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ORDFÖRANDENS SPALT
I början på 1980-talet började HIV/
AIDS visa sitt fula ansikte – den nya 
pesten var här. Det började i Afrika 
och ganska snabbt spred sig rykten 
och skrönor om hemliga amerikanska 
laboratorier som utvecklat ett nytt 
vapen i den biologiska krigföringen. 
Alternativt hade HIV/AIDS utvecklats 
hos apor som spred den vidare till 
människan. Det lär ta tid innan vi 
vet varifrån sjukdomen kom, om vi 
nu någonsin får veta det. En vanlig 
lekman vet emellertid att celler, virus 
och bakterier muterar och skapar nya 
varianter. Jag tror att vi för tillfället 
ska lämna frågan om hur HIV/AIDS 
uppstod bakom oss. Låt oss istället 
koncentrera oss på hur sjukdomen ska 
förhindras i sin spridning och bromsas 
hos den enskilda individen. Helst ska 
den medicinska vetenskapen dessutom 
komma på hur den ska botas.

Är det fattigdom som orsakar 
problemen som Sydafrikas president 
Mbeki länge har hävdat? Naturligtvis 
har fattigdom spelat stor roll för 
spridningen. Mbeki har rätt på den 
punkten. Samtidigt är det helt klart 
en sjukdom. Förloppet kan hindras 
med hjälp av bromsmediciner. 
Det går alltså inte att arbeta med 
bara en förklaring och en lösning. 
Landvinningarna på det medicinska 
området får inte göra att vi glömmer 
Mbekis budskap. I fattiga länder 
skapas inga stora resurser till 
sjukvård, upplysningskampanjer 
och sociala insatser. Förmågan att ta 
emot den information som med små 
medel ändå når ut är dessutom starkt 
begränsad på grund av ingen eller 
låg utbildning, starka traditioner och 
vidskepelse. USA och Västeuropa har 
resurserna och kunde ganska snabbt 
hejda farsoten.

Afrika har tillsammans med stora 
delar av Asien och delar av det 
gamla Sovjet en annan situation. 
Både okunskap på grund av fattigdom 
och starka traditioner av manlig 
överhöghet över kvinnan spelar 
mycket stor roll. Då handlar det inte 
bara om gamla traditioner utan lika 
mycket om samhällen i förändring där 
urbanisering, uppbrutna familjeband 
och en svagare ställning för den 
lågutbildade kvinnan i städerna är 
en faktor.

Min slutsats är att världssamfundet 
har en lång kamp framför sig. De 
resurser USA satte in i kriget i Irak 
är en bagatell i förhållande till vad 
som skulle behövas i kriget mot HIV/
AIDS. Och även om världen satte till 
obegränsade medicinska och sociala 
resurser så skulle det ändå ta minst ett 
par generationer innan vi kunde andas 
ut och luta oss tillbaka. Det tar tid att 
får bukt med vidskepelse och bristande 
utbildning. Det tar också tid att 
reparera de skador på samhällskroppen 
som redan orsakats.

Folke Strömberg
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Som vi alla vet är HIV/AIDS frågan synnerligen 
allvarlig. Epidemin fortsätter att spridas och just 
nu tycks Asien vara den kontinent där den sprids 
snabbast. I Afrika söder om Sahara har den sin 
största utbredning och i Botswana anses så många 
som 30 % av befolkningen vara smittad eller 
bärare av viruset. Konsekvenserna blir att en 
hel generation kan komma att sopas bort vilket 
får ödesdigra följder inte bara på det mänskliga 
planet utan samhällsekonomiskt.

Framförallt drabbas många barn genom att de 
måste sköta sina sjuka föräldrar och därigenom 
hindras från att gå i skolan. Många av dem måste 
också arbeta för att försöka få ihop den inkomst, 
som behövs för att försörja familjen. Eftersom 
ungefär hälften av världens HIV-positiva finns 
i östra och södra Afrika är det sannolikt att så 
många som 100 miljoner barn kommer att vara 
barnarbetare år 2015 enligt ILO:s beräkningar. 

SIDA:s chefsekonom Per Ronnås säger att 
det inte kommer räcka med att bara återgå till 
normalt utvecklingssamarbete efter en kort tid 
eftersom det handlar om en långdragen process 
vars slut vi inte ser. Arbetet mot HIV/AIDS måste 
hela tiden sättas i fokus.

I Uganda och Tanzania har man lyckats få antalet 
smittade att plana ut men det betyder ändå att de 
samhällsekonomiska konsekvenserna kommer 
att fördröja resultaten av utvecklingsansträngn
ingarna under lång tid. Det handlar dels om de 
många i arbetsför ålder som dör en för tidig död, 
dels om att ekonomiska och mänskliga resurser 
tas i anspråk för att vårda och försörja de sjuka 

i stället för att användas för produktivt arbete 
och investeringar. 

Det finns ändå vissa positiva tecken. Man 
kommer att kunna erbjuda bromsmediciner till 
de sjuka i Tanzania. När det gäller överföringen 
av smitta mellan mor och barn finns en metod 
med att förlösa med kejsarsnitt och samtidigt 
ge barnet medicin under en tid vilken medfört 
att risken har minskat avsevärt. I Sverige blev 
endast ett av 112 födda barn smittat.

Man arbetar också med vaccin, som man 
kommer att testa på friska människor i Sverige 
och Tanzania. I AIDSepidemins spår följer andra 
sjukdomar som t.ex. tuberkulos och lepra. Där 
biter inte BCG vaccinet på vuxna men man tror 
att det kan bero på att många vuxna också har 
maskinfektioner, en företeelse som man har 
observerat i veterinärmedicinen när ett medel 
inte “tagit” som man förväntat sig. 

Quentin Gausset skriver om sin frustration över 
det hyckleri, som förekommer när det gäller 

att driva kampanjer för att hejda 
smittspridningen. Han har själv erfarenhet av 
det arbetet från flera länder i Afrika. Tanzania 
och Nederländerna driver ett samarbetsprojekt 
TANESA, som går ut på att försöka påverka 
migrerande fiskare i Mwanzatrakten att ändra 
sitt riskbeteende.

Föräldralösa flickors upplevelse av sin 
identitet och värderingen av den redovisas av 
Susanne Sundell i en studie från Bukoba. En 
grupp gatuförsäljare har bestämt sig för att ta 
saken i egna händer och samarbetar för att lösa 

Tema HIV ⁄AIDS 
“Today, we confront a nightmare world of children without parents, of 
classrooms without teachers and schools without students, a place where 
grandparents outlive grandchildren and orphans are objects of fear and 
abuse”.                             Carol Bellamy, UNICEFs Executive Director 2001

problemen. Forum Syd har bildat en fond där 
tanzaniska NGO:s kan ansöka om medel för 
lokala AIDSrelaterade projekt. Ett skönlitterärt 
bidrag kommer från Fredrik Gladhs kommande 
roman “Bongoland” och handlar om pojke-
möter-flicka situationen idag.

Fredrik Gladh och Katarina Beck-Friis
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Statistik om HIV⁄AIDS i Tanzania.
Antal HIV-smittade (2004) c:a 2 miljoner
HIV hos gravida kvinnor (2002) 6, 7 %
HIV-förekomst i Dar es Salaam 7,3 %
HIV-förekomst i andra städer 7 %
HIV-förekomst på landsbygden 5,3
Dödsfall p.g.a. AIDS  (2003) 160 000
Antal föräldrarlösa barn (mamma eller båda föräldrar) 810 000
HIV-förekomst i framtiden, uppskattat av FN 1,9 % (2050)
Kvinnor med HIV i service/bar/matindustri, gruvområde 42 %
Kvinnor med HIV i service/bar/matindustri, långtradarstopp  50%
Manliga gruvarbetare med HIV 6 %
Välfärdskostander pga av AIDS, c:a 40% av BNP

HIV-förebyggande åtgärder
% som vet att kondom skyddar mot HIV       Män: 72 % Kvinnor: 62 %
% som vet att en ”frisk” person kan ha HIV    Män: 68 % Kvinnor: 65 %
% som har full kunskap om HIV  Kvinnor: 26 %
% som använde kondom vid 
    förra högrisksamlaget (ålder 15-24) Män:  31 % Kvinnor: 21 %

Övrigt
Föräldralösa barn som närvarar i skolan  74 %

Hjälp oss med  nästa nummer!
Nästa nummer av Habari har resor och 
turism som tema. Till detta nummer söker 
vi artiklar inom ämnet. Det kan vara 
problematiserande artiklar kring turism 
som tillväxtmotor, men även lättsammare 
artiklar om resor i Tanzania. Tipsa oss gärna 
om var vi kan hitta intressant material på 
temat. Manusstopp är i mitten av februari 
2005. 

Ansvarig för turistnumret är Eva Löfgren,         
tel 08-36 48 88, e-post eva@diversity.se

Nu är den här -
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factors and the difficult circumstances in girls’ 
lives. In poverty and patriarchal structures, girls 
are often portrayed as oppressed and completely 
powerless. In my field study, I instead tried to 
identify the strategies that girls and women have 
to resist the oppressive structures. This so called 
”agency” perspective (seeing the individual as 
an aware person, actively trying to make her 
own ends meet, rather than a passive victim) 
is important when trying to find the present 
opportunities in the female AIDS orphans’ 
lives, and to bring about empowerment.

AIDS pandemic epicentre
Bukoba town in Kagera region is situated on the 
Western coast of Lake Victoria, not far from the 
borders of Uganda and Burundi. The region is 
generally very poor, and the Haya people, who 
are traditionally patrilineal, mainly populate 
it – both kinship and ownership go through 
the patrilineal clans. The main cash crop is 
coffee, and the main part of the population 
- 2 million according to the 2002 census - is 
small-scale farmers. In the 80:s, Kagera was 
one of the hardest hit areas in the world when 
it comes to AIDS, due to sexual contacts along 
trade routes and closeness to Rakai district in 
Uganda, where the AIDS pandemic is believed 
to have its epicentre. Bukoba has been, and 
still is, an important centre for trade, with its 
geographical location near the borders and 
the lake. Today, the number of new HIV cases 
annually has decreased with 50% according to 
a doctoral dissertation by Gideon Kwesigabo 
at Umeå University, and the growing threat 
now facing the welfare of the region is that of 
AIDS orphans.

The number of AIDS orphans worldwide is 
increasing with immensity. At the end of the 
year 2000, UNAIDS estimated the number 
of AIDS orphans to be 13 million, a number 
which will more than double by the end of 2010. 
HUYAWA defines an orphan as a child under 
the age of 18, who has lost both parents or one 
of them, usually the father (who, commonly, 
is the family provider). Because of widows’ 
restricted customary rights to inherit, children 
are extremely vulnerable in Kagera, even if they 
still have their biological mother. According to 
HUYAWA, there are approximately 150 000 
orphans in Kagera.

All AIDS orphans suffer emotionally and 
materially when their parents are ill and die. 
Their household economy is often already 
strained due to medical expenses. Assets 
have been sold. In Buhaya, land traditionally 
belongs to the patrilineal clan, and many orphan 
households have been bereaved their land plots. 
This is, of course, a disaster, as the land plot 

often is the main source of daily subsistence for 
the orphan household. Reports have shown that 
girls are more vulnerable to AIDS and its effects 
than boys are – biologically, socio-economically, 
juridically, and sexually. Girls are more often 
taken out from school when human resources in 
the households are failing due to AIDS related 
sickness. Moreover, girls are more vulnerable 
than boys when there are no guardians. They 
are subjected to rapes, kidnappings, forced 
marriages, and to so called ”sugar daddies” as 
they lack money. All this, together with lack of 
education, causes girls to be at greater risk for 
HIV infection than boys. 

Results and analysis
The conclusions of my field study can 
be summarized in three factors strongly 
influencing the construction of the female 
orphans’ gender identities: HUYAWA, poverty 
or being a citizen in a so called developing 
country, and finally, the ongoing debate in the 
society about women’s rights.

First and foremost, HUYAWA had a strong 
impact on the female AIDS orphans’ gender 
identities. Through the field assistants (the 
organization’s local workers in the villages) 
and through counselling, HUYAWA mediated 
a strongly moralistic message to the orphans, and 
especially the girls. ”A good moral behaviour”, 
tabia nzuri, was prescribed – i.e. decent clothes, 
being hard-working and obedient to elders, 
keeping away from the other sex, from discos 
and alcohol. There was no teaching about 
teenagers’ sexuality or safe sex, nor were there 
opportunities for the youths to ask questions 
about sex or gender. The girls internalized the 
religious and moral norms for having a tabia 
nzuri to a large extent – they strongly believed 
that the tabia nzuri of girls, not necessarily of 
boys, would protect them from being sexually 
harassed or beaten. If someone did something 

Objectives
The paper deals with female AIDS orphans’ 
experiences of being girl under the hardships 
of poverty and patrilinearity among the 
Haya in Bukoba, Kagera region, North-
Western Tanzania. It focuses on how the 
aid organization HUYAWA (Huduma ya 
watoto, Kiswahili for Service for children) 
and the Christian religion affect the girls’ 
gender identities, and on girls’ and women’s 
strategies to obtain power and increase their 
opportunities in life. It also examines the 
relation between being a citizen in a so called 
developing country (being poor) and gender 
identity construction.

Background
HUYAWA is one of the eight organizations 
supporting AIDS orphans in Bukoba. I 
conducted my minor field study together with 
HUYAWA staff in Bukoba urban and rural 
districts. One of the employees functioned 
as my interpreter and, given the short time, 
HUYAWA was an excellent entry point into 
the lives of the orphans, their households, 
schools, women’s groups etc. Generally, 
HUYAWA staff was regarded with trust, 
which made it easy for me to be introduced 
in the culturally proper way, and to create 
contacts. The organization deals with legal, 
social welfare, health and education issues and 
supports the orphans, and to some extent also 
the widows, materially, emotionally and with 
advice. HUYAWA is a diaconic programme 
within the Evangelical Lutheran Church of 
Tanzania (ELCT). Given the strong Christian 
profile of the organization and its importance 
in the lives of the orphans, I considered 
HUYAWA as one of the cultural systems 
strongly influencing the identity construction 
processes among the orphans.

Earlier research about girls’ situation when it 
comes to HIV has mainly focused on the risk 

Förtryck eller möjlighet?
Denna artikel är ett utkast till en magisteruppsats i socialantropologi 
vid Stockholms universitet 2003 av Susanne Sundell.  Hela titeln lyder 
”Oppression or opportunity? Female gender identity construction among 
AIDS orphans in Bukoba, Tanzania.”  Bakgrunden är en Minor Field 
Study som gjordes under september-oktober 2002.

A young mother with her own and her 
neighbour´s orphans. The city households were 
often very poor with no access at all to land.

The author with an orphaned girl: She lived with a 
retired pastor, her siblings lived in other towns.
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the bus and out in the villages. Haki, ”rights” 
(of women), was frequently mentioned by 
the female orphans as well, and recognized 
mainly as increased opportunities for girls 
and women through education. Since 1998, 
widows’ rights to inherit are better protected 
through the reformation of the Land Law Acts. 
This conflicts with customary law in Buhaya, and 
there were several ongoing processes in courts 
of law about land ownership during my stay 
there. Widows did not hesitate to fight for their 
and the orphans’ rights by going to the Regional 
Social Welfare Officer or to HUYAWA, seeking 
for legal assistance. Claiming the orphaned 
children’s traditional rights to grow up ”near 
the grave of their father” (Manji 2000:484ff) 
is a women’s strategy for operating within 
both the judicial and the customary structures. 
Another important source of female power 
recognized by the orphans was the ebyama, 
or women’s cooperatives. The women in the 
ebyama cultivate different agricultural products 
together, sell them in local markets and control 
the income. It contributes substantially to the 
household economies, for example to marriage 
celebrations or burial services. They also have a 
rotating credit system, and the women help each 
other in cooking, caring, working in the shamba 
(field) and also financially when someone is ill 
and admitted at the hospital. In one village, there 
was a similar group for youth, both for young 
men and young women, not yet married. Orphans 

did not always benefit from the ebyama – child-
headed households could usually not afford to 
pay the membership fee. On the other hand, 
many widows were members, and the women in 
the ebyama contributed to mortuaries. Orphans 
from a grandmother’s or guardian’s household 
could be sent off to bring their contribution 
to a funeral if the woman was not able to go. 
Orphans, both male and female, saw ebyama 
as a ”sign of development”, something that 
had benefited women rather than men, and a 
source of strength for women. The name of one 
ebyama I visited, ”Umoja ni nguvu” – Kiswahili 
for ”Unity is power / strength” – describes how 
the ebyama was regarded by many.

To sum up…
The female AIDS orphans were not passively 
socialized into tabia nzuri, nor into the 
patrilineal structures of Buhaya or paralyzing 
poverty. The girl orphans actively constructed 
their gender identities, resisted the patrilineal 
power and the moralism of HUYAWA, and 
tried to use it for their own purposes. There 
was also a competing popular discussion of 
haki, rights. Orphans and widows in Buhaya 
had not accepted confinement in oppression, 
but rather tried to achieve power within or 
outside the existing structures. HUYAWA 
and other similar organizations supported 
orphans financially so they can go to school 
and get educated, something which was 
considered very important by the girl orphans. 
HUYAWA and the authorities also provided 
legal assistance for widows and orphans who 
had been bereaved of their right to inheritance. 
Parallel to the patrilineal system of ownership, 
inheritance and economic power, women and 
girls saw opportunities to strengthen their 
positions in women’s co-operative groups, 
ebyama. The female orphans felt that haki 
was something development had brought girls 
and women – education and the ebyama were 
considered by them as opportunities to defeat 
poverty and resist patrilineal oppression. 

Poverty
The fact that the female AIDS orphans think 
that they have opportunities despite the factors 
that delimit their spaces of personal growth, 
does unfortunately not mean that they the 
facto have those opportunities in life. Most 

inappropriate, she was scorned by other orphans, 
and could be publicly reprimanded by HUYAWA 
workers. The good examples were described in 
HUYAWA documents called ”case histories”, 
which were presented to prospective donors. In 
the case histories the orphans were described as 
obedient, hard-working and thankful for very 
little. Especially in the beginning of my field 
study, the girls often gave me the normatively 
correct answers to my questions, even if they 
contradicted something else they had said or 
done. They tried to live up to the ideal in the case 
histories, and liked to emphasize that they were 
good Christians and that they went to church and 
prayed regularly. Only after some time did they 
admit some problems with being a girl.

- I feel that it’s better to be a boy than to be 
a girl, one 15-year-old female orphan told 
me. People in the village argue about girls 
and the way they are performing their tasks. 
If I were a boy it would be better, I would 
be more free. Girls are often blamed for bad 
things that happen. If I were a boy, I could 
move freely. 

The orphan boys agreed that it was more 
important that girls had a tabia nzuri. A 14-
year-old boy, for example, was convinced 
there was a difference between girls and boys 
in behaviour:

- The girls are behaving in a bad way, he 
said. They wear mini dresses or skirts, and 
when they pass, the boys call them. If there is 
a disco somewhere, the girls are not behaving 
in a good way. Those girls are dancing and 
hiding in places, but the younger ones come 
home early (at six o’clock, before dark).

