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ORDFÖRANDENS SPALT
Vid årsmötet i mitten på april avgick 
Ulla Jonsdotter som ordförande för 
vår förening. Hon lämnar en lucka 
efter sig. Vi kommer att sakna 
hennes engagemang och kunskaper. 
Hon hade dessutom ett kontaktnät 
som har varit till stor nytta för oss.
Det föll på min lott att ta över efter 

Ulla. Det blir inte lätt. Visserligen 
har jag arbetat länge för föreningen 
och upprätthållit många olika poster 
i styrelsen, bl a som ordförande ett 
antal år på 90-talet, men jag har inte 
följt utvecklingen de senaste fyra/fem 
åren. Lyckligtvis är jag inte ensam i 
styrelsen. Där finns flera med lång 
erfarenhet och goda kontakter, så 
tillsammans ska vi kunna fortsätta att 
utveckla föreningens verksamhet.
Om man förlitar sig på information 

från svenska massmedia, så kan man 
tro att Sverige inte längre har några 
intressen i Tanzania. Det är tyst om 
Tanzania! Jag tolkar det som att hälsan 
tiger still, för samarbetet mellan 
våra två länder är snarare livligare 
än någonsin. Det vet vi som är 
engagerade i utbytet. Kontakterna som 
har funnits i gissningsvis cirka 100 år 
ändrar emellertid ständigt karaktär. Ny 
social och ekonomisk utveckling och 
ny politik förändrar förutsättningarna 
för samarbetet mellan våra två folk. 
Även om det finns en stark kontinuitet 
så måste formerna för utbytet anpassas 
till de nya förutsättningarna, vilket 
också sker. Nya kontaktytor dyker 
ständigt upp. Många gånger vet 
emellertid inte ens vi i föreningen 
om vilken omfattning kontakternas 
mångfald har. Ändå är det just här som 
föreningen med tidningen HABARI 
har en uppgift att fylla. Tidningen är 
förresten inne på sitt 36:e år! Tala om 
kontinuitet.
En av föreningens huvuduppgifter 

anser jag vara att i Sverige informera 
om landet Tanzania och utvecklingen 
där. Informationen ska vara bred d v s 
den ska täcka många olika områden. 
En andra huvuduppgift är att förmedla 
information om och mellan de olika 
kontaktytor som finns – politiska, 
religiösa, kulturella och inom 
affärsvärlden för att nämna några.
Detta informationsarbete kan 

inte bara ha formen av tidningen 
HABARI eller hemsidan. Det finns 
många olika sätt att få information 
spridd. Ibland kan ett gemensamt 
ansvar för ett projekt av något slag 
vara informationsbärare.
Föreningens nyvalda styrelsen har 

ännu inte formulerat något program 
för det kommande året, men ett är 
klart - som vänskapsförening måste 
vi arbeta brett.

Folke Strömberg
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Det är inte bara turismen som ökar. 
Efterfrågan på musik, film, videos eller 
shower av olika slag och omfattning verkar 
också stiga. Men utbudet är stort och 
konkurrensen är stenhård. Vägarna till 
kulturkonsumenten har också förändrats 
med MTV, digitalteknik och inte minst 
internet. Vad händer på området i Tanzania 
och når det som händer fram till Sverige?
Har kulturutbudet från Östafrika avstannat? Jag 

tyckte att man för några år sedan hörde mer om 
det än idag. Eller minns jag fel? Utbudet i Sverige 
av musik, video, film från Östafrika verkar hur 
som helst vara begränsat för närvarande. Söker 
man i affärerna i Stockholm idag efter musik 
från Östafrika kanske man hittar två eller tre 
CD med musik eller artister från Tanzania eller 
Zanzibar. Efter att ha gått runt  på Stockholms 
största skivavdelningar har jag räknat in fyra 
eller möjligen fem CD. Remy Ongala finns 
och The Rough Guide to the Music of Kenya 
and Tanzania. The Rough Guide to African Rap 
med bland annat två Tanzaniska artister finns 
också. En av dem – XPlastaz – lär enligt de 
som har hört dem vara en toppengrupp. Swahili 
Rumba med Golden Sound Band är troligen en 
Kenyansk produktion men med anknytning till 
Tanga. Musik från Zanzibar borde finnas i den 
nuvarande Reorient-trenden, men så verkar det 
inte vara. CDn Spices of Zanzibar med Mila na 
Utamaduni finns, men det är också allt.

Hyllorna med världsmusik verkar ha blivit 
mindre de senast åren och den afrikanska musiken 
i hyllorna kommer framför allt från Väst- eller 
Nordafrika. Har efterfrågan på världsmusik 
minskat? Pågår i stället en sammansmältning av 
olika musikstilar så att butikerna klassificerar allt 
som pop? Håller musikvideon att slå ut musik på 
skiva? Knappast – jag har inte sett några videos 
från Afrika i butikerna.

Det går att få tag på musik från Östafrika om 
man beställer den. I det här numret av HABARI 

finns en lista från Multikulti med musik som 
går att beställa. Det mesta är gamla godingar, 
men det finns en och annan nyproduktion. Bi 
Kidude från Zanzibar som har en titel med på 
listan är fortfarande bra trots att hon varit med 
sedan före andra världskriget.

Det går att hitta en del på nätet också. Nu i maj 
presenterades en musikfestival på nätet. Music 
Mayday Tanzania i Dar es Salaam stod som 
värd för den årliga B-connected Music Festival. 
Om man gick in på hemsidan kunde man bli 
uppkopplad och till och med få sin text eller 
video visad på en bildskärm på festivalområdet. 
Bakom står Busara Promotions som också 
höll i en swahilimusikfestival på Zanzibar i 
februari.

Ytterligare ett exempel på festivalutbudet är 
Tanzania Breweries årliga jippo då de delar ut 
Kilimanjaro Tanzania Music Award till olika 
artister.

Mitt i vår sommar är det filmfestival på 
Zanzibar och då brukar mycket musik höras 
över ön. Flera svenskar är där – några för 
att hjälpa till. Jag gissar att de inte bara har 

Växande upplevelseindustri

erfarenheter med sig hem utan kanske också en 
del inspelat material. Apropå film kunde man i 
svenska ambassadens nyhetsblad På Gång läsa 
att svenska och tanzaniska filmpedagoger har 
arbetat med unga kvinnor. Tjugofyra ungdomar 
från Kenya, Tanzania, Uganda och Sverige 
spelade in filmer för TV i Viktoriasjöregionen. 
Det var IOGTs mediaprojekt i regionen som 
drog igång. Det genomförs tillsammans med 
lokala organisationer.

Nyligen genomförde en dansgrupp med 
medlemmar från Tanzania, Kenya, Uganda 
och Sverige en turné i Sverige. Då framfördes 
föreställningen Vingar/Mabawa. Musiken 
var skapad i samklang med dansen av Fugo 
Makaranga från gruppen Mionzi i Dar.

Många av HABARIs läsare är människor som 
reser. Ofta ligger resmålet i Afrika och där är det 
betydligt lättare att få tag på musik från Tanzania. 
Men man behöver bara resa till Tyskland eller 
England för att hitta ett större utbud än här. Och 
glöm för all del inte amazon.com på Internet!

Folke Strömberg

Wilson och George 
Kinyonga i Simba 

Wanyika



completed the organising group. A group full 
of big dreams and ready to work hard, risk a lot 
and in the end I must say that they produced an 
impressive first year festival which managed to 
pleasantly uplift local talent and gave Stone Town 
a much needed experience of self-celebration. 

In the afternoon of Friday the 13th of February, 
as I was sitting at Mercury’s Restaurant enjoying 
a cold cocktail by the sea, the festival began. 
The kick-off was orchestrated by the police 
band (Beni ya Polisi) who marched through 
the Forodhani Gardens and surrounding 
streets blowing their horns and hitting their 
bass drums. With them were members of 
Tanzania’s Basengo Arts (Zanzibar’s acrobats 
and the local Halikuniki comedy group). Even 
with all the marketing for the festival, the idea 
was so new and the word needed to spread that 
it was really going to happen, a free festival! 
But as the police band marched toward the big 
stage, more and more locals began to show up 
at the gardens. 

 The first act on stage was a group of students 
from the Dhow Countries Music Academy who 
performed an instrumental taarab. Following this 
performance was the young Zanzibar rappers: 
Magongo, Jam Brothers, and an all-girl act, Cool 
T. Rap has quickly become huge throughout the 
Swahili world. Next up was a beautiful, taarab 
set from Baladna Taarab, a group consisting of 
the teachers from the Dhow Countries Music 
Academy. Most of the set was instrumental along 
with one gorgeous, vocal piece from the older 
taarab repertoire. At this point the sky was bright 
red from the sun setting in the background, just 
in time for the drumming and dancing of the 
Black Roots Culture Group ngoma. The last act 
before breaking for the evening Muslim prayer, 
was called ”Zenji Flavour” by the Kashakali 
Group.

 Now the sun had set and the stage was all lit up 
and surrounded by big groups of people. Maulidi 

Ya Homu Ya Mtendeni performed a very visual 
style of Sufi religious devotion that has roots in 
the ancient Arab world, but today survives only 
in Zanzibar. As the mood built, the men began to 
sway and undulate. This went on for some forty 
minutes and created a spiritually charged mood 
that coloured the rest of the night. The next act 
was the contrasting Kilua Dancing Group with 
their painted white faces, feather headdresses 
and colourful beadwork followed by the Oya 
(Opportunity for Young Artists) Theatre Group, 
the first mainland Tanzanian group to take the 
stage. This is a state supported group promoting 
excellent young traditional musicians. Last but 
not least came Eric Wainaina of Kenya. His song 
”Kitu Kidogo” (”A Little Something”) was an 
attack on corruption full of Congo-flavoured pop, 
something that has really caught on throughout 
East Africa. 

  The next day was Valentine’s Day and the 
festival continued with the Kenyan singer 
Maulidi Juma and the Mombasa Musical party 
performing an elegant taarab set. The Mombasa 
Musical Party is actually one of the largest 
and most respected taarab groups in Kenya, 
legendary due to their marathon performances at 
weddings. Next came a diverse set of traditional 
acts including Nyota Ndogo, a young taarab 
singer from Mombasa, Kenya, Yange Yange Arts 
from Dodoma and Kikundi Cha Dogodogo, a 
group introduced as playing ”ghetto taarab”. An 
example of their strong lyrics is this translated 
verse: ”For those who have judged me, give them 
more wisdom. Do not betray me. Don’t treat me 
like an enemy. It is God who gives me wisdom. 
There will be a day that you are going to cry. 
But after all, then you are going to be happy for 
what I am going to do to you. Remember what 
they have been doing to me. And now, I’m going 
to do something very good for you. No matter 
what you are doing, I myself I am going to do 
better to you. No matter what they are doing, I 
am going to respond in a positive way.” 

Meanwhile, on the stage, it was hip-hop time 
again with Zanzibar’s local rap group Wazenji 
Kijiwe. The group takes its name from their 
successful debut single, which they performed. 
Wazenji Kijiwe is considered the first Zanzibar 
act to rival the celebrated Bongo Flava acts that 
dominate the music scene in Dar es Salaam. 
Next came an hour with one of Tanzania’s most 
intriguing hip-hop acts - X Plastaz from Arusha. 
This was one of the highlights of the festival 
for me since I am a huge fan of this eccentric 
group that manages to rap smoothly in a mixture 
of Swahili, Kihaya and Maa. They manage to 
blend traditional elements with contemporary 
hip-hop attitudes and radical lyrics. The band 
gets described as ”Maasai hip-hop” and consists 
of a trio: G’San, Ruf-nell and Ziggy-Lah, as 
well as their rapping siblings Steve and Neema 
(ex- Fortune Tellers) and the Maasai singer 
Merege. 

The mood changed sharply for the late-night set. 
It began with a soothing interlude of Finnish folk 
music blended with melodies from a dulcimer-
like Swahili instrument and gentle vocals, all 
the result of an unusual collaboration between 

On a perfect February morning of this year, I 
hopped onto the ferry from Dar es Salaam to 
Zanzibar, just in time to enjoy the new Swahili 
music and cultural festival aiming to showcase 
the best of Swahili musical traditions 
– past, present and future. This was to be the 
inaugural festival and more are planned for 
the future in a range of East African islands 
and coastal venues and hopes to expand 
into a broader programme including more 
international acts. This first Zanzibar located 
festival was held in the Forodhani Gardens 
of Stone Town between the 13th to the 15th 
of February. The festival proudly presented 
37 acts of which most were from Zanzibar 
or mainland Tanzania, but there were also 
three Kenyan groups including the young Eric 
Wainaina, some happy Finnish musicians, 
Willom Tight and Tight Family; a happening 
new act from Harare Zimbabwe and last but 
not least the biggest name in African pop at 
the festival; Ghorwane from Mozambique. 

 To me the Forodhani Gardens are the centre and 
the heartbeat of Stone Town. A beautiful public 
space right on the waters edge. Here people from 
all walks of life, local and visiting, conglomerate 
every night to enjoy the sunset and the brilliantly 
prepared food from the street vendors. This 
scene is always a happy mixture of energy, 
familiarity, colour, smells and impressions. In 
all ways, the gardens are a perfect location for 
this festival attempting to mix local hip-hop, 
taarab and traditional ngoma. 

This newly inspired festival was put together 
by a small yet passionate group called ”Busara 
Productions” and with major support from the 
Ford Foundation. At the head of the table 
was D.J. Yusuf Mahmoud who moved to 
Zanzibar from the UK some six years ago. 
A team consisting of the chairman, Ismail 
Mohammed Said (a charming friend of mine) 
and the programme assistant Kwame Mchauru 

Sauti za Busara Festival
- The Sounds of Wisdom

By: Anna Jonsson

JKT Brass Band, officiellt band för Jeshi la Kujenga Taifa (National Service)



take the stage. Saki Stars performed two songs 
addressing the practice of female genital 
mutilation using the distinctively hypnotic 
music of the Wagogo people. Now it was 
finally time for the next highlight of the festival 
(I think!) – the legendary 93-year old Bi Kidude. 
She has become a Zanzibar institution of the 
traditional ngoma style known as unyago. She 
strapped on her long drum once again at Sauti 
Za Busara, and was accompanied by two other 
female drummers. The force of Bi Kidude’s 
personality far transcended her age. ”When I 
sing,” she has said, ”I feel like a 14-year old 
girl again.” Probably, that’s her secret. Willom 
Tight and Tight Family of Zimbabwe followed 
up with a polished set of Zimbabwe pop that 
was part R&B and part southern African pop. 
This performance was exquisite and yet another 
example of the great music that comes out of 

Zimbabwe. He made references to life under 
pressure, being broke in the city and suffering. 
Even without direct political statements the 
message about Zimbabwe was clear. 
The festival ended with the Congolese-inspired 

music of the Dar es Salaam African Revolution 
Band. This music is a sweet mix of Kinshasa’s 
so called ”ndombolo” and Dar’s classic dance 
music. The group’s songs were often over ten 
minutes long and at times there were over 20 
people on stage. The surrounding audience 
loved the familiar sounds of the party music and 
responded in dancing throughout the Forodhani 
Gardens until long after midnight! The first Sauti 
za Busara festival had ended and it had been a 
remarkable success. Swahili culture and its music 
and been shared with the world and Zanzibar 
had been a fantastic host. 
Thank you for this new tradition! 

Arnold Chiwalawala and the Pole Pole Group. 
That set the stage for the legendary Ghorwane 
from Mozambique who performed a 70-minute 
set inspiring the audience to stay and dance. 
After this I made my way (as did the members of 
X Plastaz and Ghorwane) to the Dharma Lounge 
and the Garage Club. Both establishments owned 
by my friends and both lovely places for drinks, 
socialising, dancing and general happiness! 
 For the third and final festival day, the show 

commenced with two ngoma groups. Ngoma is 
traditionally-based Swahili music, dance, and 
theatre, although as Busara Production’s DJ 
Yusuf likes to point out ”traditionally based” 
does not mean strictly traditional. Basengo Arts, 
a state-sponsored group from the Tanzanian 
mainland, blended choral singing, drumming 
and wooden xylophone melodies along with 
some fantastic dancing. Imani Ngoma, described 
as one of Zanzibar’s hardest-working traditional 
ngoma group, presented a more theatrical 
programme that used music and dance in a 
village drama, involving a shamanistic figure. 
After this traditional interlude, it was back with 
hip-hop where a group of local rappers and DJs 
took turns on the sunset coloured stage. 
 The sun had set, the prayer break had passed 

and it was time for the last evening show. On 
came the Tanzanian Afrikali Band, a young 
four-member band fusing traditional tunes 
with electric pop. Next up was the Tanzanian-
Finnish Pole Pole Group. Arnold Chiwalala 
sang in Swahili and played the 10-string 
kantele, while Topi Korhonen, a tall Finn, 
harmonised and accompanied on guitar. Now 
it was time for the Saki Stars from Dodoma to Kakamka, traditionell taarabgrupp från Zanzibar
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When growing up in Dar es Salaam, there is 
no avoiding Remmy Ongala. He has always 
been there. He is a part of the city. I have had 
the privilege of seeing him live and enjoyed 
his music several times at numerous venues. I 
have had his wife as my childhood swimming 
teacher and shared classrooms with his 
children. But regardless of his proximity he is 
still a legend and a person that amazes me.  

