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Swahilikulturens har satt sin
prägel på Tanzanias folk. En
kultur präglad av diplomati, hög
kompetens för interkulturella
möten och förståelse mellan folk.
Även idag möter Tanzanias folk
nya intryck och företeelser - det
är en ständig förändring, vi får
hoppas till det bättre. I artikeln
”Monsunvindarns folk” får ni en
överblick över några influenser
som skapat det Tanzania vi ser
idag.
FN har släppt en skrämmande
rapport om klimatförändringar i
världen. Höjningen av temperaturen kommer att förändra våra
möjligheter till försörjning och
liv. För Tanzania kan det bli
dramatiskt. Torka, översvämningar
och stormar blir vanligare. Redan
sedan tidigare har man konstaterat
att snön på Kilimanjaro är borta
inom 15 år, med svåra följder
på vattenförsörjningen för de
tättbefolkade områdena runt
berget.
Förhoppningsvis tar nu både
världens politiker och befolkningar
sitt ansvar för att hindra den
pågående processen. Vi kan
också hoppas att uppvaknandet
leder till ökad forskning på
förnyelsebara energikällor som
solenergi. En utveckling där
skulle kunna förändra situationen
för miljoner människor i Tanzania
och Afrika. Och det kanske är ett
klokare alternativ än att etablera
kärnkraftverk - något som flera
röster nu förespråkar bör ske
i Tanzania, eftersom det finns
uranfyndigheter i landet.
SVETAN kommer inte att
kunna anordna seminarier runt
om i landet som nämndes i förra
numret. Tyvärr beviljades inte
de medel vi sökt för detta. Vi
kommer dock att tillsammans med
Tanzaniaföreningen i Göteborg
arrangera seminarium och fest
i maj. Vi hoppas även att vi i
framtiden också kan genomföra
fler aktiviteter på andra platser än
Stockholm. Är ni intresserade att
genomföra något evenemang om
Tanzania så är ni välkomna med
förslag till styrelsen.
Fredrik Gladh

Monsunvindarnas folk
Poesi har alltid varit swahilikulturens
kärna. Genom berättelser, sånger, dikter
och brev har kunskaper förmedlats mellan
generationer. Liyongo Fumo är den stora
hjälten. Han berättade om sin heroism och
moraliska storhet i dikter och sånger. När
levde han? Ingen vet. Några forskare tror
runt 1100-talet, andra tror att det var senare.
Hans dikter fördes muntligen vidare och
skrevs inte ner förrän på 1800-talet, så vi
kan räkna med att historierna har ändrat
sig efter de rådande omständigheterna.
Fast än idag är hans berättelser livskraftiga.
Inte ett bröllop, som vill göra anspråk på
swahilitradition, sker idag utan minst en
av den halvt mytologiska Liyongo Fumos
sånger.
Litteraturen och det skrivna ordet är
kulturförmedlaren. Diktaren har alltid
fått stor respekt i swahilikulturen och det
äldsta bevarandet skrivna eposet på swahili,
Hamziya, från 1652 är en bekräftelse på
en mer än tusen år gammal kultur. Redan
innan Jesus födelse var Östafrikas kust en
del av ett internationellt handelssystem
som sträckte sig från Sydasien, ja till och
med från Kina, till Mellanöstern och ner
längs Afrikas kust. Det som styrde handeln
och utvecklingen var möjligheten att segla
med monsunvindarna. Vilka var då det
folk som vi kallar waswahili? Låt oss resa
tillbaks genom historien för att förstå hur
deras identitet har skapats och förändrats
genom tiden.
Det är alltid svårt att definiera ett folk, att
säga att de är på ett visst sätt och därmed
dra gränser. Istället behöver man ha en mer
flexibel hållning till identitet. För visst är
det så att jag själv är europé när jag är i
Afrika, svensk i Europa och stockholmare i
Göteborg. Identiteten kommer alltså av var
jag är och vem jag agerar mot. Ett exempel
är folkgrupperna Hutu och Tutsi i Rwanda. I
grunden är skillnaden bestämd av stundens
relation. Hutu och Tutsi talar samma språk
och delar myter. Men Tutsi är en social titel
på den som styr och en Hutu en titel på den
som befinner sig i en beroendeposition. Och
om du är Hutu i förhållande till presidenten
kan du samtidigt vara Tutsi i förhållande