The second factor clearly influencing the gender 
identities of the girl orphans, was the fact that they 
are citizens in a so called developing country. The 
orphans often lived in utter poverty and desired 
”development”. They were embarrassed over 
their ”have-nots”, and contrasted themselves 
to girls who had ”development” – to them 
mainly meaning education. Educated orphan 
girls behaved in a completely different way 
compared to the uneducated girls. They dressed 
in modern clothes and were self-confident, 
often regarded life in their rural backgrounds 
as ”primitive”, and distanced themselves from 
it. This was, of course, also evident among the 
boys. Nevertheless, the boys I interviewed were 
often more self-confident than the girls – they 
answered my questions without hesitating and 
spoke with audible voices. Generally, boys had 
more seldom been taken out of school due to 
parental illness and need for household labour. 
The uneducated, poor orphan girls were much 
more ashamed of themselves, they many times 
hid their faces and looked down, even turned 
away from me. They barely dared to whisper 
their answers to my questions. Curiously enough, 
it seemed to me as if the AIDS epidemic had 
had an equalizing effect between the genders 
in the orphan households. In their vulnerable 
status, the members of the orphan households 
I visited, protected and did everything to help 
each other, regardless the sex.

The third, and in my opinion most interesting, 
factor shaping the female orphans’ gender 
identities was the ongoing debate in Bukoba 
society about women’s rights. Bringing 
up the subject was like throwing a verbal 
Molotov cocktail! It was a hot topic that 
everyone had opinions about, and that even 
caused argumentations on public events, on Field work with students from a local homecraft school

Field work: Orphan girl and HUYAWA staffmember



sid 6 - Habari 4/2004 Habari 4/2004- sid 7

Kvinnorollen ökar sårbarhet för HIV-smitta

of the orphans are depending on HUYAWA 
or other organizations for support. Without 
that support, they cannot even afford the 
expenses of daily life, not to mention the costs 
of secondary school and higher education. 
Poverty is a very central aspect in the 
construction of identities of the orphans. The 
gender inequality is less evident in the orphan-
headed households. The heavy toll of AIDS-
related deaths makes patrilineages among the 
Haya deny widows and orphans a piece of 
land. Poverty also drives many orphans into 
prostitution and criminality, and many are 
forced to live on the streets. Poverty prevents 
many AIDS orphans from going to school, 
especially girls who are supposed to take 
care of dying parents and younger siblings. 
Consequently, their access to knowledge and 
information about HIV, risk and protection, is 
restricted. I therefore consider poverty, rather 
than gender, as the most crucial structural 
constraint on the AIDS orphans’ awareness 
and behaviour.

Text and photo:  Susanne Sundell
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Element ur den tradittionella kulturen i kom-
bination med den underlägsna kvinnorollen 
i Kenya, Uganda och Tanzania håller på att 
pressa upp andelen HIVsmittade till nivåer 
man aldrig tidigare mött.  

Det är slutsatsen från ett expertmöte i Arusha.  I 
Tanzania är antalet kvinnor som smittats ungefär 
en och en halv gånger så stort som antalet män. 
Siffrorna kommer från Leoni Msimbe, chef för 
Tanzanias departement för lokal utveckling, 
gender- och barnfrågor.  

Den oproportionerliga siffran kan i viss 
utsträckning bero på att mer data finns 
tillgängligt för kvinnor, eftersom de rutinmässigt 
testas under graviditet och mödravård. Men den 
allmänna uppfattningen är att kvinnor och unga 
flickor löper ökande risker för att utsättas för 
smitta.  

Hilde Basstanie från UNAIDS (FN-organet för 
AIDS-frågor) uppgav att flickor från regionen i 
åldrarna 15 till 19 år nu löper sex gånger större 
risk att bli HIVsmittade än pojkar i samma ålder.  
Orsaken är oftast våldtäkt, övergrepp och sex 
med äldre män.  

På konferensen framkom missförhållanden, 
men också hur många som arbetar med 
HIV/AIDSproblematiken också har en 
känsla av uppgivenhet inför sin uppgift att 
förändra hela länders och regioners patriarkala 
kulturmönster.  

Huvudargumentationen i referatet av mötet i 
Arusha är att kvinnors makt och möjlighet att 
förhandla sig till säkert sex måste öka. Orsaken 
- mäns kulturellt skapade promiskuitet och rätt 

till polygama förhållanden och sex utanför 
äktenskapet - tenderar att framställas som ett, inte 
bara givet utan också oföränderligt, faktum. 

Det finns biologiska orsaker till att smittrisken 
är högre för kvinnor (dubbelt så hög smittorisk 
som män vid oskyddat samlag), men mänskliga 
och samhällspolitiska faktorer är sannerligen 
inte utan skuld till den oproportionerliga stora 
risken för kvinnor och flickor, konstaterar IRINs 
utsända. 

Den patriarkala kulturen i regionen har 
format ländernas lagstiftning, regeringarnas 
sammansättning och de värdesystem som 
upprätthåller den ojämlikhet som drabbar flickor 
och kvinnor. En rad vanligt förekommande 
traditionella seder och bruk anses nu vara 
avgörande för spridningen av HIV. Några av 
de viktigaste är bruket att en manlig släkting 
ärver en änka; “reningen” av änkor; delandet 
av hustrur; byte av hustrur gentemot mark eller 
boskap; samt polygami i allmänhet. Alla dessa 
seder och bruk drabbar kvinnors hälsa, eftersom 
de män som är inblandade inte testas för HIV.

Både manlig omskärelse och kvinnlig 
könsstympning praktiseras fortfarande på 
traditionellt sätt, och samma knivar används för 
alla. För kvinnor tillkommer att könsstympningen 
också kan leda till fortsatta blödningar i samband 
med samlag. Till dessa traditionella seder och 
bruk skall läggas den sociala norm som säger 
att kvinnor är underlägsna män. 

- Unga män har fått lära sig att det är ett tecken 
på manlighet att ha kontrollen i ett förhållande. 
Kvinnor får lära sig att män är överlägsna inom 

livet alla områden och att de är herrar över alla 
sexuella förhållanden”, säger Ambrose Rachier 
från Kenya Ethical and Legal Network till FNs 
humanitära nyhetstjänst IRIN.  

Medan män uppmuntras till att vara promiskuösa 
- även inom äktenskapet - så förväntas kvinnor 
oftast hålla sig “rena”.  

Till detta kommer att kvinnor sällan kan 
tillgodogöra sig upplysningar om HIV, eftersom 
de har låg utbildningsnivå och läskunnighet 
sedan de tagits ur skolan mycket tidigt för att 
istället göra hushållsarbete eller ta hand om 
sjuka släktingar.  

- Unga kvinnor hålls i okunnighet om sex - 
det betraktas som ett bevis på oskuld”, säger dr 
Patrick Orege, chef för National AIDS Control 
Council (NACC) i Kenya.  

Det gör att de sedan är totalt oförberedda för 
såväl sexuella förhållande i allmänhet som att 
förhandla om säkert sex.  

- Kvinnor hamnar i farozonen därför att de 
saknar makt att bestämma när, var och om det 
överhuvudtaget skall bli fråga om sex”, tillägger 
Paul Bukuluki från UNESCO.  

Beläggen ökar nu för att en stor del av 
antalet nysmittade beror på våld i hemmet, 
skolan, på arbetsplatsen eller i andra sociala 
sammanhang, såsom i kyrkan eller i samband 
med vattenhämtning. 

- Den stränga efterlevnaden av traditionella 
seder och bruk såsom hemgift gör kvinnor till 
mäns egendom”, konstaterar han.  

 Källa: Omvärldsbilder

Widow with orphaned girls. She has fought for 
years for her right to farming land.
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For too many years, HIV/AIDS has been 
spreading in most African countries at 
an alarming speed. Poorly designed and 
contradictory prevention campaigns have been 
unable to stop this progression. How long will 
this scandal last?

The HIV/AIDS virus spreads through blood 
contact. Its spread depends on people’s behaviour 
and should therefore be quite easy to prevent. 
All it takes is safe blood contact (blood bank 
screening, safe use and disposal of syringes 
and razor blades) and safe sexual relations. 
Leaving aside blood transfusion and the use 
of razor blades, all it takes to have safe sexual 
relations is to choose one of the simple options 
available, such as either use condoms, or make 
a blood test before having sex without condoms 
with a partner who practices safe sex with all 
his/her other partners (taking into consideration 
the 6 month window period). Since condoms 
are a contraceptive means, the first option 
can be used each time children are unwanted 
(including within married couples). If a couple 
wishes to have children, the second option is still 
available. The problem is therefore not the lack 
of prevention means, but rather the obstacles to 
these means. What is it that prevents people from 
using condoms or making blood tests before they 
have unprotected sex?

I believe that some of the most important 
obstacles to safe-sex are to be found in 
prevention campaigns themselves, and lie in 
the moralisation of sexuality - the framing of 
sexuality in terms of “good/normal/clean” versus 
“bad/shameful/dirty”.  

Dirty sex
In many African countries, AIDS prevention 
has associated the use of condoms with “dirty 
sex”, i.e. with sex before or outside marriage. 
The main message of prevention, throughout 
Africa, has been “Abstain, Be Faithful, or Use 
Condoms”. In practice, condoms have been 
associated with promiscuity and unfaithfulness, 
as a last option for those who really can’t 
abstain or be faithful. As a result, some 
important actors, such as many churches, have 
chosen to fight actively against condom use, 
while others have just chosen not to promote 
them. Ironically, fighting against condom use 
is made in the name of fighting against AIDS 
through fighting against promiscuity and 
unfaithfulness! With such a message, it should 
come as no surprise that people practising sex 
outside marriage with a lover often insist on 
not using condoms, in order to avoid “dirtying” 
their relationship and to express their love for 
the partner. Not using condoms with a lover is 
part of a set of discourses and practises that 
tries to whitewash the relationship and escape 

or reduce the shame and the blame associated 
to it. Since condoms are associated with filth 
and dirty sex, not using them is presented as a 
proof of love, trust and faithfulness. 

Abstinence
A second problem linked to the moralisation 
of prevention is that prevention campaigns end 
up advocating no sex rather than safe sex. No 
sex is a very convenient message for those who 
place morality above health or for those who 
see illness as a just punishment for immoral 
behaviour. By focusing on abstinence, they 
claim to prevent the spread of AIDS and at 
the same time avoid talking about something 
which they associate with shame and dirt (safe 
sex, regardless of the context in which it is 
practised). The problem is that abstinence is 
not an option in the long run, as most people 
want to have sex at some point in their lives. 
The question is therefore how to help people 
negotiate a safe sexual relationship the day 
they become sexually active, and campaigns 
focusing on abstinence do not help. Prevention 
funds should be restricted to those who know 
what they are talking about (safe or unsafe 
sex), and are not ashamed to talk about it. 

Cultural blame
A third problem linked to the moralisation 
of prevention is that it leads to cultural 
blame. On one side, traditions are blamed 
for spreading HIV/AIDS. Polygamy, male 
or female circumcision, wife exchange, dry 
sex, traditional healing and rituals relying 
on scarification, or belief in witchcraft have 
all been blamed for bearing a responsibility 
in spreading HIV. On the other side, 
modernity is blamed for having introduced 
immoral behaviour. Prostitution, decreasing 
respect of the young for their elders, 
increasing individual freedom, increasing 
commoditization (social relations included), 

or the breakdown of traditions are blamed 
for contributing to the spread of AIDS. Both 
discourses oppose and blame each other. One 
promotes conversion to modernity and fights 
against tradition; the other wishes to go back 
to good old days and blames modernity. Both 
focus on wrong targets, through framing AIDS 
and culture in a moral perspective (in terms of 
“good” and “bad” ways of life). Polygamy, dry 
sex, circumcision, wife exchange, prostitution 
or sex outside marriage are not incompatible 
with safe sex. Monogamy, wet sex or the 
abolition of female circumcision procures no 
more safety or protection against AIDS than 
the strict observance of customary rules or 
taboos. And of course, it is as illusory to expect 
all people to abandon their cultural traditions 
and values overnight as it is to expect them to 
go back to past socio-political structures. Both 
the modernist and traditionalist discourses 
are wasting time blaming each other, and 
divert attention away from the only issue that 
matters: the promotion of safe sex practices 
(blood tests and condoms). 

Risk groups
The definition of risk groups is a fourth 
aspect linked to the moralisation of AIDS 
prevention and the blame game that is played. 
Truck drivers, prostitutes, gays, drug addicts, 
alcoholics are some of the groups that are most 
often associated with the AIDS epidemic. The 
danger is twofold. On the one hand, focusing 
on these risk groups tend to reinforce their 
marginalisation and their blame for all evil 
in the society. On the other hand, associating 
specific marginal groups with a higher risk 
tends to create an imagined immunity among 
the majority who does not feel concerned 
by the epidemics, since they do not see 
themselves as belonging to the marginal 
groups. Thus, when prevention campaigns 
focus on a few marginal risk groups, those 

Moral Sex - or Safe Sex?
Quentin Gausset is Lecturer at the Institute of Anthropology in the 
University of Copenhagen. He defended his PhD on the negotiation of 
identity in Central Cameroon. He has also worked on AIDS prevention in 
Zambia, and on the socio-cultural aspects of natural resource management 
in Burkina Faso, Tanzania, South Africa, Swaziland and Botswana. In 
all the countries visited, he has constantly been revolted by the very 
slow progress made in AIDS prevention and by the poorly designed and 
contradictory AIDS awareness campaigns.
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av folket eftersom man menade att frågorna 
var relevanta. Man ville gärna att fler skulle få 
delta i sådana här gruppsamtal. Metoden tycks 
fungera bra och borde kunna användas i andra 
sammanhang med liknande subkulturer till 
exempel gruvsamhällen, militärförläggningar 
eller fängelser. 
  Katarina Beck-Friis 
The Bwana Kiko Story. An interactive health 

education method… Dick Schapink et. al.

KIT Publishers (Royal Tropical Institute, 
Amsterdam) 2001 ISBN 90 6832 1382

who do not define themselves as members of 
these groups tend not to perceive themselves 
as especially at risk. 

Stigma
A last problem associated with the 
moralisation of prevention is the blame and 
stigma associated with the infection. Since 
HIV is seen as the result of promiscuity 
and unfaithfulness, it is easier to claim that 
infected people have a just reward for their 
immoral behaviour, and to stigmatise them. In 
this context, many people prefer not to know 
about their HIV status, or tend to hide and 
deny a positive status when it is identified. 

Moralisation and wrong target
The result of the moralisation of prevention 
is that one focuses on the wrong target, i.e. 
immoral or marginal sex rather than unsafe 
sex. Confusion, blame and denial follow. 
Unsafe sex continues to be practised and 
the epidemic continues to spread. AIDS 

prevention in Africa needs to follow the 
approach that proved successful in other parts 
of the world and to dissociate prevention 
from moral issues, in order to focus on safe 
sex - condoms and blood testing. A lot of 
work still needs to be done to make sure 
that cheap and reliable condoms and blood 
tests are accessible to everyone, including 
to remote villagers, women and unmarried 
young people. Efforts should concentrate 
on this, rather than on wasting time and 
resources in blaming others. Of course, 
making condoms and blood test accessible 
to all is not enough in itself. People also need 
information and, most importantly, they need 
to engage in a dialogue and reflexion allowing 
them to analyse and overcome the social 
and psychological obstacles to safe sex. But 
addressing these crucial aspects will remain 
difficult as long as powerful prevention actors 
are actively fighting against safe sex practises 
in the name of moral sex.
 Quentin Gausset

This publication informs about AIDS, but also 
informs that comdoms are very unsafe. The 
recommendation is for abstinence or sex with 
only one uninfected partner. 

The Bwana Kiko Story
Nederländerna och Tanzania samarbetar i ett 

projekt för kontroll av AIDS som heter TANESA. 
I boken Bwana Kiko Story beskriver man hur 
man gått tillväga för att få människor att ändra 
sitt beteende. Arbetet pågick på några öar i 
Viktoriasjön nära Mwanza bland fiskare, som 
vistades där tillfälligt och hade sina familjer 
på annat håll. Här råder en subkultur med helt 
annan livsstil än hemma i byn. Grupptrycket 
var starkt och nykomlingar inordnade sig 
snabbt i levnadssättet. Fisket var lönsamt 
och männen hade gott om pengar som de 
spenderade på alkohol, droger och kvinnor. 
Kvinnor bedrev prostitution under täckmantel 
av småhandel. Tillgång till hälsovård var dålig 
och könssjukdomar var spridda. De sanitära 
förhållandena var dåliga. Man hade inte heller 
organiserat sig i någon kooperativ verksamhet 
av typ begravningskassa eller med sparmål att 
köpa egen båt. 

Attityder till sexuellt överförda sjukdomar var 
lättsinnig och man upplevde drunkningsdöden 
som en värre fara och sökte därför inte den hjälp 
man kunde få förrän man var allvarligt sjuk. 

Sjukdomspanoramat var helt annorlunda än i 
människornas hembyar, särskilt när det gällde 
sexuellt överförda sjukdomar. Kvinnorna vågade 
inte heller föreslå användning av kondom, det 
ingick inte i det etablerade mönstret för hur en 
man skulle bete sig.

Man samlade människorna i mindre grupper för 
att diskutera förhållandena. Vidare använde man 
sig av affischer, som man samtalade omkring 
med hjälp av en särskilt tillkallad samtalsledare, 
som inte skulle undervisa. Han skulle vara just 
samtalsledare och ställa frågor angående vad 
man såg på bilderna. 

Vi får följa Bwana Kiko från det han lämnar 
sitt hem med en orolig hustru och beger sig till 
fiskebyn. Han lär sig snabbt samma riskbeteende 
som sina kamrater både när det gäller faror till 

sjöss och när det gäller hans sexuella kontakter. 
Bilder visar också sjukdomspanoramat och hur 
Bwana Kiko går till än den ena än den andra 
och också dessas fortsatta kontakter. Bwana 
Kiko blir ofta sjuk och till sist får vi se hur han 
sitter på stranden och funderar över orsakerna 
till att han har blivit så sjuk och inte blir frisk 
igen. Totalt visas tio bilder vid lika många 
sammankomster. Deltagarna erövrar småningom 
själva kunskapen om smittovägar, risker och 
möjliga förhållningssätt för att ändra på sin 
situation till det bättre. Det handlar inte om att 
försöka vara trogen eller avhållsam 
utan att praktisera säker sex. Att 
ändra beteendet helt och hållet 
är ett för stort steg.

Sista bilden ställer frågor som 
Vad skall vi fiskare göra nu? Vad 
skall vi kvinnor göra? Vad skall 
samhället göra? Männen beslutar 
att börja använda kondom och 
kanske begränsa antalet kvinnor, 
som de besöker samt begränsa 
intaget av droger. Kvinnorna 
bestämmer sig för att kräva 
kondom och bättre skydd mot 
våldtäkter. De vill också börja 
med andra ekonomiska aktiviteter 
så att de kan bli mer oberoende 
av prostitution. Samhället borde 
fortsätta med hälsoundervisning 
och upplysning om drogers 
negativa verkningar. Den 
mobila kliniken borde komma 
oftare och människor borde inte 
tveka att söka hjälp. De föreslog 
också att man skulle bilda 
någon slags bykommitté för att 
diskutera hur man kan förbättra 
förhållandena och skydda sig 
mot könssjukdomarna. Det här 
sättet att diskutera uppskattades 



sid 8 - Habari 4/2004 Habari 4/2004- sid 9

Sedan början av 90-talet pågår ett samarbete 
mellan Hedemora och Tideso för att utveckla 
deras närområde. Mina kunskaper och min 
erfarenhet av teater och musik och ungdomarnas 
intresse för HIV-förebyggande verksamhet och 
deras naturliga expertis på kultur och seder 
samverkade. Blandningen av våra erfarenheter 
och kompetenser resulterade i AAA. 