The last time I saw Remmy Ongala play was 
at the Silver Sands Hotel just north of Dar es 
Salaam during the Christmas of 1997. He was 
fantastic as always. It takes him and hour or 
more to really get jamming…. but once he 
gets into that groove there is just no stopping 
him. All you know at the end of the evening is 
that you are exhausted and sweaty from all the 
dancing that you have in some mysterious way 
been tempted to do even though it is the most 
sweaty month of the year in Tanzania! 

My favourite song from this wonderful singer, 
performer, dancer and songwriter is “I want to 
go home”. There is just something magical 
about that chorus…”I want to go home, I need 
to go home, The place that is our home, Good 
or bad still home”. Remmy Ongala has an 
incredible voice that matches perfectly with 
the guitar background. If you have never heard 
any of his songs, then hurry up and do so! It’s 
a superb mixture of Tanzania roots, passionate 
lyrics and political messages all rapped up in a 
magical dancing rhythm. 

Remmy Ongala (Ramadhani Mtoro Ongala) 
was born in 1947 in the Kivu region of the 
Congo. After loosing his parents at a young 
age he took on the responsibility of raising his 
siblings. At an early stage he was introduced to 
music and by the age of 17 was part of a youth 
band ”Bantu Success” as a singer and drummer. 
A few years later he was involved as the guitarist 
in several groups including ”Mickey Jazz” in 
Zaire and ”Grand Mika Jazz” in Uganda. But 
his real music career did not kick off until he 
moved to Tanzania in 1978. Here he joined his 
uncle’s band ”Orchestre Makassy” in Dar es 
Salaam. Later on in 1981 he joined forces with 
”Matimila” an 18-member band owned by a 
local businessman. From this he later formed 
”Orchestre Super Matimila” consisting of three 
guitars, a bass, drums and a saxophone. Remmy 
Ongala based his music on Soukous, but it was 
a raw version of this genre, which is rooted in 
local Tanzanian traditions.  

To Remmy Ongala, the lyrics are the most 
important factor. His Swahili lyrics often have 
political stings and defend the common man’s 
condition. Because of the lyrics so-called healing 
properties he is often called “The Doctor” and 
is an enormously popular man in the Sinza 
neighbourhood of Dar es Salaam (there is even a 
bus stop named after him!). Remmy Ongala has 
always hoped to bring back original Tanzanian 
music instead of following the trend of copying 
Congolese music or western stuff. He says he 

plays “heavy thinking music” or ‘ubongo’-music, 
which in Swahili means brain. This is a highly 
principled man, passionate against racism and 
social injustice. He has managed to create 
danceable beats charged with strong political 
commentary. The aim is to appreciate his music 
on both a mental and physical level. 

Remmy Ongala has produced four brilliant 
albums: Songs of a Poor Man (Realworld/1989), 
Mambo (Realworld/1992), Sema (WOMAD/
1995) and The Kershaw Sessions (Strange Roots/
1995). The debut album became an absolute hit in 
Tanzania, with all ten songs sung in Swahili. The 
lyrics were both poetic and gripping, addressing 
life, death, love and life on the streets. It is a 
beautiful and engaging album even with its 
harshness and maybe not so easily digested 
by listeners not use to this style of music. The 
second album Mambo is more digestible and has 
several catchy songs (among them that favourite 
of mine that I mentioned above). There is also 
a strong message from the Doctor concerning 
AIDS in the tune “Kidogo-kidogo” (Little by 
little). The song comes from a woman whose 
husband comes home in the early hours of the 
morning…”If I ask you where you have been 
and where you came from, what will you say, my 
husband, father of my children? Careful, careful, 
little by little, remember that no medicine, no 
injection can help”. In the third album Remmy 
Ongala and Orchestre Super Matimila are at 
their best. After eleven years of touring this 
live album really shows us that ‘ubongo beat’ 
truly is the sound and pulse of Tanzania and its 
people. The live tracks were recorded in Sweden 
and in the UK along with some featured songs 
from Radio Tanzania’s own broadcasts after the 
band’s first American tour in 1993. The songs on 
this album are celebrations of the joy that can 
even be found in the commoner on the brink 
of starvation and despair. In a hard world they 
celebrate the indomitable spirit of humanity. “To 
do a favour is slavery, though goodness doesn’t 
rot. Love is sweet love is poison. Love is sweet 
love is poison. Friends friends when you have 
problems. To put up with your problems is the 
key to joy”. The last album was not a new one as 
such, but instead a collection of radio recordings 
Remmy and his band made between 1988 and 
1993 compiled by BBC’s Andy Kershaw. This 
album really shows how Remmy Ongala’s music 
is distinctly rougher around the edges and has a 
unique twang, putting him in a category of his 
own away from other Soukous musicians such 
as Pepe Kale and Kanda Bongoman.  

Due to his health Remmy Ongala is not touring 
and this is such a loss. He is already missed and 
I wish now that I had gone to see him just a little 
bit more frequently during the past two decades! 
But the Doctor has given us superb albums to 
listen to and given us lyrics with messages that 
are still exceedingly relevant. Listen, learn and 
dance! “The world is a prison. There are people 
who are proud of their lives and others who are 
always suffering. Many musicians sing about 
love. I try not to sing very much of love, but I try 
to illuminate the situation of the world”.

The man who can make social issues sound funky
Remmy Ongala     By: Anna Jonsson
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En grupp dansare från Tanzania, Kenya, 
Uganda och Sverige har under april och 
maj turnerat med workshops och visat en 
dansproduktion. De inledde i Uddevalla och 
avslutade på balettfestivalen i Mora. Under 
stoppet i Stockholm träffade HABARIs 
Folke Strömberg gruppens konstnärliga 
ledaren mm Camilla Ekelöf och en av 
nyckelpersonerna från den Tanzaniska 
gruppen, Aloyce Makonde, för ett samtal. 

Initiativet till hela projektet kom från gruppen 
Mionzi i Dar es Salaam. I gruppen ingår några 
nyckelpersoner som för flera år sedan arbetade 
med Skånes Dansteater. Dansproduktionen Siluett 
var ett resultat av flera av samarbetet. Det hela 
började redan hösten 1997 när Lena Josefsson 
från Skånes dansteater blev tillfrågad av Sida 
om hon ville leda ett samarbetsprojekt mellan 
Skånes dansteater och dansare från Tanzania 
(se HABARI nr 3-4 1998). Produktionen 
Siluett visades bland annat i Stockholm 1998 
då Stockholm var Europas kulturhuvudstad. 
Musikern och kompositören Fujo Makaranga 
och dansaren Aloyce Makonde liksom ytterligare 
en medlem ur gruppens kärntrupp kom med då 
och är med nu. Gruppens kärna består av fem 
medlemmar. 

Upptakt i Dar
Gruppen Mionzi bestämde sig för över ett år 
sedan att ordna en workshop i Dar es Salaam 
för dansgrupper i Östafrika som arbetade med 
samma typ av dans som de själva. Det finns 
flera sådana grupper i Kenya och Uganda. 
De bad Camilla Ekelöf som varit deras 
lärare vid Skånes Dansteater att komma och 
hjälpa till. Finansiering ordnades med hjälp 
av Svenska Institutet, Danshögskolan och 
Konstnärsnämnden. I juni 2003 genomfördes 
en första workshop i Dar. På grund av 
finansiella problem var bara en dansare från 
Uganda med då och ingen från Kenya, men det 
skulle bättra sig. Camilla hade med sig material 
som hon presenterade för workshopen. Vidare 
ordnade de i Dar es Salaam som test en 
föreställning med en äldre produktion, och ur 
det föddes idéer som sedan kom att användas i 
den produktion som nu turnerat i Sverige. 

I november/december samlades man igen för 
en workshop i tre veckor. Nu hade Camilla två 
svenska dansare med sig och två dansare från 
Kenya hade också anslutit sig. Programmet 
var intensivt och Svenskarna och Kenyanerna 
svettades ordentligt i Dar es Salaams fuktiga 
värme. Även nu körde man en testföreställning 
och man kunde konstatera att arbetet fallit väl 
ut. 

Redan 1997 formulerade Lena Josefsson 
samarbetets grundtankar. Den konstnärliga 
processen skulle bli ett möte på djupet där 
artisterna från de båda länderna delar med sig 
av sina erfarenheter för att finna en ny dansform. 
Föreställningarna sätts ihop bit för bit genom att 
gruppen prövar sig fram. Dansarna och musikerna 
är i högsta grad delaktiga i processen 

Under turnén i Sverige deltar fyra svenska 
dansare, två dansare från Kenya, en från 
Uganda och så kärnan i gruppen Mionzi från Dar. 
Föreställningen som har titeln ”Vingar/Mabawa” 
handlar om möten mellan människor och 
tungpunkten ligger på hur lika vi människor är, 
men den handlar också om frihet. Det är mycket 
känslor som visas upp på scenen och dansarnas 
olika personligheter blir väldigt tydliga. Musiken 
är förståss komponerad av Fujo Makaranga, 
gruppen Mionzis enda renodlade musiker och 
spelas på traditionella instrument. Dansarna 
bidrar också som vanligt i afrikanskinfluerad 
dans med sång och med olika utrop och ljud 
som förstärkning. De svenska dansarna tycker 
det är fantastiskt att de har fått delta i den här 
för dem något ovanliga produktionen. De vill 
gärna fortsätta samarbetet. 

Från Uddevalla till Mora
Turnén inleddes med workshops i Uddevalla 
där också Vingar/Mabawa hade premiär. 
Sedan uppträdde man på Moderna Dansteatern 
på Skeppsholmen i Stockholm. Nästa område 

att få besök var Ronneby och Karlskrona. 
Efter en vecka där var gruppen tillbaka i 
Stockholm för en veckas workshops ihop 
med Danshögskolan. Turnén avslutades på 
balettfestivalen i Mora där gruppen uppträdde 
den 18 maj. 

Produktionen blev mycket väl mottagen 
av Moderna Dansteaterns publik. Sista 
föreställningen var det fullsatt och genomsnittligt 
var salongen fylld till tre fjärdedelar. Publiken 
blev entusiastisk och några försökte sig t o m 
på att dansa själva. När Camilla och Aloyce 
berättar om det sprids ett försiktigt leende över 
ansiktet. 

Nu hoppas i alla fall Camilla att gruppen ska 
kunna uppträda runt om i Östafrika, medan 
Aloyce verkar mer osäker på om något sådant 
går att genomföra. Man hoppas också kunna 
komma tillbaka till Sverige för nya insatser. 
Om finansieringen kan ordnas så kommer man 
att vara mycket välkommen. Deras workshops 
och föreställningar på de olika orterna har varit 
mycket uppskattat av värdarna på orten.

Mabawa / Vingar - Dans med känslor
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Musik från Tanzania och Zanzibar finns 
tillgänglig genom beställning. Den här listan 
har vi fått från Multikulti, S:t Paulsgatan 3, 
118 46 Stockholm, multi.kulti@swipnet.se. 
Några av skivorna finns i handeln. Listan 

är inte fullständig. Folke Strömberg har 
exempelvis hittat ”Swahili Rumba” med 
Golden Sound Band (Naxos) och The Rough 
Guide to African Rap med två tanzaniska 
rappare, Hard Blasters och XPlastaz, i 

affärerna i Stockholm. www.amazon.com 
säljer över 40 titlar med tanzanisk musik.
Dessutom finns flera skivor med Cool James 

producerade både i Sverige och Tanzania, se 
Habari nr 2/2003.

Musik på skiva i Sverige

Titel Typ Artist(er) Skivmärke
Tanzania - chants des wagogo et des kuria Trad Hukwe Ubi Zawose Interdit-moison 
Mateso - Master Musicians of Tanzania Trad Hukwe Ubi Zawose Triple Hart
Maisha-Musique de Tanzanie – Music from Tanzania Trad Various Buch musique
Chibite Trad Hukwe Zawose Real world
Music from Tanzania and and Zanizibar 1 Trad Various Caprice
Music from Tanzania and Zanzibar 2 Trad Various Caprice
Ny’ambo-The other side of Zanzibar Trad Kidumbak Kalcha Dizim Records
Tanzania - Music of the Farmer;  Sukumaland Trad Various Multicultural 

media
Tanzanie – Chants Wagogo Tanzania Trad Various Ocora
Mkuki wa roho – A spear to the soul Trad Hukwe Zawose/Charles Zawose Womad Select
Tanzanie – Masumbi – Musique de divertissement Trad Various (Wagogo) Ocora
Tanzania Vocals – Tanganyika 1950 Trad Gogo Nyamwezi, Sukuma, Chagga SWP Records
Tanzania Instrumental 1950, Nyakyusa, Gogo m fl Trad Various SWP Records
The secret museum of Mankind – Music of East Africa 
– Ethnic Music Classics

Trad Various Yazoo Records

Spices of Zanzibar Trad Mila na Utamaduni Network Medien
Bashraf – Taarab instrumentals from Zanzibar Trad Mila na Utamaduni Dizim Records
Waridi – Scents of Zanzibar Trad Mila na Utamaduni Virgin France
Zanzibar – Soul & Rhythm – De L’ame á La Danse Trad Various Virgin
The Tanzania sound Pop Various Original Music
Songs for the poor man, Orchestre Super Matimila Pop Remmy Ongala m fl Real world
Mambo, Orchestre Super Matimila Pop Remmy Ongala m fl Real World
Sema, Orchestre Super Matimila Pop Remmy Ongala m fl World Select
The Kershaw Session Pop Remmy Ongala Strange Roots
African Acoustic Vol 1 – Guitar songs Pop Various: Tanzania, Zambia & Zaire Original Music
Sikinde Pop Mlimani Park Orchestra Africasette
Sungi Pop Mlimani Park Orchestra Popular African
Musiki wa Dansi Pop Various Africasette
Nyota – Classic Taarab from Tanga Pop Black star/ Lucky Star Musical Club Globestyle
The Rough Guide to the music of Kenya and Tanzania Pop Various World Music
Leila Pop Bana Maquis Dakar Sound
Chela Chela Vol 1 Pop Shikamo Jazz RetroAfric
Dada Kidawa – Sister Kidawa Pop Various Original Music
Zanzibar – The Oueen of Taarab and Unyago Pop Bi Kidude RetroAfric
Tanzania Pop Acid Oueen Kirkelig
Masimango – Best of tanzania 1969-1972 – Dizim Asili 
Series Vol 2

Pop Mbaraka Mwinshebe & The 
Morogoro Jazz Band

Dizim records

Ngoma Iko Huku – Vintage Tanzanian Dance Music 
1955-1965 – Dizim Asili

Pop Salum Abdalla & Cuban Marimba Dizim records

Assembly Pop Hukwe Zawose/ Michael Brook Real World
Tanzanian Classics Pop Tondo Dakar Sound
Chuki Binatsi Pop African Stars Band ASET
Taarab 1 –Music of Zanzibar Pop Abdulla Mussa Ahmed/Seif Saleh Globestyle
Taarab 2 – Music of Zanzibar Pop Ikhwani Safaa Musical Club Globestyel
Taarab 3 – Music of Zanzibar Pop Various Globestyle
Taarab 4 – Music of Zanzibar Pop Culture Musical Club Globestyle
World Wider Your Guider Pop Various Globestyle
Music from Tanzania And Zanzibar 3 Relig Kilimani Muslim School Choir Caprice
Rough Guide to The Music of The Indian Ocean 
– Mauritius and other Islands

Pop Various World Music
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I år hölls Svetans årsmöte på Etnografiska 
museet i Stockholm den 17 april, en småkylig 
lördagseftermiddag. Dock inte kallare än att 
en träskulptur- “Workshop” kunde hållas  ute 
på gräsmattan vid serveringen uppbackad 
med skulpturer från skulptörskolan i 
Bagamoyo från Sten Löfgrens samling. 

Årsmötesförhandlingarna var snabbt avklarade.  
Många styrelsemedlemmar omvaldes. Till ny 
ordförande valdes Folke Strömberg som har ett 
långt förflutet i Svetan på många poster.

Bland ledamöterna återfinns tre nya namn;

Journalisten Fredrik Gladh som verkat i 
Tanzania några år, bl a med produktionen av 
nyhetsbladet ”På gång” för svenska ambassaden. 
I vintras blev han plötsligt tvungen att resa 
tillbaks till Sverige av hälsoskäl. Samtidigt lades 
”På gång” ner men kommer förhoppningsvis att 
återuppstå i någon form.

Berit Rylander har efter åren i Tanzania 
tillsammans med ambassadör Sten Rylander 
nu åter arbetar på Sidas kontor i Stockholm.

Joyce Sjö från Tanzania som tidigare bl a arbetat 
inom HESAWA-projektet och forskat om aids 
både i Tanzania och Sverige.

Neema Mjenga (ovan) gick ut skulptörskolan 
för tre år sedan och är nu en etablerad konstnär 
i Bagamoyo. Hon är sekreterare i skolans 
styrelse. Under april månad besökte hon fem 
folkhögskolor i Sverige och berättade om 
kulturen i Tanzania och demonstrerade hur 
hon hugger ut skulpturer i trä.

Här är hon i aktion på gräsmattan utanför 
Etnografiska museet.

Två gäster (nedan) från The Ministry for 
Community Development, Women and Children 
besökte årsmötet:Benedict Mattowo, National 
Secretary for Karibu Tanzania Association 
och Grescha Mgweno (kallas oftast Mama 
Mgweno), ansvarig för samordning av alla 
FDC (Folk Development Colleges) i Tanzania. 

I Karibuföreningens regi reser de runt till 
folkhögskolor i Sverige som ett led i det 
mångåriga samarbetet mellan folkhögskolorna 
i Sverige och Tanzania.

Jeanette Olsson (ovan) har gjort en förstudie för 
möjligheterna att starta ett center för gatubarn 
i Bukoba. 

