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ORDFÖRANDENS SPALT
I höst är det val i Tanzania. 

Redan för ett halvår sedan 
började valtemperaturen öka på 
Zanzibar. Det märktes i förra 
numrets tidningskrönika som 
berättade om konflikter och 
utspel av olika slag. Särskilt 
verkar nedbränningarna av kristna 
kyrkor ha skapat osäkerhet och 
nervositet. Myndigheterna gjorde 
allt för att förklara att de skyldiga 
var huliganer och definitivt inte 
muslimska terrorister. Jag tycker 
inte det är så viktigt om det var 
huliganer eller terrorister – men 
låt oss framför allt inte tro att det 
handlar om muslimer eller kristna. 
Enligt min mening handlar det om 
makt och pengar. Uppenbarligen 
är emellertid Zanzibars och 
troligen också Tanzanias 
regeringar påverkade av den 
nuvarande motsättningen mellan 
Allahs krigare och västvärlden. 
Vi måste också ha sprängningen 
av USA:s ambassad i Dar för ett 
par år sedan i minne. Man får 
heller aldrig glömma Zanzibars 
strategiska läge. Öarna ligger 
alldeles för nära fastlandet och 
alldeles för nära arabvärlden för 
att det ska kännas behagligt med 
tanke på den tusentals år gamla 
farvägen från det inre av Tanzania 
till hamnarna på Afrikas ostkust.
Turismen är en annan faktor som 

spelar roll för myndigheternas 
oro. Inkomsterna från den svarar 
för 20% av statens inkomster. 
Om turisterna försvinner från 
Zanzibar p g a terroristhot eller 
våldsbenägna kriminella är det ett 
hårt slag mot ekonomin. Samtidigt 
är turisterna som sådana också 
ett problem. De tär på miljön 
och världsarvet och de tär på 
invånarnas tålamod. Vi kunde i 
förra numrets tidningskrönika 
läsa om myndigheternas vädjande 
till turisterna att inte ha för trånga 
shorts under Ramadhan.

Folke Strömberg

Forskning nästa tema ! 
Hjälp oss!

Nästa nummer av HABARI har 
forskning som tema. Vi söker 
artiklar i ämnet. Det kan vara 
om svensk forskning inriktad 
på Tanzania eller om tanzanisk 
forskning. Eller varför inte om 
tanzaniska forskares resultat 
eller kanske om deras villkor. 
Tipsa oss gärna om var vi kan 
hitta bra material. Ansvarig för 
numret är Folke Strömberg, 
tel 08 91 73 27, e-post anfo-
stromberg@telia.com 
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Pirkko, som är mamma till mina tre yngsta 
barn, startade Svenska skolan 1969. Då 
träffades vi i Dar es Salaam och vi har 
sedan dess levt tillsammans. Efter många 
år som ansvarig för Socialdemokratiska 
Kvinnoförbundets bistånd i Afrika 
bestämde hon sig för att stanna hemma, 
vilket i högsta grad underlättade resans 
planering. Det blev lätt att slå fast att 
det var jag och mina barn som skulle 
resa och inga andra “medföljande”. Så 
här i efterhand är jag helt övertygad om 
att det var en nyckel till att resan blev så 
fantastisk. Far och fem barn i olika åldrar 
var en idealisk grupp.
Att planera en två veckor lång resa är 

både roligt, nödvändigt och lärorikt. Tranås 
resebyrå hade en utmärkt medarbetare, som 
jag bollade med under avsevärd tid. Ganska 
snabbt visste jag i stort vad som skulle vara 
med: Dar es Salaam, Zanzibar, Kilimanjaro 
och Ngorongoro crater. De representerade 
både mina bästa minnen, våra personliga 
upplevelser och det jag tycker varje turist 
bör få ta del av. För mej var återseendena 
av särskilt stort intresse och möjligheterna 
att i olika avseenden jämföra förr och nu. 
Jag hade ju jobbat i Tanzania under den tid 
president Nyerere var hela folkets lärare: 
“Mwalimu”. Jag hade kommit ett halvår 

efter Arusha-deklarationen och hade i 
hög grad identifierat mej med Tanzanias 
Ujamaa-politik, som vi alla trodde skulle 
innebära storartade framsteg. Mitt arbete på 
Kivukoni college som utbildare av ledarna 
inom TANU Youth League var i hög grad 
politiskt. Hemma i Sverige var nästan alla 
från vänster till höger positiva till Tanzania. 
Aldrig har väl något svenskt biståndsland 
haft ett så brett folkligt stöd och ingen ledare 
har mötts av så stor tillit och beundran som 
Nyerere fick från hela folkrörelsesverige. 
Nu var jag självklart medveten om att 
läget var ett helt annat här som där! Med 
allt detta i bagaget var det inte så svårt att 
knyta ihop trådarna med logistik, hotell och 
avvägningar mellan badliv och aktiv turism. 
Vi fick ihop ett paket, där totalpriset för 
var och en låg omkring 20 000 kronor. Vi 
reste i juni, dvs. före högsäsong. Ja, det är 
en resa man gör en gång i sitt liv, men jag 
betraktade det som ett “förskott på arvet” 
och stod för merparten av utgifterna och 
det ångrar jag inte en sekund.
Så var vi då i Dar med hjälp av KLM. Vi 

möttes av vår chaufför och så kom det att bli 
under hela resan - allting fungerade enligt 
planerna. Vårt utmärkta hotell Peacock finns 
vid Mnazi mmoja, på historisk mark för 
mej och Tanzania, nära Institute of Adult 

Mitt livs bästa resa 
Sommaren 2002 återvände jag med mina fem barn till Tanzania. Jag 
hade inte varit “hemma i Tanzania” på över 20 år. Anna (42) hade gått 
i International School både på lågstadiet och högstadiet. Nicke (38) var 
med första gången som treåring och andra gången som elev på Svenska 
skolans mellanstadium. Emil (31) var med andra gången med start som 
tvååring, medan Erik (29) anlände tre veckor gammal och Emma (25) 
bara hört talas om Tanzania.

Education och på bekvämt gångavstånd till 
centrum. För de tre yngsta var det mesta 
ganska exotiskt. Jag kunde konstatera 
att det kändes hemvant att promenera på 
Independence Avenue från Clock Tower 
till Askarimonumentet. Vänligheten och 
skratten fanns där, de många försäljarna 
och bristerna i gatuunderhållet. Det var 
beklämmande att se gamla fina Kilimanjaro 
hotell som ett sorgligt spökmonument och 
trevligt att gå till National museum som 
alla brister till trots har sin diskreta charm. 
Annars kändes det just så naturligt som det 
är att återvända till en stad, där man bott i 
4 år och besökt ytterligare några gånger. Vi 
besökte Nickes gamla skola vid Morogoro 
Stores, där Tinga-Tingamålarna fortfarande 
lever och vi badade både vid Oyster Bay 
och ute vid Silver Sands, under ett par år 
vårt stående utflyktsmål på söndagarna. Vi 
lyckades hitta vår gamla glassbar ”Sno-
Creame” och minnena flödade.
Ett minnesrikt inslag blev vår vän Steven. 

Emma hamnade bredvid honom på flyget 
Amsterdam - Dar es Salaam. Han var 25 
- 30 år gammal och studerade media på ett 
amerikanskt universitet. Han berättade att 
han var masaj. I USA saknade han mest 
sin mamma och doften av kospillning 
runt hennes hydda! Vi gav honom vårt 

Vilken resa! Nicke, Erik, Emil, Emma och Ingemar vid hemkomsten
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gå fram till receptionen, där jag förklarade 
att jag jobbat på Kivukoni för 35 år sedan 
och att jag nu ville visa det för mina barn. 
Misstänksamheten var stor tills jag droppade 
namnen på några av mina kollegor då: Daudi 
Mwakawago, Ngombale - Mwiru, Gislar 
Mapunda. Kunde det vara möjligt att den 
här svensken hade jobbat ihop med dessa 
sedermera högt uppsatta personer?
Då säger en röst i ett hörn: ”Jag känner den 

mannen!” En övervintrad f.d. vaktmästare 
kunde identifiera mej. Det var en höjdare och 
sedan var gästfriheten stor och nuvarande 
rektor ställde med glädje upp för ett samtal 
och en rundtur. Vi fick veta, hur man i dag 
var Academy of Social Sciences, fjärran 
från TANU-tidens utbildning av politiska 
kader och han lyssnade med stort intresse 
på mina utläggningar från ”good old days”. 
Mina barn sa efteråt att jag aldrig levde upp 
så till den milda grad som under timmen på 
Kivukoni. Det stämmer helt säkert. Bara att 
få stå i de gamla lektionssalarna med fri 
utsikt över Indiska Oceanen väckte ljuva 
minnen.
Vi hade alla sex bott på Simba road 11 

på universitetsområdet. Besöket där var 
något av en chock och det gäller mer eller 
mindre hela det stora och vackra området 
på kullarna utanför stan. När jag hade min 
arbetsplats där vid mitten av 70-talet, så var 
det ett mycket snyggt och väl underhållet 
universitet. Vid minsta fel på vår bostad 

kunde vi kontakta en serviceenhet som 
tog hand om stopp i avlopp, söndrigt 
moskitnät och liknande. Det kändes som ett 
privilegium att få ett rymligt och trevligt hus 
där. Nu verkade det som om inget underhåll 
alls hade skett under mer än 25 år. Vi fick 
titta på vårt gamla hus och blev bedrövade. 
Nicke brukade jaga varaner i närområdet. 
Nu var kor införlivade som husdjur för att 
klara försörjningen.

Med ett litet nätt flygplan tog vi oss 
vidare till Zanzibar. Det var mitt femte 
besök och jag är fortsatt fascinerad. 
Första gången kunde jag med pengar från 
SSU bjuda mina studenter på en mycket 
intressant studieresa. Vi betraktades som 
rätt betydelsefulla och fick bl.a. träffa 
president Karume. Jag kunde summera 
intrycken i artiklar, som flera tidskrifter i 
Sverige gärna tog in, eftersom det i stort sett 
inte fanns någon information om Zanzibar 
här hemma. Alla som varit på Zanzibar 
brukar genomföra samma grundprogram 
med Gamla stan. (Stenstaden) som första 
punkt. Den ingår i Unescos Världsarv och 
rymmer mycket och fascinerande historia. 
Viktigt restaureringsarbete pågår. De 
vackra dörrarna, kistorna och den starka 
muslimska prägeln är slående. Ett besök vid 
sultanens harem, traditionellt båtbygge och 
kryddturen hör bara till och känns givande 
också femte gången! Vi bodde på gamla 
fina Tembo hotell, bara det en upplevelse. 
Man väntade sig nästan att möta Stanley 
i lobbyn.

Sedan var det dags för lite turistiskt badliv 
förlagt till mycket attraktiva Zanzibar 
Safari Resort med trevliga bungalows och 
god service, som blev ännu bättre för oss 
försäsongs-gäster. Emil, Nicke och Anna var 
ute på storfiske annars var det just så ljuvligt 
avslappat som det nästan bara kan vara vid 
Indiska oceanen. De tre dagarna där var helt 
lyckade och låg väl inplanerade före nästa 
stora rese- och upplevelseetapp.

Det är 60 mil upp till Kilimanjaro. Vi hade 
bestämt oss för att låta oss transporteras 
i bil. Avsikten var att vi skulle uppleva 
lite vanligt liv och landsbygd av olika 
slag. När vi tog dagens långa rast uppstod 
viss diskussion om varför vi inte valt ett 
mera bekvämt sätt att färdas. ”Men tänk 
på alla de klimatzoner vi passerat, alla 
olika grödor, alla olika människor”, sa 
Nicke och då var det som om saken var 
klar. Vi anlände till Capricorn hotel, som 
ligger i området där bestigningarna av 
Kilimanjaro börjar. Av olika skäl hade vi 
uteslutet sådana övningar. Det var kallt och 
regnet öste ner. Det var nästan lite trevligt. 
Nästa morgon slutade det att regna och vi 
gav oss ut på en flera timmar lång vandring 
under guiden Ndugos ledning. Nu var vi i 
chagga-land med mycket kaffe, rik grönska 
och ett stiligt vattenfall. Under tiden förde 
vi intressanta samtal med Ndugu, som hade 
friska synpunkter på det mesta alltifrån hiv/
aids till skolan i Tanzania.

telefonnummer och sa att vi kan väl ta 
en öl ihop någon kväll. Han ringde och vi 
bjöd honom och hans svåger på middag 
utomhus en sådan där riktigt afrikansk 
kväll. Det mest hjärteknipande var, när 
Steven berättade att han under flera års 
studier i USA aldrig hade blivit hembjuden 
till en amerikansk familj. Nu träffade han 
en svensk familj och vi hade en lång 
och mycket givande kväll med många 
intressanta samtalsämnen. Jag tror att 
mina barn den kvällen förstod varför jag 
så många gånger känt så stor värme och 
glädje i mötet med tanzanier.
Utflykten till Kivukoni college blev 

minnesvärd. Först färjan över med den 
härliga utsikten över hamninloppet och 
en och annan Dow bland de stora båtarna. 
Väl på rätt sida tog vi min vanliga väg åt 
höger bara för att snabbt bli bortmotade av 
ett par marinofficerare, som förklarade att 
vi befann oss på ,militärt område, som vi 
omedelbart borde lämna. Några unga män 
med rätt tvivelaktiga utseenden lovade att 
fixa biltransport via en omväg. Jag ville 
ju definitivt till min första och mest 
fascinerande arbetsplats, så vi stuvades 
in med tre grabbar och for iväg på något 
som med god vilja kunde betraktas som 
någon slags byväg. Emma sa, att hon var 
livrädd.
Men vi kom fram och möttes av en vaktkur. 

Jag och vår ”reseledare” fick tillstånd att 

Ingemar Sallnäs tillbaka till Kivukoni College 38 år efter att han jobbade där. Här 
tillsammans med nuvarande rektorn
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nu ville göra den här resan med alla mina 
barn och visa dem det Tanzania jag tyckte 
så mycket om. Det var en fin upplevelse 
att möta deras glädje. Någon tyckte rent av 
att detta var ”ujamaa” i den ursprungliga 
betydelsen ”familyhood”/ familjekänsla. Så 
kändes det också. För mej var det bästa 
den starka sammanhållningen i vår grupp. 
Planeringen hade inneburit att den äldsta 
dottern Anna fick dela rum under hela resan 
med den yngsta. Emma. Det innebar att 
två systrar hittade varandra efter många 
år med skilda adresser och stora avstånd 
i ålder och mil. Jag fick rå om en son i 
taget, då vi delade rum växelvis. Resten 
var lämnat åt förhoppningar om att skilda 
åldrar, intressen och temperament skulle 
samsas väl. Det blev helt enkelt fantastiskt 
bra. För oss alla ett minne för livet. Mitt 
livs bästa resa.

Text och foto: Ingemar Sallnäs

Nästa ställe var Eqator hotel i Arushas 
utkant. Solen sken och blomsterprakten 
var påtaglig. Vi handlade och såg på stan. 
En viktig sak var att hitta det ställe, där 
vi kunde se finalen i fotbolls-VM mellan 
Brasilien och Tyskland. Nästa dag bar 
det iväg till Ngorongoro crater, som jag 
tycker är det mest fantastiska ifråga om 
natur- och djurupplevelse. Ilbora lodge 
var ännu en stor och positiv överraskning. 
Det överträffade klart vad jag upplevt vid 
tre tidigare besök vid kratern. Det är lite 
underbart att någon gång få känna sig som 
lyxturist! Det började lite försiktigt med 
elefant, bufflar, zebror, antiloper, hyenor och 
schakaler och kulminerade i noshörning och 
lejon på riktigt nära håll. Ngorongoro crater 
är fortfarande det närmaste Edens lustgård 
jag har upplevt. Vi passerade Arusha, såg 
Brasilien vinna med 2-0 och flög hem 
till Stockholm från Arusha International 
Airport.