AAA är en förkortning av Action Against AIDS 
(aktion mot AIDS) och första bokstaven “A” i 
“Action” är det centrala ordet som representerar 
innehållet och målet med programmet. Vi ville 
nå folk med ett budskap, som verkligen leder till 
en medveten förändring av riskbeteenden genom 
attitydförändringar och motivation. 

Många kampanjer trycker på budskapet att 
sätten att skydda sig är tre, dvs avhållsamhet, att 
använda kondom och att vara trogen sin partner. 
AAA följer självklart också denna linje, men 
AAA går ett steg vidare: Hur kommer det sig 
att folk misslyckas med att skydda sig? 

När vi satt i ”pumzika-huset”, den öppna runda 
hydda där vi träffades varje dag i två månaders 
tid, funderade vi kring de områden i ungdomars 
liv, som vi bör diskutera för att belysa de faktorer 
som gör att människor misslyckas med att skydda 
sig. Vi ville åstadkomma attitydförändringar och 
skapa motivation för att ändra riskbeteenden, 
vilket är en längre process. Vidare diskuterade 
vi de sätt vi kan använda för att påverka 
folk med vårt budskap, att bara föreläsa och 
diskutera räcker inte till för att beröra, övertala 
och motivera människor till att göra bestående 
förändringar i livsföringen. En rökare slutar bara 
att röka om personen i fråga har rätt attityd och 
har tillräckligt med motivation att sluta, uppnådd 
genom andra människors övertalande, stöd och 
motivering och genom sin egen medvetenhet om 
de negativa effekter rökning för med sig. 

Vi tänkte att en person med ett riskbeteende 
för HIV-infektion måste nå samma ståndpunkt 
för att vilja och kunna ändra beteende. Att 
bara belysa problemen räcker inte för att folk 
ska ändra attityd och beteende. Vi måste även 
motivera dem till att göra förändringar och visa 
förslag på hur man kan förändra riskbeteenden 
- att ge hjälp till självhjälp.

Områden i människors liv som vi ville 
belysa var kärlek, sexualdrift, självkänsla, 
könsdiskriminering, droger & alkohol, och 
seder/kultur och vi ägnade oss länge åt att 
forma rollspel, lekar, beteendeövningar och 
andra undervisningsmetoder för att nå ut med 
vårt budskap.

AAA-Nätverket och  

Ordföranden i Safina-Sverige, Rigmor Mjörnell, intervjuas i Star TV/ Radio Free Africa i 
samband med starten av ett AAA-seminarium i Mwanza.                      Foto: Eleonor Saulo

För fyra år sedan bildades AAA när Eleonor Saulo tillsammans med fyra 
ungdomar från byn Ishozi gemensamt utformade ett program för HIV-
förebyggande verksamhet för ungdomar i området. Eleonor kom som 
ForumSyds ungdomspraktikant, utsänd av Fred och Biståndsföreningen 
i Hedemora till Tideso, som är ett politiskt oberoende byområde i 
nordvästra Tanzania. Hon hade då två års medicinska studier bakom sig 
samt ett halvårs erfarenhet av forskning för att utveckla AIDSvaccin. 
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Efter att under några månaders tid besökt klass 
sex och sju i alla skolor i de elva byar som hör 
till Tideso:s verksamhetsområde fick vi stöd från 
ForumSyd att utbilda ungdomar, tillhörande 
Forum Syds samarbetsorganisationer i Tanzania, 
i AAA-metoden för att skapa grupper av ”peer-
educators” som kan nå ut till sina jämlikar i 
samhället. Så åter igen satte vi oss i ”pumzika-
huset” och utarbetade en lärarhandledning i 
AAA-metoden.

Det var ett stort privilegium och en utmaning 
för oss att resa landet runt och hålla kurser för 
ungdomar i peer-education. Vi lärde oss att 
seder och kultur skiljer sig avsevärt mellan olika 
stammar i Tanzania och att AAA-metoden måste 
vara flexibel för att passa in i de olika områdena. 
Efter genomförda kurser fick vi många positiva 
rapporter från ungdomarna om deras verksamhet 
att nå ut till sina jämlikar.

Nätverk
I gruppen fick vi tidigt tankar om att bilda ett 
nätverk för de ungdomar som utbildats för att 
kunna ge fortsatt stöd och för att skapa kanaler 
för utbyte av erfarenhet.

Hösten 2001 hölls kursen för en grupp ungdomar 
i organisationen Safina i byn Mondo utanför 
Mwanza. Denna kurs ledde till kontakt med deras 
partnerorganisation Safina-Sverige. 

Safina som helhet utvecklade en vision om 
att skapa samarbete kring HIV-förebyggande 
verksamhet och att satsa på AAA, eftersom 
de testat och implementerat AAA-metoden 
och kommit fram till att den passar för en 
bred användning. Deras vision och vår vision 
sammanföll och resulterade i satsningen att bilda 
ett nätverk av HIV-förebyggande verksamhet 
runt Viktoriasjön med AAA-metoden som 
sammanhållande länk.

Jag gjorde en förstudie sommaren 2003 för Safina 
och insåg att behovet av ett aktivitetsbaserat 
nätverk är stort. Trots att Tanzania prioriterar 
HIV-förebyggande verksamhet står ändå många 
mindre organisationer utan stöd. Vidare finns 

behovet att initiera och stödja HIV-förebyggande 
verksamhet i organisationer som saknar pågående 
aktiviteter mot HIV.

Denna blev det första steget i utformningen av 
AAA-Nätverket och idag är AAA-Nätverket 
verklighet. Nätverkets vision är att HIV-
förebyggande arbete genom peer-education 
är en synlig och levande del i arbetet hos 
sammanslutningar runt Viktoriasjön. Uppdraget 
är att skapa förutsättningar för detta genom 
nätverksbildande, utbildning av peer-educators 
samt att stöda HIV-förebyggande aktiviteter. 

Peer educators
I praktiken erbjuds tio personer från varje 
medlemsorganisation utbildning som peer-
educators i AAA-metoden under en tio 
dagars kurs. Detta år är antalet deltagande 
sammanslutningar i AAA-Nätverket satt till 
12 så 120 peer-educators kommer att vara 
utbildade vid årets slut. Efter kursen ges fortsatt 
stöd i form av material och utrustning för peer-
education samt ekonomiskt stöd för att täcka 
kostnader för mat och lokal transport. 

Några gånger per år inbjuds nätverkets 
peer-educators till ”AAA-peer meetings” för 
fortbildning och utbyte av erfarenheter. Nästa 
år kommer en AAA-tidskrift att startas för att 
ytterligare stärka sammanhållningen i nätverket 
och skapa en kanal för vidareutbildning och 
utbyte av erfarenhet.

Jag är anställd som biståndsarbetare av Safina-
Sverige fram till januari för att tillsammans med 
Safina i Tanzania implementera AAA-Nätverket. 
Förutom mig är en koordinatör och fyra utbildare 
anställda av Safina-Tanzania för att förverkliga 
nätverkets mål. Vi arbetar i nära samarbete med 
Safinas koordinatör. Hittills har två kurser för 
peer-educators från fyra medlemsorganisationer 
hållits och responsen visar att AAA-metoden 
tas emot med öppenhet och får framgång bland 
kursdeltagarna. Det återstår att se hur dessa peer-
educators lyckas med att nå ut till sina jämlikar 
i samhället och slutligen om folk kommer att 
ändra riskbeteenden.

Intresse
Varje dag får kontoret besök av olika 
sammanslutningar som är intresserade 
att delta i nätverket. Vi har inte spritt 
information om nätverket, eftersom bara ett 
begränsat antal sammanslutningar kan delta, 
men informationen sprider sig ändå från 
person till person. Vi ska rekognosera platser 
runt Viktoriasjön för att nå och prioritera 
de organisationer, som existerar utanför det 
informationsflöde som finns i städerna, för 
att ge dem möjlighet att ingå i nätverket och 
starta upp HIV-förebyggande verksamhet. 

Nästa år planeras 20 nya organisationer i 
Viktoriasjöområdet i Tanzania och Kenya delta, 
dvs 200 nya peer-educators ska utbildas och 
stödjas, och året därpå är förhoppningen att 
nätverket kan etableras i Uganda.

Ett annat viktigt mål är att stärka de 
organisationer som ingår i nätverket för 
att göra AAA-Nätverket hållbart. Genom 
studiecirkelmetoden ska vi erbjuda varje 
organisation utbildning av cirkelledare 
i organisationsutveckling. Vi hoppas 
att organisationerna blir starkare och 
mer demokratiska och kan kämpa för 
individens rättigheter, speciellt för dem 
som är mest sårbara i samhället. Om några 
veckor samlas representanter från varje 
deltagarorganisation för att utarbeta material 
för cirkelledarutbildningar.

Vi som jobbar med AAA-Nätverket 
tillsammans med Safina är förhoppningsfulla 
och positiva inför framtiden. Bara tre månader 
efter det att första steget att implementera 
nätverket togs, finns redan kompetenta och 
arbetsivriga personer på plats, utbildarna 
undervisar med glädje och självförtroende 
och administrativa rutiner har utarbetats. 
Vi ser fram emot att utvärdera de enskilda 
medlemsorganisationernas HIV-förebyggande 
verksamheter, eftersom de peer-educators som 
hittills har utbildats har lämnat kurserna med 
hög motivationsnivå och en medvetenhet om 
sitt mycket viktiga jobb i samhället med att nå 
ut till sina jämlikar.

  Eleonor Saulo

Safina betyder ark på swahili
HIV och AIDS drabbar hårt de produktiva och reproduktiva delarna av befolkningen. 
Kvar blir de gamla och barnen. Kunskap och information om HIV och AIDS måste 
därför nå ut på ett sätt som gör att människor i alla åldrar och på alla nivåer förstår 
allvaret i det som händer. 
Safina har mer än tio års erfarenhet av kamp mot HIV och AIDS i Mondo, inte långt 

från Mwanza vid Victoriasjön i Tanzania. Det är ett långsiktigt arbete som utgått från 
kvinnornas behov av att bli mer självständiga för att därigenom kunna styra sina 
liv bort från risken att få HIV och AIDS. Sedan några år tillbaka har vi också funnit 
en  utbildningsmodell (AAA, Action Against AIDS) där ungdomar möter ungdomar. 
Genom drama, rollspel, musik och med olika pedagogiska hjälpmedel informerar 
de om farorna med HIV och AIDS. Ett AAA-team består av en tjej och en kille 
och Safinas fyra team har  gjort en framgångsrik insats genom att nå skolor och 
kringliggande byar med ett budskap som alla förstår. 
Idag har Safina skapat ett AAA-nät-verk i Mwanza med 12 organisationer 

som utbildar sina ungdomsteam. Nya organisationer tillkommer och intresset 
är stort att delta i nätverket för att tillsammans skapa ett centrum för kunskap, 
erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av arbetet. Även i Kenya och Uganda vill 
man vara med. Läs mer på Safinas hemsida www.safina.nu eller skriv till  Safina 
på info@safina.nu

AAA-koordinatör Alexander Nyamiti,  Eleonor 
Saulo samt Safinas koordinatör i Mwanza 
Portiphela Dandu. Foto: Rigmor Mjörnell
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Ju närmare valet 2005 rycker fram desto 
mer ökar oron på Zanzibar. Den här 
krönikan ger exempel på nedbrända 
partikontor, attacker och mordbränder 
riktade mot katolska kyrkor och en oändlig 
misstro mot politiska motståndare. De 
politiska och kyrkliga ledarna liksom 
polisen undviker att peka ut någon politisk 
eller religiös gruppering - huliganer eller 
ligister är i farten, heter det. 
Till de konstruktiva inslagen hör att en 

diskussion om delning av makten tagit fart. 
En diskussion pågår mellan oppositionspartiet 
CUF och regeringspartiet CCM, men om 
en vilja till fredlig lösning verkligen finns 
återstår att se.

Oloph
 2004 september
1/9 Mkapa: Många ledare hycklar om 

HIV-AIDS. President Mkapa skällde ut ledare 
som offentligt predikar om faran för HIV och 
AIDS men som privat lockar unga flickor till 
sex. Presidenten nämnde fall där lärare gjort 
skolflickor gravida och sade också att flertalet 
unga flickor är offer för vuxna som förväntas 
ta hand om dem. Detta slags ledare inriktar sig 
på unga och oerfarna flickor och tvingar dem 
att lämna skolan. 

Det finns en risk att betrakta AIDS som bara 
ytterligare en sjukdom och förbise att 500 000 
människor drabbats, och 2 miljoner har HIV 
(Guardian, Nipashe, Uhuru, Mwananchi)

Alla måste bekämpa brottslighet. Det är lätt att 
anklaga polisen för den ökade kriminaliteten och 
sedan själv sitta och titta på, förklarade president 
Mkapa i sitt månatliga tal till nationen. Flertalet 
kriminella är kända av sina grannar som vägrar 
att samarbeta med polisen. Han förklarade att 
det finns direktlinjer för anmälan av kriminalitet 
och korruption. Mkapa uppmanade också 
medierna till återhållsamhet i rapporteringen 
av kriminalitet för att inte skada turistnäring, 
investeringar och affärsliv. (Nipashe, Uhuru, 
Mtanzani

 Fastlänningar kan känna sig trygga. 
Ordföranden i det stora oppositionspartiet CUF, 
professor Lipumba, förklarade att fastlänningar 
som bor på Zanzibar inte har något att oroa sig 
för. De kommer inte att kastas ut. Fastlänningar 
har rätt att bo och rösta på Zanzibar så länge 

de följer Zanzibars immigrations- och vallagar. 
(Nipashe)

2/9 Tanzania slår nya turistrekord. Antalet 
turister som söker sig till nationalparkerna 
i norra Tanzania ökade kraftigt mellan juli 
och augusti som ett resultat av en omfattande 
marknadsföringskampanj i samarbete mellan 
turistbyrån, minister Zakia Meghjis miljö- och 
turistdepartement samt privata intressenter. 
Flertalet hotell i parkerna är fullbokade. (The 
Express)

USA-råd till turister kritiseras. Inrikesminister 
Omari Mapuri förklarar att USA:s råd till 
utländska resenärer är vilseledande. Det är 
olyckligt att sådan vägledning har getts av ett 
vänskapligt land. Kriminalitet är vanlig i många 
länder (inklusive USA) och Tanzania är inget 
undantag. (Mtanzania) 

Även Mkapa kritiserade USA:s bedömning och 
förklarade att karakteristiken av Dar es Salaam 
som ett näste för kriminella saknar proportioner. 
(Mwananchi, Uhuru) 

Tanzania Private Sector Foundation (TPSF) 
kräver att tidningen East African ber om ursäkt 
och dementerar sitt påstående att Tanzania är en 
säkerhetsrisk för turister. (Majira, Mtanzania)

3/9 Zanzibarer fruktar våld vid valet 2005. 
Människor på Zanzibar är bekymrade över ett 
uttalande av försvarsministern, som förklarade 
att armén inte kommer att tolerera dem som 
försöker  ”upplösa unionen”. Detta har tolkats 
som ett politiskt uttalande i syfte att skydda 
CCM genom att brännmärka oppositionen som 
motståndare till unionen. Även de som kräver 
en ändring av unionens konstitution kan kanske 
bli betraktade som fiender. (AN-NUUR)

Muslimsk stipendiefond kritiseras. Den 
muslimska soildaritetsfonden, TMSTF, har 
anklagats för svågerpolitik vid valet av studenter 
för utlandsstudier. I ett brev till ministeriet för 
högre utbildning hävdas att studenter som 
skickats till Turkiet för vetenskaplig och teknisk 
utbildning inte valts på sina meriter. Ministeriet 
uppmanas att ingripa och göra intagningen 
genomsynlig. Företrädare för fonden försvarar 
sig med att urvalet sker i Jedda. (Majira)

Politiker på Zanzibar i mörker. I fyra 
dagar var representanthuset på Zanzibar utan 
elektricitet därför att el-räkningarna inte hade 
betalats. Zanzibars elbolag förklarade att 

representanthuset hade skulder på 18 miljoner 
Tsh. Energiministern ingrep och beordrade att 
strömmen omedelbart skulle kopplas på. Men det 
skedde inte då samme minister hade gett order 
om att alla fordringar omedelbart skulle drivas in. 
Det innefattade även regeringskanslier, polisen 
och armén med skulder på totalt 2 miljarder. 
Å andra sidan måste kraftbolaget varje månad 
betala sina skulder på 25 miljoner.(Majira)

Export av metallskrot förbjuds. Regeringen 
har vidtagit åtgärder för att stoppa exporten av 
metallskrot. Industriminister Juma Ngasongwa 
förklarat att syftet är att skydda de lokala 
gjuterierna och smältverken. Tidigare rådde 
exportförbud för järn, stål, aluminium och 
mässing medan koppar, bly och zink var tillåtna 
att sälja utomlands. De stora importörerna är 
Indien, Kina och Sydkorea. (Mwananchi, Uhuru, 
Mtanzania)

5/ 9 Tanzanit stulen från gruvor. 31 arbetare 
vid Tanzanite One-gruvorna har anhållits 
anklagade för att ha stulit tanzanit värd 700 
miljoner Tsh. Polisen säger att de sålt det 
stulna till en skojare i Arusha som sålt vidare till 
Tyskland och USA. (Mtanzania, Mwananchi)

Samarbetsavtal klart för ratificering. Höga 
jurister från Kenya, Uganda och Tanzania 
förklarar att alla överenskommelser mellan 
staterna i den östafrikanska gemenskapen 
(EAC) kommer att stadfästas den 30 november. 
De omfattar bland annat gemensamma tullar 
och utvecklingen av området kring Victoriasjön. 
(Nipashe)

6/9 Mkapa lovordar Blair. President Mkapa 
lovordar Blair för hans bemödanden att medverka 
i Afrikas utveckling. Det är uppskattat och 
kommer vid en passande tid då Storbritannien tar 
ledarskapet i G-8 senare i år. Mkapa förklarade 
att Blair förstår hur Afrikas problem skall lösas 
och gör så i praktiken. Han tackade Labour Party 
och tillfogade att England är ett exempel för 
andra rika länder när det gäller att fullfölja FNs 
mål. (Uhuru)

8/9 Politisk kassett efterspanas. Polisen 
i Arusha håller utkik efter personer som 
distribuerar videotape och CD där regeringen 
attackeras och folk uppmanas att inte rösta för 
CCM nästa år. Inspelningen har gjorts av en lokal 
präst i Gospel TVs studio i Nairobi. Omkring 500 
kopior har i hemlighet sålts i kyrkor. Ordvalet är 
otryckbart. CCM kallas mördare och exploatörer 
som sålt landet till sydafrikanska vita. Man 

Tidningskrönikan:

Delning av makten på Zanzibar
- ett försök att undvika kaos?