Med bilder och siffror redogjorde hon för sin 
undersökning som troligen kommer att ligga 
till grund för en ansökan i Svetans regi till Sida 
om bidrag. 

På Tumaini centre skall barnen kunna få bo 
medan man söker upp någon närstående som 
kan ta hand om dem. Man ser också till så de 
får komma igång med skolan igen. Det är många 
barn som på grund av föräldrarnas död i aids, 
alkoholproblem och omgiften rymmer och tar 
sig till Bukoba. Verksamheten har redan pågått 
i flera år i liten skala genom fd missionärens 
Debora Bryckes försorg med hjälp bl a av 
Gertrud Johnsson som tidigare drev Svetans 
lokalförening i Skåne.  

Karibuföreningens Olle Wallin i samspråk med 
chefen för etnografiska museet, Willy Östberg, 
som välvilligt ställt museets sammanträdesrum 
till förfogande för årsmötet. Vi var oväntat 
nära 30-personer på mötet så det blev trångt 
och varmt.

Text och foto: Lars Asker

Svetans årsmöte

Nyvald styrelse, ovan: Berit Rylabder, Lotta Lagercrantz, Anja Beier (sekreterare), Folke 
Stömberg (ordförande), Bosse Sundahl (kassör). Nedan: Sten Löfgren, Katarina Beck-Friis och 
Lars Asker (redaktör). Saknas: Olle Wallin, Agnes Mwaiselage och Joyce Sjö.
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Redan i förordet tillkännages att denna 
bok tillkommit genom kärlek till svampar 
och kärlek till tanzanier, i lika delar får 
man förmoda. Nedärvda kunskaper om 
svampanvändning är fortfarande levande på 
landsbygden men urbaniseringen medför 
att kunskaperna gradvis avtar. Avsikten blev 
därför att dokumentera en del av denna 
tradition och också visa rikedomen av svampar 
och hur de är förbundna med människor och 
natur i tropiska Afrika.

Detta är andra upplagan, den första utkom 
1995 i Helsingfors. Insamlingen av materialet 
skedde under perioden 1970-2000 med hjälp 
av studenter och ett stort antal tanzanier under 
ledning av Marja Härkönen, Tuomi Niemelä samt 
Leonard Mwasumbi. Lokal kunskap blandas med 
modern mykologi.

Landskapstyper
Boken inleds med en presentation av de olika 
landskapstyper som finns representerade i 
Tanzania. Det visar sig att miomboskogarna är 
mest rikhaltiga när det gäller svampförekomst 

liksom höglänta skogsområden medan savannen 
och halvöknen är artfattigare. Svampar som 
växer i höglänta områden är mindre kända 
kanske på grund av sin kortare livslängd i det 
fuktiga och varma klimatet. I planterad skog 
finns också svampar och lavar som har följt 
med de importerade trädslagen. Många av dem 
kan befaras vara skadliga parasiter och man bör 
vara observant på utvecklingen. Svedjebruket i 
jordbruksområden får tyvärr ofta till följd att

även uthålliga miomboträd bränns ner och med 
dem dör då också de svampar som lever i symbios 
med dem.

Boken förklarar vad svampar är för någonting 
och hur de beskrivs och klassificeras liksom deras 
ekologi. Det handlar inte bara om ätliga svampar 
utan också om mycorrhiza, som är välgörande för 
träd i vars rotsystem de lever genom att de drar 
till sig fukt och näring runt trädets rötter. Det 
finns förstås också sådana arter som skadar trädet 
och förstör virket. Även lavar har ett symbiotiskt 
förhållande till träd. Många svamparter växer på 
termitstackar och under regnperioden säljs mycket 
svamp längs vägarna på landsbygden.

Lokala kunskaper
Under 1990-95 intervjuades människor från 
35 olika stammar, som också hade bott hela 
sina liv i samma område, med målet att samla 
in lokala namn på ätliga svampar. Man tog 
även reda på om det fanns någon medicinsk 
eller annan användning av svampar liksom 
kunskap om giftiga arter. Samtidigt frågade 
man om traditioner och föreställningar 
omkring svampar. En liten vers lyder så här 
i översättning: 

Människor dör hela tiden men vi svampar 
kommer och går, kommer och går.

Sedan beskrivs de olika arterna i var sina 
kapitel och man känner igen kremlor, Karl 
Johans släktingar, kantareller, champinjoner 
och flugsvampar. Arterna beskrivs med sina 
latinska namn och med lokala namn. Några 
arter är inte vetenskapligt beskrivna ännu. 
Boken är överdådigt illustrerad med teckningar 
och färgbilder och avslutas med ett kapitel om 
hur själva insamlingsarbetet gått till. Allra sist 
finns artregister och en rikhaltig bibliografi. 

Detta är en veritabel guldgruva för en sann 
”mykoman”.

Jägarens grillrätt: 
• Tärnad lever eller annat inre organ av antilop 

eller annat vilt

• Termitomyces letestui (inget svenskt namn) 
eller Lactarius volemoides (Mandelriska)

• Pilipili och salt

Ta ungefär lika mycket svamp som lever och 
skär det i lika stora bitar. Krydda med pili pili 
och salt. Trä upp bitarna på ett grillspett.

Grilla över öppen eld. Ät genast. 

Smaklig måltid!
Katarina Beck-Friis

ISSN 0780-3214 Norrlinia 10:1-200

ISBN 952 10 14202

Ätliga, skadliga och andra svampar
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Tidningskrönikan den här gången präglas 
av de allt hårdare motsättningarna på 
Zanzibar. De handlar om den politiska 
makten på öarna men också om Zanzibars 
ställning i unionen. I konflikten finns en 
tydlig religiös underton.
Oppositionspartiet CUF anser sig utestängt 

från makten på grund av valfusk och 
beskyller nu den sittande regeringen för att 
med allehanda trick manipulera även valet 
2005 däribland genom import av väljare 
från fastlandet och en ojuste ändring av 
valkretsarna. CUF har också hotat med 
att lamslå all trafik på ön om man än en 
gång förlorar valet. Det skall ske genom 
att partimedlemmar lägger sig på gator 
och vägar. 
Regeringen på Zanzibar stödd av 

broderpartiet på fastlandet anklagar CUF 
för att planera en militär organisation och för 
att i träningsläger i bl a moskeer öva judo och 
karate vilket CUF lovat stoppa. I bakgrunden 
finns kravet på ett självständigare Zanzibar 
och i slutändan en upplösning av unionen.
En rad våldsdåd på ön (sabotage av 

eltransformator, utbrända fordon tillhörande 
polisen och en kristen kyrka samt bomber mot 
en restaurang och bostäder och en våldsam 
demonstration som urartat) oroar mer 
besinningsfulla företrädare för bl a religiösa 
samfund samtidigt som president Mkapa 
varnar religiös inblandning i politiken.

Oloph

Februari
17/2 CUF: ”SMZ importerar röstande”. 

Civic United Front (CUF) anklagar regeringen 
på Zanzibar, the Revolutionary Government 
of Zanzibar (SMZ) för att i samarbete med 
regeringspartiet CCM planera en inflyttning 
av 150 000 röstande från fastlandet i syfte att 
vinna valet 2005. (Nipashe, Majira)

18/2 Militärläger blir skolor. Mer än hälften av 
de 12 träningsläger som inrättades i Tanzania för 
befrielsekampen i södra Afrika används i dag för 
undervisning, utbildning och vallfart förklarade 
minister William Lukuvi i en frågestund i 
parlamentet. Två läger används av militären 
och ett är numera fängelse. (Mwananchi)

Vattenavtalet obsolet. I en ledare i RAI heter 
det att under kolonialtiden stöts ett antal avtal 
och undertecknades ett antal konventioner 
inte till afrikanernas bästa utan till nytta för 
kolonialmakterna och deras vänner. The Nile 
Basin Treaty från 1920 är ett sådant avtal. 
Avtalet förhindrade nationer runt Nilbäckenet 
- alla under brittiskt styre - att använda vattnet. 
Storbritanniens behov av goda relationer med 
Egypten var viktigare än de kringliggande 
afrikanska nationernas behov av vatten. Egypten 
anklagar nu östafrikanska stater för att inte 
följa 1920 års avtal. Vattenministern i Egypten 
Mahmoud har nyligen förklarat att varje avsteg 
från det gamla avtalet är att förkunna krig mot 
Egypten. Vår ståndpunkt, deklarerar RAI, är 
densamma som deklarerades i parlamentet av 

vatten- och boskapsminister Edward Lowassa 
nämligen att 160 miljoner i 10 afrikanska länder 
är beroende av vattnet från Nilbäckenet och att 
Egypten är ett av dessa 10 länder. (RAI)

Brittiska studenter rånade. 14 brittiska 
studenter från olika skolor i England som 
deltog i ett skolbyggnadsprojekt har rånats på 
pengar, kläder, resedokument och kameror av 
en grupp banditer fem kilometer utanför Tanga. 
(Nipashe)

21/2 Konflikt mellan antikorruptionsagenter 
och polis. En allvarlig konflikt har uppstått i 
Mwanza mellan antikorruptionsbyråns agenter 
och den lokala polisen. Agenterna misstänkte en 
polisman för att ha tagit emot en muta på 100 000 
Tsh och avlossade i samband med gripandet ett 
skott som skadade den misstänkte. I stället för 
att föra den misstänkte polisen och hans vän till 
domstol grep polisen de fyra agenterna för ett 
långt förhör där de beskylldes för mordförsök 
på den lokala kollegan. (Mtanzania)

Massajer på Zanzibar trakasseras. Massajer 
som arbetar på Zanzibar anklagar polisen för 
att trakassera dem och tvinga dem att lämna 
öarna. Ledaren för massajerna på Zanzibar 
Peter ole Melta hävdar att polisen alltid tar parti 
för beachboys när de kommer i konflikt med 
massajer som vaktar de många hotellen längs 
kusten. Han anklagade polisen för krig mot folk 
från fastlandet som beskylls för att ta de jobb 
som finns på hotellen. (Mtanzania, Majira)

Oppositionstidning startas. Oppositionen i 
parlamentet har startat ett nyhetsblad kallat Hali 
Halisi (Verklighet) som skall berätta om vad 

oppositionen och regeringspartiet bidrar med 
i parlamentet. Den skall inte konkurrera med 
andra tidningar utan vara en komplementtidning. 
(Majira)

23/2 25 ton koppar i beslag. Polisen i Arusha 
har beslagtagit 25 ton koppar tillhörande 
Tanzania Electric Supply Company (TANESCO). 
Polisen har arresterat sex personer sysselsatta 
med att kapa koppartrådarna i små bitar och 
förpackat dem för export till Kenya där de 
sannolikt används för tillverkning av kokkärl. 
(Mwananchi)

Hus i Dodoma demoleras. Arbetsminister 
John Maghufuli har beordrat ett japanskt 
byggnadsföretag att riva alla hus som ligger längs 
den reserverade delen av den 21 mil långa vägen 
Dodoma - Manyoni. De som byggt hus på mark 
reserverad för vägen får ingen kompensation. 
(Mwananchi)

24/2 Usla förhållanden i fängelserna. 
Kommissionen för mänskliga rättigheter och 
god ledning kritiserar i en rapport förhållandena 
i Tanzanias fängelser och rannsakningshäkten. 
Kommissionen har besökt landets åtta stora 
fängelser och 28 av de 64 distriktsfängelserna, 
Man fann drygt 26 000 fångar i fängelser 
som sammanlagt hade en kapacitet av 12 500 
intagna, en överbeläggning med 108 procent. 
(Mwananchi)

Två nya partier på Zanzibar. Två nya partier, 
SOFT och Jahazi Asilia har fått en provisorisk 
registrering vilket bl a ger dem möjligheter att 
söka ekonomiskt stöd både på fastlandet och på 
öarna. Båda partierna har sina huvudkontor på 
Zanzibar. (Nipashe)

25/2 Brittisk kritik av presidentens jetflyg. 
Den konservative parlamentsledamoten i 
Storbritannien Michael förklarade att han 
skulle be den brittiska regeringen att stoppa 
bistånd till Tanzania på grund av beslutet att 
bygga ett dyrt flygplan för presidenten. Det är 
inte rätt av Storbritannien att ge hjälp till en 
regering som inte tar hänsyn till den nöd och 
fattigdom som de flesta lever i. Den tanzaniske 
parlamentsledamoten för Chadema förklarade 
att man kunde bygga 300 skolor för vad jetplanet 
kostade. (Mtanzania, Nipashe)

26/2 Journalister korrupta p g a låg lön. 
Informationsstyrelsen i Songea medger att 
låg lön bidrar till korruption bland journalister 
liksom otillräckliga arbetsresurser. Vid en 
konferens i Songea om korruption vittnade 
många journalister om hur man hamnar i 
beroende till ledare som ger dem lift och bidrag. 
”Du kan inte skriva en negativ artikel om din 
välgörare, eller hur” Det är svårt att kritisera 
någon som bjuder på plats i sin bil och dessutom 
betalar en ersättning. (Mtanzania)

Nej tack till flyktingar från England. Tanzania 
har avböjt ett anbud på 7,2 milj Tsh om man tar 
emot 38 900 flyktingar från Somalia som vägrats 
uppehåll i England. (Mwananchi)

27/2 Begränsat utländskt ägande i medier. 
Den nya medielag som träder i kraft nästa år 
begränsar utländskt ägande i alla slags medier 

Tidningskrönikan:

Konflikten på Zanzibar allt våldsammare
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att göra det lättare för människor att skaffa sig 
arbete inom regionen oavsett vilket land man 
kommer från. Dessutom kommer goda produkter 
till lågt pris att få en större marknad. (Mtanzania, 
Nipashe, Mwananchi)

2/3 Personval behövs. Förre premiärminister 
och förre vicepresidenten Joseph Sinde Warioba 
(nedan) efterlyste personval från 2005. Personval 

borde kunnas införas på lägre nivåer men inte 
nationell. (Mwananchi, Nipashe, Mtanzania)

Kortare utbildning på Zanzibar. 
Utbildningsminister Haroun Ali Soleiman 
förklarade vid ett möte att man planerar att 
något förkorta utbildningen på olika nivåer. 
Programmet stöds av Sverige. En expert därifrån 
väntas till Zanzibar inom kort. 

3/3 Araber vill importera kvinnor till 
Förenade Arabemiraten. Ett företag baserat 
i Qatar annonserar i The African efter vackra 
tanzaniska flickor för hushållsarbete i Förenade 
Arabemiraten. Kvinnorna bör vara mellan 20 
och 30 år och lockas med en lön på 191 pund i 
månaden samt fritt vivre. (Mtanzania)

6/3 Upplopp på Zanzibar. Sju skadades 
och 32 ungdomar arresterades när en otillåten 
muslimsk demonstration urartade på Zanzibar. 
Demonstration leddes av ungdomar vilket gjorde 
det svårare för polisen att hantera situationen. 
De unga hade knivar och machetes samt bar på 
plakat som bl a krävde lika rättigheter för alla. 
(Nipashe, Mwananchi, Mtanzania, Majira)

32 nya fängelser krävs. Fängelsemyndigheten 
kräver 32 nya fängelser över hela landet för att 
möta den aldrig sinande tillströmningen av fångar 
och häktade. (Nipashe)

Fransman kidnappad i Arusha. Banditer i 
Arusha kidnappade dataexperten Julius Bargis, 
son till ägaren av Las Vegas-casinot i Dar es 
Salaam. Under de tre dagar han hölls fången fick 
han endast pommes frites utan något att dricka. 
Polisen förklarar att en av de som misstänks för 
kidnappingen är en affärsman i Arusha som var 
bekant med Bargis familj. Kidnapparna krävde en 
lösensumma på 32 miljoner shilling. I samarbete 
med familjen lyckades polisen spåra kidnapparna 
i Arusha. Dessa lyckades fly i en bil som de 
gjorde sig av med. Den kidnappade fanns kvar 
i bagageutrymmet. Polisen har arresterad bilens 
ägare, en f d fotbollsstjärna och en svåger till 
den huvudmisstänkte. (Majira, Nipashe, 
Mwananchi)

10/3 Sabotage mot tranformatorer. 
Regeringen på Zanzibar fördömer förstörelsen 
av transformatorer som mörklade huvudstaden 
på Zanzibar. Bakom sabotaget står kriminella 
som antas vara allierade med radikala islamister. 
Allmänheten uppmanas att vara uppmärksam 
mot misstänkta element. (Nipashe)

Tanzania har lägst inflation i SADC. Tanzania 
har lägst inflation i SADC med 4,4 procent 
jämfört med Botswanas 7,7, Seychellernas 7, 
Swazilands 7,4, Lesothos 7,2, Malawis och 
Maritius 5, Namibias 9,5 och Sydafrikas 5,8 

till 49 procent eller mindre. Avsikten är att 
hejda utländska företags att köpa upp och ta 
över medieföretag, förklarade direktören för 
informationsservice Kassim Mpenda som också 
meddelade att en nationell nyhetsbyrå planeras. 
Den skall ägas och styras av medieägare och 
andra intressenter. (Mtanzania)

Presidentskapet bör växla mellan Zanzibar 
och fastlandet. Ledare i ett par oppositionspartier 
önskar att presidentskapet skall växla mellan 
Zanzibar och fastlandet. Det motiv som 
framförs är ”en länge tillämpad praxis” och att 
det skulle gynna unionen. Chademas ordförande 
Bob Makani, CUF:s ordförande Lipumba och 
CUF:s generalsekreterare Hamad har reagerat 
mot att president Mkapas på en fråga vid den 
presskonferens i London konstaterat att det finns 
ingenstans avtalat eller skrivet att presidentskapet 
skall rotera. (Landets förste president Nyerere 
från fastlandet efterträddes av Ali Hassan Mwinyi 
från Zanzibar som i sin tur efterträddes av den 
nuvarande presidenten Mkapa från fastlandet). 
(Majira, Mtanzania, Mwananchi, Nipashe)

CUF-ledarna återvalda. CUFs ordförande 
professor Ibrahim Lipumba och generalsekre-
terare Shariff Hamad (bild nedan) återvaldes 
vid partiets kongress i Dar es Salaam. Lipumba 
fick 98,2 procent av rösterna och hans opponent 
Jacob Qoro bara fyra röster. Shariff saknade 
motkandidat. Han förutspådde att han kommer 
att arresteras och fängslas när som helst före 
valet i oktober 2005. (Nipashe)

CUF utbildar valövervakare. Ordföranden 
i CUF professor Ibrahim Lipumba och 
generalsekreterare Shariff Hamad förklarade 
att partiet kommer att träna 50 000 ungdomar 
i syfte att hindra regeringspartiet CCM från att 
stjäla avlämnade röster. Lipumba hävdade att 
CUF vann valen på Zanzibar 1995 och 2000 men 
att rätten till makt förnekats dem. (Majira)

Mkapa medlar på Zanzibar. President 
Mkapa förklarade i samtal med företrädare 
för den engelska regeringen att han ämnar föra 
samman olika politiska riktningar på Zanzibar 
så att de kan diskutera meningsmotsättningarna 
och lösa dem på fredlig väg. Han skulle också 
verka för fler företrädare för oppositionen får 
möjlighet att bli medlemmar av parlamentet när 
det nya proportionella valsystemet introduceras. 
(Mwananchi, Nipashe)

Presidenten allt friskare. President Mkapas 
hälsa har avsevärt förbättrats, säger ögonvittnen 
som mött honom efter ankomsten från Europa. 
Han rör sig ledigare och använder inte käppen 
så mycket trots att läkarna insisterar på att han 
skall använda den. (Mwananchi)

Mars
1/3 Ökad gränshandel i Östafrika. 