Av det jag hittills skrivit framgår sannolikt, 
att vi fick uppleva allt det vi ville och att 
alla researrangemang fungerade fullständigt 
perfekt. Ja, vi var magsjuka också, förstås! 
Imodium gjorde att vi i stort sett hade 
någon dag var med problem. Det är 
det enda som finns att tillägga om våra 
problem. Att Tanzania ännu inte blivit 
vad vi en gång hoppades det visste jag 
ju före resan. I grunden var förhållandena 
och människorna sig snarare mera lika än 
väntat. De mänskliga mötena var ofta stora 
upplevelser. Till min egen och ännu mer 
mina barns förvåning, rann min swahili bara 
till, när jag åter var i rätt miljö. Som öppnare 
för att nå människor fungerade det alltid 
suveränt. Ibland underlättade det dessutom 
rent praktiskt. Gång på gång förklarade jag 
på swahili för tanzanier vi träffade, att detta 
var mina fem barn, att jag arbetat i Tanzania 
på Kivukoni och universitetet och att jag 

Ingemar med ressällskap har återfunnit Dar es Salaams första glassbar

Ingemar Sallnäs, född 1934. 
Arbetade 1967-69 på Kivukoni college, 
TANU-partiets folkhögskola för 
ledarutbildning. Under åren 1973-75 lärare 
på Institute of Adult Education, University 
Dar es Salaam. Ingick tillsammans med 
Barbro Johansson i “Working Committee” 
för folkhögskolor i Tanzania. 
Arbetsåren i Tanzania är utförligt 
beskrivna i antologin ”och världen 
växte, biståndet som vi minns det”, Sida-
seniorerna 1999. Där beskrivs Tanzania 
under dess ”guldålder” av Folke Albinson, 
Johan Norbeck, Gunnar Rydström samt 
Pirkko och Ingemar Sallnäs.
Svensk-Tanzaniska föreningens andre 
ordförande och flitig föreläsare om 
Tanzania under många år.

Resa längre bort?
Söker Du en pålitlig resebyrå? Då är vi rätt val!

Vi erbjuder:
Kunskap   Erfarenhet  Specialpriser (Raptim)

Världen börjar i Tranås!
Välkommen!

Europa 0140 - 122 80    
Afrika 0140 - 141 80

Övr. världen 0140 - 199 80   
E-post: info@tranas-resebyra.se

www.tranas-resebyra.se

SPECIALITET: Flygresor till biståndsländer

Konsulter för
internationella uppdrag

 och utvärderingar

Företagsevenemang?

50-årsfest?

Bjud på modevisning!

www.watatu.se
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Hållbar turism?

Efter att ha besökt en del av Tanzanias 
klassiska turistmål som Serengeti och 
Ngorongoro liksom stränderna vid 
Indiska Oceanen så ställer man sig 
onekligen frågan om Tanzanias turism 
är på rätt väg – är den långsiktigt hållbar 
och hur påverkar den lokalbefolkningen. 
Det var också den fråga som dominerade 
under ett seminarium som arrangerades 
av Världsturistorganisationen i Arusha 
i september 2004. Och svaret är som 
väntat – turismen i Tanzania är liksom 
på alla andra platser på jorden långtifrån 
hållbar men med stora förutsättningar att 
kunna utvecklas i en positiv riktning. På 
seminariet presenterades också många 
goda exempel från olika afrikanska länder 
på små lokala turistsatsningar som man 
anser ha gett ett bra bidrag till utveckling 
av lokala ekonomier. Men verkligheten 
innehåller tyvärr också många exempel 
på motsatsen – turistsatsningar som är 
förödande för såväl natur som kultur.

Turism – lönsamt för vem?
Turisttillströmningen till Tanzania har 
ökat mycket kraftigt de senaste åren och 
denna säsong förväntas en rekordnotering. 
Enligt samtal med turistguider i Serengeti 
och Arusha så gissar man på en 
fördubbling i år av antalet resenärer vilket 
också bekräftades av att allt är fullbokat 
i Serengeti och Ngorongoro. Det kan till 
och med vara svårt att få en tältplats. En av 
anledningarna till den kraftiga ökningen 
är att man nu tar marknadsandelar från 
grannlandet Kenya och det har flera 
orsaker, t ex att alltfler inser att det finns 
mycket mer djur att se i Tanzania, att 
det numera finns många fina lodger och 
hotell, kunniga och professionella guider 
och reseföretag, att vägen från Arusha till 
Ngorongoro är nybyggd vilket gör resan 
snabb och bekväm och att säkerhetsläget 
anses bättre än i Kenya. Men ökningen 
beror också på att totala antalet resenärer 
till regionen ökar stadigt. Den grupp som 
ökar mest f.n. utgörs av amerikaner som 
nu vågar åka ut igen. Även japaner och 
andra asiater börjar hitta hit.
Turismen är redan idag en viktig 

inkomstkälla för Tanzania. Den står för 
16 % av bruttonationalprodukten och 
25 % av inflödet av utländsk valuta och 
förhoppningarna på officiellt håll om 
att dessa siffror ska öka och därmed ge 
välfärd till landet är förstås stora. Frågan 
man ställer är dock vem som får del av detta 
inflöde av valuta och hur mycket strömmar 
ut igen. En mycket stor del av hotellen i 

Tanzania är utlandsägda. Det sydafrikanska 
hotellägandet har ökat mycket kraftigt 
under senare år. Andra stora utländska 
investerare i turistsektorn kommer från 
arabländer och Italien. Men visst skapar 
turismen även lokal sysselsättning och 
därmed inkomster. Frågan är väl bara 
hur mycket och vem som gynnas av olika 
turismlösningar. Tyvärr saknas bra statistik 
för att ge några entydiga svar.
Ända till för några år sedan var det 

tabu att tala om turismutveckling som 
fattigdomsbekämpning men nu håller en 
omsvängning på att ske. Genombrottet kom 
nyligen med Världsturismorganisationens 
rapport ”Tourism and Poverty Alleviation 
– Recommendations for Action”. I den slås 
fast att turistindustrin om den utvecklas 
rätt kan bidra till att lösa fattiga länders 
utveckling. Detta förutsätter bl.a att:
• De fattiga människorna involveras aktivt 

genom anställning inom turistnäringen
• De fattiga människorna ges tillträde till 

försäljning av varor och tjänster inom såväl 
den formella som den informella ekonomin 
(etablering av småskalig turistnäring)
• Skatter och avgifter på turistinkomster 

omfördelas på ett rättvist sätt i samhället.

Vad tål naturen?
Den kraftigt ökade turismen till 
nationalparker som Serengeti är ju 
positivt på många sätt eftersom det 
skapar sysselsättning och ger inkomster 
till landet. Men det finns också baksidor 
i form av föroreningar till vatten och 
luft, ökat markslitage och kanske även 
stressade djur. Och om turisterna blir 
för många så man knappt kan ta en bild 
på ett lejon utan att också få med en bit 
av en annan Land-Rover eller turist– hur 
många turister tröttnar då och drar vidare 
till mer orörda platser. Tack och lov så har 
man långt till en sådan kritisk punkt vad 
gäller Tanzanias nationalparker men man 
kan snart hamna där om man inte ser upp. 
Antalet lodger och camper ökar ständigt 
och även om parker som Serengeti är 
mycket stora så kanaliseras turisterna 
längs de få vägar som finns. Och med 
kommunikationsradions hjälp så vet 
genast alla guider var ”the big five” håller 
till. Men som tur är så är man ganska 
restriktiv med ”off-road”-åkning än så 
länge. Men man diskuterar att bygga ut ett 
mer finmaskigt vägsystem i Serengeti och 
om man gör det så uppstår givetvis frågan 
vilka konsekvenser det får. Alternativ till 
att förflytta sig med bil finns förstås. Gå-

safari börjar bli populärt inte minst runt 
Ngorongoro och det har ju inte samma 
negativa konsekvenser. Dessutom är det 
ett bra sätt att involvera lokalbefolkningen 
i turistnäringen. Cykling med mountain-
bike har också börjat erbjudas på några 
få ställen. Man har också börjat flyga 
med varmluftsballong i Serengeti och 
det kanske kan vara ett alternativ till att 
bygga nya vägar. Även en ny teknik med 
vätgasdrivna luftskepp har framförts som 
en framtida lösning att förflytta turister i 
Afrika men den är fortfarande för dyr. 
Stressade djur – finns det sådana? Ja det 

vet man väl ganska lite om eftersom det 
finns få studier om detta. Det finns dock 
uppgifter från Amboseli nationalpark i 
Kenya som tyder på att Cheetah-stammen 
har minskat p.g.a. att turistanhopningen 
har stressat djuren så att de inte orkar 
jaga. Man har också noterat att djuren lagt 
om sina jakttider från morgnar och kvällar 
till mitt på dagen för att få vara ifred från 
turisterna.
Vad gäller den traditionella sol-och-

badturismen som också Tanzania erbjuder 
så är miljöeffekterna från andra länder 
väl kända i form av orenat avloppsvatten, 
överfyllda soptippar och stinkande avgaser 
som förpassat forna turistparadis till 
överexploaterade turistgetton. Med terrorhot 
och naturkatastrofer i färskt minne har vi 
också blivit varse nya hot. Till de gamla 
klassiska fyra S:en Sol, Sand, Sprit och 
Sex har ett femte S – Säkerhet adderats. 
Detta ställer helt nya krav för de länder som 
hoppas utveckla sin turism. Det visar också 
på de stora risker som ett land försätter sig 
i om man gör sig alltför beroende av en 
enda inkomstkälla. Vad gör man den dag 
som turisterna väljer att stanna hemma eller 
åker till en annan destination? Tsunami-
katastrofen kommer sannolikt att innebära 
en omvärdering av hur man i framtiden 
planerar nya kustnära turistanläggningar. 
Exempelvis har man sett hur platser med 
orörda mangroveträsk och strandnära 
markvegetation har klarat sig mycket bra 
från tsunamieffekter. Det är därför trist att 
se hur exempelvis hotellexploateringen i 
Bagamoyo har inneburit att man rensat bort 
stora delar av mangroven för att ge plats till 
en liten strandremsa. Frågan är hur många 
år den finns kvar där och om turisterna vill 
bada i det leriga och smutsiga vattnet.

Förstör turisten lokala kulturer?
I många sammanhang så har masajerna 
lyfts fram som turismens offer men 

Turism kan innebära både hot och möjligheter för människor och natur och 
för ett lands utveckling. Alltfler börjar inse att det inte är turism som leder till 
utveckling utan att det är ett lands utveckling som kan göra turismen lönsam. 
I denna artikel tar Tommy Månsson upp en del av de kritiska frågeställningar 
man ställs inför när man diskuterar turistutveckling i Tanzania.
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frågan man ställer sig nu är om detta 
är en rättvis bild. Masaj-kulturen lever 
fortfarande samtidigt som många masajer 
har fått utbildning och tillträtt ledande 
befattningar. Många masajer har också 
idag sin utkomst från turistnäringen inte 
bara som souvenirförsäljare utan också 
som kvalificerade naturguider och som 
anställda inom hotellnäringar. En icke 
obetydlig andel av turistinkomsterna i 
ett område som Ngorongoro kommer 
också den lokala masajbefolkningen 
tillgodo. Ngorongoro drivs nämligen 
inte som en vanlig nationalpark utan 
som en självständig organisation där 
lokalbefolkningen är delägare och som 
är med och beslutar om vad intäkterna 
ska användas till. Masajerna har sen långt 
tillbaks varit aktivt involverade i parkens 
långsiktiga utveckling. Numera finns 
även en turist-boma där masajerna turas 
om att sälja sina souvenirer och visa upp 
sin lokala kultur. Intäkterna fördelas dels 
efter insats och dels genom avsättning till 
gemensamma utvecklingsprojekt.
Så även om avarter med förödmjukande 

tiggeri och försäljning längs turistvägarna 
fortfarande förekommer så uppger masajerna 
själva inte detta som det stora problemet. 
Den fråga som utgör det stora hotet idag är 
istället att stadsbor köper upp eller lurar till 
sig masajmark. Det som sedan händer är att 
ny mark börjar odlas och detta försvårar 
för masajerna att förflytta sina djur mellan 
olika betesmarker. I vissa områden som 
runt Tarangire-parken så försvåras också 
den årliga migrationen av vilda djur. 

Är ekoturism lösningen?
Ekoturism är ett slitet och missbrukat 
ord som långt ifrån alltid innebären 
garanti för att resandet är hållbart. Men 
om vi utgår ifrån exempelvis Svenska 
Ekoturismföreningens tio budord om 
ekoturism så har ekoturismen stora 
möjligheter att lösa många av turismens 
avigsidor även för ett land som Tanzania.
Någon motsvarighet till den svenska 

ekoturismföreningen finns tyvärr ännu inte i 
Tanzania. Det finns däremot en organisation 
för “kultur- och byturism” – Tanzania 
Association of Cultural Tourism Organisers, 
TACTO (www.infojep.com/culturaltours).  
TACTO fungerar som ett nätverk för ett 
tjugotal lokala program runt om i landet 
och där man idag genomför turistpaket med 
lokalbefolkningens aktiva medverkan. De 
platser som ingår är bl.a  Babati, Hanang, 
Engaruka, Gezaulole, Ilkiding’a, Kisangara, 
Longido, Machame, Mamba, Marangu, 
Mbeya Area, Mkuru, Monduli Juu, Mto 
wa Mbu, Mulala, Ng’iresi, Pare, Pangani 
och Usambarabergen.. På dessa platser 
erbjuds resepaket med lokala guider och 
där resandet framförallt sker till fots och 
med inkvartering hos familjer och små 
lokala gästhus. En tredjedel av intäkterna 
går till en lokal byutvecklingsfond där 
byns medlemmar själv styr över hur 
pengarna används. De mest frekventerade 

destinationerna är f.n. Mto wa Mbu och 
Usambarabergen som årligen besökes 
av drygt tusen turister vardera. För 
Usambarabergen innebär det ett årligt 
tillskott till utvecklingsfonden på drygt två 
miljoner Tsh. I ett Newsletter från TACTO 
intervjuas en lokal kulturguide, Anna Shauri 
från Usambarabergen:
”Actually we started from the grassroots. 

When Marcel from SNV
 
came here with the 

idea of Cultural Tourism, it was a dream. We 
worked with him to set the routes, to prepare 
advertisements, to talk to the people and 
even to open a little information center at 
the bus stand. That was in 1996. At the end 
of that year we received our first clients. It 
was a small group. It was Christmas when 
this group came and it was so exciting for us 
to do this work for the first time. And from 
that Christmas tour we got the spirit to go 
on. I think now we have made Usambara 
lead the Cultural Tourism activities. Every 
year we get over a thousand clients, some 
of whom stay with us for more than three 
days. But a big thing I would say about us 

is that the guides are quite active. They have 
joined hands with the lodge owners to form 
the Friends of Usambara Society”.

Bahari Beach utanför Dar es Salaam med strängar av stenblock för att förhindra 
erosionen av sandstranden. Foto Bengt Eresund.

Boskap vid masajbyn Emporee i Arusharegionen. Foto Bengt Eresund

Svenska Ekoturismföreningens 10 
budord om ekoturism

1.  Den ekologiska och sociala 
bärkraften ska vara styrande

2.  Alla reseföretag bör utse en 
miljöansvarig och upprätta en miljöplan

3.  Miljöåtaganden gäller även 
underleverantörerna

4.  Välj miljöanpassade boendeanlägg-
ningar

5.  Verkligt kunniga guider är avgörande

6.  Gynna den lokala ekonomin

7.  Påverka resenärerna till en respektfull 
attityd

8.  Köp inte deras liv!

9.  Ekoturism kräver bra information till 
resenärerna

10.  Ekoturism ska bidra till naturskydd 
och lokal utveckling
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gymnasieskolans ram. Vidare skall ett 
ömsesidigt kunskapsutbyte leda till att 
karaktärsämneskurser och kursplaner på 
respektive skolor utvecklas.

Innehåll och ömsesidighet
Skolorna ska kunna utbyta reella 
kunskaper och erfarenheter inom 
områden som fjällsäkerhet, friluftsteknik, 
turismkunskap, ledarskap, jakt- och 
viltvård, miljö och varaktig naturturism. 
Mweka College och Kilimanjaro 

National Park har uttryckt önskemål om 
kompetensutveckling i fjällsäkerhet och 
miljöfrågor. Antalet turister har fördubblats 
de senaste åren vilket har skapat stora 
problem vad gäller livräddning, säkerhet vid 
klättring och nedskräpning vid Kilimanjaro 
National Park. 
Vidare har Naturbruksgymnasiets jakt– 

och viltvårdselever samt guideelever på 
gymnasiet önskemål om breddad kompetens 
inom viltvård och parkförvaltning som 
Mweka College kan erbjuda. I Tanzania 
finns även omfattande biståndsprojekt inom 
skog som i allra högsta grad är intressant 
för elever på programmet skog. 

Deltagande elever
Deltagande elever går på programmen 
Naturguidning – Vildmarksturism, 
Sportfisketurism samt Skog & Jakt. 
Eleverna är med och planerar och 
formar innehållet i de tre kurserna 
inom individuellt val som ingår i 
projektet. Kurserna är Global Miljövård, 
Internationella Relationer och Turism 
och resor. Ett par elever har i uppdrag 
att dokumentera vad som händer i 
projektet och det görs genom att hålla 
en anslagstavla på skolan aktuell med 
bilder, information, tidningsurklipp, fakta 
om utvecklingsländer i allmänhet och 
Tanzania i synnerhet. 

