappa ville inte att jag
skulle ge mig av, men jag visste att om jag blev
kvar skulle det snart förväntas av mig att börja
röja fälten för årets odling. Biljetten till Dar var
billig, jag lånade pengarna av en kamrat, och
en dag gick jag ombord på bussen och for till
Dar, utan att säga adjö till mina föräldrar – för
de skulle inte ha gillat det.
Jag visste vart jag skulle ta vägen: Min äldre
bror bodde i Ilala och arbetade i affärskvarteren,
som tjänare till en indier. Han bodde i ett rum åt
baksidan och fick mat av sin arbetsgivare. Han
sa inget när jag dök upp vid huset, han tog bara
in mig. Jag hjälpte honom med hans sysslor
och han gav mig mat, och med hans hjälp fann
jag efter några dar ett sånt jobb som han hade,
för 50 shs plus mat, hos en annan indier inte så
långt därifrån.
Den första da’n tog min bror med mig ut en
timme när hans arbetsgivare hade gått på bio.
Vi strosade på gatorna – Acacia Avenue, Ring
Street, Kichwele, Msimbazi; jag häpnade över
allt jag såg och önskade jag hade kommit förr.
Inget sånt här fanns därhemma. Varje hus var
upplyst med lampor…… Gatorna var proppfulla
med folkskockar större än jag skulle ha trott
fick plats i någon stad; det var ett obeskrivligt
och upphetsande buller och bång och glitter.
På gatan for bil efter bil förbi, nos mot svans,

förarna tutade och gestikulerade och svor;
taxibilar med beslöjade kvinnor, en glimt av
färggranna kläder under slöjan, ett blixtrande
av ringar; privatbilar med indier och européer
i maklig ro. Stora lastbilar som, fast det var så
sent, lastade av sina balar vid affärerna…..
Pantaffärer var fyllda med fler khangor än man
kunde räkna. De unga männen stod vid gathörnen
med lysande, cyniska ögonkast mot folk som
gick förbi, tjusiga i sina bästa kvällskläder…. Jag
såg kraftiga män i jeans, tuffa män i bredbrättade
hattar, arroganta män med egendomliga frisyrer
med mittbena eller uppborstade i pannan; alla
utstrålade rikedom, självförtroende, framgång.
Livet i stan måtte vara lätt, vinsterna stora och
lätta att plocka åt sig. Jag var glad att jag hade
lämnat pappas mörka tysta hydda, där jag bara
var en pojke, en budbärare, en hämtare, en
arbetare.
Jag hade nu varit sex månader i Dar. Jag hade
flyttat från mitt första jobb, där arbetstiden var
lång och arbetet oändligt, till ett andra och sen
ett tredje jobb. Villkoren var knappast olika och
betalningen var faktiskt lite mindre, men maten
var bättre.
Jag hade också flyttat från min bror och hade
hittat ett litet gårdsrum i Keko som jag delade
med en annan pojke i min ålder, var och en
betalade hälften av 10 shs. i månaden i hyra.
Vatten från floden var gratis, och vi hade ett
avtal med en kusin, som arbetade i en av
möbelverkstäderna tvärsöver vägen, om ved.
Jag hade kommit in i stadslivets rytm, en rytm
som tidvattnet, dödslågt innan avlöningsda´n, sen
en fors vid slutet på månaden; vansinnesätande

på en restaurang, en träff med min vän, ett
besök hos pantlånaren för att ta tillbaks mina
panter, och sen tillbaks till månadens grådagar
då jag överlevde på den mat jag fick gratis av
arbetsgivaren. Mitt i månaden kom nipfloden,
en grop extra fattigdom, sen ett litet förskott,
tillräckligt för några mål mat ute och en drink
och en dans; sen närmade sig dödläget igen, och
allt jag hade gick till pantaffär´n, och jag levde
lika lugnt som jag gjort hemma en gång.
Varje kväll efter jobbet gick jag ut på gatorna
och stod och tittade. Det var alltid likadant,
samma procession av bilar, samma välklädda
kvinnor i taxis, samma tjusiga killar; var fick
de allt ifrån? Det fanns ett trick nånstans. Jag
hade jobbat som aldrig förr, men pengarna
– som dock kom in, mer än jag hade drömt om
– försvann lika fort, och allt jag hade kvar var
en bunt pantkvitton, en sliten skjorta och shorts,
och minnet av senaste ”floden”.
Ibland funderade jag på att fara hem igen,
särskilt de där sista snåla dagarna innan
avlöningen. Men då tänkte jag på vad pappa
skulle säga och de andra killarna i byn. ”Trodde
du skulle göra en förmögenhet, eller? Nå vad har
du med dig? Var storstan för mycket för dig?”
Nej jag kunde inte fara hem så där; jag måste
helt enkelt göra en eller två månader till, köpa
några riktigt snygga kläder och visa dem att jag
kan vinna. Men på nå’t sätt blev inte allt som
jag ville och kläderna stannade inte hos mig
mer än ett par da’r, aldrig så jag kom uppåt.
Jag började förstå att folk som jag aldrig hade
nå’n chans.
Tolkat av Sonja Lindstrand