Turismen går bra, men snön på Kilimanjaro är 
kanske helt borta inom 10-20 år. (The Express)

Kondomreklam i Tanzania

Blair lovordad av Mkapa
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England utan att bry sig om lönen till arbetarna. 
Chefen för Tea Reserarch Institute of Tanzania 
(TRIT) professor Ndunguru har föreslaget att 
plantagen överlåts till investerare som kan ta 
hand dom den. (Nipashe)

16/9 Maktdelning enda lösningen för 
Zanzibar. Professor Maliyamkono förklarade 
vid ett seminarium att maktdelning är enda sättet 
att lösa Zanzibars ekonomiska problem. Han 
föreslog att president och premiärminister borde 
komma från olika partier från Unguja och Pemba. 
När seminariet öppnades förklarade president 
Karume att landet styrs av honom och inte 
Muafaka, det organ som ordnade seminariet 
(Nipashe, Majira)

17/9 Givarländer varnar Zanzibar. 
Givarländer varnar för en upprepning av 
oroligheter på Zanzibar om de kommande valen 
inte genomförs på ett korrekt 
sätt. Den svenske ambassadören 
Torvald Åkesson förklarade vid 
ett seminarium att givarländerna 
inte väljer sida men vill att valen 
genomförs på ett fredligt sätt. 
Om SADCs rekommendationer 
inte följs kan konsekvenserna bli 
svåra för Tanzania som helhet bl 
a vad gäller investeringar och turism. Seminariet 
som besöktes av mer än tio utländska ambassader 
diskuterade bl a behovet av maktdelning. (An-
Nuur, Mtanzania)

Importörer varnas för tullfri alkohol. Vice 
finansminister dr Limbu uppmanar importörer av 
tullfri alkohol att inte bryta mot förordningarna 
beträffande skattefrihet. Dispensen gäller armén, 
diplomatiska kåren och transitgods. En del tullfri 
alkohol har sålts på öppna marknaden. Som 
exempel nämndes Heineken öl som smugglats 
in i landet. (Uhuru)

18/9 CUF-kontor brandhärjat. Okända 
mordbrännare har tänt eld på ett CUF-kontor i 
Machui på södra Unguja. Händelsen inträffade kl 
21 och försöken att släcka branden var fruktlösa. 
Veckan innan vandaliserades ett CUF-kontor i 
Migombani. (Nipashe)

20/9 Scouter försvinner utomlands. Ledare i 
Tanzanias Scout Association (TSA) är anklagade 
för att olagligt skicka ungdomar till Europa, 
Asien och Amerika. Ungdomarna påstås betala 
upp till 800 000 Tsh för scoutresor utomlands. 
De flesta kommer aldrig tillbaka. Källor uppger 
att 17 unga har försvunnit på detta sätt, 11 till 
Japan och 6 till Belgien. (Majira)

Några dagar senare krävde TSA att polisen 
skulle arrestera ledaren av den delegation som 
rest till scoutläger i Frankrike och försvunnit med 
deras pass och pengar. 2003 reste åtta scouter till 
England. Tre kom aldrig tillbaka. (Uhuru)

Bybor uppmanas ange flyktingar. Bybor 
i Karagwedistriktet uppmanas att upprätta 

dömer också ut unionen som karaktäriseras 
som meningslös, säger att regeringen har förstört 
kyrkor och förvägrat människor religionsfrihet. 
En del kristna som köpt videotapen säger att 
den är uppviglande och provokativ och borde 
bannlysas. (Nipashe)

9/9 Minska riksdagen! Professor Haroub 
Othmen, föreslår att riksdagen på Zanzibar 
bantas till en storlek som är anpassad till landets 
ekonomi. Han nämner att Botswana med 1,5 
miljoner invånare och mycket starkare ekonomi 
har 45 parlamentariker medan Zanzibar med en 
befolkning på en miljon har 81. Ett rikt land 
som Danmark med 5 miljoner invånare har 80. 
(Nipashe)

Tre nya partier registrerade. Registratorn för 
nya partier, John Tendwa, förklarar att tre nya 
partier undersöks i avsikt att ge dem permanent 
tillstånd. Partierna är Jahazi Asilia, Sauti ya 
Umma och Chama cha Demokrasia Tanzania. 
Om dessa tre godkänns har Tanzania totalt 19 
partier. (Mwananchi, Nipashe)

11/9 Två tanzanier arresterade i Brasilien. 
Två tanzanier som arresterades i Rio de Janeiro 
hade fotografier på den amerikanska ambassaden 
där. Den amerikanska ambassaden trodde inte 
att de båda planerade en terroristattack, detta 
sedan männen förhörts av den lokala polisen 
i samarbete med CIA och FBI. (Mtanzania, 
Majira)

12/9 Soldater rånade busspassagerare. Ett 
40-tal soldater stationerade utanför Songea 
gjorde en raid mot en bussterminal, satte eld 
på fyra fordon och skadade 15 personer och 
rånade dem på bl a pengar och mobiltelefoner. 
Det är andra incidenten av detta slag i Songea. 
( Majira, Mwananchi,Nipashe)

13/9 Tanzanier i USA stöder oppositionsradio. 
Vid ett par möten i Washington enades ett antal 
tanzanier om att stödja en radiostation för 
oppositionspartier. (Majira)

Sammandrabbning på Zanzibar. Medlemmar 
av regeringspartiet CCM och oppositionspartiet 
CUF drabbade samman varvid CUF påstås ha 
brutit sig in på två CCM-kontor där de kom 
över dokument som påstods vara illegala vallistor 
upprättade av CCM. Händelsen har polisanmälts. 
(Mwananchi)

6000 anmälningar om mänskliga rättigheter. 
Kommissionen för mänskliga rättigheter har från 
2001 till i augusti 2004 tagit emot 6 513 klagomål 
om brott mot de mänskliga rättigheterna. Av 
dessa har 3 312 blivit undersökta och åtgärdade. 
Omkring tio procent gäller överträdelser som 
olagliga arresteringar. De flesta klagomålen 
kommer från Arusha, Kilimanjaro och Mara. 
På många håll är kommissionen okänd. 
(Mtanzania)
14/9 Soldater hotar journalister. Journalister 

i Songea förklarade att de fått anonyma 
telefonsamtal från soldater, som sade att de 
skulle ta itu med dem som rapporterat om 
soldater som anfallit civila och förstört deras 
tillgångar. De förklarade att nästa gång är det 
journalisternas tur. Den regionala befälhavaren 
förklarade att journalisterna skulle skyddas och 
uppmanade dem att rapportera hotfulla samtal 
till honom personligen. (Nipashe)

15/9 Över 3000 tearbetare utan lön. Mer 
än 3000 arbetare på George Williamsons 
teplantage i Tukuyu har varit utan lön de 
senaste 19 månaderna. De frustrerade och 
ilskna arbetarna har vandaliserat bolagets 
anläggningar sedan bolagets direktör flytt till 

en förteckning över alla som illegalt kommit 
från närliggande länder. Vid ett offentligt möte 
anmodade minister George Kahama företrädare 
för byarna att lämna in en förteckning till den 
regionala kommissionären som grund utvisning. 
Distriktet har översvämmats av mer än 67 000 
immigranter som trakasserar lokalbefolkningen, 
är involverade i väpnade rån, boskapsstölder, 
tjuvjakt i nationalparker och miljöförstörelse. 
De flesta kommer från Burundi, Uganda, Kongo 
och Rwanda. (Uhuru, Majira)

21/9 Fängelse för flaggbrott. Regeringen på 
Zanzibar har föreslagit tre månaders fängelse 
för dem som fälls för bristande respekt för 
landets flagga. Biträdande justitieminister Omar 
Makungo förklarade att syftet är att ge flaggan 
status av nationalsymbol. Flaggan kommer att 
användas på regeringsbilar, regeringsbyggnader, 
vid CPA-möten, CAF-matcher i fotboll men inte 
vid internationella organisationer som FN och 
Brittiska samväldet. (Nipashe)

Inget dubbelt medborgarskap - än. President 
Mkapa förklarade vid ett möte med tanzanier i 
New York att regeringen ännu inte är beredd att 
acceptera dubbelt medborgarskap. Han förklarade 
sig ha studerat den etiopiska lagen som har ett 
bra system för att garantera medborgarskap för 
dem som återvänder från utlandet. Att rösta från 
annat land har bedömts som alltför kostsamt. 
(Mwananchi)

FBI tränar polis mot terror. FBI tränar 
under en vecka ett 40-tal poliser i antiterrorism. 
USA har utbildat 500 poliser och en speciell 
antiterroristavdelning har bildats. (Majira, 
Uhuru Mwananchi)

Ojämlik immigrationslag. 1967 års lag är 
ojämlik även efter förbättringarna 1995. En man 
kan ansöka om medborgarskap för sin utländska 
hustru men inte en hustru för sin utländska man. 
En utländsk hustru till en tanzanisk man betraktas 
som beroende av mannen och har således inte rätt 
att arbeta, hette det vid ett seminarium arrangerat 
av kvinnliga advokaters organisation (TAWLA) 
(Mwananchi)

24/9 Mkapa: Vi har bara småkorruption. 
President Mkapa förklarar att andelen stor 
korruption i landet har minskat och problemet 
nu är småkorruptionen. Mkapa sade att även 
oppositionspartierna medger att stora mutor inte 
längre är ett problem och att de små är svåra att 
bekämpa därför att människor inte är benägna 
att träda fram och informera. På fråga om sin 
efterträdare förklarade han att det är partiet som 

Teplantage

T. Åkesson

Kahama, minister för marknad o. kooperation
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4/10 Italiensk investerare fast i tullen. Ägaren 
till Coral Reef Resort på Zanzibar, Savio Dullo 
fick passet indraget av immigrationsmyndighe
terna på grund av brott mot arbetslagarna. Han 
anklagas bland annat för att inte ha betalt lön 
till sina arbetare och att ha anställt dem utan 
kontrakt. (Nipashe)

6/10 Inga trupper till Darfur. Försvarsminister 
Philemon Sarungi förklarar att kostnaderna för 
att skicka trupper till Darfur skulle uppgå till 
över en miljard Tsh.

Det är för mycket och är dessutom obudgeterat. 
Han sade också att styrkornas roll inte är särskilt 
klar, skall man avväpna de janjawediska 
soldaterna eller endast skydda offren? När FN 
och afrikanska unionen lyckats återupprätta 
fred i regionen är Tanzania villigt att skicka 
fredsbevarande styrkor. (Nipashe)

(7/10 Oppositionen möter ambassadörerna. 
Företrädare för omkring 15 oppositionspartier 
väntas möta cheferna för 20 ambassader 
för att diskutera olika spörsmål inklusive 
de kommande valen. Olika lokala och 
internationella organisationer är också inbjudna. 
(Mwananchi))

8/10 Maktdelning på Zanzibar diskuteras. 
Regeringspartiet CCM:s generalsekreterare 
Philip Mangula informerar att Zanzibars ”öde” 
diskuterats vid ett tvådagarsmöte i partiets 
centralkommitté. I fokus stod möjligheten att 
dela makten efter valet nästa år. Inga beslut 
fattades. Frågan skall utredas vidare och 
behandlas på nästa möte. (Mtanzania)

Zanzibarer söker asyl. Minister Ali Juma 
Shamhuna på Zanzibar förklarade inför 
parlamentet att det är sant att ungdomar på 
Zanzibar söker asyl i främmande länder och 
uppger att de kommer från Somalia, Burundi 
och Kongo. (Nipashe)

Narkotika problem på Zanzibar. 
Arbetsminister Zainab Shomari förklarade i 
parlamentet att narkotikamissbruk är ett problem 
på öarna och leder till problem som spridning av 
HIV. Regeringen har med stöd av Världsbanken 
och UNICEF börjat en informationskampanj 
bland unga. Hon påpekade att regeringen inte kan 
angripa problemen utan stöd från allmänheten 
som vet vilka narkotikahandlarna är. (Uhuru)

9/10 ”Zanzibar blir ostyrbart” Zanzibar kan 
bli ostyrbart om CCM saboterar de kommande 
valen, förklarade generalsekreteraren Sief Hamad 
i oppositionspartiet CUF. Han uppmanade 
Karume att försäkra folket och biståndsgivarna 
att valen blir fria och rättvisa - endast då kommer 
CUF att följa lagen. Han förnekade att CUF 
diskriminerade fastlänningar, man vill bara att 
de skall följa vallagarna. Hamad sade också att 
generalsekreterarna i CUF och regeringspartiet 
CUF diskuterat maktdelning och att frågan nu 
ligger hos partiledningarna. (Nipashe)

nominerar en kandidat. (Mwananchi, Nipashe, 
Mtanzania)

Inga utländska observatörer på Zanzibar. 
Regeringen på Zanzibar har förklarat att den 
inte kommer att tillåta utlänningar att övervaka 
valet 2005. De accepteras endast som åskådare. 
(Nasaha)

25/9 CUF för maktdelning. Regeringspartiet 
CUFs generalsekreterare Sief Hamad förklarar 
att om hans parti på Zanzibar vinner valet 2005 
kommer det att bilda en samlingsregering med 
oppositionen. Avsikten är att skapa harmoni och 
fred bland människorna på öarna. Hamad som 
talade till CUF-ledare från sex distrikt på Unguja 
sade att maktdelning skulle stärka demokrati och 
främja ekonomisk utveckling. (Nipashe)

27 och 28/9 Turister rånade på Zanzibar. 
Ett gäng kriminella beväpnade med pistoler 
attackerade två strandhotell och rånade 
utländska turister. Fyra massajvakter blev 
sårade. Attacken gjordes mot hotellen Twisted 
Palm och Evergreen i Paje 45 kilometer söder 
om Zanzibars stadskärna. Angriparna anlände 
med båt. Nio misstänkta däribland två från 
fastlandet har gripits. En dödades i en eldstrid 
med polisen. Allt stöldgods har återlämnats 
till de bestulna. Detta var den tredje attacken 
mot turisthotell på en månad. (Mwananchi, 
Mtanzania, Nipashe, Uhuru)

Fullmäktige får inte ta lån. Regeringen har 
stoppat stadsfullmäktige i Mwanza från att ge sig 
in i en överenskommelse med Sydafrika om ett 
lån på 35 miljoner dollar till vägar. Fullmäktige 
hade inte det tillstånd från finansdepartementet 
som fordras för att en offentlig institution ska 
kunna ta ett utländskt lån. (Uhuru)

Oktober
1/10 Mkapa betonar utbildningens betydelse. 

I sitt månatliga radiotal till nationen förklarade 
president Mkapa att utan vetenskap och teknologi 
han landet inte bekämpa fattigdom, okunnighet 
och sjukdomar.(Mtanzania m fl)

Sjömän vägras lämna båten i USA. Tanzanias 
sjöfolksförbund har hos den amerikanska 
ambassaden klagat över att deras medlemmar 
vägrats att gå i land i USA. Regeln kom till 
efter attacken mot World Trade Center och är 
ett brott mot de mänskliga rättigheterna, anser 
förbundet (Mwananchi)

2/10 Ökad korruption på Zanzibar. Minister 
Ahmed Diria på Zanzibar förklarade vid en 
presskonferens att korruptionen i den offentliga 
sektorn ökat. Mutor är ett problem inom polisen, 
sjukvården och domstolsväsendet. (Nipashe)

3/10 Bybor kräver mark tillbaka. Bybor i fem 
byar i Manyara-regionen förklarar att de vill gå 
till domstol om staten privatiserar fem egendomar 
som hör till statliga NAFCO. I stället vill de att 
marken återlämnas till dem som förlorade den 
vid konfiskationen 1969-70. (Majira)

Fel att prygla oanständigt klädda kvinnor. 
Viceminister för ungdom, arbete och kvinnor 
och barn förklarade för parlamentet att 
regeringen på Zanzibar inte har auktoriserat den 
självutnämnda ”Guds lejon” att straffa kvinnor 
som bär minikjolar. Dessa fanatiker begår en 
kränkning av mänskliga rättigheter då sättet 
att klä sig är en fråga om individuell smak. De 
borde angripa problemet med information, inte 
genom att ta lagen i egna händer. Hon besvarade 
en fråga från en CUF-ledamot, som föreslog att 
”Guds lejon” borde tillåtas att spöa kvinnor i 
oanständiga kläder. (Nipashe)

13/10 Maktdelning enda utvägen. Professor 
Haroub Othman vid universitetet i Dar es Salaam 
hävdade att det inte finns några alternativ till 
maktdelning på Zanzibar. Vid ett seminarium 
till Nyereres minne förklarade han att även 
om CUF finge 100 procent av rösterna i valet 
nästa år skulle det inte bli möjligt att regera 
över öarna därför att alla säkerhetsorgan skulle 
ligga i händerna på CCM-anhängare. Som svar 
på invändningen att en samlingsregering skulle 
göra slut på flerpartidemokratin sade professor 
Othman att Nyerere föreslog maktdelning redan 
1995 men förslaget ignorerades. Sedan dess har 
inget parti på Zanzibar haft en tydlig majoritet. 
(Mwananchi, Majira)

14/10 Zanzibar förtryckt av fastlandet. 
Affärsmannen och CCM-medlemmen Moha-
med Raza förklarade att det inte finns några 
möjligheter till maktdelning på Zanzibar. 
Regeringspartiet CCM och oppositionspartiet 
CUF har diametralt motsatta uppfattningar om 
alltför många saker inklusive medlemskap i 
unionen. Han förklarade vid en presskonferens 
att maktdelningen borde starta med fastlandet. 
Unionsregeringen använder miljoner till jetplan 
och trafikkontrollsystem men har inte råd att 
betala löner. Han förklarade att Zanzibar har visst 
politiskt självstyre men är ekonomiskt förtryckt. 
(Mtanzania, Uhuru, Rai, Majira)

Veckotidning förbjuds. Regeringen har 
förbjudit veckotidningen Kiu (Törst). Tidningen 
har enligt informationsdirektören Kassim 
Mpenda publicerat oprofessionella texter och 
bilder i strid med nationell etik. Tidningen har 
fått flera varningar som ignorerats. Flera andra 
tidningar är i riskzonen då också de sprider 
pornografiska texter och därmed kränker en 
stor del av befolkningen. Åtgärder kommer att 
vidtas även mot tv- och radiostationer om de 
missbrukar pressfriheten. (Mtanzania, Nipashe, 
Uhuru)
Barer och restauranger stängs under 

Ramadhan. Regeringen på Zanzibar har 
beordrat barer och restauranger på Zanzibar 
att på dagtid hålla stängt under Ramadhan-
månaden. Åtgärden vidtas enligt ordföranden 
i turistkommissionen för att behålla en fredlig 
atmosfär och skydda lokala traditioner och 
sedvänjor. Turisthotell får tillhandahålla mat 
och dryck - men diskret. Turister uppmanas att 
klä sig anständigt och undvika minikjolar och 
trånga shorts. (Nipashe)
15/10 Zambia godkänner privatisering av 

TAZARA. Transportministern, professor Mark 
Mwandosya förklarar att Zambia samtycker till 
en privatisering av Tanzania-Zambia-järnvägen 
(TAZARA) (Mtanzania, Mwananchi)
Sju investerare bjuder på Tanzania Railway 