Skolorna kom överens om att starta upp 
ett utbyte med elever och personal under 
förutsättning att Naturbruksgymnasiet 
kunde finna en finansiering som var 
godtagbar.
African College of Wildlife Management 

startade utbildningar av parkvakter, 
natur och vildmarksguider redan 1963. 
Idag erbjuder skolan specialkurser i 
wildlife management, certificate in 
wildlife management, diploma in wildlife 
management och postgraduate diploma in 
wildlife management.
Skolan erbjuder också kortare kurser inom 

områden som jakt- och viltvård, ekologi 
och naturturism. Naturbruksgymnasiet i 
Älvdalen bedriver liknande utbildningar på 
såväl gymnasie- som vuxennivå och därför 
finns många fördelar med ett samarbete 
mellan skolorna och man satsar på ett 
långsiktigt samarbete. 

Regeringsuppdrag
Myndigheten för Skolutveckling 
har fått regeringens uppdrag att 
utveckla former för samarbete 
mellan svenska gymnasieskolor som 
erbjuder program med yrkesämnen 
och motsvarande utbildningar i vissa 
utvecklingsländer. Skolorna får då 

utifrån sina förutsättningar och idéer, 
starta och driva ett samarbete med en 
skola/verksamhet i ett utvecklingsland 
som har ett liknande utbildningsinnehåll 
som de gymnasieprogram den 
svenska skolan har valt att prioritera. 
Grundbultarna i samarbetet är innehållet 
i utbildningen, ömsesidighet mellan 
parterna och långsiktighet i samarbetet. 
Naturbruksgymnasiet i Älvdalen är en av 
de prioriterade projektskolorna

Projektbeskrivning
Syftet med projektet för Naturbruks-
gymnasiet i Älvdalen är att genom 
samarbetet med skolan i Tanzania vidga 
de deltagande elevernas vyer, få dem 
att tänka och agera mer globalt, väcka 
ett större intresse för språkstudier, öka 
förståelsen för andra länders människor 
och kulturer och på så sätt motverka 
rasism och främlingsfientlighet. Målet 
med deltagandet i SMUL-projektet 
(samarbete med utvecklingsländer på 
gymnasieskolan), är att arbeta vidare 
på kontakterna med Mweka College 
samt att genom inhämtade kunskaper 
och erfarenheter under projekttiden 
kunna lägga upp en plan för arbete 
med internationella frågor inom 

Naturbruksgymnasiet i Älvdalen arbetar med internationalisering genom att 
bl.a. erbjuda elever arbetsplatsförlagd utbildning utomlands. I ett samarbete 
med STF Grövelsjön och Sida har skolan på uppdrag genomfört utbildningar 
i Sustainable Tourism Development. Under 4 år har skolan utbildat 
arbetsledare vid Nationalparker i Afrika. Vid ett uppföljningsseminarium 
i Tanzania  knöts mycket goda kontakter med African College of Wildlife 
Management i Mweka. 



sid 8 - Habari 1/2005 Habari 1/2005 - sid 9

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

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

internet: www.afrikaresor.se 
mail: info@afrikaresor.se

Under hösten 2004 genomfördes kursen 
Global miljövård. Huvudsyftet med 
kursen var att ge eleverna en inblick i de 
förhållanden som råder i Afrika i allmänhet 
och Tanzania i synnerhet med avseende på 
naturresursutnyttjande, miljöproblem, 
naturkatastrofer, sjukdomar och djurliv. 
Under våren 2005 genomförs kursen 
Internationella relationer och under hösten 
2005 genomförs kursen Turism och resor.

Hänt i projektet
Den 25 september 2004 åkte en delegation 
från Älvdalens Utbildningscentrum 
på en tio dagar lång förstudie- och 
rekognoseringsresa till College of African 

sex fruar. Mannen var mycket intresserad 
av hur vi svenskar levde och var lika villig 
att lämna ut uppgifter om sig själv som 
han var av att ställa frågor till gruppen. Ett 
intressant kulturutbyte som hade kunnat 
fortgå många, många timmar. 
Det blev naturligtvis många starka 

intryck för gruppen, där ingen hade varit i 
Afrika tidigare, och på kvällarna var man 
nöjd med att krypa till sängs tidigt. Efter 
dagarna i Mara region gick färden vidare till 
Serengeti, en annorlunda upplevelse med 
fina hotell och massor av djur. Nyårsafton 
firades tillsammans med de afrikanska 
nattljuden på savannen – mäktigt. Efter 
några dagars “game drive” var även behovet 
av djur- och naturupplevelser rejält tankat 
och stillheten och värmen på Zanzibar blev 
den sista “belöningen”. 
Efter tre härliga veckor med mycket 

skiftande upplevelser var alla i gruppen 
eniga om att det som gav allra mest var 
besöket uppe vid Viktoriasjön. Det här var 
en slutledning som Monica och Åke redan 
visste på förhand – det är också därför de 
startat med resor i små sällskap till Musoma 
och dess omgivningar. 

Text och foto: Monica Lindén

fick man genom att dela ut leksaker till 
barnen på barnhemmet. En annorlunda 
men mycket fin julhelg. Hotellägaren 
hade, i all sin välmening, också försökt 
göra lite “juligt” genom att steka jättegoda 
köttbullar till middagen. 
Sedan bar det av upp på “highlands” för 

ett besök i en by norr om Tarime. Här 
är bördigheten större än nere i det torra 
landskapet nära Viktoriasjön. Vid Mogabiri 
Extension Centre hade Barbara Winani 
ordnat några dagar fyllda med vandringar, 
besök hos bönder och dansuppvisningar 
av ungdomar från bygden. 
En strapatsrik och svettig vandring nerför 

en mycket brant by-stig tog nästan musten 
ur gruppen, men efter en picknick-lunch 
återfanns krafterna och nya äventyr 
väntade. På dansuppvisningen, som 
lockade hundratals åskådare, var de 
sittande “vitingarna” mer intressant än de 
kaxigt dansande ungdomarna. Dem hade 
man ju sett förut. När en av besökarna 
killade sin kompis med ett grässtrå mötte 
det sånt allmänt jubel att dansarna kom 
av sig. Här gällde det att hålla fingrarna 
i styr!!! 
Vid ett av gårdsbesöken fick gruppen stifta 

bekantskap med hur det kan fungera att ha 

Resa med mersmak
....ja, det var alla eniga om efter tre 
veckors härliga upplevelser i Tanzania. 
Att som goda vänner ha möjlighet att 
tillsammans möta en helt annorlunda 
kultur, träffa människor, besöka 
hjälporganisationer och njuta av 
underbar natur och härliga bad, vad 
mer kan man önska sig? 
Monica och Åke, som tidigare bott i 
Musoma under några år, lockade med sex 
av sina vänner för att ge dem en möjlighet 
att stifta bekantskap med det “riktiga” 
Tanzania. Många väljer att åka på en resa 
till Tanzania för att de hört talas om djuren 
i Serengeti och de fina baden på Zanzibar. 
Då missar de det allra viktigaste i landet 
- kulturen och människorna. 

Efter en dags färd genom Kenya (där 
vägen bjuder på oerhört vackra vyer) 
anlände sällskapet till Musoma. Musoma 
ligger vid Viktoriasjöns strand strax söder 
om Kenyanska gränsen. Här tillbringades 
julhelgen med vandringar i omgivningarna, 
tebjudning hos tanzanianska vänner, båttur 
på Viktoriasjön och besök på barnhem. 

Någon tomte mötte man inte på julafton, 
men däremot en vackert röd fågel på ön 
Rukoba. Glädjen att ge bort julklappar 

Wildlife Management i Mweka, 
Tanzania. 
Efter en lång flygresa landade vi på 

Kilimanjaro Airport söndagen den 26 
september där vi möttes av läraren Edward 
Msyani för vidare transport till skolan där 
vi inkvarterades. Under de åtta dagar vi 
vistades i Tanzania fick vi en presentation 
av skolans utbildningar, deltog i några 
lektioner, besökte städerna Moshi och 
Arusha samt genomförde en fyra dagar 
lång safari till de tre nationalparkerna 
Lake Manyara, N’gorongoro Crater samt 
Serengeti. Dessutom planerades delar 
av samarbetet mellan våra båda skolor. 

Skolan i Mweka vill skicka en delegation 
till Älvdalen på en förstudieresa under 
våren 2005. Då vill de dels se vad vi har 
att erbjuda deras elever av undervisning 
och aktiviteter, dels diskutera vårt fortsatta 
samarbete efter projektets avslutande.

Framtiden
De två stora utbytena sker under hösten 
2005. Vi i Älvdalen tar emot en grupp 
elever och lärare i slutet av september 
och åker till Tanzania i slutet av oktober 
/ början av november med 15 elever och 
3-4 vuxna. 

Text och foto: Ing-Marie Bergman
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När vi åker på semester tittar vi 
på omgivningen med en speciell 
nyfikenhet. Vi ser förväntansfullt på 
allt och alla vi möter. Min avhandling 
Att sälja världen: Omvärldsbilder i 
svensk utlandsturism handlar om 
vilka bilder av lokalbefolkningen 
den svenska turistindustrin 
använder sig av för att locka kunder 
till utlandet.  Och vad säger det om 
de förväntade kundernas självbild, 
det vill säga om svenskarnas syn på 
sin svenskhet? 

Afrika befolkas i turistbroschyrerna av 
“intressanta negerstammar”: En av de allra 
intressantaste är masaistammen. Masaierna 
framstår som ovanligt tydliga tecken på det 
tidlösa och av civilisation orörda Afrika där 
vackra vildar vandrar över djurrika savanner. 
Intresset för masaierna går långt tillbaka, till 
Joseph Thompsons bok Through Masailand 
från 1855. Redan där beskrivs masaierna 
som äkta, orädda och stolta krigare och 
identifieras med föreställningen om den 
ädle vilden. Med kolonialisternas intrång 
i det landområde som har blivit Kenya och 
Tanzania påverkades masaiernas liv på 
många sätt, även om de allra flesta masaier 
fortsatte att leva av boskapshållning. Men 
de våldsamma sammandrabbningarna med 
britterna ledde till att masaiernas ledare 
Mbatian och hans efterträdande söner redan 
på 1800-talet insåg kolonisternas överlägsna 
militära styrka och valde att undvika vidare 
konfrontation. Ändå påverkades deras 
möjligheter att sköta sina angelägenheter. 
1904 skrev masaierna på ett landavtal 
med britterna som drastiskt minskade det 
territorium de behärskade och hade frihet 
att beta. I det moderna nationsbygget har 
masiaiernas självbestämmande fortsatt att 
inskränkas och som Johnson Ole Kaungas 
artikel i Habari nr 4 2003 visar har de svårt 
att bli tillerkända en plats i samhället. Bara 

som turistisk stereotyp uppskattas de av 
regeringen. Men denna historia av kolonialt 
och nationalstatligt förtryck har ingen plats 
i turismens Afrika.

Europaresor beskrev masaierna 1959 
på typiskt vis: Här får vi goda tillfällen 
att bekanta oss med masaierna och ta 
massor med unika bilder. Männen är långa 
och smidiga och har ett högdraget uttryck 
i sina något mongoliska ansikten. Bland 
kvinnorna finns verkliga skönheter, slanka 
och välväxta. De har naken överkropp och 
rör sig graciöst, medan alla deras smycken 
klingar som klockor. Masaierna är nomader 
och lever nästan ständigt på rörlig fot. 

Hos Europaresor återkom samma 
Afrikabild även de kommande åren:

Chaggafolket räknar bortåt 400.000 
individer och bor på Kilimanjaros 
sluttningar. Det är ett av Afrikas mest 
högtstående infödingsfolk och därtill mycket 
vänliga och älskvärda. De bor i prydliga 
hyddor omgärdade av präktig grönska, 
bananodlingar, kaffe- och ananasplantager. 
Deras glättiga ’jambo’ – god dag – möter 
oss i ett, när vi hälsar på dem i deras hyddor 
och studerar deras dagliga liv.

Infödingar är alltid stationära, man kan 
finna dem på bergssluttningarna. Citatet 
är exempel på ett sätt att uttrycka sig som 
formmässigt påminner om en fågelbok. 
Återigen poängteras att afrikanerna är 
vänliga – ja, rentav glättiga. Besöket är 
ett studiebesök, inte något socialt besök. I 
och för sig sägs chagga vara ett av Afrikas 
mest högtstående infödingsfolk, men vad 
betyder det? De lever på sin sluttning 
bland bananer och kaffeplantager. De 
är älskvärda och går runt och säger sitt 
eviga ”jambo!” och låter sig studeras. 
Vari ligger det högtstående som omtalas 
men inte gestaltas? Det synes viktigare 
att chagga är ”infödingsfolk”, än att de 
är ”högtstående”. Man kan också fundera 
kring om alla invånare i Tanganyika 
tillhör infödingsfolk, eller om tanzaniska 
politiker som Julius Nyerere, Amir Jamal, 
Rashidi Kawawa, Paul Bomani, Nsilo 
Swai och Oscar Kambona – för att ge 
några konkreta exempel – som skapat 
det självständiga Tanzania, har befriat 
sig från sitt infödingsursprung och blivit 
moderna?

För turistindustrin framstod Afrika 
inte som en kontinent där långvarigt 
motstånd mot europeisk kolonialism till 
slut började ge frukt. Afrika var, som 
Europaresor uttrycker det, ”det oerhörda, 
lockande, fascinerande Afrika” där de 

kolsvarta infödingarna pladdrade och 
nybyggandet utfördes av européer.
Såväl i Sverige som internationellt 

började man under 1970-talet 
uppmärksamma turismens roll som 
upprätthållare av en västlig dominans. 
En av de mest intressant diskussionerna 
fördes i den tanzaniska tidningen The 
Standard om möjligheten att kombinera 
en socialistisk utveckling med 
turistindustrins krav på ett afrikanskt 
resmål. Flera debattörer menade där 
att turismen var en fortsättning på det 
strukturella ekonomiska beroende 
som den koloniala situationen 
skapat. Internationell turism och 
en oberoende ekonomi är svåra att 
kombinera eftersom turismen lockar 
länder i tredje världen till fortsatt 
ekonomiskt beroende i utbyte mot 
kortsiktiga vinster. Turismen skapar 
nykoloniala relationer, hävdade bland 
andra statsvetaren A. P. Mahiga.
Men den diskussion som blommade 

upp i 1970-talets Sverige och 
Tanzania har nästan dött ut. Idag 
dominerar marknadsperspektivet inom 
turismforskning och turistnäringens 
marknadsföring fortsätter att visa upp 
de lokala invånarna som objekt, som 
representanter för stereotypa kulturer. 
De besökta människornas livsvillkor 
ges inget utrymme i turistreklamen 
och masaierna är fortfarande bara 
stereotypa ’ädla vildar’. Turisterna 
behöver aldrig reflektera över de 
sociala, politiska och ekonomiska 
faktorer under vilka lokalbefolkningen 
lever och som bestämmer hur de mottar 
turisterna. Målet är att sälja världen, 
inte att göra den förståelig.

Klas Grinell

Exotiska infödingar säljer Östafrika för 
Europaresor

”Negern” i turismens Afrika

Gammal masaj hämtad ur: Tanzania Authentic 
Africa, Tanzania Tourist Board
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Tanzania går till val först i höst. Men 
redan nu är valrörelsen i full sving. 
Kampen är särskilt hård på Pemba 
där både regeringspartiet CCM och 
oppositionspartiet CUF påstås registrera 
folk som inte bor där och därmed saknar 
rösträtt. Oroligheterna har skördat 
dödsoffer.
En del kristna ledare manar till 

besinning och pekar på risken för 
inbördeskrig; flera företrädare för 
regeringspartiet varnar i sina nyårstal 
för konsekvenserna av provocerande 
utspel.
I regeringen växer irritationen över 

att olika biståndsgivare blandar sig 
i ”interna angelägenheter”. Mkapa 
fortsätter sin kritik av en ”övermodig 
västvärld” som söker tvinga på Afrika 
sin version av demokrati utan hänsyn till 
Afrikas seder och traditioner.