med dina egna underlydande. Sedan har
politiska intressen, både kolonialmakter och
grupper i landet, genom historien försökt att
cementera maktpositioner genom att göra
sociala skillnader till etniska skillnader.
För att förstå vilka swahilifolket är måste
vi veta vilka de själva har haft att definiera
sig emot och agerat med. Ett folks identitet
kan därför ses som summan av historiens
sociala relationer.

Fiskare, språk och myter

Låt oss ta ett steg tillbaka till de stora
folkvandringarna i Afrika. Flera tusen
år f.Kr. flyttade folk mot östra delen av
Afrika. De kom bland annat från norra
Centralafrika och från södra delarna runt
Zambezifloden. De flesta av dessa var
Bantufolk. Om de flyttade på grund av ökat
befolkningstryck, krig, klimatförändringar
eller enbart äventyrslystnad vet man inte,
men man vet att några togs sig med båtar
på Zambezifloden till kusten. Det gav dem
stora fördelar för att kunna hantera ett liv vid
kusten. I de norra delarna av Östra Afrika
fanns boskapsuppfödare och i de södra
levde jordbrukare och fiskare. När de kom
till havet sökte de alla utveckla bra metoder
för att fiska. Byarna var relativt isolerade
vid den tidpunkten. Men fiskstimmen
vandrar längs kusten och då som nu följer
fiskarna efter fiskens rörelser. På vissa
fiskrika platser som Zanzibarkanalen
kan man anta att olika grupper stötte på
varandra. Och när människor möts vill
de också kommunicera. Därför uppstod
förmodligen gemensamma ord mellan dessa
människor, som ännu talade olika språk.
Det kan ses som början till utvecklingen av
kiswahili, kustens språk i Östafrika.
Myter och folktro har alltid spelat en
stor roll för fiskare. När nu människorna
träffades på vissa platser växte också
en gemensam känsla för folktro.
Kanske de alla blev varse om farliga
undervattensstäder eller öar där man slås
ner av spöken om man äter där mitt på
dagen. Det blev början till en kulturell
gemenskap. Även om de fortfarande var
åtskilda i vardagslivet kunde man nu

bättre utveckla sina skickligheter i sjöfart
och fiske. Genom flera kontakter kunde
folket längs kusten skapa förutsättningar
för att få ekonomisk utveckling och större
kunskap om havet.

Havet ger handel och integration

Några århundraden f.Kr. kom perserna
tillsammans med indier till Östafrikas
kust. Persien var en högt utvecklad
handelsnation som sökte efter nya platser
för sin expanderande handel. När de
träffade befolkningen längs kusten såg de
möjligheter i elfenbens- och kryddhandel.
Folket längs kusten välkomnade perserna
att bosätta sig eftersom de också insåg
fördelarna med en handel och att de
dessutom skulle kunna vidareutveckla