frånvaro av etniskt betingade konflikter som har
utvecklats sedan självständigheten. Arvet efter
Julius Nyerere är här särskilt betydelsefullt.
Det finns idag en stark nationell uppslutning
bakom denna tradition, som bryter av från det
konfliktmönster som tyvärr fortfarande präglar
stora delar av Afrika. Även inom Östafrika är
skillnaden slående: till skillnad från Kenya och
Uganda är etnisk härkomst ingen viktig faktor i
den politiska ekvationen. Denna sammanhållande
fredsplattform skapar i sig ett starkt tryck i
riktning mot förebyggande av konflikter eller
konfliktlösning i utsatta lägen. Ett belysande
exempel utgörs av händelseutvecklingen i
Zanzibar i januari 2001 - Tanzanias värsta
politiska kris på flera decennier - som snabbt
ledde fram till en nationell dialog mellan

de berörda parterna och en hållbar politisk
överenskommelse med förankring på högsta
nivå. Det internationella samfundet - inte minst
EU, då under svenskt ordförandeskap - spelade
en aktiv roll på marginalen i denna process. Men
traditionen och arvet var avgörande för den
konstruktiva dialog som kom att iscensättas.
– Den starka nationella viljan att försvara
freden och stabiliteten kommer till uttryck även
på andra sätt. I spåren av 11 september och de
terroristhot som från tid till annan även riktas mot
Östafrika gör Tanzania idag vad som rimligen
kan begäras, givet de begränsade resurserna,
för att samarbeta med bl a de amerikanska och
brittiska säkerhetstjänsterna i syfte att bekämpa
terrorism och relaterade hot.
Fredsarvet är givetvis centralt och relevant

även i det regionala perspektivet. Tanzania
har varit och fortsätter att vara en central
aktör i det svåra arbetet med att föra den
komplicerade fredsprocessen rörande Burundi
till ett framgångsrikt slut. Medlande åtgärder
vidtas kontinuerligt – oftast bakom kulisserna
och utan stora åthävor – för att söka påverka
problemen mellan Rwanda och Uganda eller för
att bidra till att staga upp fredsprocessen i D R
Kongo. Benjamin Mkapa har nära kontakt med
huvudaktörerna i dessa processer och gör vad han
kan för att bidra i en positiv riktning. Få känner
till att Mkapa fungerar som mentor till Joseph
Kabila eller att det var han som till slut fick
president Muluzi i Malawi att avstå från försöken
att bana väg för en tredje presidentperiod”.
Sten Rylander

Kanske trötta på stadens hektiska liv.

Foto: Yngve Baum, ur Ujamaa, Människor i Tanczania
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Världens Kristus

I den intressanta utställningen Världens
Kristus finns en vacker bild av den tanzaniske
konstnären Filbert Mlai. Titeln är Flykten till
Egypten. Utställningen har tillkommit på initiativ
av Svenska kyrkan och närmast med anledning
av Ecce Homo debatten. Frågan om vem Kristus
är för oss i dag ställdes och en arbetsgrupp reste
runt till missionsländerna, d.v.s. utanför Europa
och beställde konstverk. Utställningen kommer

vidare med Liemba i tre dygn till Mpulungu i
Zambia. En resa som få västerlänningar gjort
vare sig av dem som lever i landet eller som är
där som turister.
Reportaget var infört i resetidningen Vagabond
nr 5 2003