Oloph
November
5/11 Protest mot pappersskatt. Ägare 

av medier och pappersproducenter 
uppmanar regeringen att inte ratificera 
överenskommelsen i Östafrikanska 
Unionen (EAC) om en gemensam 25-
procentig tull på papper. Man borde följa 
Uganda som deklarerar att man ämnar 
godkänna överenskommelsen först om fem 
år. Tullhöjningen från 10 till 25 procent 
kommer att få ogynnsamma effekter på 
pappersprodukter som tidningar, böcker 
och förpackningar. (Nipashe, Majira, 
Mtanzania)

Muslimer bannlyser USA-inbjudan. 
Flera muslimska prästmän förklarar att det 
var inte rätt av muslimer att acceptera en 
inbjudan från den amerikanska ambassaden. 
Den var en akt av individualism och 
själviskhet att acceptera utan hänsyn till 
muslimernas besvärliga situation. En av 
de mer prominenta gästerna, Mufti Simba, 
medgav att USAs relationer till muslimerna 
inte är de bästa på grund av den amerikanska 
utrikespolitiken men trodde att han genom 
att acceptera inbjudan kunde bidra till att 
klyftan kunde minskas, (An-Nuur)

6/11 Inga soldater till Darfur. 
Försvarsminister Sarungi förklarar 
att regeringen inte kommer att sända 
fredsstyrkor till Darfur innan vissa villkor 
uppfyllts. Dit hör truppens säkerhet och vem 
som står för kostnaden. Tanzania, Nigeria 
och Rwanda har ombetts sända 100 soldater 
vardera. (Uhuru)

7/11 Fängelse för mordbrand på 
sockerplantage. För första gången har 
arbetare på en privat farm dömts för 

skadegörelse. 19 arbetare på Mtibwa 
sockerbruk som gick bärsärkagång och 
brände ner 400 hektar sockerrör dömdes 
till åtta års fängelse. (Mwananchi)

8/11 Buss till Arusha rånad. Sex 
män med pistoler lade sig i bakhåll för 
en buss från gränsstaden Namanga till 
Arusha. Passagerarna rånades på alla 
sina tillhörigheter. Som en följd av rånet 
hindras alla bussar från att köra nattetid. 
(Mwananchi, Nipashe, Majira)

9/11 Regeringen återkallar papperstull. 
Finansminister Basil Mramba förklarade att 
tull på tidningspapper har upphävts för att 
ge köpare billigare tidningar och böcker. 
Den 25-procentiga skatten på papper tas ut 
på import utifrån men inte inom Östafrika. 
Southern Paper Mill väntas starta produktion 
snart och regeringen har beslutat skydda den 
mot dumping av utländskt papper. (Nipashe, 
Majira, Uhuru, Mtanzania, Mwananchi)

11/11 CCM smugglar väljare till Pemba. 
Oppositionspartiet CUF har skrivit till 
president Mkapa och klagat över att 
regeringspartiet CCM nattetid skickat 
600 ungdomar till Pemba med avsikten 
att registrera dem som väljare. (Rai)

14/11 Protest mot foto utan huvudduk. 
En grupp muslimer i Ruvuma hotar att 
demonstrera mot de ID-kort för röstande 
som kräver att kvinnor fotograferas utan 
huvudduk. Den nationella valkommissionen 
har dock i annonser förklarat att muslimska 
kvinnor kan fotograferas med huvudduk 
förutsatt att de inte döljer sina ansikten. 
(Mtanzania, Nipashe)

16/11 England ökar sitt bistånd. England 
avser att öka sitt bistånd till Tanzania från 95 
miljoner pund till 110 miljoner under 2005. 
Beslutet tas mot bakgrund av att Tanzania 
utvecklas bra ekonomiskt och även lyckats 
reducerat fattigdomen. De senaste fyra åren 
har Tanzania fördubblat sina insatser på 
skola, hälsa, jordbruk, transport, vatten och 
domstolsväsen. (Mwananchi)
17/11 Brittiska soldater åtalade för 

mord. Två namngivna brittiska soldater 
på permission från Irak åtalas för mord på 

en prostituerad kvinna vid Silver Sands 
hotell. (Nipashe m fl)

EUs jordbruksstöd orättvist. Den 
brittiska biståndsministern Hillary Benn 
förklarar vid en presskonferens att EUs 
jordbruksstöd till europeiska bönder är 
orättvis mot de fattiga länderna. Frågan 
har diskuterats i EU och kommer även 
upp i Världshandelsorganisationen (WTO). 
Benn ansåg också att afrikanska ledare inte 
lägger tillräcklig vikt vid att utveckla det 
egna jordbruket. (Nipashe, Mtanzania, 
Uhuru)

Hotellägare uppmanas anställa 
väpnad vakt. Ordföranden i Zanzibars 
turistkommision berättar att regeringen 
uppmanar hotellägare att anställa beväpnade 
vakter. Batonger är inte längre tillräckliga. 
Han förklarade även att polisen bör vara 
återhållsam med anmälningar från turister 
som rånas därför att de varit vårdslösa, 
och göra noggranna undersökningar. 
En del anmälningar är försök till 
försäkringsbedrägeri. (Nipashe)

22/11 Kriminalitet väcker oro i Arusha. 
Arusha handelskammare kräver att polisen 
ingriper mot den växande kriminaliteten. 
Beväpnade rånare har plundrat affärer och 
rekreationsanläggningar. (Nipashe)

23/11 Afrikas bästa investeringscentrum. 
Tanzania Investment Centre (TIC) har av 
African Investor Journal fått pris som bästa 
investeringscentrum i Afrika. På andra och 
tredje plats kommer Senegal och Ghana. 
Organisationen har en besättning på bortåt 
40 anställda. Telefonförfrågningar besvaras 
omedelbart och all korrespondens besvaras 
inom 48 timmar. (Nipashe, Mwananchi).

Vattenfond skall skapa oberoende. 
Ministern för vattenförsörjning Edward 
Lowassa förklarar att regeringen ämnar 
bilda en vattenfond. Vattenprojekt är till 50 
procent beroende av biståndsmedel. Fonden 
skall minska detta beroende. Målet är att 
2015 skall 75 procent av befolkningen ha 
rent vatten, vilket kommer att kosta 130 
miljoner dollar varje år. (Mwananchi, 
Uhuru)

Tidningskrönikan:

Ökad irritation mot ”övermodigt väst”

Namanga på gränsen till Kenya

Hillary Benn på besök i Etiopien
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brand. Nio medlemmar av regeringspartiet 
CCM och oppositionspartiet CUF fördes till 
domstol. Oppositionspartierna förklarade 
att de ämnar bekosta obduktionen av en 
skolpojke som sköts till döds av en polis. 
Polisen hävdar att pojken dödats med en 
skruvmejsel. (Nipashe. Majira, Mtanzania, 
Mwananchi)

Attack mot arab på Zanzibar. Ägaren 
till Palm Beach Inn på Zanzibar, Naila 
Jiddawi, vittnade vid en rättegång mot nio 
personer anklagade för mordbrand. Jiddawi 
som tidigare varit ledamot av parlamentet 
för oppositionspartiet CUF förklarade att 
hennes vakter skadats och inredning och 
byggnad för 40 miljoner Tsh förstörts. Hon 
förklarade också att hon hotats av ligister 
som skrikit slagord som ”Alla araber måste 
lämna landet”. (Mtanzania)

December
1/12 Flygplan på väg till Zanzibar 

störtade. Två passagerare och piloten 
räddades av en dhow sedan deras plan störtat 
på väg från Dar es Salaam till Zanzibar 
(Nipashe, Mtanzania).
2/12 Student dödad av polis. Protester 

mot att 200 uniformerade soldater ställde 
upp för registrering vid Ng’ombenis 
registreringskontor i en skola på Pemba 
resulterade att polisen öppnade eld 
och dödade en skolelev och skadade 
fyra personer. En bil tillhörande en 
parlamentsledamot förstördes av en 
bensinbomb och en tjänsteman vid kontoret 
blev slagen och förd till sjukhus. (Nipashe, 
Mtanzania Uhuru, Mwananchi Majira) 
3/12 CCM-ledare slickar såren. Ledare i 

Ruvuma-regionen för regeringspartiet CCM 
slickar såren efter det nederlag de lidit vid 
valet i Songea. De är nu mer oroade över det 
landsomfattande valet nästa år. (An-Nuur, 
Mtanzania)
Dödad student argument i valrörelse. 

Stoftet efter den student som dödades vid 
oroligheter utanför en vallokal i Dar es 
Salaam har förts från Muhimbili-sjukhuset 
till Aga Kahn-sjukhuset, Polisen påstås ha 
vägrat lämna ut dödsattesten.
4/12 Milischef på Zanzibar ihjälslagen. 

Kommendören för den frivilliga milisen 
slogs ihjäl av okända män när han klockan 
åtta på morgonen var på väg till moskén. 
(Majira, Mwananchi, Mtanzania, Nipashe 
Uhuru)
Studenten begravd i CUF-fana. Kistan var 

svept i oppositionspartiet CUFs fana när den 
student som sköts till döds i samband med 
oroligheter vid valregistrering på Pemba 
begravdes. Oppositionsledarna Lipumba, 
Hamad och Mbatia var närvarande. Lipumba 
uppmanade president Mkapa att se till att 
gärningsmännen straffas. I annat fall kan 
folk komma att ta lagen i egna händer. 
(Majira, Mwananchi, Nipashe)
5/12 CUF namnger misstänkt mördare 

och kräver arrestering. Mysteriet med 
den pojke, som mördades i samband med 
ett lokalt val tog en ny vändning efter en 

24/11 Tanzania skall bli turistland. 
President Mkapa förklarar i ett tal till 
internationella investerare att Tanzania 
skall lanseras som ett turistland och som 
inkörsporten till Öst- och Centralafrika. Han 
citerade också en rapport från Transparancy 
International som noterar att Tanzania är 
ett av de 14 länder där korruptionen har 
minskat. (Nipashe, Mtanzania, Uhuru)

25/11 HD avvisar Diras överklagande. 
Högsta domstolen på Zanzibar har på 
tekniska grunder avvisat ett överklagande 
från veckotidningen Dira som stoppats 
av domstol på grund av oprofessionellt 
uppträdande. HD förklarade att tidningen 
inte var lagligt registrerad och därför inte 
skulle ha tillåtits utkomma. Domaren rådde 
ägarna att ansöka om en ny registrering. 
(Uhuru, Nipashe)

27/11 Kina installerar kameror i Dar. 
Inrikesminister Ramadhani Omar Mapuri 
förklarar att Kina skänker 350 miljoner Tsh 
för installation av övervakningskameror i 
Dar es Salaam. Insatsen är en del av Kinas 
stöd till polis, immigrationsmyndigheter och 
brandväsen. (Majira, Uhuru, Nipashe)

Misstron mellan CUF och CCM 
fortsätter. Regionpolischefen i Dar es 
Salaam meddelar att han fått anmälningar 
från oppositionspartiet CUF och regerings-
partiet CCM där de beskyller varandra för 
olagligheter i de lokala valen. CUF anklagar 
CCM för att ha fört röstande från Dar es 
Salaam till Pemba medan CCM i Dar es 
Salaam hävdar att CUF skeppar röstande 
från Pemba till Temeke-distriktet. I 
Morogoro förklarar CCM-medlemmar att de 
kommer att ingripa mot CUF-medlemmar 
som visat upp en hund i CCM-uniform. 
(Majira, Nipashe Mtanzania, Uhuru, 
Mwananchi)

30/11 Över 50 arresterade på valdagen. 
Mer än 50 personer arresterades under 
det lokala valet i Dar es Salaam. En bil 
tillhörande en kommunal tjänsteman och 
en annan ägd av en valövervakare sattes i 

rapport att han skall ha dödats av en högre 
tjänsteman i Temeke. Kulan påstås ha 
kommit från en pistol tillhörande direktören 
för Temekes kommun. CUF-ordföranden 
Lipumba sa sig vara förvånad över att 
polisen inte ens förhört tjänstemannen. 
Oppositionsledare hotar med att låta gräva 
upp den döde om polisen försöker bluffa. 
(Mwananchi, Nipashe, Mtanzania)

CUF beskylls skapa oroligheter. CCMs 
informationssekreterare på Zanzibar Vuai 
Ali Vuai förklarar att våldet på Pemba är 
anstiftat av CUF med hjälp av partiets 
Blå vakter. Dessa skrämmer människor 
som de misstänker inte är kvalificerade 
för registrering. Han uppmanade 
valmyndigheten att inte tillåta denna 
olagliga inblandning av CUF. I den statliga 
televisionen förklarade minister Nahodha 
att regeringen inte kommer att tolerera 
bråkmakare och rådde valmyndigheten 
att skjuta upp registreringen på platser 
som hotas av våldsamheten. (Mwananchi 
Nipashe, Mtanzania)

6/12 Polisräd mot CUFs gästhem. 
Gästhemmet för CUF på Pemba utsattes 
för en noggrann undersökning av polis. 
Tio poliser av vilka två var beväpnade 
genomsökte huset i mer än två timmar. 
Polisen tros ha sökt kryddnejlika som kunde 
smugglas ut från ön. En företrädare för 
partiet förklarade att det var förödmjukande 
att bli behandlade som om de vore 
inblandade i smuggling. (Mtanzania)

Katolska kyrkan fördömer våld. 
Assisterande biskopen hos katolska 
kyrkan i Dar es Salaam Methodius Kilaini 
fördömde det våld och dödande som ägt 
rum i samband med de lokala valen och 
poängterade att om inte åtgärder vidtas 
kommer de allmänna valen nästa år att bli 
ännu värre. Han uppmanade regeringen 
att dra lärdom av händelserna. Nästa år 
står mycket mer på spel i parlaments- och 
presidentvalet. (Mtanzania)

Mkapa talar efter undertecknandet av 
Östafrikanska tullunionen

CUF-kontor på Zanzibar

Zanzibars premiärminister Shamsi Nahodha

Shejk Chizenga skakar hand med biskop 
Kilaini.                 Foto USAs ambassad



sid 12 - Habari 1/2005 Habari 1/2005 - sid 13

ministerier. Resultat väntas inom ett par 
månader. (Mtanzania, Majira, Mwananchi, 
Uhuru)

9/12 Utländskt stöd till 
presidentkandidater. Byrån för 
korruptionsbekämpning undersöker 
påstående om att vissa politiker får 
mutfonder finansierade från utlandet i syfte 
att vinna presidentkampanjen. Byråns chef 
Anatoly Kamazima förklarar att man söker 
finna ut varifrån pengarna kommer och hur 
de används. Vissa politiker planerar att muta 
sig fram till nominering och samarbeta med 
lokala affärsintressen som är mellanhänder 
till utländska givare. Kamazima förklarade 
att fastän att han arbetar i presidentens 
kansli har presidenten aldrig blandat sig i 
någon av byråns undersökningar. (Majira 
Mwananchi)

11/12 CCM skall utpeka politiker som 
mutar. CCM har för avsikt att identifiera 
de ledare som använder mutor för att bli 
nominerade inför nästa års val. Partiets 
disciplinkommitté med Paul Sozigwa som 
ordförande kommer att följa kandidater som 
besöker avdelningar och delar ut pengar och 
gåvor till medlemmar. (Mwananchi)

12/12 Pemba-resenärer fast i Dar es 
Salaam. 17 personer som gått ombord på 
färjan till Pemba fördes av polisen i land där 
de förhördes. Deras bagage genomsöktes, 
deras fingeravtryck och foton togs. Under 
de åtta timmar långa förhören förvägrades 
de att be och att dricka. De antog att de 
misstänktes vara involverade i olaglig 
registrering av väljare. (Majira) Senare 
meddelade polisen att de arresterades därför 
att de hade för avsikt att registrera sig som 
röstande på Pemba trots att de var bosatta 
i Dar es Salaam. De kan ha vuxit upp på 
Pemba, men för att få rösta måste man ha 
varit bofast i området de senaste tre åren. 
(Nipashe, Majira, Uhuru)

14/11 Specialstyrkor registreras på 
Pemba. Minister Ali Juma Shamhuna 
förklarar att de specialstyrkor som placerats 
på Pemba skall stanna där. Styrkorna har 
förflyttats till Pemba både av säkerhets- 
och ekonomiska skäl. Då de officiellt är 
på Pemba har de rätt att bli registrerade där 
som röstande. (Nipashe)

15/12 Mkapa: Västerns demokrati 
inget evangelium. Det är hög tid att de 
afrikanska länderna befriar sig från en 
övermodig västvärld som tvingar på andra 
länder sin demokrati som ett evangelium, 
förklarade president Mkapa när han öppnade 
den sjuttonde sessionen av SADC i Dar 
es Salaam. Västerländska medier tar sig 
också rätten att bestämma vilken typ av 
demokrati som är bra för den afrikanska 
kontinenten. Demokrati liksom alla slags 
politiska system måste anpassas till lokala 
seder och traditioner. En liberal demokrati 
där vinnarna tar allt kolliderar med en 
afrikansk tradition där folken styr genom 
konsensus (Majira, Uhuru, Mtanzania, 
Nipashe, Mwananchi)