Äventyret i trädgården
I Guds namn, börjar min historia,
låt mig berätta vad jag vill säga,
låt mig följa mitt hjärta
låt lyssnaren bli glad.
Jag gick ut i trädgården
och såg en ung kokospalm,
och vakterna som vaktade den
var där under baobab trädet.
Jag sade till dem som vaktade trädet
”Ge mig en av trädets frukter.”
De sade ”Betala vårt pris!”
och jag sade,
”Jag ska inte ge er vad ni begär.”
Ett barn kom förbi,
klättrade upp för att ta ett pris åt mig,
och kom tillbaka och sade,
”Jag har plockat en frukt,
ögats äpple.”
Varför har denna frukt inte ätits av?”
Det finns som denna i vildmarken.
Och jag följde snigelns stig
Jag kände ingen oro, ingen sorg
Där i mörkret skalade jag den
och spred ut den
Och mitt hjärta sa mig att fortsätta
Jag gled ner för kullen jag besteg
Och kom till mitt hem.
Ur Liyongo Fumos berättelser
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sina sjöfartskunskaper. Nu blev Östafrika
en del av Indiska oceanens omfattande
handelssystem.
Kustbefolkningens kontakter med folk
i inlandet ökade eftersom de nu sökte
efter bland annat elfenben. Därför
kom också inlandet att bli en del av en
språklig integration, men samtidigt blev
den relationen ett sätt för kustfolken
att se sig som handelsmän och därmed
särskilja sig från inlandets befolkning som
kustfolken alltmer betraktade som vildar.
En känsla av gemenskap skapades också
då handelsmännen vid de isolerade byarna
träffades genom handeln med perserna.
Kontakten med Mellanöstern och Indien
medförde också en ökad språklig likhet.
Flera persiska ord blev vanliga längs
kusten och kustborna tog till sig bantuord
som de senare spred vidare längs kusten. En
annan sak som bidrog till swahilikulturens
framväxt var den persiska och indiska
arkitekturen som gav vissa estetiska likheter
mellan folken längs kusten. De persiska
rötterna är viktiga för de människor som
än idag identifierar sig som shirazi. När de
ser sig som shirazier används det idag som
ett sätt att särskilja sig både från dem som
kallar sig Bantu och de som påpekar sitt arv
från de senare anlända araberna.
Vi vet att när Alexander den stores rike
delades upp i tre delar efter hans död
år 323 f.Kr. ökade elfenbenshandeln i
världen. Det indiska elfenbenet hade
pålagts högre avgifter, därmed ökade
Östafrika i betydelse. Nu var området en
viktig del i ett expanderande handelssystem
med Mellanöstern som centrum, med
handelsvägar över havet som styrdes av
handelsströmmarna. En grekisk sjöfarare
berättade 100 e.Kr. om ett land i östra
Afrika:
”Två dagars segling efter ön ligger den
sista handelsstaden i Azania, som kallas
Rhapta, ett namn kommet från den lilla
sydda båten folket använder. Här finns
mycket elfenben och sköldpaddsskal.
Där lever de bäst välbyggda män vilka är

pirater efter kusten, och har på varje plats
valt hövdingar.”
(Ur Erithreanska havets loggbok. Flera
forskare tror idag att Rhapta låg på den
plats där Dar es Salaam idag ligger.)
Kustfolket och perserna kunde utnyttja
varandras kunskaper. De såg till att skapa
goda relationer med varandra och det sägs
att när sultanen av Shiraz i Persien kom
till staden Kilwa i södra Tanzania, fick han
tillstånd att bosätta sig där och hans son fick
gifta sig med dottern till den lokala ledaren
på ön. Släktskapet gav nära allianser och
relationerna fortsatte att vara goda. När
araberna senare kom välkomnades även
de av kustfolken då det sågs som en ny
möjlighet till utveckling.

Araber, mellanhänder och städer

När araberna kom till Östafrika med islams
ankomst, var kustbefolkningen tvungnen
att identifiera sig i förhållande till de
nytillkomna. Detta gjorde att folket fick
en bättre uppfattning om de gemensamma
delar som nu börjat växa fram i språk och
kultur längs de handelscentrum som skapats
från nuvarande Somalia i norr till Kilwa
i söder. Kontakten med araberna fortsatte
handelstraditionen längs kusten och utökade
sjöfartskunskaperna. Både Östafrikas folk
och araberna sökte en långsiktig strategi för
sina relationer. Perserna hade blivit svagare
och araberna, inte bara genom handel
utan även genom att den nya religionen
islam, hade fått en starkare ställning i det
internationella systemet.
När araberna hade utmanövrerat perserna
såg många längs kusten det som en fördel
att alliera sig med de starka istället för att
slänga ut dem. Giftermål mellan araber och
kustfolket blev den vanligaste strategin för
att skapa nya ekonomiska relationer och
att genom släktskap kontrollera sin familjs
ekonomiska makt. När dessa giftermål blev
alltfler skapades också nya traditioner och
kulturella mönster. Araberna kom med
sina seder och tro. Språket utvecklades
ytterligare då flera nya arabiska ord
behövde användas för att alla skulle förstå