Corporation. Transportminister Mark 
Mwandosya förklarar att sju investerare har visat 
intresse att satsa kapital i TRC. Processen väntas 
bli slutförd i juli nästa år.(Nipashe)

Försvarsminister Sarungi på studiebesök

Strandfriden störd på Zanzibar
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kända islamitiska grupperingar som Uamsho 
(uppvaknande) är det nu fråga om ligister 
(Mwananchi, Nipashe))

20/10 Svenskt trafikoffer i Arusha. Tio 
personer, däribland sju turister omkom när deras 
minibus i Arusha kolliderade med en lastbil. 
En av de omkomna uppges vara från Sverige. 
Ytterligare sju personer skadades. (Nipashe, 
Mwananchi)

21/10 Katolsk präst ber för CCM-seger på 
Zanzibar. Medan polisen på Zanzibar förklarar 
att attackerna mot kyrkor inte är politiskt 
motiverade hävdar en katolsk präst Lucian 
Malamsha att de utförs av oppositionen. Han 
förklarar att varje gång val närmar sig hotas 
kyrkan av element från oppositionen. Han 
hävdar att kyrkan på Zanzibar får en svår tid om 
regeringspartiet CCM förlorar. Oppositionspartiet 
CUF beklagade uttalandet och uppmanade den 
katolska ledningen att hindra sina präster att göra 
grundlösa och fördomsfulla uttalanden. Polisen 
har stärkt bevakningen vid kyrkorna. (Uhuru, 
Mwananchi, Majira, Nipashe)

Beväpnade vakter på Zanzibars turisthotell. 
Regeringen är beredd att använda sina 
specialstyrkor för att vakta turisthotell och 
stoppa den stigande kriminaliteten. Det skulle 
lätta oron bland turister och investerare, förklarar 
turistkommissionens ordförande Issa Othman. 
Turismen svarar för 20 procent av statens 
inkomster. Turisthotellen väntas bidra genom 
att betala vakternas löner. (Nipashe)

23/10 Muslimsk ledare fördömer attacker 
mot kyrkor. Muftin, den höge muslimske 
ledaren på Zanzibar uppmanar i ett uttalande 
muslimerna att visa tolerans och respektera 
den religionsfrihet som finns inskriven i både 
Zanzibars och unionens konstitutioner. Han 
hänvisar till profeten Mohamed som levde 
fredligt med kristna och även rådgjorde med 
dem. (Uhuru, Majira)
Katolska kyrkan tar avstånd från kritisk 

präst. Den katolske biskopen i Dar es Salaam 
Methodius Kilaini förklarar att kyrkan inte 
stöder ståndpunkten för regeringspartiet CCM 
som uttalats av en präst på Zanzibar. Kyrkan 
väljer inte sida för något politiskt parti så länge 
dessa respektera mänskliga rättigheter och 
religionsfrihet. Biskopen på Zanzibar delar hans 
mening. Ingen präst tillåts bli medlem i något 
parti. Mordbränderna mot kyrkor på Zanzibar 
utfördes av ligister utan anknytning till politiska 
partier, heter det. (Nipashe, Mwananchi)

Shejk Khalifa slår mot katoliker och 
regeringspartiet. Shejk Khalifa Kamis som 
förhördes misstänkt för samröre med terrorister 
förklarade vid fredagsbönen i den fullpackade 
Mtoro-moskén att ledaren för den katolska 
kyrkan, kardinal Pengo och regeringspartiet 
CCM är islams huvudfiender i landet. 
Khamis förklarade att när Pengo fördömde 
självmordsbombare drar han likhetstecken 
mellan islam och terrorism. ”De började med 
att kalla oss fundamentalister, nu kallar de oss 
terrorister. Vi måste bereda oss på att dö för att 
försvara islam”. Han hävdade att CCM använder 
icke-troende och National Muslim Council of 
Tanzania (BAKWATA) för att kuva muslimer. 
Han sade också att om CUF är ett muslimskt parti 
så är CCM ett kristet. Han kallade misstankarna 
om uransmuggling och samröre med bin Ladin 
och Yassir Arafat för struntprat och förklarade, 
att en man som han hade svårt att få pengarna 
att räcka ens till en futari. (ett kvällsmål att bryta 
fastan). (Majira)

16/10 Presidentens jet överlämnad. Vid 
överlämnandet av det omskrivna och diskuterade 
jetplanet förklarade transportminister Mark 
Mwandosya att planet kommer att kunna 
disponeras även av vicepresidenten, av Zanzibars 
president och av premiärministern och att planet 
därför även är ett regeringsplan. Premiärminister 
Frederick Sumaye tog emot nycklar och 
dokument från Gulfstream Aerospace och 
förklarade att planet inte är en lyx utan en 
nödvändighet. Det spar tid, ökar säkerheten, 
är en nationell stolthet och ökar komforten. 
(Mtanzania, Nipashe, Mwananchi, Uhuru)

17/10 Patienter får betala maten. Bristen 
på pengar tvingar regeringen på Zanzibar att 
stoppa de fria måltiderna för patienter på sjukhus. 
Åtgärden är en del i ett besparingsprogram 
som innebär att anhöriga och andra väntas 
bidra med mat till patienterna. De statliga 
sjukhusen anlitas mestadels av fattiga medan 
högre befattningshavare reser utomlands för 
behandling. (Nipashe)

18/10 Ännu en kyrka nedbränd. Okända 
gärningsmän har satt eld på en katolsk kyrka på 
Zanzibar. Detta är den tredje mordbranden på en 
vecka. CCM i Mkunanzini fördömer attackerna 
mot kyrkor och förklarar att de bryter mot den 
religionsfrihet som fastställs i konstitutionen. 
(Nipashe)

Tvist om vallokaler. Oppositionspartiet 
CUF protesterar mot vallokaler i närheten av 
regeringspartiet CCM:s kontor och i militära 
baracker. Den ideala vallokalen är skolor. 
Registrering inför kommande val startar i 
november. (Nipashe)

Muslimsk ledare i förhör. Ledaren för Mtoro-
moskén, shejk Khalifa Khamis förhördes i tre 
timmar och 45 minuter av den lokala avdelningen 
av Interpol. Han misstänks för samröre med al-
Qaida. Polisen tror att han är involverad i olaglig 
hantering av mineraler (b a uran) som finansierar 
den världsomfattande terrorismen. Transporterna 
går mellan Kongo, Italien och Japan - känd som 
terroristtriangeln. Sex av Khamis medhjälpare 
hävdade att det var fråga om politiska motiv då 
shejk Khami är känd för sina politiskt laddade 
andakter. (Majira, Mwananchi, Dar Leo)

19/10 Mordbrännarna är huliganer. 
Mordbränderna riktade mot kyrkor på Zanzibar 
har inget med politiska partier eller religiösa 
organisationer att göra, förklarade polischefen 
på Zanzibar Khalid Idd Nuizan. I motsats 
till tidigare då attackerna genomfördes av 

24/10 Katolska kyrkan utanför politiken. 
Ledaren för katolska kyrkan på Zanzibar, 
biskop Augustino Shayo, har kraftfullt 
dementerat att kyrkan skulle skeppa röstande 
från fastlandet. Han förklarade att han inte ens 
själv är röstberättigad på Zanzibar eftersom han 
inte vistats där de tio år som krävs. Kyrkan har 
inte beskyllt något parti för mordbränderna mot 
kyrkor. Dock är detta den sjätte attacken och 
varje gång säger polisen att man fortfarande 
undersöker. De kristna är trötta på att vänta 
och begär att polisen ger en fullständig rapport. 
(Mzalendo, Nipashe)
26/10 Förslag om registrering av alla 

utlänningar. Den parlamentariska kommittén 
för försvar och säkerhet kräver ett register för 
medborgare och icke-medborgare över hela 
landet. Det finns redan i en del byar i Kigoma-
regionen där flyktingar är flyktingar registreras 
separat från röstande. (Majira, Mtanzania, 
Uhuru)
Polisen får deadline att gripa mordbrännare. 

Inrikesminister Omar Ramadhan Mapuri har 
gett polisen en respit på sju dagar att gripa de 
mordbrännare som angripit kyrkor på Zanzibar. 
(Mtanzania, Majira, Uhuru)

Moskéer bör öppnas för valmöten. Imamen 
i Mtoro-mosken, Sheik Khalifa Khamis 
förklarar att politiska partier borde tillåtas föra 
sin valkampanj i moskéer för att därigenom 
ge besökarna en möjlighet att välja lämplig 
kandidat. Han hänvisade till rika länder där 
politiker värvar röster i gudstjänstlokaler. 
(Mtanzania)

November
1/11 Mkapa: Försök inte lära oss demokrati. 

Vid ett möte i Tabora kritiserade president Mkapa 
rika utlänningar som särskilt i valtider kommer 
till Tanzania för att söka lära landet demokrati 
och bra styrelseskick. ”Det här landets historia 
och traditioner är mer känd av oss än amerikaner 
och britter vars uppfattning om demokrati är en 
annan än vår. När de kommer, fråga dem var 
demokrati fanns när de koloniserade oss. Be dem 
åka tillbaka och undervisa sina egna landsmän 
om hur man skall rösta”. Mkapa sade också att 
oppositonspartierna tjänar utländska intressen 
och att folk bör vara på sin vakt. (Nipashe, 
Mwananchi, Uhuru)..

Transportminister Mark Mwandosya

Inrikesminister Omar Mapuri
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Idag finns bara 
väntan. I morgon 
kanske pengarna 
ska komma in. 
Snart kanske 
mannen har ett 
kapital till hemgift 
och husbyggnad 
så att han kan få 
leva ihop med 
en kvinna. Och 
flickorna måste 
gifta sig allt 
yngre för att få ett 
stöd i vardagen 
efter att ha slutat 
g r u n d s k o l a n . 
Om man inte 
har möjlighet 
att läsa vidare 
krävs en man för 
försörjningen. 
Familjen vill ha 
en mun mindre i 
hemmet. 
Flickan med utbildning kan vänta. Hon ska 

studera och söka en karriär. Hon hoppas på 
ett stipendium till ett universitet utomlands. 
Pojkarna är bara en trevlig bekantskap. Inga 
bindningar för framtiden. Flickan i Temeke 
drömmer om att vinna en skönhetstävling och 
därmed få stolthet, lite pengar och kanske till 
och med ett jobb. 
Pojken och flickan gömmer sig från sina 

föräldrar. De sitter på en servering på en 
bakgata i Tandika. Han har bjudit ut henne på 
en tallrik chips och grillad kyckling. Visst har 
han lovat att de ska gifta sig med varandra, men 
han är ju bara 17 år. Och om han inte lovat det 
så skulle hon ju inte gå med på att följa med till 
det lokala vandrarhemmet en stund. Hon måste 
uppvaktas och smörjas. Det är hans uppgift och 
idag har han lyckas få lite pengar. Flickan vill 
tro. Hon är 14 år och slutade skolan förra året. 
I hjärtat inser hon att hon spelar med i ett spel. 
Och hon vet inte vad hon vill. Kanske kommer 
den dagen då han ber henne följa med in på det 
där lilla vandrarhemmet i närheten. Han vill 
kanske boka för ett korttids besök. De flesta 
små vandringshem som finns i förortens gränder 
har avgift per timme. Om han föreslår något 
måste hon veta vad hon vill, tänker hon. Den 
unga mannen är arbetslös. Han går runt i området 
tidigt på morgonen. Går till marknaden för att 
se om det finns något han kan göra. Han letar 
efter ett bygge han kan arbeta som handräckare 
på. Nu sitter han där med kvinnans hand i sin 
och ber henne följa med in i ett rum som finns i 
anslutning till baren. Hon tittar ner i bordet och 
verkar söka efter orden.

Hon svänger mjukt ut när hon går över gatan. 
Killens blick följer hennes höfter. Han slänger 
några ord efter henne utan att förlora blickens 
fäste. Skämt. Hon vänder sig för att ge honom 
en blick. Kan det vara klartecknet? Hon går 
vidare medan de fortsätter att slänga några 
smålustiga smädelser mot varandra, som 
blir alltmer högljudda ju längre bort hon 
kommer. Han tystnar och tittar. Kanske kan 
han få henne? Han vill vara man. Längtan av 
att vara två för en stund och inget kan hindra 
honom. Det kan få tiden att gå om man är två. 
Världen är öppen och känslan av odödlighet 
överskrider alla gränser. 

På kiosken är reklamen uppsatt. Salaama 
kondomer. Det finns därute. Överallt. Gömt. 
Viruset som lamslagit Afrikas framtid och tagit 
med sig hoppet. HIV smyger upp och stryper 
framtiden. Kan du inte stoppa din längtan? Se till 
att rädda livet på dig och skydda dig, uppmanas 
ungdomarna. Alla vet. Ingen pratar. Inte om en 
själv. Skammen över det hemlighetsfulla. Det 
finns där. AIDS. Alla har någon i sin krets som 
dött i AIDS, men ingen säger något. Tystnad. 
Sjukdomar som ständigt ökar i intensitet. 
Turberkulos, malaria och lunginflammation. 
Dödar när de egentligen inte skulle döda. På 
sjukhusen ligger folk på golvet. 70 procent av alla 
inlagda är HIV-smittade. Hotet mot framtiden. 
Griper tag i livet själv. Och där sitter han när hon 
går iväg. Drömmen om en partner för att visa 
sina vänner att han är man eller för att glömma 
livet en stund. 

Tv-reklamen går åter och åter igen. Avbryter 
nyheter och de populäraste såporna. Kvinnan 
sätter sig ner i bussen. Ser på honom. Han ser 
på henne. De vill ha varandra. Inte kan väl han 
ha … inte kan väl hon ha…Men vi blir tillsagda 
att man kan inte upptäcka vem som har HIV 
med att bara titta. Vi ska bli övertygade om att 
tänka efter före. Vi har tre båtar att välja mellan. 
Avhållsamhet, trohet eller kondomanvändning. 
Många tar den fjärde vägen: Om Gud vill. 

I Temeke ryker dammet efter barnen som 
springer på gatorna. Cocacola-skyltarna 
lyser upp affärernas färger som flagnar. Här 
är livet en utmaning. William och Salum 
sitter utanför sitt lilla kontor för sin förening 
’Fattigdomsbekämparna’, där de samlas på 
eftermiddagar och helger för att arbeta mot de 
sociala problem som fattigdomen för med sig. 
De ser hur deras område kokar av rastlöshet. 
Alla de som vill så mycket, men som det tagit 
stopp för. Droger, AIDS och hunger. Det gäller 
att skapa ett hopp för kärleken. 

– Vem kan gifta sig om man är arbetslös? Och 
föräldrarna till flickan vill ha hemgifte, säger 
William och påpekar unga mäns frustration över 
sin sociala position. 

I en annan del av staden står en kvinna i en 
affär. Det här är citykärnan. Husen byggs allt 
högre och dess glasfasader blänker och gnistrar 
av hopp och drömmar. Modebutikerna skyltar 
med erbjudande på det senaste från London. Den 
unga kvinna vandrar med blicken över kläderna 
som hänger i affären. Expediten tar ner plagg 
efter plagg och rådgör med sin kund om vad 
det senaste modet innebär. Kvinnan tittar inte 
på prislappen. Hon prövar tre plagg och väljer 
sedan två som snabbt ges till en skräddare för 
att klänningen ska få perfekt passform. Utanför 
står en man. Hon ber honom komma in och han 
går fram till kassan och betalar från en tjock 
bunt av sedlar. De åker iväg i hans nya Toyota 
Rav 4. Hon arbetar som sekreterare och han är 
ekonom på företaget. Det har gått två månader 
sedan de träffades första gången. Han var den 
rätta. Pengarna tycktes aldrig sina. Snart skulle 
han presentera henne för sina föräldrar hade han 
lovat henne. De kysser varandra farväl. Nästa 
dag träffade hon honom inte. Efter en månad 
såg hon honom med en annan kvinna. 

Livet går vidare. Mannen slänger orden efter 
flickan igen. Samma blick. Samma leenden. 
Kanske en dag ska de bli en. Tiden går. Scenen 
utspelar sig varje morgon, men möjligheterna 
till en framtid ihop är små. De unga männen vet 
det, men de vill ha någon. De vill se att deras 
manlighet håller. Ett kortvarigt förhållande. Idag 
hon och i morgon en annan. Ett dagsverke på 
bygget kan räcka till att bjuda på en läsk till en 
flicka du flörtat med förut och en liten present 
kanske. Och tjejerna tar emot, säger Salum. 

När 2 skall bli 1
Här följer ett utdrag ut den kommande boken 
”Bongoland” skriven av Fredrik Gladh. Avsnittet 
handlar om HIV/AIDS- problematiken.
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- Människor vill gärna lära sig mer om HIV och 
AIDS. Och man kan prata öppet. Men det stora 
problemet är att många inte har någon annan 
utväg än att sälja sin kropp. Många kvinnor i 
Manzese, speciellt barservitriserna, tvingas att 

Stadsdelen Manzese är en av de mest tätbefokade 
i Dar es Salaam. Där samlas stadens unga män för 
att sälja begagnade kläder och alla möjliga olika 
saker. Men den hektiska marknadsplatsen har 
många baksidor. Kvinnorna, Mama Lishe, kokar 
maten i sina grytor och säljer till försäljarna. 
På eftermiddagen sätts plaststolarna ut på gatan 
utanför kiosken då många använder dagens 
förtjänst till några flaskor öl. 

Folk i rörelse, nya kontakter och frustration över 
livssituationen är en grogrund för spridningen 
av HIV. Organisationen för Manzese-brons 
småhandlare, MABSTO, vill arbeta mot detta. 
Det var 18 småföretagare som gick samman för 
att kunna förbättra sin situation. Idag har de 3200 
medlemmar. Hendry Massawe är ordförande i 
föreningen och han berättar för Habari, att man 
nu börjar fokusera på att kunna ge små lån till 
grupper av fem personer. Idag finns 250 sådan 
grupper som får lån. 

- Ett stort mål med att starta låneverksamhet är 
att kvinnor ska kunna starta små rörelser för att 
få inkomster så att de inte ska falla för frestelser 
som kan leda till att de inte smittas av HIV. 

För Hendry finns det framför allt en sak som 
förorsakar spridningen av HIV - fattigdom.

gå med på att ha sex med män, ofta oskyddat, 
för att de behöver pengarna för överlevnad. Att 
prata om AIDS är ingen synd. Det kan ske hur 
öppet som helst. 
MABSTO har nått framgång med att allt fler 

vill testa sig för HIV. Idag har många lärt sig 
att om de vet om sin status så kan de också rätta 
sitt liv efter detta. 
Hendry tycker att MABSTO är viktig som 

organisation. Det är inte någon utifrån som 
kommer till dem och undervisar. Det är de själva 
som tagit makten över sin situation och försöker 
att göra något för att förbättra vardagslivet. Allt 
händer inte på en dag, men så småningom kan 
en ljusning skönjas. 
MABSTO grundades 2001 av 18 småföretagare. 