7/12 Nyereres assistent dör i England. 
Nyereres tidigare assistent Joan Wicken 
avled på söndagen i sitt hem i Yorkshire. 
Hon kom till Tanganyika redan på 50-talet 
och arbetade med Nyerere ända till dess 
att han avgick som president 1985. Sedan 
återvände hon till England men fortsatte 
delta i hans arbete i South Commission 
fram till hans död 1999. (Mwananchi, 
Nipashe,Mtanzania,Uhuru)

Poliser i förhör om dödsskjutning. 
Polisen medger att en skolelev, Omar 
Khalid sköts till döds vid ett lokalt val. 
Kulan som hittades i kroppen skall 
nu jämföras med de fyra vapen som 
användes för att kontrollera folkmassan. 
De fyra är en tjänsteman vid Temeke 
kommunfullmäktige, två polisinspektörer 
och en milisman. (Mwananchi, Nipashe, 
Majira, Mtanzania)

Privatflyget skall bli säkrare. Zanzibars 
trafikminister Adam Mwakanjuki förklarade 
att Tanzania fortsätter att förbättra 
säkerheten i civilflyget och därmed locka 
fler turister att flyga. Generaldirektören för 
Tanzanias civilflygsmyndighet Margaret 
Munyagi påpekade att säkerheten är hög 
och olyckor mycket sällsynta. (Majira)

Tre anklagade för mord på milischef. 
Tre personer har anhållits anklagade för 
mordet på major Ayoub Suleiman på 
Zanzibar. (Mtanzania)

8/12 Korruption i skolan publicerad. 
Byrån för korruptionsbekämpning har 
släppt en rapport om korruption inom 
utbildningsväsendet. Generaldirektören 
Anatoly Kamazima betecknade 11 procent 
av lärarna som svåra förbrytare medan 29 
procent är ärliga. Resten är sådana som 
emellanåt acceptera mutor som ett bidrag 
till sina låga löner. Byrån har också skaffat 
sig ny teknik att avslöja grov korruption 
bland höga tjänstemän. Metoderna används 
till att börja med i undersökningarna av två 

CCM söker dialog med oppositionen. 
Regeringspartiet CCM har bett sin 
generalsekreterare att ta kontakt med sina 
kolleger i oppositionspartierna i syfte att 
bilda en samfälld rådgivande kommitté. 
Partiet uppmanar också oppositionspartiet 
CUF att undvika provokativa utspel. (Uhuru, 
Nipashe, Mwananchi)

16/12 CUF accepterar samlingsregering. 
CUFs generalsekreterare på fastlandet, 
Wilfred Lwakatare förklarar att Mkapas 
uttalande om en regering i samarbete 
med oppositionen är avsett att behaga 
biståndsgivarna. Han noterade att CUF är 
redo att bilda en koalitionsregering om man 
vinner nästa val. (Mwananchi, Rai)

17/12 Överlastat fartyg stoppat. Omkring 
3000 passagerare tvingades stanna i Dar 
es Salaam sedan MV Mapinduzi stoppats 
från att avgå till Mtwara. Fartyget som ägs 
av Zanzibars regering hade rätt att ta 500 
passagerare, nu stod människor packade 
som sardiner. Dessutom fanns en last på 
6 000 ton mot tillåtna 1 500. (Mwananchi, 
Mtanzania, Nipashe, Uhuru, Majira)

18/12 Biståndsgivare kritiseras. 
Regeringspartiet CCM på Zanzibar 
stöder president Mkapa när han uppmanar 
biståndsgivare att sluta blanda sig i interna 
angelägenheter. Det är en felaktig syn på 
demokrati att det regerande partiet måste 
besegras. (Uhuru)

19/12 Många nya tidningar inför valet. 
Informationsminister Mohamed Khatib 
förklarade att han är överraskad över 
antalet tidningar som dyker upp inför valet 
2005. En del dog för länge sedan men har 
nu återupplivats. Khatib uppmanade 
publicister och journalister att hålla sig 
till professionella etiska regler och inte ge 
efter för politiker. Annars kan medierna 
komma att missleda läsarna. (Mwananchi, 
Nipashe)

Inga fler flyktingar. President Mkapa har 
förklarat att Tanzania inte är berett att ta 
emot fler flyktingar om en ny konflikt bryter 
ut i Burundi. Tanzania har i dag omkring 
500 000 flyktingar från Burundi. (Nipashe, 
Mzalendo)

23/12 Vädjan till kyrkoledare. Den 
katolska kyrkans ärkebiskop har ombetts 
fördöma dödsfallen under den senaste 
registreringen av väljare på Pemba. Ali Omar 
Juma, samordnare av oppositionspartierna 
på Zanzibar, förklarar att de religiösa 
ledarna bör söka rädda situationen, annars 

Minister Mwakanjuki hos franske ambassadören

Nyerere framträder i South Commission. 
Sekreterare Joan Wicken syns i bakgrunden.

Ruandaflyktingar på väg in i Tanzania 1994
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CCM för att föra fram anklagelser mot 
honom och partiets generalsekreterare Seif 
Sharif Hamad i syfte att stoppa dem från att 
ställa upp som kandidater i de kommande 
allmänna valen i oktober. (Mwananchi, 
Majira, Nipashe, Mtanzania)

Karume till biståndsgivare: Blanda er 
inte i våra affärer. Zanzibars president har 
uppmanat diplomater och biståndsgivare att 
bistå med utvecklingen men inte blanda sig 
i interna angelägenheter i Tanzania inklusive 
valfrågor. ”Vi har problem, vi behöver hjälp 
på många områden som utbildning och 
hälsa. (Nipashe)

11/1 Transformatorer exploderade. 
Elbolaget Tanesco har fått 12 transformatorer 
förstörda på grund av att tjuvar tömt dem 
på transformatorolja. Vissa områden i Dar 
es Salaam har drabbats av strömavbrott. I 
Kilimanjaro har elavbrott orsakats av att 
elektriska kablar har stulits. (Nipashe)

Valtjänsteman utsatt för mordbrand. 
Ett hus ägt av en tjänsteman vid ett 
valregistreringskontor i Pemba sattes i brand 
av okända män. Ingen skadades men alla 
hans tillhörigheter förstördes. (Nipashe)

 Kritik mot engelska i allmänna möten. 
Premiärminister Frederick Sumaye 
brännmärker de regeringstjänstemän som 
använder engelska i officiella brev och 
vid möten där majoriteten talar swahili. 
(Nipashe)

14/1 Hot mot ledare på Pemba. Okända 
personer har hotat att halshugga lokala 
ledare på Pemba medan hus tillhörande 
CUF-sympatisörer har märkts med ”X” 
som tecken på att något obehagligt kan 
drabba ägaren. En tjänsteman i Ole på 
Pemba berättade att situation förvärrades 
när 100 unga pojkar infann sig vid 
registreringskontoret och krävde att bli 
registrerade men avvisades. (Nipashe) 
15/1 Televerket hotas av kollaps. 

Tanzanias televerk hotas av kollaps när dess 
monopol upphör. Bolaget har försummat att 
installera modern utrustning som skulle göra 
det möjligt att konkurrera med nya aktörer. 
Företaget har heller inte förmått att göra sig 
av med överflödiga anställda som uppgår 
till 2 400. (Mwananchi)

24/1 Bombmisstänkt överlämnad till 
USA. En tanzanian som misstänks vara 
inblandad i bombdådet mot den amerikanska 

kan Zanzibar gå samma väg som Ruanda 
och Burundi och kastas in i ett inbördeskrig. 
Han kritiserade också CUF och CCM vars 
Mwafaka-kommission har misslyckats att 
kontrollera utvecklingen. (Majira)

Januari
1/1 Karume fördömer subversiv 

verksamhet. Zanzibars president Amani 
Karume förklarar att den senaste tidens 
händelser på Pemba visar att där finns 
en grupp människor som är beredda 
att framkalla kaos och bryta freden på 
öarna. Regeringen kommer inte att tveka 
att vidta stränga åtgärder för att skydda 
medborgarna. Presidenten förklarar i sitt 
nyårstal att regeringen var chockerad av de 
två dödsfallen på Pemba i samband med 
röstregistrering där. (Nipashe)

Mkapa varnar för ytterligheter. President 
Mkapa uppmanar i sitt nyårstal tanzanierna 
att enas och aggressivt attackera ledare 
som förespråkar stamtänkande, religiös 
intolerans, hat och hämnd när nationen 
närmar sig de allmänna valen i oktober. 
”Vi måste säga nej till religiösa ledare 
som väljer politiska partier och ledare åt 
oss.” Han konstaterade också att kampen om 
presidentposten gäller att tjäna folket, inte att 
sko sig på folkets bekostnad. (Mwananchi, 
Nipashe, Majira, Mtanzania)

2/1 Våldtäkterna ökar. Statistik från 
polisen visar att antalet ”banditfall” under 
det gångna året minskat medan antalet 
anmälda våldtäkter ökat. (Mwananchi, 
Majira)

3/1 Sumaye varnar för överord. 
Premiärminister Frederick Sumaye 
uppmanar i sitt nyårstal politiska ledare 
att avstå från upphetsande och uppviglande 
uppmaningar som kan driva dem själva 
eller andra in i kriminella aktiviteter. 
Han påminde om att 2005 är valår och att 
regeringen är angelägen om att valfebern 
inte överskrider gränser som kan hota fred 
och endräkt. (Mwananchi)

Piratradio stängs. Tanzanias 
radiomyndighet har stängt två piratstationer 
i Iringa och Ifakara i Morogoro-regionen. 
Radiostationerna publicerade döds- 
och bröllopsnotiser, lyssnarbrev och 
annonser på frekvenser för radioamatörer. 
(Mwananchi)

Lipumba: Regeringen konspirerar mot 
CUF. Ordföranden i oppositionspartiet CUF 
Ibrahim Lipumba, beskyller regeringspartiet 

ambassaden i Dar es Salaam 1998 har av 
pakistanska myndigheter överlämnats till 
USA. Den anklagade, Khalfan Ghailani, 
uppges vara medlem av Al Qaida. Pakistan 
har arresterat hundratals personer som 
misstänks ha samröre med Al Qaida och 
lämnat över dem till USA. (Mtanzania)

27/1 England stöder Tanzania i FN. 
England har lovat att bistå Tanzania i dess 
tvååriga medlemskap i FNs säkerhetsråd. 
England kommer att använda sin erfarenhet 
som permanent medlem av säkerhetsrådet 
att hjälpa Tanzania att presentera afrikanska 
problem och angelägenheter. (Mtanzania, 
Mwananchi)

28/1 Katolska kyrkan fördömer röstköp. 
Katolska kyrkan förklarar att gåvor och 
underhållning under valrörelser är en cancer 
som äter samhället. I en 23-sidig broschyr 
uppmanas alla religiösa ledare att ta avstånd 
från korruption. (Mtanzania)

22/2 Mrema: Jag är den ende. 
Ordföranden i Tanzania Labour Party 
(LTP) Mrema har förklarat att han är 
partiets presidentkandidat i det kommande 
presidentvalet. Han förklarar att han valdes 
vid den extraordinäre kongressen i fjol. 
(Guardian)

17/2 Studenter kräver livstid för 
könsstympning. Studenter i Tanga har 
vädjat till regeringen att införa livtidsstraff 
för personer som utför könsstympning.(The 
Express)

Masajkvinnor kräver sina män tillbaka. 
Masajkvinnor i Muheza har vädjat till 
regeringen att återföra deras makar som har 
försvunnit till städerna där de arbetar som 
vakter. Utan makarna kan inte kvinnorna ta 
hand om sina familjer. Enligt masajkulturen 
har kvinnor ingen rätt att äga egendom. Det 
skapar svårigheter för kvinnorna att sköta 
hushållet på det sätt de skulle önska. (The 
Express)

28/2 Utrikesministern presidentkandidat. 
Utrikesminister Jakaya Kikwete förklarade 
förklarade vid en presskonferens 
att han har för avsikt att ställa upp i 
presidentvalet. Tidigare har ytterligare 
två CCM-medlemmar förklarat att de 
ställer upp i presidentvalet, nämligen 
förre handelsministern Iddi Simba och 
premiärminister Frederick Sumaye. (IPP-
media)

Utrikesminister Kikwete i FN, nu presidentkandidat

Premiärminister Sumaye nu presidentkandidat
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att vi får presentera oss för och bli hälsade 
välkomna av nästan alla 945 barnen ! 
Skolan ligger på västra sidan av staden. 
Här arbetar 24 lärare och klasserna är 
stora, 75-80 i varje klass, förskola t o m 
åk 7. Det finns också en liten specialklass 
för lite större barn som inte fått gå i skolan 
tidigare och därför inte kan läsa och 
skriva. Barnen får lunch i skolan - ugali 
och bananer. Undervisningsmetoderna 
verkar ganska “gammalmodiga” - barnen 
får läsa högt i kör och skriva av från 
tavlan. Många saknar skolböcker, men 
alla har skoluniform. (Betyder det att de 
som inte har råd med uniform inte heller 
kan gå i skolan?)
Det tar sin tid att hälsa på alla barnen 

och vi är ganska slut efter detta. Då får 
vi sitta ner i lärarrummet och några elever 
underhåller oss med sång och deklamation. 
Särskilt roligt är ett inslag där tre flickor 
livfullt agiterar för kvinnors rättigheter 
- “girl power” för hela slanten. 
Vi pratar sen lite med lärarna. Bland annat 

frågar jag dem om det finns barn som har 
känslomässiga problem i skolan och hur 
mani så fall hanterar det. En lärare säger att 
om ett barn har svårigheter med inlärning 
eller sociala kontakter så är det i regel 
är “ärftligt” och inte så mycket att göra 
något åt. Man har inga disciplinproblem, 
men lärarna blir väldigt förvånade över att 
höra att vi i Sverige inte alls slår barn och 
de undrar hur vi då får barn att lyda…
Miriam Urio håller ett litet tal för oss. 

Hon vill att vi ska hjälpa dem att etablera 

19/1 -05
Vi landar vid niotiden på kvällen på 
Kilimanjaro International Airport och 
möts av en glädjestrålande Nancy 
Tesha. (Det var tillsammans med henne 
som jag 1978 samlade in data till och 
sammanställde SIDA-rapporten “The 
Situation of Children in Tanzania” ) Hon 
har bokat rum åt oss på Uhuru Hostel 
och ordnat studiebesök i Moshi under 
morgondagen. Jag har inte träffat henne 
sen 1978, men hon är sig precis lik, lika 
energisk, talför och målmedveten.
Hotellet ligger lite utanför Moshi och 

vid klart väder kan man se toppen på 
Kilimanjaro från våra rum. Det är ett äldre, 
ganska stort, enkelt men lugnt hotell. Vi 
dricker te och pratar en stund och skiljs 
sedan åt för natten.
Det känns härligt att vara i Afrika igen - 

färgerna, dofterna, ljuden, stjärnhimlen och 
den behagliga värmen… På något konstigt 
sätt känner man sig genast hemma, trots 
att det var så längesedan man bodde här. 
Man märker också att kunskaperna i swahili 
alltjämt finns där - väl på plats minns och 
förstår man allt fler ord på detta språk!

20/1 
Efter att ha besökt Nancys kontor på 
Ministry of Community Development, 
Women and Children Affairs och skrivit in 
oss i den obligatoriska gästboken åker vi 
till Mwenge Primary School., där vi möts 
av en välklädd och glad rektor Miriam 
Urio. Hon tar oss med runt i klasserna så 

en systerskola i Sverige. Fr a vill de ha 
hjälp med ideer om hur de skall förbättra 
undervisningen i sin förberedande skola 
(pre-class-preparatory school). Kanske 
borde den också ha en egen lekplats? De 
vill också gärna komma till Sverige för att 
besöka en ev. systerskola, men behöver i så 
fall hjälp med pengar till en sådan resa.
Nästa ställe vi besöker är Amani 

Children´s Home, ett litet NGO som tar 
hand om föräldralösa barn och gatubarn 
i Moshi. Mellan 50 och 60 barn uppges 
bo där, de får mat, husrum, kläder och 
skola. Verksamheten finansieras med 
donationer, lokalerna är enkla, utrustningen 
likaså, men stämningen avspänd och lugn, 
kontrasterar starkt mot den lite militäriska 
drillen i skolan. Det är övervägande unga 

Pia Eresund bodde och jobbade i Tanzania för 27 år sedan. Här följer ett 
utdrag ur hennes dagboksanteckningar från återbesöket. Den fullständiga 
rapporten finns tillgänglig på Svetans hemsida www.svetan.org.