varandra. Samtidigt blev likheterna mellan
de olika språken längs kusten alltmer lika.
De olika handelscentren kommunicerade
alltmer med varandra och swahili skapades
nu i sin ursprungsform, även om arabiskan
skulle behålla en stark ställning som Indiska
oceanens litterära språk fram till mitten av
1800-talet.
Under tidsepoken kring 1100-talet
växte rikedomen hos de familjer som
kontrollerade handeln. Byarna blev städer
byggda i sten. Städerna blev bevis för
välfärd och ett sätt att särskilja sig från
andra grupper. I städerna fick endast vissa
rika släkter bo. Utanför bodde de mindre
bemedlade som arbetade inom handeln, men
inte styrde den. Stadssystemet krävde en
starkare social organisation och en tydligare
känsla av gemensamma ideal och mål.
Därför behövde man också identifiera sig
själv och vilka som hörde hemma i gruppen.
Eftersom makten låg hos handelsfamiljerna
i städerna sökte de sig bort från det som
betraktades som inlandets vilda folk. Det
persisk-arabiska och muslimska lyftes
fram som de eftersträvansvärda kulturella
attributen.
I städerna skapades en ny hierarki
där religionen fick en allt större plats.
Moskén blev centrum i staden och hjärtat
i samhällsgemenskapen. Där fanns också
shejken, den religiösa ledaren, som skulle
sprida den gemensamma moralen som
krävdes för att få in folk i den samhälleliga
strukturen. I moskén undervisades också
invånarna i att läsa och skriva för att förstå
och kunna förmedla koranen. Skrivandets
konst blev en statussymbol och många
barn från de rika familjerna utbildades i
de religiösa ledarnas skolor.
Islam spreds på arabiska och därför tog
många längs kusten till sig flera ord från
arabiskan. Samtidigt byggdes alltfler
moskéer även i de mindre städer där man
var varu- och matproducenter. Precis som i
de större städerna spreds sig islam dit, men
då man inte i lika stor utsträckning gick i
religiös skola så blandades seder och bruk
i större utsträckning. Kustfolken tog även
här till sig många ord från arabiskan genom
religionen och handeln.
Den muslimska expansionen gjorde att
vid början på 1200-talet var alla öar längs
kusten och de större handelsstäderna helt
muslimska. Nu behövde man vara muslim
för att vara en del av gemenskapen och få
möjlighet att göra ekonomisk och social
karriär. Islam gav en gemensam kunskap
till folket, både i fråga om moral men
också om skrivkonsten. Kustfolket var nu
muslimer. Denna identitet skulle stärkas
ytterligare när nästa grupp nykomlingar
kom till kusten.

Portugiser, konflikt och identitet

Portugiserna hade den europeiska
handelstraditionen, som bygger på kristna
kalvinistiska ideal, där rikedom är ett bevis
på att vara utvald av Gud. Portugiserna
sid 4 - Habari 1/2007