Idag har man 3200 medlemmar och bedriver 
verksamhet i flera distrikt i Dar es Salaam. 
Man har flera avdelningar t ex: Att driva 
affärsrörelse, Mikrokrediter, Miljöutbildning 
och aktioner, Hälsokampanjer, HIV/AIDS-
utbildning, Stöd till gatubarn och barn i 
utnyttjade situationer. 
Kontakt: Hendry Massawe,                 
P.O.Box 53778, Dar es Salaam, Tanzania. 
Mobil +255 (0)744-492549

Gatuförsäljare mot HIV
Ungdomar söker lyckan i staden. Landsbygden ger inga utvecklings-
möjligheter. I staden finns chansen. Den lilla möjligheten att lyckas. I 
väntan på den måste många försöka överleva.

Tankarna har samlats sig hos honom. Han vet 
vad som väntar där ute för henne. Han söker 
stöd hos vänner istället för att falla neråt. Han 
vill berätta för att förändra den värld som stjälpt 
hans drömmar. Fattigdom utesluter inte kärlek. 
Men de utkämpar ett krig mot varandra. 

Både rika och fattiga deltar i förändringen. 
Samlivet är idag allt mer privatiserat till att 
handla om de två partnerna som vill ha varandra. 
Föräldrar och släkt kämpar många gånger om 
att behålla makten över tvåsamheten. Många 
äldre minns de dagar då äktenskapet bestod i 
att knyta band mellan släkter och att skapa goda 
relationer. Andra förstår att det var en svunnen 
tid och lägger sig inte i. Landet befinner sig 
i en brytningspunkt mellan samhällets makt 
över individen och individualitetens makt över 
samhället. 

Och de unga står ensamma i sina funderingar 
över relationerna. Kompisarna är de enda att 
fråga. I skolan är det tyst. Läraren vågar inte 
ta upp sexualiteten med eleverna. Föräldrarna 
kan bli arga för att deras barn lär sig saker de 
inte ska veta. Under tystnad gömmer sig de 
vuxna medan barnen försöker lära sig själva. 
De har hört något. De har sett. De går in på ett 
Internetcafé och tittar på pornografi. Någon har 
hört att kondomer sprider HIV-virus. Det fanns 
ju inget HIV innan kondomerna började säljas, 
lyder resonemanget. Ett rykte som kan slå sönder 
allt informationsarbete. Ungdomarna vill veta. 
Många har ju ändå prövat att ha sex. Hälften av 
alla 16- åringar har haft sex. Vart ska de vända 
sig? De skriver till tidningarnas relationsspalter 
och frågar.

– De kan ha 2-3 pojkvänner. Många tjejer här är 
fattiga. Om de har en pojkvän och har sex så får 
de inte bara en stund borta från arbetet i hemmet, 
de får också gåvor; en parfym, lite kläder, en 
dricka. Deras liv blir lite lättare. 
De mer välbeställda lever ett friare liv. 

Utbildade. Uppfostrade till självständighet. De 
sluter inte upp i de kulturella leden och låter 
föräldrarna styra över deras val. Både kvinnor 
och män prövar sig fram med olika partners. 
Någon kanske ska bli den rätta. Karriären är 
viktig för medelklassens unga män och kvinnor. 
Kärleken är en lek tills man är etablerad. De 
unga kvinnorna lyser av självförtroende. Det 
är deras århundrade. De ska ta över. Men för 
några är det för sent. Leken gick fel. Det som var 
livets njutning begravs i en kista. De rikas murar 
runt husen skyddar dem inte mot verkligheten. 
De har samma val. Avhållsamhet, trohet eller 
kondom. 
Mannen älskade henne. Hon älskade honom och 

de längtade efter varandra. Föräldrarna sa nej. 
De hade hittat en annan man. En rikare man åt 
henne som hade hemgiftet klart i plånboken. Idag 
är den unga kvinnan på flykt från sina föräldrars 
beslut. Hon åkte till en släkting. Blev utslängd. 
Åkte till en kompis blev funnen, men hann fly. 
Försvunnen i Dar es Salaam. Hennes älskade 
väntar och letar, men hoppet sinar bort. Han 
skakar på huvudet när han pratar.
– Var ska hon gömma sig? Inte hos släktingar. 

Inte hos tjejkompisar. Hon måste vara hos en 
annan man nu. Det är den enda möjligheten. 
Och där kommer det att ta slut så hon måste 
hitta en ny. 

”Kära Anti. Jag är en ung man på 20 år. Jag 
har träffat en flicka som jag älskar, men jag 
vågar inte prata med henne. Jag älskar henne 
så mycket och jag längtar efter att ha sex med 
henne, men jag skäms för att jag aldrig gjort 
det förut. Hur ska jag göra för att kunna 
få ha sex med henne, har någon skrivit till 
relationsspalten i tidningen.”

Svaret blir hätskt från rådgivaren

”Att du inte skäms att skriva så till en kvinna 
och be om råd hur de ska förstöra mina systrar. 
Det förvånar mig att du tror att kärlek bara är 
sex. Tänk dig själv om någon vill ha dig bara 
för sex? Idag finns det AIDS. Du kanske inte 
haft sex, men hon har haft det och fått det där 
lilla viruset. ”

Anti Dinna, som svarar i spalten, vill få alla 
ungdomar att vänta och om man inte kan vänta 
måste man vara trogen livet igenom. Flertalet är 
flickor som undrar hur de ska avstyra sin pojkvän 
från att tvinga dem att ha sex. De vill inte, men 
vill ändå ha honom kvar. Svaret är enkelt. Om 
han insisterar får han först gå till föräldrarna 
och be om hennes hand. Om han inte gör det är 
han inte seriös och kan dumpas. Men om han 
kan vänta med sex så kan de vänta lite med att 
gå till föräldrarna också. 

Ungdomarna prövar sig fram i tvåsamhetens alla 
delar. Trial and error. Och när det går fel så slutar 
det ofta i en kista några år senare. De vuxna tittar 
på och begraver sina söner och döttrar. 

***
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The concern is that young warriors will continue 
to satisfy their sexual desires - some say needs 
- in urban areas where HIV prevalence is 
considerably higher than rural areas. They will 
then return and spread the virus within their 
traditional communities.

At the meeting, the elders were to discuss how 
effective the work of Imusot e Purka had been in 
the two years since they began visiting Maasai 
settlements in Handeni and Kilindi districts and 
raising awareness of HIV/AIDS.

Women’s participation improving
“We initially came across a real problem with 
our culture not giving women the freedom 
to get involved in this movement,” Julia 
Sampson, a women’s mobilisation officer 
who works for Imusot e Purka, told IRIN. 
“It has been slow and there has been some 
resistance, but after all the meetings we have 
held, they are speaking more openly and they 
are demanding to be listened to more.”

At the meeting, efforts to mix men and women 
were initially resisted and contributions came 
mostly from the men. Gradually, however, the 
groups came together and issues were discussed 
openly and frankly.

Sampson says that these meetings are indicative 
of a wider change within relationships between 
Maasai men and women.

“Our tradition teaches us that you should just 
love your husband, he will love you and you will 
be guided by the culture,” she said, “but as times 
change, and we face these new challenges, we are 
discovering the idea of one man and one woman 
and the Maasai women will learn to have more 
control over their emotions and their men.”

Lessons learned
Although they have headed to the urban 
areas in their thousands, it seems that the 
warnings have been heeded by at least the 
more traditional of the warriors. Until they 
were educated about HIV/ AIDS, they often 
referred to it as the mysterious “killer disease” 
in towns.

“As warriors, we do have girlfriends, 

sometimes many of them, and, because 
it is part of our life, we engage in free 
sex,” Sinyakwa Njokorde, a warrior at 
the meeting, said. “But once we go to 
the cities, we don’t have sex because 
we are afraid of the women there as 
we know some are infected with HIV/ 
AIDS.”

Kipamba Lesaito, a fellow warrior 
from the area who had just returned 
from Dar es Salaam, where he worked 
as a night watchman, added that they 
abstained until they came back to their 
traditional homes, as they felt safer. “At 
our village, we know most in our age 

“Maasai gatherings are usually a time for 
celebration and festivities. People come together 
from far and wide and we feast and have fun. But 
I think this one will be different. What we have 
come to discuss is serious and it is a big threat 
to us Maasai,” said Rafael ole Moono, from his 
stool in the shade of the acacia tree.

As he spoke, Maasai elders from several districts 
in northern Tanzania were gathering under the 
trees. The men, clad in their traditional reds and 
purples, found a tree to lean against while the 
women, decorated in their ornate rings, bracelets 
and headdresses, sat separately in a group.

Ole Moono was about to open a two-day 
meeting, coordinated by his organisation, 
Imusot e Purka (Kimaasai for “Consciousness 
to All”). The organisation is raising awareness 
about HIV/ AIDS in the Maasai community 
which, although still marginalised, is being 
opened up to new influences.

New experiences
“Times are changing, and in one respect, as 
Maasai, we are changing too,” Ole Moono 
said. “Before, our warriors [the “moran”, or 
traditional Maasai fighters] would steal cattle, 
but now many of them have to go into urban 
areas to work and earn money. They often take 
with them their attitude towards sex. What 
made me worried is that when it comes to sex, 
the Maasai have no limits.”

Because of the traditional age set system 
that exists within the community, Ole Moono 
said that the Maasai culture of sharing was 
potentially an explosive catalyst for spreading 
HIV/ AIDS.

“Sharing is a major way of life. We share 
everything, whether it is food from the same 
bowl, milk from the same calabash or even our 
wives whom we share and have children with,” 
he said. “The youth are given a lot of freedom 
and they have an open field for practising sex. 
You are encouraged to use your youthful energy 
and then by the time you are an elder, you settle 
down.”

set are good and do not have sex with women 
outside the Maasai community. This protects 
us and our traditions.”

Not “too bad”, yet
There are not any official figures on HIV 
prevalence specifically within the Maasai 
community. But although health officials do 
not believe the problem is “too bad” yet, there 
are signs that many of the warriors are not as 
careful as those who attended the meeting.

“When the Maasai go into towns, they do earn 
money and they indulge in drinking and this 
changes their behaviour,” Omari Kilobwa, HIV/ 
AIDS coordinator at Handeni District Hospital, 
told IRIN. “They are contracting sexually 
transmitted diseases so they are obviously at 
risk from HIV/ AIDS.”

Kilobwa said that with more education, and 
more meetings, greater numbers of Maasai could 
be made aware of the risks, and the situation 
would not necessarily get “out of control”.

Condoms
Abstinence and faithfulness are not concepts 
immediately accepted in the Maasai 
community, so much so that much of 
Ole Moono’s time is spent explaining the 
effectiveness of condoms in preventing the 
transmission of HIV/ AIDS. However, as in 
many other communities, condoms are not 
universally accepted either.

“The idea that they are helping prevent the 
spread of  AIDS is being accepted, but for many 
women in our community, condoms are also a 
problem,” he said. “For them, sexual satisfaction 
is a result of men ejaculating inside them, so 
they don’t think a condom is right. We are 
trying to discuss this issue and come up with 
a solution.”

The Maasai culture of sharing may still pose 
a potential threat and encourage the spread of 
HIV/ AIDS. But Ole Moono argues that despite 
their deep-rooted traditions, the Maasai have 
acknowledged the new challenge, and do seem 
prepared to adapt.

Källa: IRIN

Masaj  från Tarangire

Maasai rise to the challange of HIV ⁄AIDS
“Consciousness to All “ is the name of an organisation started by Ole 
Moono with the purpose of raising awareness about HIV/AIDS among the 
Maasai.  This is a report from a recent gathering in northern Tanzania.
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between modern and traditional healers 
have been held to discuss cures and an 
effective referral network has been set up.
The link between the collaboration and 
tackling HIV/AIDS was made after Bongo 
Mzizi recognised the similarity between 
the infections that people with AIDS 
experienced and those he was treating.
He asked to be given the chance to use his 
herbs to treat AIDS patients and, before long, 
the patients’ appetites improved, they gained 
weight, and they suffered from fewer infections.
“The original three herbs were Mohogora, to 
increase appetite and reduce fever; Mkusu, for 
skin infections, and Mvuti, which is used to 
help abdominal discomfort,” Bongo Mzizi said. 
“But then we found another, Zingiri, which we 
apply topically to cure oral and vaginal fungus.”
He added, “They work well. In fact, our biggest 
complaint is that people’s hunger comes back 
too much and it became expensive to eat again.” 
The herbs are packaged in powder form. 
Every two weeks some 700 patients receiving 
treatment go to the hospital for their doses and 
take them home where the herbs are boiled 
into a tea.

Unknown remedy
So far, at least 4,000 people have been 
treated by the AIDS working group 
and, although they are not curing AIDS, 
health workers say that there are marked 
improvements in people’s standards of living. 
“A lot of patients are getting relief from 
these medicines,” Dr Justin Nguma, an 
HIV/AIDS specialist with over 20 years 
experience in Tanzania, said. “We don’t 
know exactly what these medicines may 
have that is providing this relief but there is 
some research that is going on and, before 
long, we’ll be able to know what it is.”
Similarly, in a 2002 case-study, the Joint 
UN Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 
described the work of the Tanga AIDS 

Working Group as “an 
outstanding example of 
how positive results can 
be achieved in the fight 
against AIDS by using 
local, culturally relevant 
expertise and resources 
to provide low-cost care 
and prevention for people 
living with AIDS.”
Whatever scientific 
composition of these 
healing herbs, the 
patients who are on 
them appear, for the 
moment, content with 
resorting to the traditional 

Then, an elderly man dips a tin can, which 
serves as a ladle, into the concoction, pours 
some through a sieve and leaves it in a plastic 
bucket to cool. But there is something not 
quite right. The elderly man, a traditional 
healer called Mohammed Kasomo, may 
have the nickname to go with the job - 
Bongo Mzizi, Swahili for the Root Genius 
- but he’s working in a modern hospital 
and wearing second hand designer clothes.
This fusion of the traditional and modern is 
taking place in Tanga, a northeastern region 
on the Tanzanian coast, where the Tanga 
AIDS Working Group is combining modern 
voluntary counselling and testing methods 
with the knowledge of local healers in treating 
opportunistic infections associated with HIV/
AIDS.

Reliance on ancient remedies
Tanga is a region where faith in traditional 
medicines is still strong. With health workers 
estimating that the region has a ratio of 
one doctor to 33,000 people while there is 
one traditional healer to 156 people, this 
reliance is hardly surprising. But the Tanga 
partnership evolved because biomedical 
doctors were worried about the number 
of treatable cases that were being taken to 
traditional healers and only reached hospital 
when it was too late to save patients.
“The idea came from some German doctors 
who were working on the district health teams 
in the area,” Dr. Samuel Mtullu, the AIDS 
working group project coordinator, said. 
“They had a problem because many people 
who had treatable problems were choosing 
to go to traditional healers before coming 
to the hospital. Many treatable cases died. 
So they decided to strike up a relationship 
between the hospital and the healers,” he said.
And, since 1990, traditional healers 
have been receiving basic training in the 
form of seminars. In addition, meetings 

remedies for the treatment of AIDS.
Helen Rafael Madaga, a 46-year-old Tanga 
resident who became infected with the virus 
seven years ago, is one of the patients on 
the traditional medicine. She said that more 
should be done to help its development.
After falling ill, Madaga sought the help 
of traditional doctors and the church 
before deciding to have an HIV test and 
being referred to the AIDS working group.
“I took the herbs once I found out that I 
was infected, I kept on taking them for 
six months and they have helped me feel 
stronger. I now take them only when I feel 
infections coming on and I usually feel better.
I don’t know or care what is in them, but I have 
confidence in the herbs. If I have a problem 
like malaria, and there is a modern treatment, 
I will use that. I have heard of antiretroviral 
[ARV] drugs but we don’t have them, so 
we make do with what we have here. They 
should make the traditional medicines easier 
to take, maybe by making them into tablets, 
because they are very strenuous, especially if 
we are travelling. Then they can also look like 
modern medicine,” Madaga said.

Not a cure, but hope
However, Dr Mtullu is under no illusion 
that they have found the ideal solution. “ 
Inevitably, people do die and, as is common 
all over Tanzania, the stigma attached to the 
disease means that 20 percent of the patients 
do not return to complete the treatment “ he 
said. “Also, many people think that they have 
been cured because they have been freed from 
the infections for some time. Because of the 
language the healers themselves use, it can 
be confusing and the patients are convinced 
they are healed but we insist that this is not 
a cure for AIDS. It is a temporary relief.”
Nonetheless, for the moment, people with 
AIDS are living longer and better lives. And 
observers, and those involved in the project 
alike, are confident that the AIDS working 
group can be an example of a new collaboration, 
where the lack of trust between traditional and 
biomedical health workers is broken down 
and knowledge and experience is shared.
“I am very happy that the Ministry of Health 
has recognised their [traditional healers’] role 
and there is now a unit at the ministry which 
takes care of the interests of the traditional 
healers in an effort to register them and make 
them come forward with their medicines for 
research and development,” Nguma said. 
“As such, if we continue to encourage them 
and work with them, I see traditional healers 
as partners in the development of vaccines and 
treatments for AIDS,” he said.

Källa: IRIN

Ancient and modern unite against HIV
The sight conjures up stereotypical Western images of traditional African 
healthcare: An enormous pot sits on red-hot coals, bubbling away and 
giving off a pungent smell of mixed herbs. A glance inside reveals various 
strips of vegetation, some roots, and a few shreds of bark being stewed up 
in a brownish liquid.
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hon över till att skriva och ge ut barnböcker 
på swahili.

Sin första roman Bränd jord skrev Elieshi på 
engelska – det kändes lättare att uttrycka det 
hon ville säga på engelska, hon kände sig friare 
och kunde utnyttja språkets nyanser. Boken har 
nyligen utgivits på svenska av Tranans förlag. 
Det är en ömsint och djärv berättelse för vuxna 
om kärlek. Nej, det är inte en självbiografi men 
genom starka kvinnor kan hon uttrycka sina idéer 
om relationer av kärlek i stället för makt.

Någon feministisk författare tycker hon inte att 
hon är eftersom det patriarkaliska systemet är lika 
dåligt för män som för kvinnor. Problemet är den 
sociala struktur som undervärderar kvinnor. Ett 
system som dyrkar pojkar marginaliserar dem 
som människor. 

Bränd jord
Bränd jord har väckt stor uppmärksamhet 
i Tanzania. Boken har fått ovanligt många 
recensioner och lovord. Anita Theorell och Per 
Wästberg skrev tidigt om Elieshi Lema och 
romanen i en artikel i DN och rekommenderade 
att boken skulle översättas till svenska. Nu 
arbetar hon på sin andra roman vid sidan av 
sitt arbete som förläggare. Under bokmässan 
i Göteborg mötte Elieshi en intresserad 
publik, flera hade kommit dit särskilt för att 
höra henne och hon fick ett hektiskt program 
med många framträdanden och intervjuer 
däremellan. En intervju sändes i Aktuellt, 

I Tanzania är författaren Elieshi Lema en 
drivande kulturpersonlighet. Hon står bakom 
Tanzanias Cultural Trust Fund, som ägs 
och drivs av kulturarbetare och har arbetat 
för APNET, African Publishers Network. 
Tillsammans med kollegan Demere Kitonga 
äger hon barnboksförlaget E&D Limited. 
E&D står för Elieshi och Demere men också 
för Education och Development. De båda är 
de enda kvinnliga förläggarna i hela Tanzania. 
Förlaget som startade 1998 har hittills givit ut 
100 titlar i upplagor på cirka 5 000 vardera. 
Staten stödköper hälften av upplagan, som 
distribueras till skolor och bibliotek runt om 
i landet.