Återbesök efter 27 år

Nancy Tesha. Foto Bengt Eresund Rektor Miriam Urio vid Mwenge Primary School. Foto Bengt Eresund

Pia besöker Amani Children’s Home
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Peter, som är District Commissioner i 
Mwanza, har erbjudit sig att ta oss med 
till sin by Emporeet i Maasai Mara. Vi 
åker iväg i två landrovers tillsammans 
med Peter, svågern och ytterligare en ung 
man, plus två chaufförer. Först stannar 
vi i byn Loswaki, där vi tittar på den 
nya vattencisternen, skolan och träffar 
representanter för byrådet . Det blir ett 
intensivt möte, där vi också bjuds på mat 
och får presenter - plastpärlsmycken. 
Vi delar också ut våra små medhavda 
presenter - pannlampor, reflexer m m . De 
uppskattas, men allra gladast blir den man 
som får Bengts läsglasögon!! Han hade 
sett lite moloken ut, men när han nu kunde 
läsa igen lyste han som en sol. Många blir 
intresserade av tidningen Habari som vi 
skänker byn ett exemplar av, och alla 
kvinnorna vill bli fotograferade och titta 
på hur bilderna blir i våra digitalkameror.
Efter detta möte reser vi vidare in i Maasai 

Mara. Vägen är dålig, med stora djupa hål, 
ibland även vattenfyllda, trots att det har 
dock regnat ovanligt lite och är ganska torrt 
i markerna. Folk får gå långt efter vatten 
på många ställen. De använder åsnor som 
lastdjur här. Vi ser en liten grupp kvinnor 
och barn som hämtar vatten ur ett djupt hål 
i en uttorkad flodbädd, men när vi stannar 
och tittar skyggar de för våra kameror och 
springer snabbt undan i buskarna. 
Framemot skymningen kommer vi fram 

till Peters egen by, Emporeet. Han har ett 
fint nybyggt hus, med väl inhägnad gård, 
låst med en kraftig port. En äldre bror till 
Peter kommer och öppnar åt oss. Huset 
är elektrifierat (egen generator) och har 
även TV med parabolantenn, samt en 
egen vattencistern. Toalett är en pitlatrin 
på gården och duscha får man göra med 
hjälp av en hink. Familjen bor där bara en 
månad om året, men Peter och hans hustru 
planerar att bo mer permanent där när de 
pensioneras. 
I byn bor c:a 1000 personer, de flesta i 

traditionella hyddor, ganska utspridda, i 
olika “bomas”. Hyddorna är trånga och 
mörka. Peters klan förestås av hans mamma 
som är en änka i 80-årsåldern - stilig och 
fullbehängd med smycken. Hon är klädd i 
en khanga med Maria och Jesusbarnet på 
(men det betyder inte att hon är religiös, 
bara att hon gillar bilden). Peter har låtit 
bygga ett hus även åt henne. Det var först 

volontärer från USA och Europa (inkl 
Sverige) som arbetar här. En person arbetar 
uteslutande med att gå runt i Moshi-området 
och motivera gatubarn till att komma till 
barnhemmet. Man inriktar sig på att så 
snart som möjligt hitta släktingfamiljer 
som barnen kan flytta till, de skall helst 
inte bo längre tid på institutionen. 
Nancy bor en liten bit utanför staden, i ett 

ganska lantligt område. Där har hon nyligen 
också köpt en annan tomt som hon visar oss. 
På den vill hon bygga ett barnhem och en 
förskola. Nu finns där bara en liten barack 
där en kvinna bor med sina barn. Nancy vill 
driva det här projektet som pensionär och 
hoppas kunna få hjälp med att söka bidrag 
till finansieringen av det.
Vi äter lunch i Nancys hem, som ligger fint, 

på sluttningen mot en bergsbäck. Hon har 
några höns och grisar och en liten shamba. 
Hennes man som är pensionerad läkare är 
inte hemma, bor mest i Marangu numera 
och arbetar tydligen extra på sjukhuset 
där. Nancy planerar först att vi på kvällen 
skall åka dit och hälsa på, men det visar sig 
svårt att hinna med. Barnen är vuxna och 
utflugna, Nancy är stolt mormor till en pojke 
på 8 månader som hon visar kort på. 
Efter lunch besöker vi Kilimanjaro Girl 

Guides, som sjunger för oss. Sen tar Nancy 
oss med till sitt extrajobb - Julius Nyerere 
Foundation. Där är helt folktomt och man 
förstår inte riktigt vad hon egentligen gör 
där, men lokalen är stor och fin. På kvällen 
åker vi tillsammans till en liten restaurang 
i Moshi och äter. Vi tycker att vi har fått 
se och uppleva väldigt mycket på en enda 
dag, men Nancy menar förstås att det finns 
mycket mer som hon hade kunnat visa om 
vi hade kunnat stanna längre. Hon berättar 
nu också att hon först inte kunde svara på 
det e-mail som jag skickade till hennes jobb 
och att den här kontakten faktiskt föranlett 
att hon börjat på en kurs i Internet !! 

21/1
Vi tränger ihop oss i en liten taxi, med 
allt vårt bagage, och åker till Arusha. 
Det är bra väg men det tar gott och väl 
en timme. Kommer fram till MAAs 
kontor, där Tommys vän och masajen 
Peter Poima och hans svåger väntar på 
oss. Svågern förestår denna NGO som 
arbetar för maasai-kulturens bevarande 
och utveckling i det moderna samhället. 

när han gjorde detta som hon förstod att det 
var till någon nytta att han fick gå i skola. 
Nu föredrar hon ändå att fortsätta laga sin 
mat över öppen eld i sin gamla hydda. När 
vi hälsar på henne, verkar hon lite sur. Hon 
klagar på att de andra i familjen inte jobbar 
tillräckligt hårt. Hon hjälper tydligen till att 
passa småbarn och vi ser också flera sådana 
i och omkring hennes hus. Där finns också 
en hund och en katt. Innan vi går därifrån 
säger hon att hon behöver gardiner till sina 
fönster. (Kanske klagar hon också på att 
Peter har tagit med oss dit?)
Vi bjuds på kokad surmjölk ur en stor 

kalebass som välkomstdrink. Det smakar 
friskt och bra. (I Loswaki såg vi en baby 
som drack ur en likadan fast mindre 
kalebass.) Masajernas kor och getter utgör 
deras kapital. Peter har sålt en hel del för att 
få pengar till husbyggena, men han har ändå 
många, många djur kvar. Under dagen har 
de varit ute på bete, nu framemot kvällen 
kommer de tillbaka och ska stängas in i de 
runda inhägnaderna - en mindre för getter, 
en större för kor. Vi står där i solnedgången 
och tittar på när den imponerande karavanen 
återvände.. Små nyfödda killingar bärs fram 
för att dia sina mammor. När det är klart 
hämtar barnen tillbaka dem, antagligen får 
de minsta djuren sova inne i hyddorna. Peter 
och hans släktingar väljer ut en get som 
slaktas rituellt på gården utanför huset. Vi 
vill inte se på. Sen grillas köttet över öppen 
eld. Medan vi väntar på maten kommer en 
av männen och vill ha hjälp med ett fult och 
smutsigt skärsår i handen. Ingela tvättar och 
bandagerar det, ger honom dessutom en 
alvedontablett, han verkar mycket nöjd. Sen 
dricker vi öl och äter ute under stjärnorna, 
det smakar gott men är lite svårätet. Vi pratar 
om döden. Masajer tror inte på ett liv efter 
detta, säger Peter. De flesta är inte religiösa, 
men tror ändå på en Gud. Döden är naturlig, 
oundviklig, något man måste räkna med, 
särskilt när man uppnått en viss ålder. 
Vi sover gott i Peters hus, det är så tyst och 

mörkt, nattluften sval och skön. 
Pia EresundBesök i masajbyn Loswaki - Habari breddar sin läsekrets!

Vandrande kapital vid byn Emporee
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Fossil fr Olduvai. Foto Bengt Eresund

Pia Eresund vid Ngorongoro

På Victoria med Ukerewe i bakgrunden

Zanzibar
Zanzibars största sevärdhet är det gamla 
arabkvarteret, Stonetown. Staden i staden 
har ett oöverskådligt nät av smågator och 
gränder och byggminnesmärken.
I Stonetown ligger The Old Dispensary, 

som i dag fungerar som kulturcentrum. 
Den stora byggnaden i fyra våningar, som 
grundlades år 1865, är vackert dekorerad 
och har snidade balkonger.
Palace Museum med tinnar och torn 

byggdes i slutet av 1890-talet till en 
av medlemmarna av sultanens familj. 
Ursprungligen kallade man det för 
Sultanernas Palats och det blev officiellt 
residens för Zanzibars sultan år 1911.

Ön Mafia
Dykparadiset Mafia är trots namnet ett 
vänligt och avslappnat ställe med cirka 
40.000 invånare. Med en areal på 394 
km2 är Mafia den största ön i en liten 
ögrupp och är väl det närmaste man 
kommer tanken om ett tropiskt paradis i 

den Indiska Oceanen.

Ön Pemba
Utanför kusten vid Tanga, inte långt från 
Zanzibar, ligger den lilla sömniga ön 
Pemba. Ön är ännu inte helt upptäckt av 
turisterna, trots alla kvaliteter stället kan 
erbjuda. Här kan man bland annat fånga 
Östafrikas bästa havsfisk och dyka ned till 
några av världens vackraste korallreven i 
världen. Huvudstaden är Chake-Chake.

Dar es Salaam
I Nationalmuseet finns några av världens 
äldsta lämningar av mänskligheten. 
Det finns bland annat imponerande 
arkeologiska utställningar av fynd från 
Olduvai-ravinen och Laetoli. Man kan 
se fossiler som är omkring två miljoner 
år gamla, bland annat från Zinjathropus 
(Nutcracker Man).
På Nyumba ya Sanaa kan man köpa 

tanzaniansk konst. Verkstaden som 
ursprungligen startades som ett projekt 
för att stödja handikappade och arbetslösa, 
säljer i dag batik, korgar och träarbeten.
VillageMuseum, som ligger nio kilometer 

norr om Dar es Salaam, består av 14 olika 
hyddor i naturlig storlek, som byggts och 
inretts enligt de lokala folkens kultur.

Intill Village Museum ligger Mwenge-
marknaden som ställer ut och säljer bl a 
ebenholzskulpturer, som framställs av 
träsnidare från Makondefolket.

Staden Bagamoyo
Staden Bagamoyo var under 1800-talet 
centrum för slavhandeln längs kusten. 
Många kända upptäcktsresande kom 
förbi staden, bland annat Burton, Speke, 
Grant, Stanley och Livingstone. I dag är 
Bagamoyo ett viktigt kulturcentrum med 
bl.a. College of Art och Skulptörskolan.

Hamnstaden Tanga
Efter Dar es Salaam är Tanga, som 
ligger söder om gränsen till Kenya, 
den viktigaste hamnen i Tanzania. Den 
sömniga staden med de dammiga gatorna 
är känd för sina sandstränder och ett 
pulserande nattliv, som går igång efter 
skymningen. Inte långt från staden ligger 
Amboni-grottorna, som är de största 
kalkstenshålen i Östafrika.

Ruinstaden Kilwa
På den lilla ön Kisiwani, två kilometer från 
kusten i södra Tanzania, ligger en gammal 
historisk ruinstad från 1400-talet. Här 
låg en av Östafrikas viktigaste hamnar, 
Kilwa Kisiwani, där man handlade med 
guld, silver, pärlor och parfymer. I dag 
kan man se resterna av staden, som finns 
med på UNESCOs lista över skyddade 
kulturplatser.

Ngorongoro/ Serengeti
Ngorongoro-kratern i nordväst är det mest 
rovdjurs-täta området i Östafrika med sina 
cirka 400 hyenor och 100 lejon. Om man 
har tur kan man se något så unikt som det 

svartmanade lejonet.

Gombe Stream National Park
Parken vid Tanganyikasjön i västra 
Tanzania är Afrikas minsta, men 
innehåller ett oändligt varierat växt- och 
djurliv. Det var bland annat här som Jane 
Goodall studerade chimpanser, vilka med 

tiden har vant sig vid människor.

Olduvai-ravinen
Mellan Ngorongoro och Serengeti ligger 
den 50 kilometer långa Olduvairavinen, 
som är det ställe där man hittat de äldsta 
spåren av människoliknande varelser på 
jorden. Det var här Mary Leaky år 1976 
fann ett fotspår i vulkanisk aska, som 
visade sig vara 3,6 miljoner år gammalt.

Selous reservatet
Detta reservat erbjuder stora natur-
upplevelser. Om det är vilda djur och 
outforskade områden man är intresserad 

av är det hit man skall resa. Selous Game 
Reserve är med sina 54.600 km2 världens 
näst största viltreservat. Här huserar över 
350 olika fågelarter och fler än 2000 
växter. Reservatet delas av Rufijifloden, 

som är en av Afrikas vattenrikaste.

Tarangire National Park
Det enorma antalet baobabträn är det 
första man möter när man kommer in i 
den 2600km2 stora Tarangire National 
Park. Parkens böljande stäpper präglas 
av dessa majestätiska träd, som får de 
gräsätande djuren under träkronorna att 
likna miniatyrutgåvor av elefanter, zebror 
och gnuer.

Kondoa Irangi grottmålningar
Nära Dodoma, 180 kilometer från 
Arusha, finns några av världens vackraste 
grottmålningar. De finns i Great Rift 
Valley och illustrerar på ett fantastiskt sätt 
stenålderns konst.

Kilimanjaro
Kilimanjaro har som bekant tre toppar, 
som alla tre kan bestigas. De två, 
som ligger längst mot väst, Shira och 
Mawenzi, är dock mest lämpliga för 
erfarna bergsklättrare. Flera resebyråer 
arrangerar vandringsturer till toppen Kibo. 

Många väljer den lätta Maranguvägen.

Victoriasjön
I nordvästra delen av Tanzania ligger Lake 
Victoria, som även gränsar till Kenya och 
Uganda. Den 70.000 km2 stora sjön, 
som inte är mer 100 meter djup, är ett 
fantastiskt naturfenomen.

***

Turistinfo från nätet:

Viktigaste sevärdheter
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förutsättningarna, säger Lena Andersson, 
verksamhetsansvarig för Riksföreningen 
Autism. Innan filmen går igång berättar 
hon om det stora behov av förutsebarhet, 
planering och fasta hållpunkter som personer 
med autism ofta har och svårigheterna att ta 
in och klara av många sinnesintryck. Att åka 
på långresa till Tanzania, med dess livliga 
gatuliv, var därför ingen självklarhet, men 
genom ordentliga förberedelser som att titta 
på bilder och prata mycket om landet gick 
det bra. Hanna Danmo som också arbetar 
på Riksföreningen Autism, bekräftar detta. 
Hanna fick diagnosen Asperger syndrom för 
sex år sedan, då hon var 19 år. Hanna har 
varit både i Brasilien och USA. 

- Jag hade med mig ett meddelande till 
personalen på flygplatsen, där det stod att 
jag har Asperger syndrom och att de skulle 
informera mig konkret och skriftligt om 
planet blev försenat eller det blev någon 
annan stor förändring. Jag behövde aldrig 
använda lappen, men det var en trygghet att 
den, berättar Hanna i en personlig reflektion 
efter filmvisningen. 

- Kanske finns det större tolerans för 
människor som är annorlunda om de 
kommer från andra länder, då förväntar man 
sig inte att de ska känna till kulturen och alla 
oskrivna sociala regler, menar Hanna. 