var inte intresserade av att bygga upp nya
relationer med kustfolket. Istället angrep
de militärt för att övervinna det lokala
motståndet och därmed få fäste för sin
handel vid Indiska Oceanen. Portugisernas
ekonomiska system passade inte heller in
på kustfolkens socioekonomiska system
där handel och familjerelationer var intimt
förknippade med varandra och en bas för
ekonomisk strategi. Eftersom portugiserna
såg sig själva som överlägsna och inte
skapade möjligheter för handelsutbyte så
uppfattade kustfolket dem som invaderare.
Därför skapades inga sociala relationer
och inga giften med nykomlingarna
från Europa. Istället blev motståndet allt
starkare. Motståndet förstärkte den sociala
organisation som byggts upp längs kusten
och det skapade en starkare gemensam
identitet - waswahili.
Denna tid styrdes av konflikter. Olika
allianser bildades. En del städer fick
snabbt ge efter för portugisernas militära
styrka medan andra, som staden Lamu,
kunde hålla emot längre. Folket i inlandet
allierade sig med portugiserna för att gå
emot swahilifolket, som de ansåg förtryckte
dem. Men i början av 1700-talet tappade
portugiserna sitt herravälde över Östafrika.
Kustbefolkningen hade stärkt sitt motstånd
och araber från Oman hade tagit strid mot
portugiserna då deras handel var hotad.
Omans militära och politiska ingripande i
regionen skapade ett nytt kapitel i Östafrikas
historia.

Sultaner, slavhandel och swahili

Vid det här laget hade talspråket swahili
vuxit i status. Nu användes det även som
skriftspråk i flera sammanhang. Det blev
det gemensamma språket som användes i
ekonomiska och diplomatiska relationer.
Folket hade en stark känsla för sin
historia och den gemensamma kunskap
de förvaltade.
Handeln var betydande, men hotbilden
var större efter att portugiserna nu visat att
Europa ville expandera i området. Oman
ville ha en starkare politisk kontroll över
området. Sultanen av Oman etablerade sig
först på öarna längs kusten med Zanzibar
som centrum. På fastlandet gjorde
flera städer motstånd mot den omanska
kontrollen över handeln. Deras position
som självständiga handelsmän som ansågs
jämlika med nykomlingar från arabvärlden
var hotad. Även om ens släkt hade klara
led till adligt blod i Oman ansågs de vara
mindre värda av de nyanlända från Oman.
De starkare handelsfamiljerna kunde
dock fortsätta med handeln och stärka
sina positioner genom slavhandeln. Den
stora skillnaden nu var att den politiska
kontrollen över ekonomin hade gått över
i sultanens hand.
Under 1700-talet ökade efterfrågan
på kryddor och andra jordbruksvaror.
Plantager etablerades på öar som
Zanzibar, Seychellerna, Madagaskar

och Komorerna. Där behövdes nu
arbetskraft. Handelsfamiljerna skickade
nu karavaner till inlandet för att få slavar.
Slavkaravanerna skapade nya relationer
med inlandet. De starkare folkgrupperna
i inlandet kunde inte betvingas med våld
då deras militära styrka var för stor. Där
skapade man istället allianser, som kunde
ta slavar till karavanerna från kusten. Dessa
allianser bidrog till en spridning av både
språk och seder från swahilifolket till
inlandet. Ledarna för slavhandeln sökte
statusattribut som islam, muslimska seder
och swahilispråket. En av de mest kända
karavanrutterna gick från Bagamoyo till
Ujiji vid Tanganyikasjön.
Med slavhandeln spreds och konsoliderades
swahilikulturen. Trycket ökade på städerna.
Alltfler människor sökte sig dit för att finna
utkomster. Släktförhållanden och kulturella
attribut blev allt viktigare för att påvisa en
skillnad mot folk som kom från inlandet
och samtidigt också för att stärka sitt
arabiska släktskap för att lättare få en bättre
position gentemot Oman. De familjer som
inte lyckades få en starkare position under
sultanerna kan idag kanske vara de som
hellre framhäver sitt persiska släktskap
och kallat sig själva shirazer. Samtidigt
blev swahilifolkets position och identitet
som mellanhänder i ett internationellt
handelssystem bekräftat och stärkt. När
kryddnejlikan introducerades på Zanzibar
år 1818 exploderade ekonomin. Nu var
kryddplantagerna och slavekonomin så
stora att sultanen Seyyid Said av Oman till
slut beslöt sig för att bosätta sig på Zanzibar
för att lättare kontrollera ekonomin och
politiken.
Det rena arabiska fick en allt starkare
betydelse på Zanzibar. Släkterna såg alltmer
till att konsolidera sin rikedom genom
arrangerade giftermål, vilka numera sällan
sökte sig långt utanför de redan etablerade
relationerna. Sultanens flytt till Zanzibar
var början till slutet för de forna viktiga
städernas plats i det ekonomiska systemet
och därmed också för swahilikulturens
storhetstid på de norra delarna av kusten.