Malariamöte i Stockholm

Under andra veckan i november hölls en
internationell malariakongress i Stockholm.
Sedan ett år tillbaks är Karolinska institutet
samordnare i en internationell multilateral
satsning på malariabekämpning. Forskare på
myggor, myggbekämpning, förebyggande och
kurerande malariamedicin, malariavård, etc.
träffades och utbytte erfarenheter.
Mycket uppskattad talare var Jane Kajundu
från WHO som bland annat efterlyste större
offentligt satsning på forskning. Hon var
pessimistisks beträffande läkemedelsindustrin
eftersom malaria drabbar fattiga i fattiga länder
och därför inte lockar med utsikter till stora
vinster. Från Tanzania deltog bland annat
Marianne Olsane.

pressen med röstningstalonger och själva galan
slogs upp stort i många tidningar. I Daily News
på en helsida och i Uhuru på ett uppslag.
För underhållningen stod Dully Sykes med
bland annat sin senaste hit Hi, The Unicque
Sister, Mad Ice, Patricia Hillary, Abubakar
Shaaban Katwila ”Q-Chief”, Khalid Mohamed
”TID”, Mutabarka Theatre Ballet från Rwanda
och sångerskan Wahu från Kenya.

Lokal HIV/AIDS-behandling

Ur IRIN-bulletin: The elderly man, a traditional
healer called Mohammed Kasomo, or
Bongo Mzizi, Swahili for the Root Genius, is
working in a modern hospital.
This fusion of the traditional and modern is taking
place in Tanga, where the Tanga AIDS Working
Group is combining modern voluntary
counselling and testing methods with the
knowledge of local healers in treating infections
associated with HIV/AIDS.

En sedvänja som måste bort

att vandra runt i Sverige, just nu är den i Valsta,
Märsta och nästa anhalt blir Umeå och därefter
Örebro i januari.
Utställningen är mycket intressant och innehåller
vackra och både skrämmande och provocerande
bilder, många med tydliga politiska budskap.
Målningarna är till salu och kommer att följa
utställningen till januari 2005. Det finns också
ett lotteri på två av bilderna. Om man vill veta
mer kan man gå in på ww.svenskakyrkan.se

Maria Carslhamre besökte nyligen ett sjukhus i
Dar es Salaam där hon fascinerades av en grupp
massajynglingar. Hon skaffar sig ivrigt mer
information om massajerna men stoppar upp
när hon upptäcker att man praktiserar omskärelse
för både pojkar och flickor.
Detta tar hon till utgångspunkt för ett inlägg mot
könsstympning på ledarsidan i Dagens Nyheter
den 14 november.

Tanganyika expressen

”M/V Liemba sliten och baktung som en
fellastad åsna. Bucklor och repor har täckning
i tiden. Fartyget byggdes 1913 och trafikerar
Tanganyikasjön från Tanzania till Zambia.
Kolpannan är utbytt mot en dansk diselmotor,
annars är det mesta intakt.
Däcket är hett och trång. Resan är dramatiskt
som en bättre deckare; med ombord finns en
juvelsmugglare och en präst som är spion”
Så inleder Mikael Persson ett reportage från
en resa med järnväg från Dar till Kigoma och

Med Black Teacher t.v. gjorde James flera
inspelningar, den mest kända Dr Feel Good.

Tanzania Music Awards

M/V Liemba i arbete
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Årets stora muskihändelse i Tanzania har blivit
tävlingen Tanzania Music Awards där priser delas
ut i hela 31 olika klasser, allt ifrån traditionell
folkmusik till modern rapp. Instiftaren Cool
James, Mtoto wa Dandu, rycktes tragiskt bort
förra hösten in en trafikolycka. Nu fick han
postumt pris som hans morfar Mzee Dandu,
från Mondo några mil söder om Mwanza, tog
emot på den stora galan i Diamond Jubilee Hall
i Dar es Salaam den 26 juli.
Tävlingen hade föregåtts av uppmärksamhet i