Som liten var Daniel urtypen för ett barn 
med autism. Svår att få kontakt med och 
orolig, han rymde ofta hemifrån. 
-Man levde under en ständig skräck, vad 

händer nästa gång, hittar vi honom då? 
- berättar Daniels mamma om sonens 
uppväxttid. 
Resan till Tanzania blev vändpunkten 

för både Daniel och hans familj. 
Musik har alltid varit ett av Daniels 
största intressen. Han fick chansen att 
åka till den lilla staden Sengerema i 
Tanzania, där FUB (Riksförbundet för 
utvecklingsstörda barn ungdomar och 
vuxna) i Kungsbacka har samarbetat 
med tanzaniska handikapporganisationer 
för att förbättra livet för människor med 
funktionsnedsättning. Det är emellertid 
inte bara människorna i Sengerema som 
har vunnit något på detta samarbete. I 
Tanzania är det kanske första gången 
någonsin som Daniel inte stämplas som 
“handikappad”, utan accepteras för den 
han är - en människa med stor livsglädje, 
humor och charm. Daniel hittar utrymme 
att uttrycka sig själv och genomgår en 
fantastisk förändring, öppnar upp sig och 
växer som människa. 
- Filmen är ett fantastiskt exempel på att 

allting går att göra, om man bara ger de rätta 

Det som kanske framförallt gör Piga 
Ngoma till en sådan unik film är att en 
annars osynlig grupp i samhället får ta plats 
på bioduken, vuxna med kombinationen 
autism och utvecklingsstörning: 
-Det är en grupp som inte får särskilt 

mycket uppmärksamhet, säger Lena 
Andersson. De är inte särskilt glamorösa 
och spännande och inte alltid särskilt 
attraktiva att arbeta med. Därför är det 
väldigt roligt att denna film blivit av! 
Filmen och ett diskussionsunderlag finns 

att köpa på SHIA, för 100 kr samt porto. 
Ring: 08-462 33 60, mejla: info@shia.se

***

Daniel Johansson har autism och utvecklingsstörning. Piga Ngoma 
– Daniels resa till Tanzania är filmen om hans livs resa som går från 
Kungsbacka till Tanzania. Daniels möten med människorna i Tanzania 
förändrar både hans och deras liv. Den unika filmen visades av Shia 
(Svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening) 
och Riksföreningen Autism på Internationella handikappdagen, den 3 
december. 

Piga Ngoma 
– Daniels resa till Tanzania

Svenska handikapporganisationern
as internationella biståndsförening 
SHIA hade besök av en delegation 
från paraplyorganisationen för 
handikapporganisationer i Tanzania under 
en vecka i februari. Under en mottagning 
på SHIAs kontor i Liljeholmen i 
Stockholm den 18 februari tackade 
deltagarna för en intensiv vecka med 
många inspirerande studiebesök hos olika 
handikapporganisationer och myndigheter 
så som Handikappombudsmannen och 
Sida. SHIA har projekt i inte mindre än 28 
länder. I samarbetet med Tanzania ingår 16 
handikapporganisationer i Sverige.

Under kvällen hölls tal, små gåvor utbyttes 
och det skojades frisk, bland annat om att de 
kommit med snön som denna vecka täckte 
Stockholm efter en lång barmarkstid. De 
tyckte det var vackert men kylan hade de 
svårt att fördra.

Anu Ala-Rantala, ganska ny som Tanzania-
handläggare, var värd under veckan för  
ordförande Israel Kagaruki med tolken 
Wallace Mayunga, generalsekreterare Eva 
Biswaro samt ordföranden i styrgruppen för 
afrikanska dekaden avseende personer med 
funktionshinder, Robert Makaramba.

***
Anu har just fått ett halsband av Israel och 

överlämnar pepparkakor. Foto: L.Asker

SHIA får besök av SHIVYAVATA
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erfarenheter av att lära ut teknologi och att 
introducera enkla och billiga lösningar på 
vardagsproblem. Han har bland annat varit 
lärare på Kashashaskolan utanför Bukoba, 
den skola där Barbro Johansson arbetade 
när hon lärde känna Nyerere innan han 
blivit president. 

Till sin hjälp hade Erik en trunk full med 
modeller för att förtydliga sitt budskap. 
Han är en livfull och ibland provocerande 
berättare som inte har mycket till övers 
för skrivbordsteoretiker, politiker och 
många lata karlar i Tanzania och andra 
utvecklingsländer han besökt.

Text o foto: Lars Asker

Sonja Björkén inledde med att berätta 
om JOHA Trust, Stödföreningen för 
Barbro Johanssons fond för utbildning 
av flickor i Tanzania, bildad 1999. Sedan 
fick vi se en nyinspelad film från den nya 
flickskolan i Dar es Salaam med  bland 
annat intervjuer med flera flickor.

Från den blygsamma starten i hyrda lokaler 
i Dar es Salaam är nu verksamheten i full 
gång i den nybyggda anläggningen några 
mil väster om staden.

Skolan har nu 170 elever mellan 14 -18 år i 
Form 1 - 4. I januari är det för första gången 
intagning till Form 5 i stark konkurrens. 

Skolan satsar på goda lärare som får 
kontinuerlig vidareutbildning, får bra 
betalt och inte tillåts ha några “extraknäck”. 
Skolan rykte är mycket gott och man 
skulle lätt kunna fylla upp platserna med 
välbärgades barn. Men då skulle en av 
målsättningar missas, nämligen att ge 
möjligheter för begåvade flickor till god 
utbildning. En av utmaningarna för JOHA 
Trust är därför är att samla in pengar till 
stipendier.

Pensionerade men väldigt aktive 
slöjdläraren Erik Östh berättade om sina 

Nytt projekt
Svetan har börjat ett samarbete med 
en grupp inom ELCT (Evangelical 
Lutheran Church in Tanzania) i 
Bukobastiftet om ett projekt för 
gatubarn kallat Tumaini Children´s 
Center. 

Planen är att man skall ta emot 20 barn i 
åldrarna 9 till 19 år och rehabilitera dem 
så att de kan återvända till sina hembyar. 
Man har köpt en gård där de skall få bo 
och till den hör ett jordbruk, där de dels 
skall få lära sig bra brukningsmetoder, dels 
genom odlingen bidra till sin försörjning. 
De behöver särskild skolundervisning så 
att de kan fullfölja sin normala skolgång 
som försummats. 

Många av barnen har farit illa och kommer 
att få omvårdnad och samtalsterapi på 
centret. Man skall också ombesörja 
juridisk hjälp så att de kan processa för att 
återfå egendom, som de kan ha förlorat i 
samband med att föräldrar gått bort eller 
gift om sig. 

Man vet inte hur många barn det handlar 
om men antalet har ökat i spåren av HIV/
AIDS epidemin. En förhoppning är att man 
genom projektet skall få det omgivande 
samhället att se sitt ansvar också för dessa 
barn och visa på en möjlig väg att hjälpa 
dem. 

Svetan har ansökt om bidrag för projektet 
genom Forum Syd och beviljats 296 000 kr 
för ett första år. Just nu pågår skrivning av 
samarbetsavtal varefter pengarna kan betalas 
ut. Utvärdering och uppföljning kommer att 
göras som underlag för eventuell förnyad 
ansökan om fortsatt bidrag. 

Katarina Beck-Friis

Svetans höstmöte

Sonja Björkén talade om JOHA trust och 
flickskolan till Barbro Johanssons minne.

Svetans höstmöte arrangerades på ABF-huset i Stockholm den 1 december. 
På programmet stod två punkter, båda med anknytning till utbildning.
Dessutom fanns ett bord med varor från Medverksta´ns världsbutik 
samt informationsmaterial från Svetan och JOHA Trust. 
Tyvärr var det väldigt dålig uppslutning, tråkigt både för medverkande och 
för arrangörer varför vi efterlyser förslag på aktiviteter från våra läsare.

Erik Östh demonstrerar modell av 
urinseparerande toalett

Erik Ösths fantastiskt effektiva majsskalre, 
som bl.a. gjort succé i Centraamerika

Debora Brycke, en av initiativtagarna 
till Tumaini Children’s Center.   

Foto: M. Wernefeldt/ IKON
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Twanga Pepeta
African Stars med sitt ”Twanga Pepeta”-

sound är ett av Tanzanias nu populäraste 
band. Deras senaste låtar har legat i top 
på toplistorna de senaste åren. De sjunger 
huvudsakligen på swahili till svängig 
dansmusik influerad av det sedan många år 
populära Congo-soundet. Under senhösten 
gjorde de sin första Europaturné.
Första kvällen var på Musikhuset i 

Norsborg. In i det sista var det osäkert 
om de skulle komma, de fick inte sina 
arbetstillstånd mm klara förrän samma 
dag de flög från Dar es Salaam. Det 
gjorde att marknadsförningen var minimal, 
huvudsakligen ”djungeltrumman” samma 
dag och följaktligen publiken ganska 
liten. De som var där ryktes snart med 
i de svängiga låtarna och dansade 
intensivt inspirerade av fyra gogoflickor. 
I övrigt fanns på scenen musiker och 
sångare. Habariredaktören saknade dock 
nostalgiskt en blåssektion, keyboard blir 
inte detsamma. 
In en paus visade Watatu Textil upp khangor 

och uppsydda kläder från Tanzania som 
också såldes liksom African Stars skivor 
och videoband som numer hör till.
På morgonkulan reste bandet vidare 

till Oslo där man förutom uppträdanden  
spelade in en ny video.
De uppträdde även i Köpenhamn och 

återigen i Stockholm, Kista, denna gång 
inför fullt hus.
Sammanhållande arrangör var Peter Jacson 

i SuncitySound som hoppas kunna ta hit 
flera band.

Ambassadens hemsida
Tanzanias ambassad i Stockholm har 
en riktigt bra hemsida med mycket 
information. Bland annat om visum, 
uppehållstillstånd, arbetstillstånd, och 
tillstånd för filmning. Blanketter finns att 
ladda ner.

Tillrättaläggande av Åsa Wedin 
”I förra numret av Habari uppmärksammades 
min disputation. Jag är väldigt glad och 
smickrad över detta men skulle vilja komma 
med några korta tillrättalägganden. En 
avhandling är ju skriven på ett sådant sätt 
att den oftast är svår att förstå för andra än 
de ”redan invigda”. Detta gör risken för 
feltolkningar stor. Jag vill bara klargöra 
att jag skrev min avhandling om ”literacy 
practices”, på svenska litteracitetspraxis, 
dvs hur människor använder skrift och hur 
de förhåller sig till skrift. Studien utfördes 
i Karagwe och jag ville hitta broar mellan 
det som händer i samhället och det som 
händer i skolan för att skolundervisningen 
ska kunna bli mer relevant. Jag fann att 
mycket i skolan rent av hindrade barnens 
möjligheter till att lära sig läsa och skriva 
på det sätt som de behövde i samhället, 
men också att mycket av det som skedde 
i hemmen och i samhället, när det gäller 
språk och skrift, skulle kunna underlätta 
för eleverna om det användes även i skolan. 
Jag fann också att den nedvärdering som 
finns av det mesta som är inhemskt och 
traditionellt, som t ex inhemska språk, är ett 
stort hinder för skolframgång i Tanzania.
Den som vill veta mer kan gå in på 

http://dalea.du.se/ för abstract och övrig 
information om avhandlingen eller kontakta 
mig på awe@du.se”

Åsa Wedin  
Högskolan Dalarna, Kultur och lärande

Tanzanikalender i storformat
Svetan har fått en väggkalender i 
kolossalformat levererad med bud för att 
inte skadas i vanlig postgång. Kalendern 
har tagits fram av Tanzania National 
Parks - Office of the Director General 
i Arusha - i samarbete med Tanzanias 
konsulat i Nederländerna och har trycks 
upp i en begränsad upplaga.
Det är tolv anslående fotografier av djur 

och landskap från Tanzanias nationalparker 
Serengeti, Ngorongoro och Selous.
När kalendern presenterades på senaste 

styrelsemötet förslogs att vi efter årets slut 
skulle låta rama in bilderna och använda 
dem som gåvor och kanske auktionera 
bort.

Zanzibars flagga
Sedan 1963 när Zanzibar blev 
självständigt Sultanat har man haft tre 
olika flaggor. Den 9 januari i år invigde 
Zanzibars President Amani Karume en 
ny flagga vid en ceremoni på Amaan 
Stadium som en del högtidlighållandet av 
41-årsdagen av 1964 års revolution. 
Den nya flagan har tre horisontella band 

i grönt, svart och blått med en infälld 
Tanzaniaflagga. Banden representerar 
miljön, människorna och kultur,
Den infällda unionsflaggan har inte 

oppositionspartiernas gillande. Flaggan 
kommer inte att användas i internationella 
sammanhang men det är lite oklart hur 
det blir i fråga om fotbollsmatcher efter 
att Zanzibar tagits upp som nation i CAF, 
Confederation of African Fotball.

Zanzibars nya flaga hissas första gången 
på Amaan Stadium 9/1.Foto: Salma Said

Hartmund Schmetzer
I november avled arkitekten Hartmund 
Schmetzer plötsligt bara 63 år gammal 
på väg till ett nytt uppdrag som regional 
urban rådgivare på svenska ambassaden 
i Zambia. Han var specialist på 
stadsplanering och bostadsbygge i tredje 
världen, främst i Afrika. Under långa 
perioder arbetade han i Dar es Salaam 
bl. a som lärare på Building Reserch 
Unit, BRU, varifrån kollegan Bengt 
Eresund minns Hartmund från slutet på 
sjuttiotalet som en väldigt kunnig person 
som alltid var hjälpsam och delade med 
sig av sina kunskaper. Hartmud arbetade 
också på Tanzania Housing Bank Tack 
vare Hartmunds kontakter lyckades BRU 
finansiera några demonstrationsbyggen i 
Sinza.

En ung Hartmund framför BRUs provhus 
byggt av Tandale Carpenters Coop Society  
Foto: Bengt Eresund
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Salma studerar Åländskt självstyre
Salma Said är en ung kvinnlig 
frilansjournalist från Zanzibar som i 
december besökte Åland för att studera 
öarnas självstyrelse på inbjudan av 
Ålands fredsinstitut. Under utbildningen 
var det bara Salma och en annan kvinna 
och det är svårt att slå sig fram i yrket 
och vinna respekt som ung kvinna. Hon 
arbetade tidigare på den regimkritiska 
tidningen Dira som tvingades lägga ner. 
Salma själv är mycket kritiskt till regimen 
men förespråkar inte en unionsupplösning 
utan reformer och en regim som avspeglar 
folkviljan och som inte är korrupt.
Habariredaktören träffade Salma för lunch 

på Arlanda under hennes återresa några 
dagar för jul. Hon hade då med sig klipp 
från båda de åländska dagstidningarna som 
utförligt skrivit om henne. Hon hade träffat 
många politiker och tjänstemän på Åland 
och var imponerad av den självstyrelse och 
de rättigheter och privilegier man lyckats 
skaffa sig. Hon hade samlat mycket 
material att skriva om när hon kommer 
hem. Hon skriver helst på swahili bl.a. 
för ”Mwanainch” och Alnor men även för 
The Citizen. På fastlandet finns en mängd 
tidningar men på Zanzibar finns bara en 
tidning.

Charles Zawose avled i Stockholm
Den kände musikern Charles Zawose 
dog oväntat på Danderdys sjukhus den 
22 oktober bara 34 år gammal. Han var i 
Sverige för att tillsammans med dansarna 
Laurence Mwalugaja och Robert Ngoroma 
medverka i en föreställning i regi av Lena 
Josefsson. 
Lena Josefsson har arbetat mycket med 

dans och kulturmöten som ledare för 
Skånes dansteater och Orionteatern och med 
uppmärksammade gästspel på Dansens hus. 
Nu arbetar hon i sitt eget företag ”Kompani 
Raande-Vo” med stockholmspremiär av 
”Rasande rytmiskt – skälvande skör” utsatt 
till den 15 februari.
Charles var brorson till mycket kände 

Hukwe Zawose som också uppträtt i 
Sverige med sina traditionella sånger till 

tumpiano, bland annat på kulturhuset i 
Stockholm 1994. Hukwe var främst expert 
på traditionell wagogomusik från centrala 
Tanzania. Som etablerade bodde dock 
båda två med sina familjer i Bagamoyo, 
där Hukwe dog i december 2003.

Aftonbladets resebilaga 4 dec.
I Aftonbladets resebilaga den 4 dec. 
2004 handlar fem sidor om Tanzania. 
Huvudartikeln av Jan Fleischman, handlar 
om en Kilimanjarobestigning. I övrigt 
tips, adresser och statistik. Aftonbladet 
har också tagit fram en Guide som Plus-
medlemmar kan ladda ner från tidningens 
hemsida

Ny förening, UMIT
Utsatta Människor i Tanzania, UMIT 
(eller på swahili Shirika la Kuwahudumia 
Wasiojioweza – Tanzania, Shiwata) är en 
nybildad förening i Stockholm.
Från hemsidan www.shiwata.org: 
”UMIT bildades hösten 2003 och 

verksamheten består dels i att samla in 
medel som vi vidarebefordrar till utvalda 
samarbetspartners som på ett förtjänstfullt 
sätt bedriver verksamhet för att hjälpa 
utsatta människor Tanzania.  UMITs andra 
syfte är att på olika sätt sprida information 
om utsatta människors levnadsvillkor bland 
dem som inte känner till dessa. Vi som har 
startat UMIT har egen erfarenhet av att bo 
och arbeta i Tanzania eller Afrika söder 
om Sahara så vi har god lokalkännedom 
och kan språket (swahili). Vi känner de 
organisationer vi stöttar och tror på deras 
verksamhet. 
För närvarande stöder vi tre aktiviteter: 

en skola för handikappade barn i Lushoto 
(Rainbow skolan), ett hem för gamla 
människor i Tanga (St Vincent Kisosora i 
Tanga) samt ett projekt som stödjer barn 
till de som drabbats av HIV/AIDS i Tanga. 