Zanzibar blev centrum för krydd- och
slavhandeln. Sultanen slöt handelsavtal
med handelsföretag från både USA och
Europa. Diplomatiska förbindelser byggdes
upp. Östafrika blev nu även ett viktigt inslag
på den internationella politiska scenen.

Europa, krig, och kristendom

I slutet på 1800-talet var jakten på kontroll
över Afrika och viktiga handelspositioner i
full gång. Tyskarna utropade att Tanganyika
skulle vara under deras kontroll och lade
ut styret på entreprenad till det Tyska
Östafrikanska kompaniet. Tyskarna
koncentrerade sig på bomullsodling och
deras styre var brutalt. Ledarna i städerna
och i de kungariken som fanns i inlandet
gjorde motstånd men slogs ner av tyskarna.
År 1902 startade ’Maji maji’ upproret,
som hittills skulle bli det största kriget i
Tanganyikas historia. Ett uppror i söder
spred sig till flera grupper i inlandet och
när en medicinman utgav sig för att kunna
göra krigarna odödliga genom att stänka ett
magiskt vatten på dem ökade stridsviljan.
De lyckades komma långt mot Dar es
Salaam innan den tyska militära styrkan
blev för stark. Då hade redan tiotusentals
människor dött i kriget och tyskarna brände
nu byar och åkrar som hämnd. Man tror
att upp till 250 000 människor dog i svält
de följande åren på grund av bränderna.
Under denna tid var folket i städerna och
inlandet lika underställda tyskarna. Alla
ville göra motstånd och få tyskarna ut ur
Tanganyika. Detta skapade allt starkare
band och spred swahilikulturen in i landet
och gav ett gemensamt språk och moralisk
grund för en aktion.
Samtidigt ville inte britterna ge tyskarna
fördelar och utropade Zanzibar som deras
protektorat, men lät sultanen styra ganska
självständigt. Efter första världskriget fick
Britterna kontroll över hela Östafrika,
men Zanzibar hade en särställning där
sultanen fortfarande styrde under brittiskt
överinseende.
Den europeiska kolonialismen medförde
en ny situation för swahilifolket. Deras
position som handelsmän började
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försvinna. Under sultanens styre hade
också indier börjat etablera sig alltmer
som entreprenörer och affärsidkare. När
britterna nu tog över kunde indierna
etablera en allt starkare position som
handelsmän och statstjänstemän i området,
eftersom de tidigt lärt sig tala engelska och
anammat en del av den brittiska kulturen.
Indierna blev därför drivande i utvecklingen
av penningekonomin och etablerandet av
handelsbodar och små industrier. Dessutom
var indierna noga med att bibehålla sin
kulturella identitet. Det har influerat bland
annat matkulturen i området.
Britterna byggde upp ett utbildningssystem
och en administration där engelskan var det
gemensamma språket. För att få hög status
i den nya sociala strukturen var det inte
längre kiswahili och hög muslimsk bildning
som räknades. Nu var det engelska och en
kristen västerländsk utbildning som var ett
tecken på framgång och status i Östafrika.
För många längs Östafrikas kust var detta
en skam då man värderade swahilikulturen
högt, men andra såg möjligheten att få
ett bra liv genom att ta till sig de nya
värderingarna. På så sätt integrerades
delar av den brittiska kolonialkulturen i
swahilifolket.
Men fortfarande ville man ha
självständighet. År 1961 utropades
Tanganyika till en självständig stat och
tre år senare skedde en kupp på Zanzibar
som avskaffade sultanatet. Det arabiska
och europeiska styret var borta och
återigen skulle Östafrikas kust styras av
de människor som levt och utvecklats
tillsammans. Den nya presidenten Julius
Nyerere såg att det gemensamma måste
lyftas fram. Detta skiljde sig från det
tidigare brittiska styret som man gjort
sig av med. Han såg swahilikulturen och
swahilispråket som den nya gemensamma
kraften.