Presidenterna Museveni, Uganda, Kibaki och 
Mkapa möttes i Arusha för att signera ett 
dokument om utökad handel över gränserna. 
(Majira, Mwananchi, Nipashe, Mtanzania)

Utökat EAC gynnar alla. President Mkapa 
förklarade i sitt månatliga radio- och tv-tal att 
det utökade East African Community kommer 

Tio av SADCs fjorton länder har en inflation 
under tio procent. (Mwananchi)

VIP-kyrkogård i Dodoma. 250 tunnland 
har reserverats i Dodoma som gravplatser för 
”de stora och mäktiga i landet”. Området skall 
även inkludera en plats för processioner och 
militärparader för hjältar (Mtanzania)

12/3 Mer swahili. Premiärminister Frederick 
Sumaye har föreslagit att swahili genomgående 
används i möten, seminarier och symposier. 
Även om två eller tre utlänningar deltar är det 
lämpligare att anlita tolk för dessa. En het debatt 
pågår i landet mellan företrädare och motståndare 
till swahili i den högre utbildningen. (Majira)

13/3 11 kvinnor skadade av växtgift. 11 
kvinnor på en blomsterträdgård i Arusha 
fördes till sjukhus efter att ha inandat giftig 
gas. Blommorna hade behandlats med växtgifter 
dagen innan. (Mwananchi)

Mkapa kräver ekonomisk utjämning i SADC. 
Ordföranden i Southern African Development 
Community (SADC), president Benjamin 
Mkapa förklarade vid ett möte i Arusha att 
SADC-medlemmarna borde sträva efter att 
utjämna de ekonomiska olikheterna länderna 
emellan. Mkapa förklarade att en tullunion inte 
fungerar med den nuvarande ojämlikheten mellan 
Sydafrika och de underutvecklade ekonomierna 
i regionen. En gemensam marknad blir inte 
möjlig om Sydafrika svarar för 50 procent av 
all import men endast importerar 10 procent 
från grannländerna. Mkapa uppmanade också 
sydafrikanska investera att satsa mer i regionen. 
(Mwananchi, Mtanzania)

14/3 Ny ordförande i Chadema. Bob Makani 
avslutade sin period som ordförande i Chadema 
och överlämnade till parlamentsledamoten 
Freeman Mbowe att leda partiet. (Majira, 
Nipashe) 

Brytning av bauxit förbjuds. Distrikts-
kommissionären i Lushoto, Elias Goroi, meddelar 
att regeringen har förbjudit gruvbrytning av 
bauxit i de vackra Usambarabergen på grund av 
förstörelse av miljön och risker för befolkningen. 
(Mtanzania)

16/3 Polisbil på Zanzibar utbränd. En polisbil 
parkerad utanför en polisstation på Zanzibar har 
satts i brand av okända. Två bensindunkar och 
tändstickor har hittats i närheten. (Nipashe 
Mwananchi)

17/3 Kvinnor uppmanas spela fotboll. Mtibwa 
Sportklubb låter Dar es Salaams kvinnliga 
fanklubb att gratis komma till Nationalstadion 
för att se matchen mellan Simba Sports Club 
mot Kenyan Chemnili Sugar i African Cup 
Winners Cup. Syftet är att stimulera kvinnor 
att delta i fotbollen och att sporra det egna laget. 
(Mtanzania)

18/3 Kraschlandning på riksväg. Ett mindre 
flygplan med åtta engelska och tyska turister 
ombord kraschlandade på en riksväg i närheten 

Chademas grundare f.d. finansminister Mtei
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levande i ett granndistrikt. Polisen säger att 
han dog under mystiska omständigheter 1999. 
Området uppges vara känt för sina häxkonster. 
Många äldre kvinnor har mördats med motiv att 
kvinnor med röda ögon är häxor (Mtanzania, 
Majira) 

Misstänkta brottslingar dödade. Den regionala 
polisen i Kilimanjaro dödade tre misstänkta 
brottslingar vid eldstrid i ett industriområde i 
Moshi. Polisen hade tips om att de tre planerade 
ett rån. De satte sig till motvärn vid arresteringen 
och sköts till döds av polisen som förklarar att 
den beslagtagit tre armépistoler och ammunition. 
(Nipashe, Majira)

24/3 Farlig situation på Zanzibar. De nyligen 
inträffade bombdåden på Zanzibar har en 
ogynnsam effekt på ekonomi, investeringar och 
Tanzanias goda rykte förklarade finansminister 
Basil Mramba. Tanzania har arbetat komma bort 
från listan över de tio farliga länder som turister 
inte bör besöka. Kidnappingen av sonen till 
ägaren av Las Vegas Casino var heller inte bra 
för viljan att investera och för landets ekonomi 
(Nipashe, Mtanzania)

7,5 miljoner elever i Tanzanias skolor. 7,5 
miljoner barn och ungdomar kommer 2008 att gå 
i skola berättade ministern för högre utbildning, 
vetenskap och teknologi Pius Ng’wandu vid 
ett symposium där han också konstaterade att 
Uganda och Kenya har 40 000 respektive 60 000 
i högre utbildning medan Tanzania har endast 
18 000. Orsaken är att Tanzania avsätter endast 
2,5 procent av sina resurser till utbildning medan 
den internationella standarden är 5 procent. 
Om planerna håller kommer Tanzania 2008 
att ha 125 000 studenter i högre utbildning. 
(Mtanzania)

26/3 Muslimer ber för Sheikh Yassin. Den 
moderata muslimska organisationen BAKWATA 
ordnar i dag en speciell bön - swalatulghaybi - 
till minne av den dödade Hamas-ledaren Sheikh 
Yassin. BAKWATAs ledare Chief Sheikh Mufti 
Shaban Mohamed Simba fördömde morden och 
manade alla muslimer att visa solidaritet med 
sina palestinska bröder. De radikala muslimerna 
samlas i bön i Tambaza-moskén och senare i 
Korean kulturcentrum där även den palestinske 
ambassadören deltar. (Mtanzania, Mwananchi, 
AN-NUUR)

CUF mot ny valkretsindelning. Det största 
oppositionspartiet Civic United Front (CUF) 
ämnar organisera en demonstration på den 
nordliga ön Pemba i syfte att visa sin oro över 
planerna på att ändra gränserna för valkretsarna 
på Zanzibar och Pemba.(Nipashe)

Kidnapparen spelade bort pengar. Den man 
som misstänks för kidnappingen i Arusha av en 
fransk medborgare och son till en kasinoägare 
i Dar es Salaam var skyldig en vän 100 000 US 
dollar som han förlorat på spel. Kidnappingen 
med åtföljande krav skulle lösa hans ekonomiska 
problem, var tanken. (Nipashe)

27/3 Bombdåd skrämmer turister. Effekterna 
av bombdåden på Zanzibar börjar märkas. På 
Mercury Hotel hade bara fem lunchgäster. 70 
gäster fanns i matsalen några dagar innan när 
en handgranat som aldrig utlöstes kastades i in 
i hotellet.

Hotellägaren Ismael Mohamed vill erinra 
befolkningen om vad som händ e med ekonomin 
i Östtimor, Haiti och andra platser där oron 
härskar. (Mwananchi)

Nej till examensbidrag. Utbildnings- och 
kulturminister Joseph Mungai har beordrat stopp 

av Manyara nationalpark. Efter läkarvård fördes 
fyra allvarligt skadade med flyg till Nairobi 
(Nipashe, Mtanzania, Mwananchi, Majira)

19/3 Egypten medgörligare om vattnet. 
Egypten har övergivit den hårda attityden när 
det gäller tillgången till vatten från Nilbäckenet. 
Man talar nu om rättvis och skäligt användning 
av vattnet för alla länder längs Nilen och 
om en modernisering av 1920 års avtal. 
(Mwananchi)

Katolsk buss i brand. Okända förövare har 
nattetid satt eld på en bil tillhörande en katolsk 
skolan nära stenstaden i Zanzibar. (Mwananchi, 
Nipashe, Mtanzania)

20/3 Tanzania skall marknadsföras 
utomlands. President Mkapa har tillsatt en 
kommitté som skall marknadsföra Tanzania 
utomlands. Man skall betona turism, näringsliv, 
naturresurser och möjligheterna att göra 
investeringar i landet. (Mwananchi)

Regeringen ingriper på Zanzibar. 
Regeringen lovar att inte tolerera de sabotage 
som hotar freden på Zanzibar. Inrikesminister 
Ramadhani Mapuri uppmanade polisen på öarna 
att skynda på efterforskningen av personer som 
kan vara inblandad i bensinbomber mot fordon, 
ölförsäljningsställen, hus som tillhör regeringen 
och kristna. Mapuri uppmanade allmänheten att 
identifiera sabotörerna så att de kan ställas inför 
rätta. (Mwananchi, Nipashe)

Mat till svältande stals. Mer än 80 ton 
livsmedel som transporterades från Dar es 
Salaam to Arusha att utdelas bland hungrande 
i de norra regionerna har sålts i Njombe i Iringa 
och i Bagamoyo. Polisen jagar chaufförerna och 
lastbilarnas ägare. (Mtanzania)

21/3 Nytt avtal om Nilvattnet. Vid ett möte 
i Nairobi enades ett antal länder beroende 
av Nilbäckenets vatten att omförhandla det 
kontroversiella koloniala vattenavtalet från 
1920 mellan Storbritannien och Egypten. Under 
tiden kan Tanzania använda så mycket vatten som 
man vill, förklarade boskaps- och vattenminister 
Edward Lowassa (nedan). (Mtanzania)

22/3 Fler bomber på Zanzibar. Ett hus 
tillhörande en minister och ett hotell på Zanzibar 
utsattes på söndagen för bombdåd. I minister Ali 
Maulidis hus exploderade en bomb. I huset fanns 
hans mor och två barn som överlevde I hotellets 
restaurang fanns den brittiske ambassadören 
till Ruanda. Den inkastade bomben detonerade 
dock inte. (Majira, Nipashe, Mwananchi, 
Mtanzania)

Hårda straff för homosexuella. Regeringen 
på Zanzibar förbereder ett lagförslag där bevisad 
homosexualitet kan straffas med upp till 25 års 
fängelse. Lesbiska kvinnor kan få fängelse i sju 
år eller böter på 700 000 Tsh. (Nipashe)

23/3 Återuppstånden från de döda. 
Maganga Shuma (60) från byn Nyandekwa 
i Igungadistriktet i Tabora avled för fem år 
sedan men har nyligen upptäckts som högst 

för vanan att samla in bidrag från föräldrarna för 
att klara kostnader i samband med examen. Det är 
svårt att veta om alla bidrag används på rätt sätt 
och inte hamnar i lärarnas fickor. Gåvorna kan 
också ha negativa effekter för barn vars föräldrar 
inte har råd att bidra. (Mwananchi)

29/3 Ännu en bomb på Zanzibar. Okända 
förövare attackerade natten mot lördagen 
huset till en lokal rådgivare i Kvamatipura 
på Zanzibar. Förövarna kastade hemmagjorda 
bomber som delvis förstörde huset. En intensiv 
jakt på förövarna av den senaste tidens bombdåd 
pågår. (Nipashe, Mwananchi)

30/4 Distriktskommissionär avskedad. 
President Mkapa har avskedat distrikts-
kommissionären i Sumbawanga, Venance Mbwali, 
några dagar efter det att oppositionspartiet NCCR 
skrivit till presidenten och klagat över missbruk 
av statens resurser, Mbwali hade planerat en stor 
mottagning för en ny partimedlem som hoppat 
av från NCCR. (Majira, Nipashe)

31/4 Och ännu en. President Mkapa har 
avskedat distriktskommissionären i Mbulu, 
Gabriel Gurtu, för fylleri, förolämpning av en 
poliser, för att ha slagit till en annan polis och 
för att ha hällt vatten över en polis. (Mwananchi, 
Nipashe, Mtanzania)

NCCR kräver möte om terror. Ordföranden 
i NCCR James Mbatia har uppmanat president 
Mkapa katt kalla till ett rundabordssamtal med 
partier, religiösa partier och andra inflytelserika 
personer för att diskutera den nationella 
säkerheten särskilt mot bakgrund av bomberna 
i Zanzibar. (Nipashe, Mtanzania)

April
1/4 Mkapa vill införa vattenmätare. President 

Mkapa har utfärdat direktiv om att vattenmätare 
skall installeras hos alla som förbrukar vatten i 
städer och andra tätorter i landet. Tidigare har 
räkningar baserats på uppskattning. ”Att sörja 
för vatten är dyrt och kostnaderna måste betalas 
av konsumenterna med undantag av de som är 
så fattiga att de inte har råd”, förklarade han 
(Nipashe)

2/4 CUF förbjuds träna karate. Regeringen 
har skyndsamt stoppat judo- och karateutbildning 
därför att den kan användas militärt. 
Inrikesminister Ramadhani Mapuri förklarar att 
regeringen fått rapporter om att oppositionspartiet 
CUF i hemlighet organiserat militära övningar i 
moskeer på öarna. (Nipashe)

3/4 Domstolshandlingar i lågor. Exakt 
tio år efter folkmordet i Ruanda då 800 000 
tutsier och moderata hutuer dödades utbröt ena 
eldsvåda i domstolen som förstörde en mängd 
dokument. Branden kommer inte att påverka 
domstolens arbete, heter det. Alla dokument 
finns kopierade på FN i New York. (Mtanzania, 
Nipashe,Mwananchi, Majira)

5/4 Ytterligare 55 parlamentariker. Rege-
ringen överväger att öka antalet ledamöter i 
parlamentet från 295 till 350 vid valet 2005. 