Tanga is a region where faith in
traditional medicines is still strong. With
health workers estimating that the
region has a ratio of one doctor to
33,000 people while there is one traditional healer
to 156 people, this reliance is hardly surprising.
But the Tanga partnership evolved because
biomedical doctors were worried about
the number of treatable cases that
were being taken to traditional healers and
only reached hospital when it was too late to
save patients.
And, since 1990, traditional healers
have been receiving basic training in
the form of seminars. The link
between
this
collaboration
and
tackling HIV/AIDS was made after
Bongo Mzizi recognised the similarity between
the infections that people with AIDS experienced
and those he was treating.
He asked to be given the chance to use
his herbs to treat AIDS patients and,
before long, the patients’ appetites
improved, they gained weight, and they
suffered from fewer infections.
In a 2002 case-study, the Joint UN
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
described the work of the Tanga AIDS
Working Group as “an outstanding
example of how positive results can be
achieved in the fight against AIDS by
using local expertise and resources to provide
low-cost care and prevention for people living
with AIDS.”

The impact of hosting refugees
Dar es Salaam, 15 Oct. 2003 (IRIN): The
publication of a recent study on the refugee
influx in western Tanzania and a subsequent
seminar on the subject have rekindled debate
on the impact of the presence of refugees on
the country.
In its findings, the Centre for the Study of
Forced Migration at the University of Dar es
Salaam said that although assertions as to the
impact of the refugees on the environment,
security, infrastructure, administration and
development were partially true, many were
exaggerated and outdated. On the other hand,
the centre said that international aid for security,
local governance and administration in the
region was inadequate and should be increased
to help the country contain the added burden of
hosting the refugees.
The report was commissioned by humanitarian
organisations concerned that the Tanzanian
government’s long-standing assertions about
the negative impact of hosting hundreds of
thousands of refugees over the last decade
would lead to the premature repatriation of
those still in the country.
At a meeting held in Dar es Salaam, government
and humanitarian partners discussed the report.
Views expressed at the meeting on the impact
of refugees remained divergent, and no plan of
action emerged from the gathering. However,
the participants agreed that the meeting should
mark the beginning of an official forum through
which the problem could be discussed constr
uctively.
”At least this has started the debate and
established some facts for those arguing one
case or the other to fall back on,” Dr Bonaventure
Rutinwa, the leader of the centre’s team, told
IRIN on Monday. In the past, humanitarian
workers said, there had been a tendency to
blame the refugees without taking into account
the root causes of the refugee phenomenon, preexisting or current, in western Tanzania.
”Because of the divergence of views and the
difficulty for the media to report in western
Tanzania, there is a need to hold discussions
and establish a degree of objectivity on the
matter,” Mark Waite, the country representative
of
Oxfam-UK,
said
on
Monday.
The most senior government representative at
the meeting, Kigoma Regional Commissioner
Elmon Mahawa, described the centre’s report
as ”very fair”, saying it was everyone’s
responsibility to reduce the negative impact
of the refugee presence. ”We know we
have not been very good at communicating
and coordinating with the nongovernmental
organisations, and this is something we need
to improve,” he told IRIN.
He repeated the government’s concerns about
security in the region, which, he said, had
become unsafe over the last decade. However,
he acknowledged that this was the result of some
of the of refugees ganging up with fighters from
Burundi’s civil war and local bandits to exploit
an unstable situation.

Insecurity caused by crime

The centre found that internal peace and security
in Kigoma and Kagera regions, where all the
refugees live, had been ”devastated” by crimes,
but this could not, it said, be ”mainly attributed
to refugees”. Statistics on criminal cases
reported and the numbers of people in prisons
in the two regions suggested that, as percentages,
the number of refugees and Tanzanians involved
were very similar, it. It added that in prisons in
the two regions, the ratio of criminals among
refugee population was comparable to ratio of
criminals among local populations.

Environmental degradation

Concern about environmental degradation,
which has often been cited as the most obvious
negative impact of the refugee influx, was
justifiable, the centre said. However, most of
the ”dramatic stories” in this context related to
the period between 1993 and 1996 when ”the
influx was large and the levels of awareness
very low”, it said.
A study carried out in 1997 by Tanzania AgroIndustrial Services - a consultancy firm which
carried out research on the environment - found
that within a 6-KM radius of the camps, all
vegetation had been cleared and, within Ngara
District, Kagera Region, 47,000 ha of forest
reserves had been felled for firewood and
construction.
But, the centre said, lessons had been learned.
Levels of vegetation around the camps were now
satisfactory and, with over 6 million trees having
been planted in camps and surrounding villages,
environmental programmes had been ”redressed
- and even gone beyond - former negative
impacts”.