Genusperspektiv
I de barnböcker förlaget ger ut finns ett uttalat 
genusperspektiv, hennes egna böcker handlar 
om alla barns rätt till utbildning och jämlikhet. 
Hon vågar ta upp tabubelagda frågor som 
HIV/AIDS och könsstympning – och har fått 
ett enormt gensvar från barn och ungdomar 
som vill veta! Barnen är ofta mer medvetna än 
vuxna, menar hon, de törstar efter och tar till 
sig kunskap utan att tyngas av traditioner. Barn 
ställer frågor och kräver svar av de vuxna. ”I 
mina böcker låter jag barn stå upp och tala 
för sig själva. Jag vill ge dem en röst” säger 
Elieshi. 

Förlaget lever på att ge ut läroböcker men det 
som ligger varmast om hjärtat är att ge barnen 
intresse att läsa och hon arbetar därför aktivt i 
olika läsfrämjande projekt, också med svenskt 
stöd. Barnen måste få tillgång till bra böcker 
som engagerar dem annars slutar de läsa när 
de lämnat skolan. Många vuxna öppnar aldrig 
en bok trots att de en gång lärt sig läsa – också 
lärarna som undervisar barnen! 

I skolorna får barnen fortfarande inte någon 
sexualupplysning trots att många barn faktiskt 
börjar ha sex redan vid nio-tio års ålder. Barnen 
förstår inte vad de gör och därför blir unga 
skolflickor gravida och tvingas lämna skolan. 
Barn har rätt att förstå sin egen sexualitet och 
veta hur kroppen fungerar. De måste få göra 
ett eget val, de får inte bli lurade eller tvingade 
till sex. Genom böckerna lär sig barnen också 
hälsa och hygien – så lär de sig att sätta ett 
värde på sin kropp. 

Starka kvinnor
Elieshi växte upp i en familj med starka 
kvinnor – hon kommer från en by på 
Kilimanjaros sluttningar, är chagga och 
har utbildningstraditionen i bagaget. Efter 
skoltiden i byskolan flyttade hon till storstaden 
och började arbeta på bibliotek. Som vuxen 
började hon läsa vidare på universitet och då 
kom också skrivandet igång. En tid studerade 
hon creative writing i USA. Från poesi gick 

och mer kommer i ”Barn och kultur” och i 
tidningen Vi. På Barnängens världsbibliotek 
och Svenska barnboksinstitutet berättade 
Elieshi om sitt författar- och förläggarskap 
ur olika synvinklar. Hon framträdde också 
på Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Jag 
var med nästan överallt och det var lika 
spännande hela tiden – Elieshi har förmågan 
att engagera! 

Roligast – tyckte jag förstås – var när Elieshi 
kom ut till ”mitt” bibliotek i Rinkeby en 
lördag. Där möte hon landsmän och andra 
afrikaner tillsammans med en grupp svenskar, 
som driver projekt i Moshi. En grupp från 
Tanzanias ambassad var där. Många ville 
diskutera möjligheten att använda barnböcker 
i arbetet mot HIV/AIDS och mot förtrycket av 
flickor. ”Hur vågar du ta upp sex i dina böcker? 
Det har ju alltid varit tabu!” Och Elieshi skrattar 
och berättar att det går därför att barnböcker 
inte får så stor uppmärksamhet av vuxna – och 
barnen uppskattar hennes öppenhet!

Barnböcker
I mitt arbete möter jag många – särskilt 
afrikaner – som vill skriva och ge ut 
barnböcker på det egna språket. För dem var 
det värdefullt att ta del av Elieshis mod och 
erfarenheter. Nu skall vi se till att Elieshis 
barnböcker på swahili kommer till Sverige 
– och att de översätts till engelska och 
svenska. Efteråt när vi alla satt tillsammans 
och njöt av den tanzaniska maten fortsatte 
samtalet runt borden - nya idéer väcktes och 
kontakter knöts - vem vet vad som kommer ut 
av detta? Själv drömmer jag om att Elieshi så 
småningom kan få priset till Astrid Lindgrens 
minne – fem miljoner till läsfrämjande arbete 
i Tanzania!

Karin Sohlgren
Man kan beställa boken från förlaget Tranan 
(se www.tranan.nu), för 180 kr + porto.

Författare Elieshi Lema besöker Sverige
Författaren och förläggaren Elieshi Lema har nyligen besökt Sverige. Det 
blev ett viktigt besök med många uppskattade framträdanden på olika 
håll i landet. Hon besökte skolor, bibliotek och bokmässan i Göteborg. 
Ett inslag visades också i Aktuellt på TV. Karin Sohlgren berättar här om 
besöket som hon följde på nära håll.

På bokomslaget Neema Mjengwa, känd av 
våra läsare från Skulptörskolans styrelse.
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Bakgrund 
De nordiska länderna har haft en nästan 40 årig 
och i perioder mycket tät relation till Tanzania. 
Från början var det en biståndsrelation, men 
Norden och Tanzania kom också att samverka 
i kampen mot apartheid i Sydafrika där 
Tanzania var drivande. Norden såg i den 
avlidne presidenten Nyereres politik en 
spegelbild av sin egen dröm - ett rättvist, 
jämlikt och humant samhälle.
Ett gemensamt nordiskt bistånd till 

utbildningssektorn i Tanzania på 1960-talet 
utvidgades under 1970 talet med allt större 
finansiella och mänskliga resurser. Den sociala 
profilen på biståndet, inklusive utbildning, hälsa 
och vattenförsörjning, var viktig för de nordiska 
länderna och sammanföll med Tanzanias egna 
prioriteringar. Enbart Sverige, den största 
givaren till Tanzania efter Världsbanken, har 
sedan 1960-talet bidragit direkt med ungefär 
25 miljarder SEK. Till detta kommer stöd genom 
internationella institutioner. De övriga nordiska 
länderna följer inte långt efter.
Men den tanzaniska utvecklingsmodellen slog 

fel. I början av 1980-talet var krisen ett faktum. 
Detta var inte sällsynt i afrikanska sammanhang. 
Men de nordiska länderna hade investerat så 
mycket i landet, också mentalt i drömmar och 
idéer, att det var svårt att acceptera bakslaget. 
Under 1980-talet drog därför de nordiska 
länderna sig undan. Tanzania sågs mera som 
ett av många andra afrikanska länder och Norden 
följde allt mera Världsbanken och Valutafondens 
strategier för stöd till landet. När Nyerere dog 
hösten 1999 var det tyst i nordiska media. Endast 
få aktörer och institutioner tog del i en reflektion 
över vad vår långvariga relation med Tanzania 
hade betytt för Tanzania, våra egna länder och 
dess människor. Vad kan vi lära av vår relation 
med Tanzania och hur vill vi att den ska se ut i 
framtiden? Varför behöver vi lära av vår relation 
med landet? 

Norden och Världsbanken 
Redan på 1970-talet kunde det observeras 
en förskjutning av vårt bistånd på sådant 
sätt att vår egen industri och kompetens 
kunde dra större fördelar. Men statens roll 
och den offentliga sektorn sågs fortfarande 
som utvecklingskraften. Den kraftfulla 
omsvängningen i globalt tänkande kom 
först tidigt på 1980-talet med Reagan i 
USA och Thatcher i Storbritannien. I detta 
tänkande skulle marknaden, inte staten, 
vara motor i utvecklingsprocessen. De 
flesta internationella institutioner bytte 
perspektiv, inklusive Världsbanken och 
de flesta västliga regeringar. Den nordiska 
modellen utmanades och trängdes tillbaka av 
marknadsperspektivet. Detta syntes möjligen 
först genom biståndsaktiviteten. 

Nyerere ville inte ha IMF:s och Världsbankens 
utvecklingsmodell, inte hellre acceptera dessa 
institutioners roll som global finansiell polis. 
Han ansåg att modellen skulle omöjliggöra 
den sociala profilen i den tanzaniska modellen. 
Nyereres strategi var därför att undvika de 
internationella institutionerna och i stället begära 
utökat stöd från de nordiska och likasinnade 
länderna. Denna strategi drev Tanzania fram 
till november 1984. Då framförde de nordiska 
länderna gemensamt att ett utökat bistånd var 
villkorat av att Tanzania skrev på ett avtal med 
IMF och Världsbanken om marknadsanpassning 
och ekonomisk stabilisering. 

Sannolikt var detta ett svårt beslut för 
många nordiska statstjänstemän och 
regeringsmedlemmar eftersom det också 
innebar en bristande tro på den egna 
utvecklingsmodellen. Det var ett första tecken 
på att det inte fanns idéer och politisk kraft att 
utveckla alternativ till IMF och Världsbankens 
modell. Tanzania började redan 1984 att anpassa 
sin politik och i augusti 1986 skrev Tanzania 
på ett avtal med IMF. Sedan dess har landet 
tillämpat marknadsstrategin.

Nyerere tog konsekvensen av det som hände 
och avgick som president 1985. I stället fick han 
den officiella titeln, Baba Taifa (nationens fader), 
och hade ett stort politiskt inflytande till sin död. 
Valet av Tanzanias nuvarande president Benjamin 
Mkapa 1995, landets förste demokratiskt valda 
president, avgjordes i stort av Nyereres stöd. 
Nyerere är en av få afrikanska ledare som har 
tagit konsekvensen av att hans politik inte kunde 
förverkligas. De flesta politiker i nord kom dock 
att se marknadspolitiken som den enda vägen 
för afrikansk och global utveckling. Ledare och 
politiker i syd insåg att en ändrad ekonomisk 
politik var en förutsättning för utökat stöd.

Vem gick fel?
Efter två decennier av marknads- och 
strukturanpassning i Tanzania och Afrika i 
övrigt, är det möjligt att bedöma erfarenheterna. 
På ett sätt var det detta som skedde under 
Nyereres besök hos Världsbanken i januari 
1999. Enligt en intervju med Nyerere i ”New 

Internationalist” (30 januari 1999) hade 
representanter för Världsbanken frågat honom 
varför det kunde gå så fel med Tanzania 
under hans presidentskap. Nyerere svarade 
att när han avgick som president 1985 gick 93 
procent av alla barn i grundskolan. Detta hade 
sjunkit till 63 procent på slutet av 90-talet och 
samtidigt hade den genomsnittliga inkomsten 
per person nästan halverats. Dessutom, 
hävdade Nyerere, hade Tanzania under hela 
denna period följt de krav som IMF och 
Världsbanken hade ställt för utökat bistånd 
och stöd. ”Vem har gått fel?” var Nyereres 
motfråga till Världsbankens representanter, 
som enligt artikeln blev allt tystare. Hans 
slutsats var att Världsbankens representanter 
borde vara mycket mera ödmjuka och mindre 
arroganta. 

Nyereres bedömning av marknadsanpassningen 
ovan är ofullständig. Men frågan om vem som 
hade gått fel är relevant och den frågan ställer 
Nyerere också till oss, de nordiska länderna. 
Sedan 1984 ställde också vi oss bakom IMF:
s och Världsbankens krav för lån och bistånd. 
Visst gick Tanzanias och Afrikas utveckling 
fel på slutet av 70-talet. Men statistiken för 
de två senaste decennierna visar ingen stabil 
omsvängning. Jordbruksproduktion och
 -produktivitet har inte stabiliserats på en 
tillräckligt hög nivå och fattigdomen, speciellt 
på landsbygden, är kvar på samma nivå. En 
positiv utveckling har dock ägt rum sedan 
mitten på 1990-talet beträffande den ekonomiska 
stabiliseringen. Detta medförde att Tanzania i 
november 2001 gavs tillgång till stora framtidiga 
skuldlättnader. Tanzania har också genom nya 
strategier för fattigdomsreduktion och en 
enhetlig strategi för biståndet fått tillgång till 
utökade lån och gåvor både från Världsbanken, 
IMF och andra givare. Tanzania hålls idag fram 
av många biståndsgivare och internationella 
institutioner som ett positivt exempel för 
andra länder. Men, trots detta är Nyereres fråga 
fortfarande aktuell.

Lärdomar
På något sätt har vi troligen gått fel två gånger 
- först genom vårt kraftfulla stöd till Nyereres 
utvecklingsfilosofi och därefter till IMFs och 
Världsbankens universella marknadsstrategi. 
Vad gör vi nu och vad gör Tanzania och övriga 
afrikanska länder för att undvika att gå fel 
igen? 

Enligt min bedömning är en viktig lärdom att 
varken Norden eller IMF och Världsbanken hade 
svaren, som kunde hjälpa Tanzania och Afrika 
ur deras kris. Tanzanias utvecklingsfilosofi, 
sådan den formulerades av Nyerere, styrdes 
i för hög grad uppifrån utan tillräcklig lokal 
förankring och var på många sätt ekonomiskt 
orealistisk. Betoningen av självhjälp (self-

Lärdomar av Nordens samarbete med Tanzania:

Analys av 40 års utvecklingssamarbete
Kjell Havnevik har i närmare trettio års tid arbetat med forskning 
rörande utvecklingsfrågor  och med särskilt fokus på Tanzania vid 
norska, svenska och tanzaniska institutioner. Sedan sex år tillbaka är 
han professor och ansvarig för ämnet landsbygdsutveckling vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Han har publicerat ett stort antal skrifter i detta 
och närliggande ämnen. 

Nyerere - kritisk mot Världsbankens recept
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reliance) och att bygga utveckling på egna 
krafter förde paradoxalt nog till allt större 
beroende av utländskt bistånd. Den globala 
ekonomiska och politiska utvecklingen var också 
ogynnsam för Tanzanias och Afrikas utveckling. 
Marknadsanpassningen och liberaliseringen 
kunde inte framkalla den strukturella ändring, 
som krävdes för att mobilisera den stora andelen 
fattiga människor, särskilt på landsbygden, för 
landets utveckling.

Hälften av landets befolkning har så låga 
inkomster att de för sin överlevnad i första hand 
är beroende av relationer, lokala institutioner 
och ömsesidigt stöd inom familj och släkt för 
tillgång till mark och naturresurser. För dessa 
människor, som i huvudsak bor på landsbygden, 
har marknaden inte tillräckligt att erbjuda. 
Priserna på jordbruksprodukter har blivit allt 
mera instabila, och eventuella prisökningar 
hamnar ofta i mellanhändernas fickor. Ett 
utökat beroende av marknaden kan för många 
bönder även få negativa konsekvenser om det 
undergräver lokalbefolkningens försörjnings- 
och sociala säkerhetsnät. Detta betyder inte 
att utveckling av olika marknader är fel i 
afrikanska sammanhang. Men genomförandet 
av en marknadsstrategi utan särskild kunskap 
om och anpassning till samhälleliga realiteter 
kan vara ett viktigt skäl till att de ekonomiska 
reformerna i Tanzania och Afrika än så länge 
inte har givit förväntade resultat. 

Demokrati och partnerskap
För att bli uthållig måste Afrikas framtidiga 
utveckling, enligt min bedömning, grundas 
på ett demokratiskt Afrikas egna önskningar 
och prioriteringar, en process som kräver tid. 
Det går inte, som tendensen har varit sedan 
början på 1990-talet, att påtvinga Afrika en 
demokratisering utan valmöjlighet. Men 
Afrika behöver trots detta mera än någonsin 
stöd för sin utveckling. Fattigdomen och HIV/
AIDS och deras samhälleliga konsekvenser 
är utmaningar, som Afrika inte kan hantera 
utan externt stöd. I denna process har Afrika 
behov av att etablera ett partnerskap med 
den del av vår värld, som respekterar de 
afrikanska ländernas gemensamma önskan 
och prioriteringar, vilka kommer till uttryck 
genom en fördjupad demokratisering. Här 
kan de nordiska länderna spela en nyckelroll. 
De nordiska länderna började själva under 
1990-talet reflektera över och utreda 
partnerskapstanken i relationen med Afrika. 
Den infördes mera officiellt mellan Norden 
och Tanzania 1996.
Den svenska regeringen och Anna Lindh tog, i 

samband med sitt ordförandeskap i EU i 2001, 
ett nytt försök att ge kraft till partnerskapet då 
nio afrikanska och de nordiska utrikesministrarna 
möttes i Stockholm. Afrika har fortfarande en 
stor tilltro till Norden på grund av dess avsaknad 
av kolonial bakgrund i Afrika och dess aktiva 
stöd i kampen mot apartheid och under den 
viktiga fasen efter självständigheten. Många 
afrikanska länder, speciellt i öst och syd, ser 

därför de nordiska länderna som någon slags 
”barnmorska” för deras egen utveckling, enligt 
Sydafrikas utrikesminister Nkosanzana Zuma.

Global utveckling – på allvar
Men finns det tillräckligt med ”barnmorskor” 
i Norden? Har inte vår samhällsmodell också 
ändrats väsentligt under de senaste 40 åren? 
Måste inte vi också mentalt förbereda och 
förändra oss för att kunde realisera ett mer 
likvärdigt partnerskap med Afrika? Är det på 
detta fält det brister? Möjligen innebär detta 
att vi också måste ändra vår uppfattning av 
nord-syd relationen, där vi ständigt ger till syd, 
och i stället se denna relation i ett ömsesidigt 
globalt perspektiv. Då behöver vi också 
reflektera över hur vi och våra samhällen 
påverkar det globala systemet, dess livsformer, 
konsumtionsnivå, maktstrukturer, natur och 
klimat. Frågan vad vi kan göra för att reducera 
den negativa effekten av vårt samhällssystem 
för våra egna länder och människor, för tredje 
världen och det globala systemet, kommer 
då att bli allt mera central. Men enligt min 
bedömning behöver också vi hjälp och stöd 
i denna process. Det måste därför etableras 
en relation där vi är öppna för att lyssna till 
och lära av syd – en tvåvägs kommunikation 
mellan mer jämbördiga partner. Blir detta inte 
också konsekvensen av Sveriges nya politik 
för global utveckling, om vi tar politiken på 
allvar?

Vår relation till Tanzania de senaste 40 år, med 
Nyerere och hans filosofi och det tanzaniska 
folket, har sått ett frö till det gemensamma 
perspektivet och den ömsesidiga respekten 
mellan Norden och Afrika. I en alltmer 
globaliserad värld finns det ingen enskild 
ledare, inget land eller region, som har svaren 
på hur en human utveckling kan se ut. Enligt min 
bedömning är det enbart genom gemenskap och 
öppenhet, som det blir möjligt att i vår framtida 
relation med Tanzania och Afrika kan undvika 
att gå fel igen.

   Kjell Havnevik

Ett urval av publikationer rörande Tanzanias 
och Afrikas utveckling av Kjell Havnevik:
Economy an organisation, the case of crafts and 

extractive activities in Rufiji district, Tanzania, 
Institute of Resource Assessment, Universitetet 
i Dar es Salaam 1980.

Program för stöd till utveckling av 
hantverksverksamhet i Rufiji Distriktet, 
Tanzania. Chr. Michelsen Institut, 1982. (med 
Jalibu Mwene-Milao)

Small industry sector study, Tanzania. Studie 
utförd för Sida och Industridepartementet i 
Tanzania, Sida 1985. (med Rune Skarstein och 
Samuel Wangwe.