CUF-ledarna Shaaban Mloo, professor 
Ibrahim Lipumba och Seif Shariff Hamad
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9/4 Nyerere, Sokoine och Warioba enda 
goda ledarna. 20-årsminnet av premiärminister 
Edward Moringe Sokoines död firades bl a 
med ett symposium där det hävdades att Julius 
Nyerere, Sokoine och domaren i Östafrikanska 
appellationsdomstolen Sinde Warioba är de 
enda perfekta ledarna landet haft. Deltagarna 
rannsakade de nuvarande ledarna och fann 
att de saknar inriktning, är alltför egoistiska, 
alltför korrupta, saknar ansvar inför väljarna 
och mer sitter där för att ta hand om sina 
egna intressen. Ordföranden i Democratic 
Party, pastor Christopher Mtikila krävde att 
regeringen tillsätter en kommission att utreda 
omständigheterna kring Sokoines död den 12 
april 1984. (Majira)

10/4 Stal kärrhjul - dödades. Polisen har 
häktat 17 bybor för att ha dödat sin granne 
Paulo Kalonga. Denne misstänktes ha stulit ett 
kärrhjul. Byborna hittade hjulet på Kalongas 
gård, stängde huset utifrån och tände på utan att 
ge Kalonga någon möjlighet att komma undan. 
Polisen förklarat att byborna kommer att ställas 
inför rätta anklagade för mord. (Majira)

Klanstrid hos masajer. 26 personer däribland 
två barn saknar tak över huvudet sedan deras hus 
stuckits i brand som resultat av en tvist mellan 
två masajklaner i Kilimanjaro. Striden gäller ett 
beslut av två kristna präster att omskära pojkar 
utan att därefter följa masajernas traditioner. 
Bråket startade 2001 (Nipashe)

Kardinal angriper CUF. Den katolska kyrkans 
överhuvud i Tanzania, kardinal Policarp Pengo, 
varnar oppositionspartiet CUF för att sätta 
landets fred på spel genom att rekrytera en 
rivaliserande armé. Inget land kan förvänta 
fred om det finns mer än en armé och krävde att 
partier som organiserat egna arméer att upplösa 
dem. Regeringen har varnat CUF för att förlägga 
militär träning i moskeer och CUF har antytt 
att andra partier också har arméer. Kardinalen 
rekommenderade att dra regeringspartiet till 
domstol om CUF har fakta i målet. (Mwananchi, 
Mtanzania, Nipashe)

11/4 Kardinalen borde kritisera också 
regeringen. Ordförande Freeman Mbowe i 
Chadema, det största oppositionspartiet på 
fastlandet, reagerade på kardinalens kritik 
av CUF och menade att kardinalen borde 
brännmärka även regeringspartiet CCM. Det 
stora hotet mot fred i landet är CCM som 
använder polisen och säkerhetstjänsten för att 
undergräva oppositionen. (Mwananchi)
Muslimsk ledare arresterad. Sheikh Azan 

Khalid som är ledare för en grupp muslimer 
på Zanzibar arresterades som inblandad 
i bombdåden på Zanzibar Den regionale 
polischefen George Kizugoto förklarar att en jakt 
pågår på personer misstänkta för bombningarna 
.(Nipashe)

Ogifta med barn skickas till skogs. Runt sjön 
Mbulu i Manyara kvarlever en tradition att stöta 
ut unga kvinnor som blivit med barn utanför 

Antalet kvinnliga parlamentariker väntas 
öka från 25 till 30 procent. Ett proportionellt 
valsystem väntas också att öka oppositionens 
andel i parlamentet. (Majira)

6/4 Mkapa varnar bråkmakare. President 
Mkapa varnade bråkmakare och försäkrade 
att man kommer att ta itu med de individer 
som står bakom den nyligen inträffade 
serien av bombningar och andra sabotage 
under förevändningen att man sysslar med 
flerpartidemokrati. ”Vi kan inte tillåta politiska 
partier som de kan sprida fördomar av religiös, 
etnisk eller genderkaraktär.” och antydde därmed 
att regeringen anser att bombdåden på Zanzibar 
stöds av något politiskt parti som han inte ville 
ange. (Nipashe)

180 medlemmar byter parti. 180 medlemmar 
och ledare i Tanzania Labour Party (TLP) har 
beslutat att gå över till oppositionspartiet 
Chadema. De förklarar att de är trötta på 
ordföranden Augustine Mremas sätt att leda 
partiet. De menar att han driver ett oändligt 
antal frågor av föga intresse för partiet. Bland 
avhopparna finns partiets regionala ordförande 
Edward Mgawe, hans sekreterare Musa Msangi 
och andra ledare på olika nivåer. (Nipashe)

Swedfund går in i TOL? Regeringen planerar 
att sälja 60 procent av sitt 71-procentiga 
innehav i Tanzania Oxygen Limited, det 
första bolag som inttroducerades på Dar es 
Salaams börs. Swedfund tippas köpa aktierna 
och driva företaget. Två andra bolag från 
Kenya har också visat intresse. (Mwananchi)
Swedfunds VD Olle Arefalk, poängterar 
vid samtal med Habari att Swedfund är klar 
minoritetsägare i ett lokalt konsortium som visat 
intresse för affären som ännu inte är avgjord. 

7/4 Domstolar utdömer samhällstjänst. 
Domstolarna i Tanzania kommer i juli att börja 
döma ut samhällstjänst för brott som underskrider 
tre år. Den lag som 2002 introducerade 
strafformen har aldrig tillämpad på grund av 
tekniska svårigheter. Den nya strafformen 
kommer först att användas i Mtwara, Dodoma, 
Mwanza, Kilimanjaro och Dar es Salaam. 
(Mtanzania)

8/4 Import av gevär stoppade av polisen. 
Polisens generaldirektör Omar Mahita har 
stoppat importen av AK 47-gevär som beställts av 
gruvbolaget Kahama. Gevären skulle användas 
av nepalesiska gurkasoldater som anställts för 
att skydda bolagets anställda och utrustning. 
Företagets talesman förklarar att AK 47 är gevär 
som endast används av militärer och att de inte 
kan skötas av någon utan militär utbildning. 
Gurkasoldaterna har fått arbetstillstånd. (RAI)

HIV-kontoll före vigsel. Regeringen på 
Zanzibar har planer på att införa regler som 
innebär att alla som planerar att gifta sig måste 
HIV-testa sig. förklarade hälsominister Zainab 
Hamisi Shomari. Synpunkter från allmänheten 
och andra intresserade skall inhämtas innan 
förslaget blir lag. (Nipashe)

äktenskapet. Flickor så unga som 17 och 18 år 
lever ute i skogen. Familjemedlemmar sätter ut 
mat i en speciell skål och som inte får användas 
av någon annan. Om en man förälskar sig i en 
utstött flicka och gifter sig med henne kan hennes 
familj besöka henne igen. (Majira)

12/4 CUF hotar blockera gatorna 2005. Det 
stora oppositionspartiet på Zanzibar, Pemba och 
andra öar, Civic United Front (CUF), förklarar 
att man kommer att beordra sina medlemmar 
att ligga ned på gatorna och därmed totalt 
blockera dem om regeringspartiet CCM stjäl 
valet 2005. Tiden för tolerans av orättvisor 
är förbi, förklarar en företrädare för partiet. 
(Nipashe, Mwananchi)

Minskad hjälp Regeringen förklarar att 
det finns tecken på att bistånd från reguljära 
givare minskar därför att landet vägrar att gå 
i biståndsgivarnas ledband. Finansminister 
Dr Festus Limbu förklarade att en del 
biståndsgivare vill bestämma hur interna 
frågor skall skötas, vilket regeringen inte kan 
acceptera.(Mtanzania)

13/4 Soldater terroriserar i Arusha. Polisen 
i Arusha medger att soldater under tre dagar 
har terroriserat befolkningen i norra delen av 
samhället. Mer än tjugo personer inklusive en 
medarbetare i appellationsdomstolen har fått 
allvarliga skador. (Nipashe, Mtanzania)

Maghufuli presidentkandidat? En grupp 
parlamentsledamöter stöder arbetsminister 
John Pombe Maghufuli som presidentkandidat 
i valet 2005. Syftet med aktionen är att få 
regeringspartiet CCM att nominera Maghufuli 
som partiets kandidat. (Mtanzania)

Lipumba: Bevisa beskyllningarna. Ordföran-
den i oppositionspartiet Civic United Front 
(CUF) professor Ibrahim Lipumba hotar att 
dra katolska kyrkans kardinal Policarp Pengo 
inför rätta för hans påstående att CUF har byggt 
upp en rivaliserande armé. I en BBC-intervju 
förklarar Lipumba att partiet med stor ledsnad 
tagit del av kardinalens beskyllningar. Syftet 
med Pengos uttalande var att skada CUFs 
rykte bland allmänheten och samtidigt beskriva 
regeringspartiet CCM som oskyldigt, heter det. 
(Mwananchi)

Kardinal Pengo: Jag är inte partimedlem. Vid 
ett möte där 20-årsminnet av Edward Moringe 
Sokoines död firades förklarade den katolska 
kyrkans överhuvud i Tanzania, kardinal Pengo att 
han inte är medlem av CCM eller något politiskt 
parti och att alla hans uttalanden görs som kyrklig 
ledare, inte politiker. Även när han träffar påven 
är det som företrädare för folket i Tanzania inte 
för regeringen. (Nipashe, Mwananchi)

17/4 Asfaltvägar till alla regioner 2007. 
Arbetsmarknadsminister Hamza Mwenegoha 
lovade inför parlamentet att alla vägar som 
binder samman landets regionala huvudorter 
skall vara asfalterade år 2007. (Nipashe)

18/4 Flybolagsdirektör sparkad. 
Generaldirektören Gregor Havermahl i Air 
Tanzania Company Limited (ATCL) har fått 
avsked anklagad för förskingring.(Mtanzania)

Nytt nilvattenavtal behövs. Vid ett 
seminarium om nilvattenfrågan ordnat för 
parlamentsledamöter uppmanade premiärminister 
Frederick Sumaye arabländerna att enas om ett 
nytt avtal om hur Nilens vatten skall användas. 
Han menade att vatten från Victoriasjön 
kan användas även för nya ändamål, t ex 
konstbevattning. Flera parlamentsledamöter 
gjorde temperamentsfulla inlägg i vattenfrågan 
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Conference (TEC) och imamer från Bakwata 
och Baraza Kuu. (Majira)

Priserna på säd fördubblade. Priserna på 
olika sädesslag har ökat med 100 procent 
på grund av bristande tillgång i de stora 
produktionsområdena. Priset på ett kilo ris har 
stigit från 500 till 1200 Tsh och priset på majs 
från 340 till 600 Tsh. (Mwananchi)

27/4 Unionen skall bestå. Det kan förekomma 
brister i samarbetet inom den tanzaniska unionen 
men dessa kan lösas genom förhandlingar, 
förklarade president Mkapa i ett tal till nationen 
från Amaan Stadium på Zanzibar vid firandet av 
40-årsminnet av unionen mellan Tanganyika och 
Zanzibar. Han utlovade att lösa gemensamma 
problem i samarbete med Zanzibars president 
Amani Karume. Han lovade också att ta itu med 
dem som konspirerar mot unionen. (Majira, 
Mtanzania, Nipashe, Mwananchi)

4 485 fångar släpps fria. Som en gest 
av good will släppte president Mkapa på 
unionsdagen 4.485 fångar. Bland de frigivna 
finns tuberkulossjuka, cancersjuka och aids-
smittade samt äldre och kvinnor som väntar barn 
med undantag av de som väntar på hängning. 
(Majira m fl)

28/4 Lipumba kritiserar Mkapas tal. 
Ordföranden i oppositionspartiet CUF professor 
Ibrahim Lipumba beskyllde president Mkapa 
för att ha refererat till bara en källa i sitt tal till 
nationen. nämligen Thabit Kombos bok som om 
Kombo vore den enda som känner till fördelarna 
med unionen. Lipumba insisterade att den enda 
lösningen på de problemen som pinar unionen är 
att låta folket ge sitt samtycke. (Mwananchi)

Zanzibars regering oroad. Framtiden för 
regeringen på Zanzibar dominerade diskussionen 
vid ett seminarium i Ngorongoro för Tanzanias 
ambassadörer Zanzibars förste minister 
klandrade oppositionspartiet CUF för att inte 
erkänna valkommissionen på Zanzibar och 
brännmärkte partiet för att hota kommissionens 
funktionärer. I ett anförande listade vicepresident 
Ali Mohamed 32 problemområden i unionen 
inkluderande, medborgarskap, suveränitet och 
konstitution. (Mwananchi)

CUF fruktar avregistrering. Oppositionspartiet 
CUFs ledning säger sig frukta att regeringspartiet 
CCM planerar mot klen Avregistrera av CUF 
före valet 2005. CCM beskylls bl a för att 
infiltrera CUF med spioner som arbetar för 
konkurrentpartiets nedgång. (RAI)

1/5 Finansen skall godkänna alla lån. 
Regeringen har uppmanat alla ambassadörer att 
informerat värdländerna om att inga lån kan tas 
utan godkännande av finansministern. ”Berätta 
för era värdländer och givare att i enlighet 
med den nya policyn kan inte ens Tanzanias 
premiärminister ge sig in i låneförhandlingar utan 
finansministerns tillstånd”. Uppgiften lämnades 
vid ett ambassdörsmöte i Ngorongoro där det 
också meddelades att regeringspartiet kommer 

och förklarade att landet borde vara berett att med 
vapen försvara sin ståndpunkt. (Mwananchi)

19/4 Poliser arresterade för mord. Två poliser 
har arresterats för mord på en skolelev i Mbeya. 
(Mtanzania, Majira)

Massajer rövar bort två flickor från skola. 
Mer än tjugo massajungdomar beväpnade med 
pilbågar, machetes och klubbor invaderade 
Songea Primary School i Monduli i Arusha och 
tog med sig två flickor som fördes till ett förberett 
traditionellt bröllop. Flickorna togs dessförinnan 
till en speciell plats där de könsstympades innan 
de överlämnades till sina blivande makar. Enligt 
traditionen visas den kommande maken upp 
för flickan när hon är gammal nog att förstå 
betydelsen av ordet giftermål, förmodligen när 
hon är fyra eller fem år. (Majira)

2600 drabbade av översvämning. Över 2 600 
invånare i Morogororegionen är utan tak över 
huvudet sedan floderna Sanje och Mtembeta 
översvämmat stora områden. 700 hektar av odlad 
gröda (ris undantaget) har förstörts. Drygt 1600 
elever har uteblivit från undervisning därför att 
man inte kan ta sig över floderna. .(Nipashe)

20/4 CUF stoppar karateträning. Oppositions-
partiet Civic United Front (CUF) har förklarat 
att man stoppar all träning av karate och judo 
bland sina medlemmar, förklarade ordföranden 
professor Ibrahim Lipumba som kategoriskt 
förnekade att partiet sökt organisera en 
rivaliserande armé. (Mwananchi, Mtanzania)

Tjuvar upptäckte okända vapen. Polisen i Dar 
es Salaam har beslagtagit ett trettiotal militära 
vapen och ammunition i ett hamnmagasin. 
Vapnen har legat i hamnen i tre år. De upptäcktes 
av tjuvar som var ute efter ett annat byte och 
sedan anonymt informerade polisen. (Majira) 
Dagen därpå konstaterades att vapnen lossats 
av en kinesisk båt år 2000 och skulle vidare till 
Uganda. (Majira) 

CCM startar radio- och tv-stationer. 
Regeringspartiet CCM har för avsikt att starta 
radio och tv-stationer att användas i valet 2005. 
(Mtanzania)

21/4 Straff kan avtjänas i hemlandet. 
Parlamentet har antagit en lag som gör det 
möjligt för främlingar som dömts i Tanzania 
att avtjäna straffet i hemlandet. (Mtanzania)

Generalsekreterarens hus utbränt. Förre 
generalsekreteraren i Tanzania Labour Party 
(TLP) är utbränt efter en eldsvåda som tros 
vara anlagd (Mwananchi)

Universitetet stängt efter demonstration. 
Regeringen har stängt universitetet i Dar es 
Salaam och suspenderat studenter på obestämd 
tid för att ha deltagit i en demonstration mot den 
lag som nyligen antagits om återkrav av lån till 
studenterna. (Mwananchi)

Mkapa kritiserar medierna. President 
Mkapa brännmärker medierna för deras envisa 
beskyllningar av regeringen för korruption utan 
att redovisa några bevis för deras påståenden. 
(Mtanzania)

25/4 Religiös kommitté skall granska CUF. 
Biskopar och imamer har vid ett möte i Dar es 
Salaam bildat en kommitté i syfte att undersöka 
påståendena att oppositionspartiet CUF har 
grupper som sysslar med militära övningar 
inklusive judo och karate. 51 religiösa ledare 
samlades för att diskutera utsikterna att behålla 
fred i landet och relationerna mellan de politiska 
partierna. I mötet deltog ledare från Christian 
Council of Tanzania (CCT), Tanzania Episcopal 

att meddela namnet på partiets presidentkandidat 
i mars. (Mwananchi)

2/5 Dator med nedskärningsplan stulen. 
En dator med uppgifter om omorganisation av 
verksamheten och minskning av personal har 
stulits huvudkontoret på Tanzanias televerk. 
(Mwananchi)

Studenter demonstrerar i Dar. 
Universitetsstudenter från olika lärosäten i 
landet demonstrerade i Dar es Salaam mot 
propositionen att återbetala lån och anslag 
från studenter finansierade av regeringen. 
Demonstrationen som var fredlig krävde att 
ministern för högre utbildning och vetenskap 
skulle avgå. (Majira, Mtanzania, Nipashe, 
Mwananchi)

”Jihad betyder utveckling” Ledaren för den 
dominerande muslimska rörelsen i landet, Chief 
Sheikh Mufti Issa Suleiman bin Simba förklarade 
att meningen med Jihad inte är att utkämpa krig 
mot andra men att utveckla anhängarna av islam. 
(Mwananchi, Mtanzania)

Moshi-skolan får universitetsstatus. 
Regeringen har lyft Moshi Cooperative 
College till en del av Sokoine Univesitet i 
Morogoro.(Mwananchi)

10/5 Mkapa: Håll religionen utanför 
politiken. President Mkapa varnade religiösa 
institutioner för att öppet stödja politiska ledare 
och partier under den kommande valrörelsen 
2005. Uttalandet gjordes vid en ceremoni där den 
evangelisk-lutherska kyrkans nye ledare biskop 
Fatael Shao installerades. (Majira, Nipashe)

11/5 Fördubblade busspriser. Priset för att 
åka med daladala bussar har ökat från 150 till 
250 Tsh och för studenter från 50 till 100 Tsh. 
Regeringen ombads ingripa men kunde inte göra 
något då konkurrens och fri prissättning skall 
råda.(Majira Nipashe, Mtanzania)

12/5 Protester mot busspriserna. Företrädare 
för regering och intressenter i transportsektorn 
möttes i hemlighet för att diskutera den 
plötsliga ökningen av busspriserna vilket har 
skapat svårigheter för många, speciellt skolbarn. 
Regeringspartiet CCM sade sig inte kunna göra 
något. Oppositionspartiet Chadema förklarade 
att man ämnade ordna demonstrationer mot 
prisökningarna. Många busshållplatser var 
övergivna i går. (Mwananchi, Mtanzania, 
Nipashe, Majira)

Prisökningarna kan hejdas. Regeringen 
förklarar att det organ som utfärdar licenser 
för busstransport har makt att stoppa orimliga 
höjningar av biljettpriserna. Bussägarna bör 
förstå att det finns gränser inom vilka de kan 
verka. Bensinpriserna har stigit med drygt 13 
procent men biljettpriserna har ökat med över 
66 procent. (Mwananchi, Mtanzania)

13/5 AIDS-chef anklagad för sexuellt 
ofredande. Den tidigare direktören för 
Tanzania Media Women Journalists Association, 
(TAMWA) Leila Sheikh, har dragit chefen för 
Tanzania Commission for AIDS (TACAIDS) f 
d generalmajoren Herman Lupogo inför rätta 
för sexuellt ofredande. (RAI)         ***

Zanzibars president Amani Karume
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heltidstjänst som ekonom vid presidentkansliet 
låg i potten. Hon enrollerades, och på den 
vägen är det. Allt detta och åtskilligt därtill 
återfinns i min berättelse, där jag själv, av 
flera lätt insedda skäl, fungerar uteslutande 
som allvetande berättare. Något annat bleve 
nog övermåttan patetiskt. -
Det är ju inte allom givet att växa upp i Sverige 

under lugna och trygga förhållanden. Varje 
dag och varje natt föds i utvecklingsländerna 
hundratusentals barn utan tillgångar till det 
mest elementära och med närmast hopplösa 
livsvillkor. Men dessbättre finns ingenting 
skrivet i stjärnorna eller ens bland smaragderna i 
kristallhimlen. Ty för Undantagen medges alltid 
visst spelrum. 