Våra målgrupper för informationsarbetet 
finns både i Sverige och Tanzania.” 
Den 27 november arrangerade UMIT 

en fest i Sandsborg i södra Stockholm. 
Tanzaniansk mat, dryck, musik, dans och 
trevlig samvaro. 
Som extra krydda medverkade Watatu 

Textil med modevisning under ledning av 
Karin Zetterqvist. Kvällens mannekänger 
var Romana Mpangala, Bambo Gerdén, 
Shuwa Gerdén, Stella Borgå och Rosemary 
Mukankusi. Speciellt Bambo som enda man 
drog ner entusiastiska applåder.

Journalist Salma Said Foto: Lars Asker

Karin Zetterqvist från Watatu Textil med sitt mannekäng-gäng. Foto Lars Asker

Ahmad Kanyama från styrelsen orienterade 
om UMIT:s verksamhet. Ordföranden 

Annika Carlsson-Kanyama t.h.

Företagsevenemang?

50-årsfest?

Bjud på modevisning!

www.watatu.se
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Göte var med och startade Transair, 
huvudsakligen som tidningsflyg, när de 
i januari 1951 fick i uppdrag att hämta 
hem en sjuk svensk från Mallorca. Det 
var den längsta flygning det lilla bolaget 
dittills hade haft. Patienten var så dålig 
så de fick vänta några dagar innan de 
kunde flyga tillbaks. Göte passade på 
att se sig omkring och blev eld och lågor 
för att starta charterflyg för sollängtande 
svenskar till sydligare breddgrader. 
Men resebyråerna i Sverige var inte 
intresserade och själv saknade han 
kapital. 

Knut Oskar satsar
Företaget var konkursmässigt när de två 
år senare fick ett äventyrligt uppdrag 
att flyga till Afghanistan och nästan 
samtidigt kom i kontakt med Knut Oskar 
Gustavsson i Örebro som hade ett stort 
bussreseföretag. Bussresor på kontinenten 
var populära men till- och från resorna 
långa och dyra. Vintern 1953 inleddes 
de första charterflygningarna med 
bussresenärer till Hamburg, Marseilles 
och Pisa med en uppsnyggad DC-3 och 
nyanställda flygvärdinnor. 
Till nästa säsong hade Göte brutit med 

Transair och med Knut Oskars hjälp 
bildat Svenska Aero som fortsatte med 
charterflygningarna med en nyinköpt 
Vickers Viking som var snabbare och lite 
större än DC3 och kunde ta 36 passagerare 
vilket var exakt samma antal som de 
väntande bussarna på kontinenten tog. Nu 
inkluderades Mallorca som destination 
och i januari 1955 gick första turen till 
Kanarieöarna.
Ständiga krokben från luftfartsverket 

som nogsamt skyddade reguljärflyget, 
blåsningar i affärer, kapitalbrist och 
slutligen en störtning på Bromma satte 
punkt för Götes aktiva tid som trafikpilot 
och flygbolagsägare. Han började istället 
med resebyråer, bland andra STR.

Kenya
Från flygvapentiden kände Göte en mängd 
piloter och genom sitt engagemang i 
mängder mer eller mindre långlivade 
flygbolag och samarbete med resebyråer 
hade Göte ett mycket stort kontaktnät. En 

vän var den välmedaljerade flygarhjälten 
från andra världskriget, polacken 
Marian Kozubiski som varit med under 
charterflygets pionjärår i början av 50-
talet. Han hade nu dragit sig tillbaka till 
en farm i Kenya. Göte hade i slutet på 
60-talet noterat ett stigande intresse för 
Östafrika men reguljärflygets priser tillät 
bara en begränsa krets att flyga dit. 

Göte kontaktade Kozubiski som inte 
var svårövertalad att tillsammans med 
sin gamle vän starta ett nytt flygbolag 
inregistrerat i Kenya och som skulle flyga 
från freeporten Rotterdam. På detta vis 
lyckades man få nödiga flygtillstånd och 
kunde kringgå Luftfartsverket som inte 
gav några tillstånd för interkontinentala 
charterflygningar. Brittair East Africa 
hade dock inte pengar nog till mer än ett 
äldre Lookhed Constellation plan för 80 
passagerare.

Under sin tid som pilot i ABA (som blev 
den svenska delen i SAS) hade Göte varit 
i Nairobi och nu flög han dit igen för att 
snabbt organisera inkvartering och safaris 
inklusive fiske och bad på kusten. Sedan 
snabbt hem och dra igång en reklamkampanj 
som omedelbart ådrog sig Luftfartsverkets 
intresse, men denna gång kunde man inte 
stoppa flygningarna.

Den 20 december 1964 gick den första resan 
med ungefär hälften engelsmän och hälften 
skandinaver. Ett motorhaveri i Khartoum, 
hotellkostnader och dyrbara ombokningar 
till reguljärflyg för passagerarna satte stopp 
för Brittair East Africa efter bara en säsong. 
Kapitalbrist hade än en gång satt käppar i 
hjulet för den idéerike Göte Rosén. 

Många projekt
Västindien var ett annat resmål som 
hägrade för Göte och som han två gånger 
försökte dra igång men först 1974 blev 
charterflygningar över Atlanten tillåtna 
och vissa andra restriktioner lättades.

Alliansen mellan SAS med dess 
”bulvanbolag” i charterbranschen och 
luftfartsverket var allt för stark. Många 
svenska privata charterbolag levde bara 
några år innan det blev konkurser och 
”reseskandaler” medan särskilt danska 
företag växte sig allt starkare på den svenska 

marknaden. Transair som en tid var Europas 
största charterbolag fick tvivelaktigt folk i 
ledningen, räddades till en tid av flyghjälten 
greve von Rosen som skapat sig ett namn 
i Etiopien och Biafra men Transair åts så 
småningom upp av banker och SAS.
Annat som Göte tagit initiativ till och 

sysslat med i olika konstellationer är 
transport av apor till Karolinska, pilgrimer 
till Mecka, jordgubbar, blommor och räkor. 
Även skidresor till Jugoslavien var det han 
som drog igång. 

Helikoptrar till Tanzania
Flygföretaget Ostermans svarade för 
service och tekniskt underhåll för det flesta 
privata flygföretag och därigenom hade 
Göte haft mycket med Ostermans att göra. 
För allmänheten är annars är Ostermans 
mest kända som helikopterförtag och för 
att ha introducerade helikoptrar i Europa 
efter andra världskriget. 
I slutet på 60-talet var Mr Shaidi chef 

för polisen i Tanzania. Han hade sett 
en artikel om Ostermans spektakulära 
helikopterflygningar runt om i världen och 
insett vilken nytta polisen i Tanzania skulle 
kunna ha av helikoptrar, i ett vidsträckt land 
med glest och mycket dåligt vägnät.
Göte såg genast chansen till en affär och 

for till Tanzania. Finansieringen var den 
stora frågan men det skulle lösas genom 
att Tanzania betalade med nötkött. Den 
här gången var det inte luftfartsverket 
utan livsmedelsverket som satte krokben 
för affären. Så småningom löstes det 
genom att SIDA bekostade helikoptrarna 
och utbildningen av piloter och tekniker 
hos Ostermans. Göte var själv med vid 
leveransen när man blev nertvingade med 
fraktplanet med helikoptrar i Amins Uganda 
och blev arresterade. Även det löstes efter 
diverse förvecklingar och Tanzania fick 
sina helikoptrar.

Charterflygets fader död
Pionjären inom charterflyg Göte Rosén avled i november 2004. Han var 
pilot och en hängiven flygentusiast med många idéer som samtiden inte 
var mogen för. Efter att ha slutat i flygvapnet startade han sitt första egna 
flygbolag 1949 bland annat med flygningar med reklambudskap i högtalare.  
Han förde en ständig kamp mot luftfartsverket och skrupelfria affärsmän 
och fick många hårda törnar.  
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Charterflygningar till Tanzania
I slutet på 60-talet expanderade Sveriges 
bistånd till Tanzania kraftigt vilket bland 
annat innebar att allt flera svenskar kom 
att leva där under längre perioder. Svensk 
Tanzaniska föreningen bildades bland 
annat för att kunna arrangera besöks- och 
studieresor för släkt och vänner som så 
kallat föreningscharter. Det var Reso 
där Sven Lindberg och Arne Rudler 

arbetade som stod som teknisk arrangör 
för dessa resor som fortgick till mitten på 
sjuttiotalet när kommersiella reseföretag 
tog över. 
Ett av dessa företag var Jambo Tours som 

startades av Arne Rudler 1974. Som chef 
för East African Airways i Skandinavien 
hade han skaffat sig erfarenhet av Östafrika 
dit resorna till en början koncentrerades. 
Senare har företaget utvidgat med nya 

fjärran resmål. Först under 2004 lämnade 
han över ledningen av Jambo Tours till 
sin son.
 Lars Asker

Göte Rosén har skrivit tre böcker:

25 års ”luftaffärer” 1970, Vägen till 
Palma 1971 (2a upplaga av första boken) 
Orädd att flyga 1976

Böcker
Levande vildmark, Jan Fleischmann
Jan Fleischmann är till vardags fotograf 
på Mariestads tidning, en mycket duktig 
sådan, speciellt på naturfoto. Hans stora 
naturintresse har tagit honom på resor 
runt om i världen. 

Han har nu (2004) på eget förlag gett 
ut en vacker bok med mycket bilder och 
kortfattade texter. Texter som för mig 
gärna skulle kunna var lite utförligare. 
Genom sin korthuggenhet som ofta 
närmar sig dagboksanteckningar ger de 
dock en närvarokänsla. Men som sagt, 
det är fotografierna som är den stora 
behållningen. 

Tre av bokens tolv kapitel utspelar sig i 
Tanzania. Den långa färden från Serengeti, 
Jakt med bushmännen (Hadza) och slutligen 
en bestigning av Kilimanjaro: På väg till 
Afrikas tak som i artikelform publicerats i 
Aftonbladets resebilaga den 4 december. 
Serengetibesöket är uppföljt genom ett 
besök på andra sidan gränsen i Kenyas 
Masai-Mara reservat.

Om vithajar i Sydafrika, tigrar i Sibirien och 
indianer i Anderna finns också kapitel.

Lars Asker
Boken kan beställas från:
Foto & Reportage, Jan Fleischmann
Hemsida http://home.swipnet.se/jannephoto
Pris inkl. 6% moms: 260:- plus frakt.

Tourism Growth for Sustainible 
Development in Tanzania
Kassim Kulindwa, Hussein Sosovele, 
Oswald Mashindano, Dar es Salaam 
university press ltd 2001, 148s.

Studien har initsierats av the World 
Wide Fund for Nature (WWF-US/MPO) 
i samarbete med Economic Research Bureau 
(ERB). Liknande studier gjordes i fyra 
länder i Södra Afrika samtidigt – Tanzania, 
Zambia, Zimbabwe och Sydafrika.
Studien ovan innehåller fakta och analyser 

kring hur turistindustrin påverkar landets 
ekonomi samt det omgivande samhället. 
Ekonomisk vinnare är oftast de utländska 
turistagenterna och inte de små, lokala 
företagarna. Författarna menar att det 
behövs program på samtliga turistorter 
liknande de Benefit Sharing Programs 
som finns i områdena kring djurparkerna. 
Studien visar också att turismen inte 
har någon märkbar effekt på kultur och 
hälsa. Författarna vill gärna se initiativ 
som knyter ihop kultur och turism som 
t. ex. kulturfestivaler. Turismen har brett 
ut sig på lokalbefolkningens bekostnad i 
Serengeti (masaierna har trängts undan) 
och på Zanzibar och i Bagamoyo där 
fiskarbefolkningen fått flytta på sig 
och ge plats för beachhotellen. Studien 
konstaterar också att prostitutionen har 
ökat i turistområdena.

Eva Löfgren
Boken finns att låna på Nordiska 
Afrikainstitutets bibliotek i Uppsala.

Dans

Bild från 
Dansens 
Hus 
hemsida 
Foto: 
Magnus 
Westerborn 

I januari var det världspremiär på 
dansföreställningen Rasande rytmisk 
Skälvande skör, i Kristinehamn! En 
av Sveriges främsta koreografer, Lena 
Josefsson, står bakom föreställningen. 
 Föreställningen är i två delar, med 25 

minuters paus med mingel. Man blandar 
afrikanskt och europeiskt; dansarna 
kommer från Sverige och Tanzania; 
Lena Josefsson har rötter i Zaire, Afrikas 
främsta musik- och dansland. Upptakten är 
fantastisk, med ett antal personer sittande på 
kontorsstolar och trummande med pinnar på 
ett bord. Man far sedan runt på de rullande 
kontorsstolarna! Det genomgående temat 
är kärlek och hat. Dunka-dunka blandas 
med ytterst subtil musik.
 I samband med repetitionerna i 

Kristinehamn dog en av de tanzaniska 
dansarna. Men han är med i föreställningen, 
i form av en inspelad röst. Hans anhöriga 
i Tanzania har fått lägga ned stora pengar 
för att hans kropp ska kunna fraktas till 
Tanzania. I foajén kunde man lägga en 
slant i en bössa, för att hjälpa dem med 
transportkostnaderna. 
 Vi får se ett fantastiskt pas-des-deux av 

Sara Larsson. Ett annat inslag är skiddans 
av en av tanzanierna, Alois Magwenya. 
Han dansar med skidor och stavar! Det är 
det enda inslaget som jag är tveksam till. 
Men jag har inget bättre förslag till hur 
man ska uttrycka det nordiska. Musikerna 
Peter Lagergren, Glenn Thorsén, och Robert 
Ngoroma gör också en fin insats.
 Rasande rytmisk Skälvande skör är en 

intim omarbetning av verken Ett paradis 
trängt och Siluett.
 Efter långa stående ovationer blev det 

extranummer och afrikanskt disco i foajén! 
Tack Lena Josefsson och kompani Raande-
Vo för en fantastisk föreställning!

Kaj Köhlquist
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Den sydafrikanska veterantågsentusiasten  
Rohan Vos har samlat lok och vagnar som 
ha rustat upp och använder till påkostade 
tågsafaris. Det är påkostade resor på temat 
järnvägs- och kolonialhistoria som ofta hör 
intimt samman. De lyxigt inredda vagnarna 
bjuder på världens största kupéer om minst 
11 kvadratmeter. 
Resorna går huvudsakligen i södra Afrika 

men i juli varje år gör man en storslagen 
resa från Kap till Dar es Salaam och åter.  
Det är en enkel resa på 610 mil genom 
fyra länder som tar tretton dagar inklusive 
utflykter under vägen. Det kostar minst 
50 000 kr allt inkluderat. Agent för 
Rovos Rail i Sverige är Jambo Tours 
(www.jambotours.se).
De stora kolonilisternas dröm om järnväg 

från Kap till Kairo är ännu inte förverkligad. 
Det är ett ödets ironi att det kommunistiska 
Kina skulle bidra med en väsentlig del 
genom att bygga Tanzam-järnvägen i 

början på sjuttiotalet sedan västvärlden 
vänt ryggen till att det avstängda Zambia 
skulle få tillgång till en hamn.
Peter Hanneberg har gjort resan och 

berättar om den i en stort uppslagen artikel i 
Dagens Nyheters resebilaga den 23 januari 
”På kolonial räls”. I båda ändar av resa 
finns några speciella öar som Hanneberg 
inleder och avslutar med; Robben Island 
och Zanzibar.
På Zanzibar besöker han bland annat den 

gamla slavmarknaden där den anglikanska 
kyrkan byggts. ”…Vi besöker gropen 
utanför kyrkan där slavar med kedjor runt 
halsen är fångna än i dag, symboliskt, för 
att vi inte skall glömma. Denna slavgrop 
med skulpturer är skapad av svenskan 
Clara Sörnäs”  Clara är känd för många av 
Habaris läsare sedan sin tid som gästlärare 
på Skulptörskolan i Bagamoyo.

Lars Asker

Med tåg från Kap till Dar

Val 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

Medverksta´n
Rullande butik för rättvisare 

handel

Vill du ha medverkan från 
Medverksta´n?

Kontakta Olle Wallin
e-post: medverkstan@tele2.se

mobil: 070 22 55 057

Konsulter för
internationella uppdrag

 och utvärderingar