Tanzania, Survival and Struggle for 
Development. Nordiska Afrikainstitutet 1987 
(bidragsgivare och redaktör tillsammans med 
Jannik Boesen, Juhani Koponen och Rie 
Odgaard)

The IMF and the World Bank in Africa. 
Conditionalities and alternatives. Proceedings 
from international conference. Nordiska 
Afrikainstitutet 1987. (redaktör)

Tanzania – Landstudie og värdering av 
norskt bistånd. Universitetet i Bergen 1988. 
(tillsammans med Finn Kjärby, Ruth Meena, 
Rune Skarstein och Ulla Vuorela)

State intervention and peasant response in 
Tanzania. Universitetet I Bradford 1988, Phd 
avhandling.

Norwegian Commodity Import to Tanzania. 
Trondheim 1988 (med Rune Skarstein och 
William Mmbaga)

Tanzania – Demand for farm implements. 
Nordiska Afrikainstitutet 1989 (med Björn 
Mothander och Finn Kjärby)

A blighted Harvest. The World Bank and African 
agriculture. James Currey Förlag, Oxford. (med 
Peter Gibbon och Kenneth Hermele)

Tanzania - Limits to development from above. 
Nordiska Afrikainstitutet 1993.

Food security in sub-Saharan Africa. Studie 
utförd för Sida, Stockholm. 1996 (med Mats 
Denninger och Marija Brdarski)

Future development scenarios for Tanzania 
and Kenya. Bidrag till Sida 2015 studie. Sida, 
Stockholm 1996.

An Institutional Approach to Rural Development 
in Tanzania. Expert Group on Development 
Issues, EGDI, Sveriges utrikesdepartement. 
1999 (med Mats Hårsmar)

The Institutional Context of Rural Poverty in 
Africa. Seminar proceedings från seminarier 
till ära for IFADs 20 års jubileum. Nordiska 
Afrikainstitutet 2000 (bidraggivare och redaktör 
med Emil Sandström)

Vilka lärdomar kan dagens Rwanda 
dra från Tanzanias erfarenheter med 
landsbygdsetableringer på 1970-tallet. Vardöger, 
Trondheim 2000.

Formative Evaluation of Land Management 
Programme, LAMP, Tanzania. Sida utvärdering. 
2000 (med Anders Tivell och Magdalena 
Rwebangira).

Management of Natural Resources Programme, 
MNR, Tanzania. Mid-term evaluation.
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Åsa har studerat begreppet litteracitet, som 
inte är synonymt med literacy, dvs läs- och 
skrivkunnighet. Det handlar om hur man 
använder det tryckta eller skrivna ordet 
i olika sammanhang. Hon har använt en 
etnografisk-lingvistisk metod i sina studier av 
grundskolor och byar i Karagwe. Hon har gjort 
klassrumsobservationer, djupintervjuer i hem 
och skola, använt frågeformulär och observerat 
och själv deltagit i samtal.
I Karagwe (liksom i övriga delar av Tanzania) 

handlar det om tre språk: engelskan som är högt 
värderad, swahili också värderad och lokalspråk, 
här runyambo, som har låg status.
Man använder engelskan som dominant språk, 

dvs i skolan på rektorns anslagstavla står många 
regler, schemata, statistik och kungörelser på 
engelska men i praktiken är de nonchalerade och 
inte efterlevda. Swahili är undervisningsspråk 
och måste därför läras av alla. Åsa fann att barn 
som levde i större samhällen hade ett försteg 
eftersom de hade erfarenhet av swahili hemifrån. 
För barnen i byarna var det inte lätt att följa 
undervisningen på swahili. Ett sätt att underlätta 
för dessa barn vore att använda lokalspråket 
under de första åren för att lära in swahili. 
Engelskan och swahilin kunde också förekomma 

på skyltar, som bibelspråk på väggen, på bussar, 
på kangor och t-shirts. Funktionen där kunde 
variera från att ge status, “Best bakery” till ren 
dekoration eller besvärjelse “Black is beautiful”, 
“In God we trust”, “Ät mera gröt”. 

Språkanvändningen kunde också finnas i ett 
informellt vuxenutbildningssystem, som till 
exempel i föreningslivet där man lärde sig 
att skriva agendor och protokoll och enklare 
räkenskaper. Även i kyrkan användes swahili 

på detta sätt. Här fanns ett egenintresse och 
ingen examenskontroll utan en undervisande 
interaktion. Annars användes runyambo i 
hemmen och när man möttes socialt. 
I skolan använder man en undervisningsmetod, 

som går ut på att man upprepar och svarar på 
ett förväntat sätt (Literacy without reading, man 
läser efter, härmar, lär sig utantill). Detsamma 
gäller skrivningen, man skriver av från tavlan 
utan att själv skapa orden (Literacy without 
writing). Skrivningen används inte aktivt för 
att anteckna något man vill komma ihåg. 
Det finns en positiv hållning till utbildning 

och en stor språkfärdighet. Det finns berättelser 
och bibliotek men skolsystemet är auktoritärt. 
Undervisningen är abstrakt, lärarna har dålig 
utbildning men arbetar hårt för att hjälpa eleverna 
men inom systemet. Man kan komma långt på 
det här sättet och det vore förmätet att tala om 
för lärarna att eleverna inte läser, de härmar.
Man skall inte bara se det som fattas utan se 

det som finns. Varför är så mycket fel? Det är 
viktigare att lyda än att lära. I Sverige kanske 
det vore bra om ungdomarna lyssnade lite 
mer istället. De etiska frågorna är hela tiden 
närvarande i avhandlingen. 
För att dölja bristerna har man olika safety 

strategies. De går ut på att skyla över och innebär 
att man gömmer sig, struntar i att undervisa 
vissa ämnen eller lektioner, hjälper varandra 
eller skolkar. Språket blir i realiteten ett starkt 
sorteringsinstrument. Den som kan skriva och 
utfärda regler i skrift har ett försteg men det finns 
också exempel på att man genom skrivkunnighet 
kunnat hävda sin rätt och gå emot makten.
Åsa fick mycket beröm särskilt för att ha 

fört fram begreppet litteracitet i ett globalt 

perspektiv. Nu vill hon gärna fortsätta med 
liknande forskning här i Sverige, kanske vid 
högskolan i Dalarna. Hon vill undersöka om 
språkfärdighet är en liknande sorteringsfaktor 
här. Just nu pågår en diskussion om detta här i 
Sverige under titeln “Mål i mun.” I SvD nyligen 
fanns en artikel med titeln “Sveriges språkpolitik 
håller på att kapsejsa” där man bl a skrev: “Ett 
flerspråkigt samhälle behöver språklagstiftning 
och sammanhållen språkpolitik, annars kommer 
starka språk ofelbart att förtrycka de svaga.”

Det var roligt att få vara med på disputationen 
och Habaris redaktion önskar Åsa lycka till och 
välkommen åter som skribent.

Katarina Beck-Friis

Wedin, Literacy Practices in and out of School 
in Karagwe. The case of primary school 
literacy education in rural Tanzania. Centre 
for Research on Bilingualism, Stockholm 
University, 2004.  ISBN 91-7276-952-1

Disputation om läs- och skrivkunnighet
Den 16 oktober 2004 disputerade Åsa Wedin på en avhandling med titeln: 
Literacy practices in and out of school in Karagwe. The case of primary 
school literacy education in rural Tanzania.

räcka år efter år efter år. För det finns ju inget 
slut på dosen. När allt fler smittas kommer 
västvärlden fortfarande stå redo att bidra 
till bromsmediciner? Och ännu kan ingen 
botas. Ännu är den stora frågan att stoppa 
spridningen. 
Ännu skymtas ingen förändring. Allt fler 

smittas. En ung generations hotas. Den framgång 
som Tanzania nu har ekonomiskt hänger på en 
skör tråd. 

Men trots allt...
Information når all hörn av Tanzania. TV, 
radio, tidningar, små hälsocentraler. Alla vet 
vad HIV/AIDS är. Och man förstår hur man 
kan få det. Sakta börjar information bli till ett 
medvetande hos främst ungdomar. Deras syn 
på relationer förändras. Könsrollerna anpassas 
sakta till den realitet som HIV/AIDS innebär. 
En äldre generation stretar emot, men detta är 
oåterkalleligt. Förändringens tid är kommen. 
Öppenheten om sexualitet och relationer ökar 
alltmer. Allt fler vågar ställa sig upp och säga: 
Jag lever med HIV!

Information överallt. Ändå lockas flickor 
till sexuella tjänster. Ändå slutar aldrig 
männen ha älskarinna. Information. Till 
ungdomarna, anser de äldre och fortsätter 
med riskbeteenden. Det händer inte mig. Att 
ta till sig information och använda den för 
att skapa förändring av sina egna handlingar 
är för svårt. Generationerna i medelålder och 
över kommer aldrig att förändra sitt beteende. 
Den är förlorad. 
HIV och AIDS är skam. Få tar steget ut i 

offentligheten. Många som gör det förskjuts 
från sin släkt. Deras sociala nätverk slås därmed 
bort och då de insjuknar i AIDS har de ingen 
som tar hand om dem eftersom staten inte kan 
erbjuda vård. Priset är alltför högt att berätta 
om sitt tillstånd. Alla har någon som dött i 
AIDS i sin närhet. Men ingen säger något. Det 
är följdsjukdomarna som är offentlig orsak. 
Tuberkulos, lunginflammation eller svår malaria. 
Alla vet. Ingen säger något. 
Mediciner ska nu distribueras med 

biståndsmedlen. Men kommer resurserna att 

Organisationer för HIV-smittade växer och 
får en starkare roll i kampen mot spridningen. 
Detta motverkar stigmatiseringen. När alla 
känner minst en som öppet är HIV-smittad, så 
vet man också att det inte är farligt för mig. 
Skammen försvinner. 

Regeringen får nu stöd för  gratis medicinering 
mot HIV. Det som tidigare var en dröm är nu en 
verklighet. Fattiga människor kan få ta del av 
västerlandets framsteg. De kan fortsätta att leva 
trots att de är HIVsmittade. Med medicinerna 
blir HIV inte längre en resa mot döden utan ett 
tillstånd. Alltfler kommer att våga testa sig. Allt 
fler kommer att kunna berätta för sina närmaste 
utan att bli förskjutna. Med mediciner minskar 
stigmatiseringen. 

Visst smittas många varje dag, men i Bukoba 
har man nu följt Uganda. Spridningen minskar. 
Folk har tagit till sig vardagens hot och vill nu 
se framåt.  

En betraktelse av Fredrik Gladh

HIV/AIDS - mellan hopp och förtvivlan
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Fond för arbete mot HIV/AIDS
I juni 2003 undertecknade Svenska 
Ambassaden i Tanzania och Forum Syd ett 
avtal där Forum Syd handhar en fond med 
medel att fördela till tanzaniska organisationer 
och grupper som vill genomföra HIV/
AIDSinsatser i Tanzania. Fonden är på 7 
miljoner kronor under tre år. 

Bakgrunden är att många ansökte om pengar för 
sådana insatser hos Forum Syd, som inte hade 
några medel att fördela. Forum Syd såg att de 
hade en viktig roll att spela då de hade ett brett 
kontaktnät och samarbetsorganisationer som gör 
att de kan nå ut till gräsrotsnivå. 

Sida såg dessa fördelar med en fond för 
gräsrotsorganisationer och gav därför medel 
till denna fond. Målet med fonden är att dessa 
organisationer och grupper ska få eller stärka 
sin kapacitet att arbeta med och driva HIV/
AIDS frågor. Målet är en förbättrad situation 
för de redan sjuka och prevention för de icke 
smittade. 

I Forum Syds uppdrag ingår inte bara att fördela 
medel, utan även att stärka kunskaperna inom 
gräsrotsgrupperna genom att bilda nätverk för 
erfarenhetsutbyten och samarbete.

Forum Syd försöker också nå nya grupper för 
att stödja dem att formulera nya aktiviteter så 
att de klarar att utveckla sitt dagliga arbete med 
HIV/AIDS.

Idag arbetar två personer med fonden, en 
programkoordinatör från Sverige samt en lokal 
programhandläggare. Idag har man gett bidrag 
till elva organisationer. En av dem är MABSTO, 
som Habari skriver om i detta nummer. 

Elisabeth Hårleman, programkoordinatör

HIV-vaccin testas
Ett HIV-vaccin ska nu testas av svenska och 
tanzaniska forskare. Man hoppas kunna hitta 
en väg att minska spridningen av viruset. HIV-
vaccinet är ett resultat av ett nästan 20 år långt 
samarbete mellan de båda länderna.
Vaccinet ska först testas på ett 40-tal friska 
personer i Sverige. Nästa år ska man testa 
det i Tanzania. Problemet med att skapa ett 
vaccin mot HIV har varit att det är flera delar 
i immunförsvaret som måste reagera och bilda 
antikroppar. Nu har man istället använt sig av 
HIVvirusets DNA. Det vaccin som forskarna 
nu prövar är tänkt att användas mot de 
undertyper av HIV som finns i Tanzania. Men 
vaccinet kommer inte att kunna skydda mot 
en infektion. Däremot hoppas man att det kan 

isolera viruset och att förhindra smittspridning 
och också hindra att AIDS utvecklas.

Projektet är unikt eftersom man inte injicerar 
vaccinet med spruta, utan använder koldioxid 
istället. Liknade forskning pågår bland annat i 
Uganda, Kenya, Storbritannien och USA. 

Journalistpris för HIV/AIDS-program 
Betty Mkwassa från ITV - Independent 
Television Limitied, Tanzania, vann 
CNNs afrikanska journalistpris för bästa 
hälsoprogram. Programmen heter ”Ukimwi 
ni huu” (Det här är AIDS). Hon vann för att 
ha tillbringat mycket tid tillsammans med 
HIV-smittade och de som har AIDS och fått 
dem att tala om sin situation. Programmen är 
unika då stigmatiseringen av HIV och AIDS 
gör att många inte vill tala om det. Mkwassa 
lyckas få fram hur en person drabbas inte 
bara medicinskt utan även socialt. Svetan 
arbetar nu för att kunna få en kopia på ett av 
programmen. 

Seminarium om valet i Tanzania
En ny president - en ny framtid? Svetan 
planerar att anordna ett seminarium om 
Tanzanias framtid i anslutning till valet i 
Tanzania i oktober 2005.

Redan nu behöver vi börja planerna innehållet 
och boka medverkande.

Vill du vara med? Vi behöver dig som kan 
ställa upp att vara med i arbetsgruppen för 
seminariet. För mer information och anmälan 
till seminariegruppen, kontakta 

Folke Strömberg tel 08 – 91 73 27

Gratis HIV/AIDS-medicin
“There is no cure for AIDS yet, these drugs 
can only prolong lives,” Mkapa said in the 
commercial capital, Dar es Salaam, during 
the signing of an US $87.9-million grant 
from the Global Fund for Aids, Tuberculosis 
and Malaria. He said more than two million 
Tanzanians were infected with HIV, the virus 
that causes AIDS.

“Among those infected with HIV, more than 
500,000 Tanzanians already have AIDS and are 
in danger of dying within the next few years,” 
he added.

He urged the public to go for voluntary testing 
to know whether or not they are infected.
He added: “A person who lives with HIV/AIDS 
without knowing puts at risk not only his own 
life but also the lives of others. People should 
not become complacent and get contended with 
the drugs. You must protect yourself against 
infection.”

Mkapa pledged that the government would 
increase its funding of the fight against HIV/AIDS.
Access to ARVs is currently limited 
to less than  one (1) percent of people 
living with HIV/AIDS in Tanzania, 
according to Ministry of Health statistics.
At the signing of the agreement, Elhaj Sy of 
the Global Fund said the money would go 
towards improving voluntary testing for HIV 
and distribution of ARVs.

“Stigma, which results in loss of jobs, isolation 
and loneliness, is a major factor undermining 
voluntary testing,” he said.

Elhaj said he hoped more Tanzanians 
would come forward for voluntary testing. 
“With enough commitment, Tanzanians can 
successfully wipe out the AIDS scourge no 
matter how big and challenging the problem 
is,” he said.

In emotional messages at the ceremony, 
representatives of Tanzanians living with 
HIV/AIDS urged the government to 
distribute ARVs fairly to all infected people.
“Our hope is that the funds from the Global Fund 
would mean a better future for all Tanzanians 
living with the (HIV) virus,” Rodgers Nzota, a 
young man living with the virus, said.
According to Mkapa, the grant will be 

used in five main areas, including capacity-
building in voluntary counselling and 
testing in 45 out of 121 Tanzanian districts.
The target is to have at least five HIV counselling 
and testing centres for every 100,000 people 
vulnerable to HIV/AIDS.
“The funds will also support extension of care 

and support to HIV/AIDS and TB patients, 
integration of medical care for TB and HIV/
AIDS patients and increasing the number of 
community-based centres that support people 
living with HIV and TB,” Mkapa said.

He added that the funds would also support 
capacity building for the Ministry of Health 
and its institutions in planning, monitoring 
and evaluating the implementation of national 
AIDS and TB programmes.
                             Källa: IRIN News

Kondomreklam i Tanzania - starka saker!

President Mkapa med Primiärminister Sumaye  
vid Karimjee Hall efter att ha sjösatt fond på 
90 milliarder TSh mot HIV/AIDS, malaria och 
TB. (Photo Leonard Magomba, The Express)
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Mbugua Tarus och Regina Kabue gifte sig 
i stor stil med drygt 300 gäster i St Clara 
kyrka den 5 juni. I uppvaktning ingick en 
stor grupp uppklädda marskalkar, tärnor och 
brudnäbbar.

Bröllopsfesten pågick in på förmiddagen dagen 
efter på Musikhuset i Norsborg med en mängd 
traditionella maträtter, ngoma och dans.

Vigselförrättare var pastor Overa Sahlberg.
Foto ovan och t.v. från 5 juni av Keegan 
Kagui.

Bröllop
i Swahiliförsamlingen
Swahiliförsamlingen har allt sedan den 
blygsamma starten hösten 1992 hållit 
gudstjänst i Klarakyrkan varje söndag. 
Overa är efter några år i Flen nu åter i 
Stockholm och får därmed mera tid att ägna 
åt swahiliförsamlingen. Pastor Beatrice 
Kamau från Kenya har under några år varit 
en god frivillighjälp. Hon kan sedan den 1 
juli, tack vare en praktiktjänst i Klarakyrkan, 
också ägna mera tid åt swahiliförsamligen. 
Carl-Erik rycker in när han har tid för alla 
sina andra engagemang bl a med uppskattat 
gitarrackompanjemang. En ”kantor” är sedan 
länge efterlängtad. Inspirerande musiker 
och predikant var församlingen gäst under 
sensommaren, pastor Macmillan Temu från 
Moshi.

Den 3 juli gifte sig församlingens uppskattade 
sångfågel Eunice Raila med  Lars-Julian 
Nyquist i Salems kyrka något mindre 
storstilat. Bröllopsfesten hölls på Hågelby 
gård i Tumba.

Ett nittiotal personer deltog inklusive hitresta 
mor och bror till Eunice.

Vigselförrättare var pastor Carl-Erik Sahlberg. 
Foto: Laban Mberi