Tänk bara på Eliza Wilson! Hon kom till världen 
i juli 1959 − alternativt 1960 − som nummer fem 
i en familj på tio och tog sina första vingliga 
steg bland kacklande värphöns och bräkande 
getter i tätorten Kinampanda i Tanganyikas 
mest utarmade jordbruksområde. Hennes 
föräldrar ägde ingenting förutom sin lerhydda, 
sin arbetskraft och en alltmer omfångsrik 
barnaskara. 

Eliza Wilson förresten! I dopet kristnades hon på 
inrådan av far och mor till Elizabeth Zabron, och 
abstraktionen ”Wilson” är nog mest kosmetika: 
har man inga materiella tillgodohavanden, så 
kompenserar man sig gärna med dubbla eller 
multipla namnuppsättningar. Msengi (”Lejon” på 
Iramba-språket) är hennes verkliga familjenamn: 
Elizabeth Zabron Msengi. Afrikaner heter ofta 
något i den stilen, i synnerhet om de råkar vara 
av kvinnligt kön. Men för det mesta kallas Eliza 
förstås bara ”Eliza” i glada vänners lag. 

Kinampanda är på intet vis en bondhåla. 
Osökt minner platsen om en tempererad ödeby 
i det inre av Norrland ungefär i skiftet mellan 
18- och 1900-tal. Man blickar ut över ändlösa 
kvadratmil av ödslig väldighet, och längst i 
norr, nästan halvvägs mot Arusha, reser sig det 
grågröna Mount Hanang som fågeln Fenix ur 
ostafrikansk savannaska. Söderöver i riktning mot 
provinshuvudstaden − Singida Town − behärskas 
landskapsbilden av gigantiska stenformationer 
överallt, tillsynes besjälade jätteblock, osannolikt 
stora och ödmjukt vädjande om frid och fred. 
Detta är silhuetternas eget rike; det är vår månes 
fingeravtryck här på jorden! 

Ur Mats Parners följebrev till Värmlands 
Folkblad, där artikeln publicerades den 30 
juli 2001: 
- Den avporträtterade heter enligt giltigt 
pass Miss Elizabeth Wilson Zabron Msengi 
av Nyirambastammen, född den 15 juli år 
1959 (rimligare dock 1960, eftersom en 
av hennes systrar med fullkomlig visshet 
kom till världen i februari −59), uppväxt 
i den lilla byn Kinampanda, Singida 
Region, i mellersta Tanzanias fattigaste 
jordbruksdistrikt, svart som sot och med 
åtskilliga glimtar i bägge ögonvrårna (i 
synnerhet nuförtiden). För nära trettio år 
sedan var unga fröken Eliza s k housegirl i 
min ringa tjänstebostad i just Kinampanda, 
medan jag, förgäves, sökte bibringa hennes 
förhoppningsfulla landsmän en smula 
matematisk sans och vett i den närbelägna 
Tumaini Secondary School. SIDA och 
tanzaniska staten var mina arbetsgivare, 
och jag tjänade 1704 SEK per månad. Av 
det beloppet kunde jag i normala fall spara 
inemot 80 procent. Bananer kunde man 
köpa för en inhemsk summa motsvarande 
ett öre styck!
I december 1976 vände jag åter till Sverige 

igen, rik på erfarenheter och med Afrikas 
glödande sol i mitt inre. Med Elizabeth Msengi 
växlade jag brev någon gång på knagglig och 
stapplande swahili, men dessvärre tenderade 
mitt ordförråd att sina, och tids nog upphörde 
kontakten. 
Närmare tretton år senare, i mitten av 1989, 

kom emellertid ännu en Tanzania-epistel, 
den här gången avfattad på fläckfri (nåja) 
engelska och med samma avsändare som på 
70-talet. Kunde det vara sant?
Jodå, undrens tid var ännu icke förbi. Det 

visade sig med emfas, att Eliza avancerat i 
graderna, milt uttryckt, samt att hon nu var 
på väg till Sofia i Bulgarien och akademiska 
ekonomistudier. Jämfört med Tanzania ligger 
ju Bulgarien nästgårds med påföljd att jag 
inviterade Eliza till Sverige följande sommar. 
Sedan återsågs vi en gång om året under 
hela första halvan av 90-talet, varpå Eliza 
än en gång styrde kosan mot ”den fridfulla 
hamnen”, Bandari ya Salama, våra kartors 
Dar es Salaam. När vi träffades nästa gång här 
på Orrholmen - i juli 2001 - hade ytterligare 
sex år förflutit. 
Det var i denna regnfria julimånad som en 

nyanställd Johanna Bergström intervjuade 
Eliza för VF:s räkning. Håkan Strandman 
fotograferade, och den färdiga texten 
publicerades på s. 9 den 30/7. Precis i den 
vevan fick Eliza, via e-mail, besked om att 
hon måste återvända hem till Tanzania för 
att anställningsintervjuas den 10 augusti; en 

Ja, Kinampanda är solsystemets ändstation och 
den gamla världens främsta kontrollstation. En 
bättre utsiktspunkt existerar förmodligen inte, 
inte någonstans. Tro mig, för jag vet! 

Som sjuåring fick Eliza aldrig några egentliga 
chanser att börja skolan. I stället tvingades hon 
flytta ca 50 mil nordvästvart till kaffestaden 
Bukoba vid Lake Victoria, där hon anställdes 
som passopp och sällskapsdam åt en kvinnlig 
släkting. Men tids nog blev situationen 
ohållbar: Idi Amins flygstyrkor gjorde ideliga 
raider från baser i Uganda och släppte sina 
dödsbringande bomblaster över Bukoba och 
andra gränsstäder. 

Tanganyika hette nu Tanzania, och Eliza beslöt 
sig för att vända på klackarna och resa hem till 
Kinampanda igen. Hennes tankar följdes av 
handling. 

Tolv år gammal fick hon äntligen börja första 
klassen i ”primary school”. Inte kunde hon läsa, 
men hon behärskade fem tanzaniska stamspråk 
och åtskilligt därtill. På den obefintliga fritiden 
sjöng hon i kyrkokören och spelade volleyboll 
på landslagsnivå. Hennes sinnesförfattning gick 
av strikt genetiska skäl i dur; det gäller ju att så 
långt möjligt stå på sig och slåss för sin rätt. 

Efter primärskolan i Kinampanda blev det 
sekundärplugg i tvillingstaden Moshi invid foten 
av Kilimanjaro för Elizas del, och därifrån gick 
färden vidare till ”Tabora Girls” mitt i landet och 
till de högre gymnasiekurserna − ”Form V and 
VI”. Studentexamen och obligatorisk ”national 
service” blev sedan nya milstolpar. Faktum är 
att hon gjorde drängtjänst som tuff militärpolis 
i lumpen, vid pass 160 cm lång och cirkus 50 
kilo tung. 

I nästa vända rekryterades Eliza till en statlig 
tjänst inne i Dar es Salaams bastuvärme och 
fick ordinarie jobb som kolsvart räknenissa och 
auktoriserad revisor med fri och vidöppen sikt 
mot Indiska Oceanens sandstränder, korallrev 
och 37-gradiga varmvatten. 

Med detta trodde hon sig ha nått karriärstegens 
översta pinnhål − men det hade hon inte. 

Senhösten 1988 blev hon nämligen 
statsstipendiat och fick chansen att bilda ut sig 
till ekonom i Bulgarien av alla gudsförgätna 
länder. Sålunda landade Elizas charterplan på 
fältet i Sofia en dyster och däven oktoberkväll. 
Utan dröjsmål försågs hon med eget krypin i 
”Darvenitsa”, den internationella studentstaden, 
och anmodades i nästa nu att snacka perfekt 
bulgariska inom två à tre månader. Det gick 
tämligen galant. Vidare måste hon fördjupa sig 
i och tentera på kamrat Georgi Dimitrovs heliga 
skrifter − exempelvis ”Enhetens och folkfrontens 
problem” under det senaste världskriget − och 
andra för afrikanska ekonomer så omistliga 

När morgondagen äntligen sjunger
- Några glimtar av Mama Batik från Kinampanda och hennes 
oförfärade kamp för en dräglig tillvaro i det sotsvarta Östafrika.

Av: Mats Parner
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vinkade oavbrutet, mera betagna än behärskade, 
alltmedan applåderna bara smattrade. 
Synintrycket var bedövande. Lätt om hjärtat 
släntrade jag vidare, fullt och fast förvissad om 
att mörkrets Afrika hade en framtid, som flödade 
av ljus; ensemblen på bilflaket symboliserade 
och personifierade detta milda ljus. 

Olyckligtvis var det bara en hägring jag såg. 
Samora Machel gick bort i en flygolycka, Kaunda 
tappade både stinget och makten, och Nyerere 
pressades på rygg av marknadskrafterna och det 
internationella storkapitalet. Häromåret var hans 
dagar räknade; 80 år gammal avled han på ett 
sjukhus i England. 

Då Nyerere 1949 återvände hem till Butiama 
från sina studier i Bulgarien − förlåt, sina studier 
i britanniska Edinburgh − var han den förste 
Tanganyika-negern i historien med en akademisk 
grundexamen i sitt gepäck. I flera decennier kom 
han sedan att verka som den unga republiken 
Tanzanias hängivne lärare, dess ”Mwalimu”. Ja, 
det var i egenskapen av just ”Mwalimu”, som 
Nyerere ideligen fick stående ovationer. 

I åtskilligt tog den gode Julius Kambarage miste. 
T ex fattade han tycke för en ganska lättköpt 
harmonilära, som fick honom att undervärdera 
nyttan av oenighet och vikten av en fungerande 
politisk opposition. Med tiden drogs han, påpekar 
Anders Ehnmark i ”Resan till Kilimanjaro” 
(Norstedts, 1993), ”mot en oceanisk demokrati, 
där alla ständigt är ense, en arkaisk demokrati, 
där man sitter under baobabträdet och diskuterar 
tills alla tycker likadant”. 

Det oaktat äger ett land som Tanzania, fram för 
allt genom Nyereres gärning, ett slags moraliskt 
kapital av hög specifik tyngd. (Något liknande 
kan man rimligen säga också om Mandelas 
Sydafrika.) Min förhoppning är att detta 

luntor. (Kommunismen var alltjämt en levande 
realitet i den tidens Bulgarien.) 

Våren 1995 satte Eliza punkt för sina studier 
vid ”Karl Marks”-universitetet i Sofia och kunde 
långt om länge återvända till Afrikas gröna berg, 
gulbruna vidder och susande palmer, nu med ett 
examensbevis i handbagaget och så gott som 
bara höga betyg i trosspackningen. Framtiden 
badade i solljus, och morgondagarna sjöng … 
minst lika klockrent som Miriam Makeba. 

Äntligen skulle förändringens vindar blåsa rent 
och föräldrarnas slitna lerhydda i Kinampanda 
transformeras till ett minne blått eller snarare 
till en restaurerad boning brun. 

Men dessvärre gick det inte alls på det sättet. I 
stället följde sju magra år eller åtminstone sex. 
Eliza sökte den ena befattningen efter den andra 
− inalles åttio stycken i exakta tal − men fick, 
sin meritlista till trots, inga som helst löftesrika 
svar. Däremot fick hon tyfus och drabbades av 
malaria i inte mindre än tre omgångar. 

Emellertid får man inte ge tappt, och det gäller 
att överleva till vilka priser som helst − också i 
Bandari ya Salama (”den fridfulla hamnen”) vid 
Oceanens strand. Utifrån denna insikt började 
Miss Msengi masstillverka kläder i nära nog 
industriell skala, och på köpet blev hon afrikansk 
östkustmästare i batik och erövrade hederstiteln 
”Mama Batik”. Knäsittande på den plattformen 
lyckades hon i åratal försörja både sig själv 
och andra. 

Men den 10 augusti 2001 slog blixten (äntligen) 
ner från Tanzanias marinblåa himlarund: utan 
vidare spisning gick det 81:a försöket plötsligt 
hem! Undrens tid var ännu icke förbi, tjockaste 
släkten jublade i triumf, och slagrutan sänkte 
sig, låt vara i omvänd ordning. Själaglad och 
lätt förstummad kunde Elizabeth Msengi, till 
sist, lägga rabarber på jobbet som heltidsekonom 
vid självaste presidentkansliet, ”The President´s 
Office”, i Dar es Salaam! 

Elva dagar tidigare − den 30 juli − hade Eliza 
låtit sig intervjuas på en helsida i VF av Johanna 
Bergström, tidningens ”Hela livet”-redaktris. 
Förmodligen lästes Johannas text även söder 
om Sahara med tillbörlig uppmärksamhet; skruv 
tog den hur som helst… 

En gång för länge sedan tyckte jag mig se det 
svarta Afrika födas − politiskt. Året var 1976, 
orten och stället Dar es Salaam (då bebott av 
futtiga 0,7 miljoner individer, i dag av inemot 
7), månaden november och middagshettan 
sedvanligt outhärdlig. Sympatiskt nog fläktade 
det lätt från den närbelägna Oceanen, men 
luftfuktigheten tangerade som så ofta 100-
procentsstrecket. 

Då med ens gav det förväntansfulla sorlet i 
folkhavet vika för en stämningsmättad men 
andlös tystnad utmed ett av de stora vägstråken. 
Av allt att döma var något i görningen. Som på 
given signal riktades i samma nu allas blickar 
och allas uppspärrade ögon mot en nära 
kilometerlång bil- och motorcykelkaravan, 
som i snigelfart manglade sig fram i den 
flimrande värmen. Mitt i kortegen − på ett 
ärevördigt lastbilsflak − skymtade plötsligt en 
välrenommerad trio: president Samora Machel, 
Mocambique, president Kenneth Kaunda, 
Zambia, samt, i den fluorescerande stjärnrollen, 
hemmapresidenten Julius Kambarage Nyerere 
från negerbyn Butiama i trakten av Musoma 
uppe vid gränsen mot Kenya. 

De tre statsmännen bar uniformsliknande 
kostymer utan skjorta, ”Kaundasvidar”, och 

moraliska kapital, kodifierat i 1967 års ”Arusha-
deklaration” och i Nyereres utopiska socialism 
m m, en dag skall omvandlas till ett högst 
verksamt och stenhårt arbetande kapital. 

Tills vidare råder AIDS-pest, vattenbrist, 
missväxt, hungerelände och traditionell 
analfabetism inklusive konventionellt 
valutafonds- och världsbanksstyre under 
vapenfirman Bush & Blair. 

Som heltidsanställd nationalekonom i vingården 
vid Presidentkansliet i Dar es Salaam trodde 
sig ”Mama Batik”, alias Elizabeth Msengi, 
än en gång ha nått sin karriärsteges översta 
pinnhål, men på nytt skar hon sig i tummen. 
Det är onekligen lätt gjort; varken kvinnor eller 
afrikaner är ju stort mer än människor, låt vara 
att de förra ofta vill tro så. 

I alla händelser blev Eliza, hösten 2003, uttagen 
som Tanzanias representant i en panafrikansk 
handelsdelegation, som nyligen besökte 
Folkrepubliken Kina med det uttalade syftet 
att stärka de ekonomiska finansbanden mellan 
”de många hundra namnen” uti Mittens rike och 
länderna i Svarta Afrika. Deputationen leddes 
av Sudans handelsminister, och uppdraget 
fullgjordes till allmän belåtenhet. 

Elizas klassresa från Kinampanda ända till 
Kinesiska muren har varit lika lång som 
lyckosam. Ingen blir väl det minsta förbluffad, 
om hon väljs till president en solvarm vinterdag 
framöver, i så fall republiken Tanzanias första 
kvinnliga på den posten. 

Mwalimu Julius skulle definitivt stödja hennes 
kandidatur från en av de kritvita molntapparna 
uppe i sin himmel. Hans bakgrund var densamma 
som Elizas. Så även hans moraliska resning. 
Liksom hans viljemässiga energi! 