Effects on infrastructure

Similarly, in terms of damage to infrastructure,
health services and education, the centre
said the initial burden on these services had
been occasioned by the massive influx of
refugees, primarily in 1994. It went on to say,
however, that after the setting up of humanitarian
operations, roads were built and maintained,
education levels rose in Tanzanian schools,
and health services improved.
For example, in Ngara District, in the Kagera
region, the centre said 26 percent of the
population lived more than 5 km from a health
centre, as opposed to the national average of 30
percent. Moreover, it said, maternal mortality in
Ngara stood at 114 per 100,000 live births, while
the national average was over 200.
”One can easily say that the benefits of the
presence of refugees to the health sector far
outweigh its negative impact,” the centre said.
”In fact, some of the local beneficiaries do not
want to dare think of the day when these services
would be withdrawn.”

Economic Factors

In economic terms, the centre said the lack of
internal security may have contributed to the
lack of productivity in agriculture and - on a
national level - the government had been forced

Flyktingar från Rwanda

Foto: Martha Rial

to maintain a continued military presence in the
region in order to protect national sovereignty.
But, the centre said, the arrival of humanitarian
agencies had also led to an upsurge in business
due to increased disposable income and the UN
World Food Programme’s local purchases serving
to support producers and suppliers. Also, the
presence of refugees provided Tanzanian farmers
with cheap - albeit illegal -labour, thereby
expanding agricultural capacity in the area.
Moreover, central and local tax collections
had increased significantly, with income tax
in Kigoma Region from humanitarian agencies
amounting to 620 million shillings (US $620,000)
annually, the centre said.
”So critical is the contribution of humanitarian
agencies that whenever they scale down [their]
presence, an immediate and dramatic drop
in revenue is experienced by [the] Tanzania
Revenue Authority,” it said.

Aid to government inadequate

Although the centre said that much of the
anecdotal accounts about the impact of
the refugees on the already overstretched
judiciary might be exaggerated, it was very
critical of the lack of support extended to the
Tanzanian authorities for local governance and
administration.
Regional and district officials complain about
the amount of time they have to devote to
refugee work when they should be working on
their own national responsibilities. And, despite
the $1 million annual funding from the Office
of the UN High Commissioner for Refugees
for the policing of the refugee camps, the aid
to Tanzania to cope with the insecurity in areas
in which there are refugees is described by the
report as ”woefully inadequate”.
”Agencies have provided assistance, but, with
the exception of the police it has not been based
on a formal agreement. As a result, this assistance
has been mainly ad hoc and unpredictable. Also
the assistance has not been adequate,” the centre
said.
[This Item is Delivered to the “Africa-English”
Service of the UN’s IRIN humanitarian
information unit, but may not necessarily reflect
the views of the United Nations. For further
information, free subscriptions, or to change your
keywords, contact e-mail: irin@ocha.unon.org,
web: www.irinnews.org.
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Besök vår webbutik
www.nai.uu.se

Nordiska Afrikainstitutets bokkatalog “Books on Africa” finns nu även
online på vår webbsida: www.nai.uu.se. Över 500 titlar kan sökas på
titel, författare, ämnesord, ISBN-nummer eller serier. Nya publikationer
presenteras fortlöpande på vår webbsida under “Publikationer” och “Nya
böcker”. Beställning kan göras direkt från webbsidan eller via e-mail:
orders@nai.uu.se
Böckerna är inriktade på afrikansk politik, ekonomi, sociala frågor och
modern historia, med tonvikt på utveckling och samhällsförändringar.
De flesta publikationer är skrivna på engelska för att nå en internationell
publik, inte minst i Afrika. En viss utgivning sker även på nordiska språk,
främst svenska, av populärvetenskapliga böcker som ger grundläggande
information om enskilda länder och viktiga frågor. Flera av dem är väl
lämpade som läromedel.
En komplett bokkatalog kan beställas via e-mail: orders@nai.uu.se eller
fax: 018 56 22 90; tel: 018 56 22 00 eller per post: Nordiska Afrikainstitutet,
Box 1703, 751 47 Uppsala.
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