***

”Mama Batik” Eliza Wilson fotograferad av Håkan Strandman på Värmlands Folkblad
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dem till en spjutspetsskola i Matabeleland, en 
annars eftersatt region i Zimbabwe.

Sen vet ju alla hur utvecklingen i Zimbabwe 
varit. Det är numera omöjligt för oss att 
upprätthålla dessa kontakter, åtminstone är det 
svårt att besöka dem.

Nystart i Karagwe
Därför har vår, nu tioåriga, förening från och 
med läsåret 2003-2004 upprättat en kontakt 
med KARASECO, Karagwe Secondary School 
i nordvästra Tanzania. Anledningen till att det 
blev just denna skola var att en nytillkommen 
medlem i föreningen, läraren Lisa Eklöv, hade 
kontakter med denna skola. Hon gjorde nämligen 
sin första lärarpraktik där i slutet av 90-talet 
under ett halvår.

I april 2003 kunde en liten grupp på två lärare 
och två elever med hjälp av ett stipendium från 
Internationella Programkontoret besöka skolan 
som en första kontakt. På ett sätt kan man säga att 
vi på nytt börjar ett liknande utvecklingsprojekt 
som det med Bulawayo. 

KARASECO, som är en fin välutvecklad 
halvprivat skola har emellertid inga datorer 
och ingen telefonledning. Mejlsystem lär därför 
dröja. Även mobiltelefoner fungerar dåligt på 
skolan på grund av att den ligger i skuggan av ett 
stort berg. I den närbelägna centralorten Kayanga 
finns en man vid namn Joseph Sekiku (JS). Han 
har kommit att bli vår länk till KARASECO. 

FADECO
Joseph Sekiku driver helt privat en organisation 
FADECO (Family Alliance for Development 
and Cooperation). Man kan se honom som en 
modernitetens ö mitt i denna relativt outvecklade 
trakt. Här finns emellertid , allt enligt JS, en 
stor potential för utveckling: bördiga jordar, god 
nederbörd och värme. Bananer, jordnötter, frukt 
och grönsaker växer så det knakar. Metoder för 
förvaring och konservering saknas emellertid 
så halva skördarna ruttnar bort. JS är utbildad 
agronom i Kampala, Uganda, och har bestämt 
sig för att stanna i sin hembygd och försöka 
hjälpa den till utveckling. Han har datorer och är 
uppkopplad på nätet. Besök gärna hans hemsida 

Birger Haglund är lärare och ansvarig 
för internationella frågor vid S:t Eriks 
Gymnasium. Här berättar han om utbytet 
med Karagwe:
Läsåret 1993/1994 på våren startades på S:

t Eriks Gymnasium i Stockholm en förening 
bestående av lärare och elever som var 
intresserade av södra Afrika. Basen var de 
afrikanska invandrareleverna, företrädesvis 
från Somalia och Eritrea. Även andra länder 
som Gambia och Zaire fanns emellertid 
representerade i gruppen som i övrigt bestod 
av svenska elever, flickor och pojkar från skolans 
olika program.

Utgångspunkten var de kontakter som en av 
initiativtagarna då hade med Zimbabwe. Via 
ambassadören Amina Hughes skapades kontakt 
med två skolor, Girls´ College i Bulawayo och 
Eaglesvale School i Harare, båda privata upper 
secondary Schools med både vita och svarta 
elever. Att vi valde två så pass ”fina” skolor 
berodde på att vi redan från början avsåg 
att utnyttja Internet och mejl och då måste 
våra vänskolor ha möjlighet att utnyttja den 
tekniken.

Väntan, väntan…
På påsklovet 1994 for två lärare, en datalärare 
och en engelsklärare med Afrikaerfarenheter som 
volontär i Sierra Leone, till Bulawayo med en 
dator och modem som en gåva från vår skola. 
Vi gick hemma och väntade på första mejlet. Vi 
fick vänta i två år. Detta var första kulturkrocken. 
Det skulle bli flera. Bara att lotsa datorn genom 
tullen visade vara ett stort och svårt företag som 
höll på att kosta oss hela vår budget. Nästa hinder 
blev den tröga och svårforcerade zimbabwiska 
byråkratin. Det var minsann inte bara att koppla 
upp sig och sätta igång inte.

Faktum är att vår grupp hann besöka Girls 
College på försommaren (den svenska i juni) 
1996 innan vi i augusti samma år fick första 
mejlet från vår vänskola.

Många gånger därefter har den ansvarige läraren 
John Stakesby-Lewis uttryckt sin tacksamhet för 
vår insats. Hade inte vi legat på hade de aldrig 
fått till stånd denna uppkoppling, som gjorde 

www.fadeco.org. Det är svårt att bli profet i sitt 
eget land heter det ju och det har JS fått erfara. 
Det är där vår roll kommer in. Vi har lyckats 
koppla samman JS med KARASECO genom 
att etablera ett trepartssamarbete S:t Eriks 
Gymnasium-KARASECO-FADECO. 

Datakunskap introducerad
På vår inrådan har JS börjat utbilda de yngre 
lärarna på KARASECO i datakunskap. Vi har 
skänkt två bärbara datorer som de har att öva på 
och som JS kan ta med när han besöker skolan. 
De har också börjat anlita honom som lärare i 
moderna jordbruksmetoder för avgångsklasserna 
(bl.a. soltorkning av frukt). 

-Hur HIV/AIDS påverkar våra liv
Vi har också varit med och stöttat ett initiativ att 
bekämpa HIV/AIDS. Karagwe-regionens alla 
upper secondary schools inbjöds av FADECO 
att delta i en uppsatstävling med ämnet ”Hur 
HIV/AIDS påverkar våra liv”. De fem bästa 
fick priser vid en ceremoni på världs-AIDS-
dagen den 1 december vid ett seminarium 
som anordnades av JS i Kayanga. Där deltog 
en expertpanel m.m. Vår skola bidrog med priser 
till de vinnande uppsatserna.

Nu väntar vi på S:t Eriks Gymnasium med 
spänning på att Joseph Sekiku och Mr. Butogo 
– rektor vid KARASECO – skall komma på 
besök i juni. Och sedan planerar vi att åter 
fara till Tanzania våren 2005, då med hela 
Afrikagruppen. Vi har stora förväntningar på 
vårt projekt som redan givit rik utdelning, som 
vi hoppas, för alla tre parterna.

***
 

Ett skolprojekt i Karagwe

Sverigebesök på Karagwe Secondary School under ledning av Birger Haglund i april 2003
Eldsjälen, agronomen, datapionjären m.m 

Joseph Sekiku mera känd som JS.
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Redaktör: Lars Asker

Taarabmusik till Falun i sommar
Årets konsertprogram för Falufestivalen 13-17 
juli växer nu fram och arrangörerna annonserar 
stolt att en av årets artister blir Culture 
Musical Club från Zanzibar. En grupp som 
man i flera år har försökt få till Falun men 

först i år lyckats med. För mer information gå 
till hemsidan www.falufolk.com.

Taarab hämtar influenser från arabvärlden, 
Indien, Indonesien samt västerlandet och 
mixar in östafrikanska rytmer, melodier och 
poesitraditioner. En taarabgrupp liknar i mångt 
och mycket en klassisk Egyptisk orkester med 
stråksektion och kontrabas men också dragspel, 
oud (arabisk luta), qanun (bordscittra), slagverk 
m.m.

Culture Musical Club bildades 1958 och är 
Zanzibars främsta taarabklubb. Orkestern spelar 
regelbundet i Zanzibar men turnerar också flitigt – 
med en uppfällbar scen och egen elgenerator – på 
öns landsbygd. Många av orkestermedlemmarna 
spelar också i olika kidumbak grupper, mindre 
ensembler som framför mer jordnära dansmusik. 
Konsertprogrammet i Falun omfattar båda dessa 
musikaliska uttryck, den mer eftertänksamma, 
fridfylla taarab och den lite vådligare sensuellt 
laddade kidumbak.

Till Falun kommer 
också en mycket 
speciell gästartist, den 
93-åriga sångerskan Bi 
Kidude Baraka, en 
institution på Zanzibar 
och Östafrikas största 
levande musiklegend. 
När hon tillfrågades om 
hon orkade följa med på 
en så lång resa svarade 
hon: ”När jag sjunger 
känner jag mig som om 
jag var en fjortonårig flicka igen. Hur skulle 
jag då någonsin kunna sluta sjunga?”

Ingela Månsson

Radio i flyktingläger
Radiostationen Kwizera (Hopp) startades 
av Jesuit Refugee Service, JRS, 1996 efter 

den stora flyktingvågen in i nordvästra 
Tanzania från Rwanada 1995. Stationen drevs 
ursprungligen med medel från FN men för att 

vara mera oberoende och bättre kunna vara ett 
språkrör för flyktingarna är den nu fristående.

Kwizera-stationen i Kibondo används av 
de många organisationer som är engagerade 
i flyktingarbetet för att sprida nyheter och 
information. Det sänds också en mängd 
upplysningsprogram riktade till vuxna, 
ungdomar och barn. Det är jordbruk, hälsofrågor, 
aids, samlevnadsfrågor etc. Mycket arbete läggs 
ner på program om fred, konfliktlösning och 
försoning. Nyheter och program utbyts också 
mellan Kwizera och Studio Ijambo i Bujumbura, 
som drivs av en amerikansk NGO.

Sändningarna sker på kirundi, kiswahili, 
franska och engelska och täcker Ngara- och 
Kibondo-distrikten och når 250 000 flyktingar. 
Stationen är också populär bland tanzanier i 
området som annars är dåligt täckt med andra 
radiosändningar.

Radio Kwizera har en stabiliserande funktion 
och underlättar återflytten, den försvårar olika 
obskyra intressegruppers ryktesspridning 
och missinformation. Radio Kwizera gör 
en stor bildningsinsats och de populära 
musikprogrammen lättar upp tristessen och 
väntan för de undersysselsatta människorna.

Stationen utgör också en viktig röst för 
flyktingarna som annars har svårt att göra sig 
hörda. Framförd kritik mot FN och framförallt 
tanzaniska myndigheter har ibland lett till 
konflikter. 

I november undertecknades ett maktdelnings-
avtal mellan regeringen i Burundi och den största 
Huturebellgruppen. Det har fått strömmen av 
återvändande flyktingar att öka men huvudparten 
föredrar att stanna och avvakta utvecklingen i 
Burundi. I december fanns 324 000 flyktingar i 
flyktingläger i västra Tanzania. Från Kibondo-
distriktet återvände 5 470 personer i december, 
från Ngara-distriktet ca 1 000. Längre söderut i 
Kasulu-distriktet är ännu ingen gränsövergång 
öppen på grund av att södra Burundi fortfarande 
är osäkert. Trots det återvänder en hel del 
Burundier härifrån på eget initiativ utan FNs 
hjälp.

Film i flyktingläger
I Mtendeli flyktingläger i Kibondo nära 
Burundigränsen används film på ett aktivt sätt 
av FN-organisationen FilmAid för att förbättra 
livet i lägret och underlätta återvändandet.

Vid kanten av den stora fotbollsplanen hänger 
den stora filmduken över två containrar (vad allt 
kan inte containrar användas till i Tanzania?). 

Just före skymningen börjar man med att spela 
populär kongomusik som snabbt drar till sig folk. 
Först kommer barn och ungdomar. De börjar 
snabbt dansa till de medryckande rytmerna och 
då får en videokamera gå. När det blir mörkare 
visas inspelningen till publikens stora jubel.
Sedan följer en blandning av tecknade filmer, 
”journalfilm” och upplysningsfilm bl a om 
tonårsgraviditeter och aids. De flesta filmer är 
på swahili som simultantolkas till kiburundi, 
ofta med ytterligare förklaring för en publik 
där många är analfabeter och inte är vana vare 
sig med film eller TV. Exempel på andra filmer 
som visas är filmen om Mahatma Gandhi vilket 
ledde till livliga diskussioner om möjligheterna 
till fred och samlevnad i Burundi.

I lägret är människorna undersysselsatta 
så filmkvällarna är välkomna avbrott. 
Föreställningarna drar väldiga folkmassor, 
det kan vara upp till 30 000 personer på en 
föreställning. På det viset är det ett effektivt 
sätt att snabbt och effektivt föra ut budskap och 
information. Exempelvis har antalet som vill 
hiv-testa sig tredubblats sedan föreställningarna 
började och deltagandet i malariabekämpande 
åtgärder har blivit mycket högt. 

FilmAid startade i flyktinglägren på Balkan 
i FN:s regi och har sedan 2002 spritt sig till 
konfliktområdena i centrala Afrika.

Religious History and Gender 
Religious History and Gender Relations 
in Northern Tanzania är arbetsnamnet för 
Pävvi Hasus forskningsprojekt vid Nordiska 
Afrikainstitutet.

Karismatiska rörelser vinner snabbt 
terräng i Tanzania. Är de ett svar på den 
snabba omställningen från det traditionella 
stamsamhällets värderingar till den nya 
västerländska kulturen? Vilken roll spelar den 
Lutherska kyrkan? Hur har traditioner och vanor 
i samband med äktenskap förändrats? Det är 
många frågor som Hasu försöker belysa. 

Till Kilimanjaro kom den tyska Leipzig 
Lutheran Mission redan 1893, där den fick en 
mycket stark ställning. Detta har gjort området 
till ett av de bäst dokumenterade i Tanzania. 
Hasu har forskat i Nationalarkivet, i lutherska 
kyrkans arkiv, i Makumira-seminariets (som 
numera är universitet) arkiv samt i Leipzig-
missionens arkiv. 

Detta kompletterar hon nu med omfattande 
fältstudier på plats. 

Bokmässa i Dar
I september var det bokmässa i Dar i 
bokfrämjandets Bamvitas regi med stöd av 
Sida.

Bamvita är en paraplyorganisation, som 
samlar författare, förlag och bibliotek samt 

FilmAid i full verksamhet
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läsfrämjandet som främst är inriktat på att få 
barn att läsa.

Boken har traditionellt en svag ställning i 
Tanzania. Det är det muntliga berättandet som 
gällt. Men numera finns det allt mera sällan inte 
några far- och morföräldrar till hands, som kan 
föra berättartraditionen vidare.

Bokhandeln är dåligt utvecklad. Förlag 
och detaljister satsar huvudsakligen på 
skolböcker, kristen litteratur (se nedan) och 
billig internationell ”kiosklittertur”. Det finns 
få barnböcker och det är mycket svårt för 
inhemska författare att få skönlitterära böcker 
utgivna.

Sida stöder ett bokprojekt för barn genom 
utbildning av författare och illustratörer samt 
genom att stödköpa från de förlag som törs satsa 
på barnböcker. Förhoppningen är att man skall 
öppna dörren till böckernas värld för barnen, 
skapa en efterfrågan och på det viset få förlagen 
att satsa kommersiellt på barnböcker samt även 
på annan inhemsk skönlitteratur. 

Visby och Zanzibar
Städerna Visby och Zanzibar har båda 
en gammal stadskärna som är med på 
FNs världsarvslista. Underhållet av de 
gamla byggnaderna och begränsningar i 
deras ombyggnad och användning gör det 
problematiskt och dyrt för fastighetsägarna. 
För att det skall vara en levande miljö 
fordras modern infrastruktur såsom vatten, 
avlopp, el, telefon, uppvärmning och kylning. 
Transportfrågor måste lösas etc. Allt sådant 
måste utföras med kostnadskrävande hänsyn 
och anpassade lösningar.
För att kunna lära av varandra har städerna 

börjat ett samarbete. I maj öppnade svenske 
ambassadören Torvald Åkesson en veckolång 
aktivitet i House of Wonder (nedan) i 
Stenstaden. 

Vetenskapsradion - historia 
Vetenskapsradions Åsa Ekeman har besökt 
Zanzibar och studerat hur man arbetar med 
bevarandet av den historiska stenstaden. Hon 

intervjuar chefen för Stone Town Authority 
Mar Mulin som känner ansvaret tungt för 
att samordna delvis motstridiga intressen 
sedan stenstaden år 2000 tagits in på FN:s 
världsarvslista.

Programmet gick i radions P1 torsdagen den 
4 december.

Turistkonferens i Dar
I mitten på december hölls en konferens om 
turism i Dar es Salaam med 350 deltagare från 
25 länder.

Temat var turism som hjälp till fred och 
ekonomisk utveckling med särskild inriktning 
på så kallad Community tourism, dvs involvering 
av lokalsamhället. 
Turismen står i medeltal för 11 % av BNP i 

Afrika med stora variationer mellan länderna. 
Tanzania har sedan år 2000 gått om Kenya som 
turistland och får nu 25 % av exportinkomsterna 
från turism, det motsvarar 730 miljoner $ eller 
16 % av BNP. Man räknar med att nära 160 
000 människor får sin inkomst i turistnäringen 
(2002).

Afrikas drottning 
Den 2 maj visades den gamla filmklassikern 
Afrikas drottning med Humphrey Bogart och 
Katherine Hepburn på TV 1 igen. 

Under mina år i HESAWA-projektet i Bukoba i 
mitten på åttiotalet var det en etablerad sanning 
där, att paret bott på Lake Hotel i Bukoba under 
inspelningen 1951. Några år tidigare hade 
sidan ur hotellets gästbok med filmstjärnornas 
autografer slitits ut av någon samlare eller någon 
som trott sig kunna göra en hacka.

Jag har förgäves försökt få historien verifierad. 
Hepburn har själv skrivit boken ”The Making 
of The African Queen or How I went to Africa 
with Bogart, Bacall and Huston and almost lost 
my mind”. Även om regissören John Huston och 
inspelningen har det skrivits. Huvuddelen av 
inspelningen gjordes i Uganda och ingenstans 
nämns någon utflykt till Bukoba. Men omöjligt 
är det naturligtvis inte.

Lake Hotel ligger nere vid stranden nära 
resterna av den tyska boman som förstördes i 
en engelsk flottaktion under första världskriget. 
Hotellet är troligen också från den tyska tiden 
och var alltså gammalt redan på 50-talet. Men 
fortfarande på 80-talet var hotellet det bästa 
som fanns i Bukoba trots att det var ordentligt 
nedgånget och omodernt, vilket gällde för hela 
Bukoba under det svåra åttitalet.

Nu har det emellertid hänt saker på 
hotellfronten i Bukoba. Under min senaste 
resa i Tanzania i mars i år flög jag flera gånger 
med uppstickarbolaget Precision Air som 

expanderar kraftigt. Man flyger med småplan 
över hela landet och även delvis utomlands 
med täta avgångar och god service. Man har 
till och med numera ett “Inflight Magazine” 
som just då råkade vara ett temanummer om 
Kagera-regionen. 

Där framgår att det nu finns ett stort modernt 
turist- och konferenshotell på berget i närheten 
av den gamla svenska missionsskolan Kibeta 
med utsikt över staden och Lake Victoria. Strax 
nedanför på Kashura Hill finns ytterligare ett nytt 
stort spektakulärt hotell med stor swimmingpool, 
sauna, multikanal-TV på alla rum etc etc. Med 
mina 80-tals minnen från Bukoba verkar det 
väldigt främmande. 

Nere vid stranden bredvid Lake Hotel har 
dessutom det Lutherska stiftet gjort om den 
excentriske multimiljonären Dr Williamssons 
”sommarhus” från 50-talet till hotell. Det är 
dock väldigt modest jämfört med de moderna 
komplexen från 2000-talet. Det var Dr 
Williamsson som efter envist letande i ”motvind” 
hittade den stora diamatfyndigheten i Mwadui 
nordost om Shinyanga. Mwadui är sedan drygt 
femtio år en stor inkomstkälla för Tanzania. 

År 1956 besökte prinsessan Margaret Mwadui 
(se nedan). Då visades upp ett bord fyllt med 
högar av diamanter i olika kvalitéer och storlekar. 
Prinsessan fick som gåva en 54 karats diamant, 
den största som hittats i Mwadui. Det skulle 
kunna var en annan ”African Queen” men 
såvitt jag vet har Mwadui-diamanten inte fått 
något namn. 

Mionzi-dansare i Mora
Fyra tanzanier från Mionzi Dance Theatre plus 
några svenskar, en ugandier och en kenyanskt 
dansare ingår i ett samarbetsprojektet från 
CE Dance och Danshögskolan. Den 18 maj 
framträdde gruppen på Moras balettfestival 
med en modern och mycket proffsig 
barfotabalett, huvudsakligen ackompanjerade 
med trummor. Temat är frihet – inte helt 
lätttillgängligt. Det är alltså in fråga om 
välkänd traditionell musik och dans utan en 
symbios av modern svensk och tanzanisk 
danskonst.

Ove Olstad

Folke Albinsson avlidit
Folkbildaren och biståndsarbetaren Folke 
Albinson, Täby, har avlidit 77 år gammal.

En folkhögskolekurs i ungdomen satte honom 
på spåret som folkbildare. Tidigt intresserade 
han sig för internationella frågor. 

De tolv u-landsåren betecknade hans själv som 
sina bästa år, bl a i Tanzania som utbildningsledare 
på Institut of Adult Education åren 1969 -73. 
Åren 1983 - 86 var ha personalchef på Swedish 
Cooperative Centre.

År 1991 blev Folke Albinson årets FUF-
pristagare. Föreningen för utvecklingsfrågor 
delar varje år ut ett pris till någon som gjort 
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framstående insatser inom internationellt 
utvecklingsarbete.

Svea Örnstedt avlidit
Sida- och kvinnosakspionjären Svea Örnstedt, 
Täby, har avlidit 85 år gammal. Hon 
engagerade sig tidigt i fredsrörelsen och reste 
mycket i hela sitt liv.

Hon arbetade inom NIB, föregångaren till Sida 
och sedan inom Sida fram till pensionering bl a 
som avdelningsdirektör. På 70-talet arbetade hon 
i Kenya och Tanzania med kvinnofrågor.

Hon var fackligt aktiv och aktiv inom Röda 
korset, Svenska FN-förbundet och Föreningen 
för invandrarkvinnor samt satt i styrelsen för Sida 
och Etnografiska museet. Hon var mycket aktiv 
långt upp i åren och deltog bl a som 75-åring i 
den stora kvinnokonferensen i Peking.

Malaika och Hepstars 
Fadhili Williams hade sin storhetstid på 
60-talet och blev framförallt känd för 
kärlekssången ”Malaika” (Ängel) som blev 
en världshit. Tyvärr tjänade han mycket lite 
pengar på låten. Kända artister som Mariam 
Makeba, Harry de la Fonte, Boney M och 
James Last tog upp den på sin repertoar och 
gjorde låten världskänd. 

Fadhili som var från Usambara-bergen dog som 
en ganska utblottad man år 2001.

Copyright lagarna i Tanzania har sedan dess 
blivit bättre men ännu kan det vara svårt att 
försvara sina rättigheter.

Våra egna Hepstars fångade upp låten på ett 
kusthotell och lanserade den i Sverige. Hepstars 
återvände till Östafrika och spelade in en film 
inspirerade av Beatles ”Help”, ett dåligt planerat 
projekt som gick över styr och kostade dem en 
massa pengar. Det var tänkt som ett första steg 
på en internationell karriär. Benny Andersson 
lämnade Hepstars och bildade så småningom 
ABBA. Först nu i vintras visades en del av det 
inspelade materialet på TV i en dokumentär 
om Hepstars.

Under 60-talet var Hepstars väldigt stora. År 
1965 hade de tre låtar samtidigt på Sveriges 
radios ”Tio i topp”. De har dock under alla år 
arbetat vidare i liten skala. I år firas deras 40-års 
jubileum med en ny singel, en samlingsskiva 
och en bok ”Cadillac Madness” om Hepstars. 
Svennes Lotta fyllde 60 år i mars och har hunnit 
bli mormor till åtta barnbarn.

Outlook i St Clara kyrkan
På pingströrelsens folkhögskola i Viebäck finns 
missionskursen Outlook med internationell 
inriktning. Kursen skall inspirera, ge kunskap 
och erfarenhet av praktiskt missionsarbete, bl 
a ingår swahili. En del av kursen är förlagd 
till tanzaniska pingströrelsens kurscentrum 
i Tabora. Där har man elever även från 
kringliggande länder. I kursen ingår också ett 
besök därifrån i Sverige. I år är det en grupp 

på 11 deltagare från Tanzania under ledning av 
kurscentrets föreståndare pastor Shani.

Tillsammans med de svenska kursdeltagarna 
reste man under tre veckor i maj runt till 
församlingar och skolor under ledning av den 
svenske kursledaren Roland Björkestedt.

Söndagen den 16 maj besökte man St Clara 
kyrkan i Stockholm och medverkade med 
predikan och sång i swahiligudstjänsten.

De framträdde även på Plattan där de bekantade 
sig med Clarakyrkans sociala arbete.

TUPO håller stämma
I slutet av april höll Tupo ekonomiska 
föreningen stämma. Tupo bildades 1999 av 
9 konsulter med Tanzania-bakgrund, bl.a. 
undertecknad. En av orsakerna var att vi 
såg Tupo som en möjlighet för akademiker 
från Tanzania att få utnyttja sin kompetens i 
Sverige. 

Nu omfattar Tupo 25 konsulter med erfarenhet 
Asien, Afrika, Östeuropa och Latinamerika. Man 
välkomnar ännu fler konsulter som medlemmar, 
för att kunna lägga fler och bättre anbud på de 
uppdrag som finns. Mer info på hemsidan 
www.tupo.se.

***

En kanga till i sommar!

www.watatu.se

Medverksta´n
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handel
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Medverksta’n?
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mobil: 070 22 55 057
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Afrika 0140 - 141 80
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E-post: info@tranas-resebyra.se

www.tranas-resebyra.se
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Outlook-deltagarna sjunger under swahili-
gudstjänsten i St Clara. Foto: Birger Haglund

Deltagare på stämman: Fr.v. Per Åberg, Maulidi 
Ahmad, Joyce Sulusi-Sjö, Lars Asker, Sten 
Löfgren, Pelle Hakeman och Bertil Högberg.

Ditt livs resa! Kultur, bad, klättring,
safari, allt kan upplevas i Tanzania.

tel: 021-51075, 023-711666 
mobil: 070-3233537, 070-2497853

internet: www.afrikaresor.se 
mail: info@afrikaresor.se
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VI-skogen är välbekant för de flesta av 
HABARIs läsare, men kanske de flesta 
inte känner så väl till hur verksamheten 
idag bedrivs i länderna runt Victoriasjön. 
I denna artikel som baseras på en intervju 
med Inviolate Mrema, Field Manager för 
VI-skogen i Mwanzaregionen beskrivs hur 
man skapar engagemang hos bönderna 
och om hur ett trädplanteringsprojekt nu 
utvecklats till att omfatta byutveckling på 
bred front med målet att bli långsiktigt 
hållbara. 

VI-skogens historia
VI-skogens historia startar för mer än 20 år 
sedan i West Pokot i Kenya. Det var genom 
insamlingar i kooperationens tidning VI som 
man började med ett trädplanteringsprojekt 
i Rift Valley. Målet med detta första projekt 
var att stoppa ökenspridningen genom att 
skapa gröna barriärer. Så småningom spreds 
verksamheten till andra distrikt i Kenya och 
verksamheten utvecklades gradvis genom 
de praktiska erfarenheter som uppnåddes 
genom konkret och långsiktigt samarbete med 
bönderna i utvecklingsbyarna. År 1992 ansågs 
projektet så lyckat så man tog steget till att 
starta liknande arbete i Uganda. År 1994 var 
det så dags att starta den första verksamheten 
i Tanzania – i Musoma. Några år senare, 
1998, startade verksamheten i Mwanza, där 
Inviolate Mrema ansvarar för fältarbeten och 
utbildning. Idag har VI-skogen fem regionala 
kontor i Östafrika – Kitale och Kisumu i 
Kenya, Masaka i Uganda samt Musoma och 
Mwanza i Tanzania. Planer finns på att starta 
ytterligare ett kontor i Bukoba. 

Mission & Vision
VI-skogens övergripande vision är att skapa 
ett grönt bälte runt Victoriasjön. Detta ska 
åstadkommas genom att få bönderna att 
börja tillämpa agroforestry – en metod som 
integrerar plantering av en mångfald av 
trädsorter för olika användningsändamål 
(brännved, fruktträd, kvävegödsling, stoppa 
markerosion, skadedjursangrepp etc.) med 
traditionellt jordbruk. Genom en sådan 
utvecklad form av agroforestry skapas 
förutsättningar för en ekonomisk utveckling 
som är positiv för såväl människor som miljö 
– ett hållbart skogs- och jordbruk.

VI-skogsprogrammet har formulerat tydliga och 
mätbara mål såväl på kort som på lång sikt. Det 
långsiktiga målet är att inom en 5-10-årsperiod 
bidra till en förbättrad livsmiljö för de deltagande 
småbönderna . Under de första åren (1- 3 år) ska 
följande mål uppnås:

•  att öka mat och näringsstandarden bland de 
deltagande bönderna och deras familjer

•  att öka brännvedstillgången för deltagarna

• att öka de ekonomiska intäkterna för 
familjerna.

Redan idag når VI-skogen över en miljon 
människor i de tre länderna runt Victoriasjön.

Finansiering och organisation
VI-skogens finansieringsbas är VI-tidningens 
läsare. Idag är det ca 30 000 givare som 
regelbundet skänker pengar till projektet. 
Till detta bidrar Sida men även NORAD 
och kooperationen i Sverige och Norge med 
projektmedel. 

Nyligen har VI-skogen också etablerat ett 
samarbete med organisationen Kooperation Utan 
Gränser. Under de kommande fyra åren planeras 
sammanlagt 40 miljoner kronor avsättas för olika 
aktiviteter som gör att programmet vidgas alltmer 
från trädplantering till hur bönderna når ut med 
sina produkter på marknaden. Detta ska i sin tur 
leda till att familjerna får ökade inkomster och 
därmed möjlighet att äta sig mätta och låta barnen 
gå i skola. Genom småskalig bankverksamhet 
ska bönderna även kunna spara och låna 
pengar och därmed bättra på familjeekonomin. 
En annan del av verksamheten är kampen mot 
HIV/AIDS. Omkring 15 % av befolkningen 
runt Victoriasjön är drabbad av sjukdomen. Ett 
samarbete planeras med RFSU som innebär att 
förebyggande information om HIV/AIDS blir en 
komponent i alla projektets aktiviteter. 

I Mwanzaregionen, där Inviolate är verksam 
omfattar verksamheten idag totalt ca 30,000 
hushåll, vilket är 10% fler hushåll än vad som 
sattes upp som mål när verksamheten startades. 
Inviolate basar över drygt 140 fältarbetare som 
dagligen arbetar direkt med bönderna med 
utbildning och rådgivning. Av personalen är 
idag 30 % kvinnor men ambitionen är att antalet 
kvinnor ska öka ytterligare.

En skola utan väggar
VI-skogens arbetssätt är att bygga upp en 
lärande organisation som motiverar bönderna 
att praktiskt pröva nya odlingsformer och 
att lära av varandra. Basen i utbildningen är 
lokalt verkande rådgivare (extension workers) 
som hjälper bönderna i försöksbyarna att 
komma igång med nya odlingsformer. 
Genom en kombination av gammal svensk 
studiecirkelmetodik och afrikansk tradition 
har en modell för lärande byggts upp. Detta 
arbetssätt bygger på ett aktivt deltagande 
och utgår från den kunskap som finns bland 
deltagarna. Som ett exempel på resultat som 
redan kommit fram kan nämnas olika former 
av traditionell skadedjursbekämpning som 
delvis fallit i glömska men som nu åter börjar 
tillämpas tack vare studiecirklarna. Modellen 
som kallas shamba darasa eller en skola 
utan väggar innebär en form av organiserade 
studier som innefattar allt kring odling men 
också centrala samhällsfrågor som HIV/AIDS, 
sex och samlevnad. 

Egna radioprogram
VI-skogen arbetar med en rad olika metoder 
för att ändra på attityder och beteenden och för 
att sprida erfarenheter från försöksbyarna. Man 
arrangerar exempelvis regelbundet studiebesök 
för bönder i grannbyar. Man publicerar också 
egna broschyrer och informationsmaterial. I 
samarbete med Radio Free Africa genomför 
VI-skogen kontinuerligt en serie regelbundet 
återkommande radioprogram.. Programmen är 
på 15 minuter och sänds två gånger i veckan. 
Programmen är mycket populära och har en 
stor skara av trogna lyssnare.

VI planterar inte bara träd utan 
skapar hållbara samhällen

Inviolate tillsammans med några av sina kurskamrater under Värmlandsturen som gjordes för 
att lära ut mer om Hållbar utveckling och Agenda 21
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Några intryck från Sverige
Inviolate är just nu i Sverige på en månadslång 
kurs om Hållbar utveckling och Agenda 21 
arrangerad av LIFE Academy. Det är hennes 
första besök i Sverige som hon hört så mycket 
om genom de svenska arbetskamrater hon 
har i Mwanza. Hon gillar de värmländska 
skogarna där hon fått se rationellt svenskt 
skogsbruk men även lärt sig om kravmärkta 
grönsaker, samodling, sopsortering, ekobyar 
och mycket mer. Även om detta sker på ett 
annat sätt än i Tanzania så är det mycket hon 
tror kan överföras. Framförallt så gäller det att 
tillämpa ett helhetstänkande på utveckling där 
miljöfrågorna går hand i hand med ekonomisk 
och social utveckling. Men detta är en insikt 
som måste komma underifrån – från bönderna 
– Tanzanias gräsrötter. Genom sitt arbete i 
VI-skogen kommer böndernas kunskap att 
öka och Inviolate är övertygad om att detta 
kommer att skapa en ökad insikt och därmed 
också en hållbar förändring. Detta motsäger 
dock inte behovet av förändringar också 
uppifrån – från den politiska ledningen. Under 
våra diskussioner om hållbar utveckling så 
framkom ett tydligt behov av utbildning 
av politiker och tjänstemän främst på 
distriktsnivå. Utan en sådan kompetenshöjning 
så blir det svårt att komma igång med ett aktivt 
lokalt Agenda 21 arbete som bygger på ett 
brett samarbete mellan alla lokala aktörer. 
Och motorn för en sådan utveckling ligger på 
distriktsförvaltningen.
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miljontals träd årligen. Träden håller 
svälten borta och hjälper människorna 
att skapa sig en hållbar framtid. Träden 
skapar en kedja av positiv förändring. De 
ger bördighet, ved, inkomster, vitaminer, 
skugga, foder, mat, mediciner och lä. De 
vanligaste träd som planteras genom VI-
skogen är:

•  Sesbania Sesban och Gliricidia som 
ger brännved

•  Calliandra som ger ved och foder till 
djuren

•  Avocado, Pawpaw/Papaya och  
Passionsfrukt som ger frukt

•  Markhamia, Croton, Maesopsis, 
Cedrella, Myule, Cordia, Albizia, 
Vitex, som ger virke

•  Guava som ger både frukt och ved