Nationalstat och swahilikultur

Tanganyikas president Julius Nyerere
stod inför utmaningen att skapa en nation
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efter självständigheten. Han såg språket
som den viktigaste gemensamma faktorn
som skulle kunna ena de över 120 olika
etniska grupperna som fanns i området.
Därför bestämdes det att swahili skulle
vara språket som används i grundskolan.
Staten blev motorn i nationaliseringsprojektet. Genom att statliga anställda
inte fick arbeta inom sin egen folkgrupps
område flyttades det runt i landet. Det
ingicks många äktenskap mellan partners
från olika folkgrupper. Det var i synnerhet
muslimer som såg bortom folkgrupperna.
För muslimerna är religion överordnad den
etniska identiteten. För de kristna har den
etniska tillhörigheten varit mycket viktigare
så för ett flertal folkgrupper har det varit
mer sällsynt med äktenskap utanför den
egna folkgruppen.
Den ökade blandningen av folkgrupper,
fram för allt inom den muslimska sfären,
har ökat känslan av att vara tanzanier med
swahili som en viktig del av identiteten.
I Kenya däremot behöll man engelskan
som språk och de etniska skiljelinjerna är
alltjämt starka. Kiswahilin är ett nationellt
språk, men är mer bundet till kustregionen
där flera har det som modersmål.
Den anglosaxiska kulturen har dock varit
mycket inflytelserik i området. En god
engelska och mer västerländska ideal
blev högsta status. Kristendomen har blivit
jämnstark med islam, som numera främst
dominerar kustområdena och städerna. Att
bli kallad mswahili, en av swahilifolket, är
för många idag ett skällsord och innebär
att man anses lat, lögnaktig och full av
intriger. Många muslimska grupper försöker
dock att lyfta fram att det finns en lång
historia för ett swahilifolk, waswahili.
Självständighetens nationalism gjorde
språket till den viktigaste bäraren av
kulturell identitet och därför menade
man att den som talar swahili också är en
mswahili.
Det finns inga tydliga gränsdragningar för
vem som tillhör gruppen. Det finns ingen

gemensam etnisk identitet, men det finns en
gemensam historia i området. Relationen till
historien och till ens släkts relationer från
förr är det som avgör hur varje människa
idag identifierar sig och förhåller sig till
varandra.

Globaliseringen

Idag är Östafrika en del i ett internationellt
system, som domineras av stora
multinationella företag. Globaliseringen
har på nytt öppnat swahilikulturen mot
omvärlden. En ny generation ska anpassa
sig och utvecklas genom sina egna
historiska traditioner och nya intryck.
Den västerländska kulturen sprider sig in
i området genom satellit-TVs musikkanaler.
Men ännu skymtar Östafrikas stora förmåga
att integrera nya kulturer till sin egen
omgivning. Musikstilarna från USA börjar
sjungas på swahili och relaterar till en för
Östafrika relevant miljö. Sångerna slår stort
i både Kenya, Tanzania och Uganda. Där
de tidigare fanns korta program med musik
på swahili har man nu korta program för
västerländsk musik som ett avbrott från de
lokala förmågorna.
Kanske är globaliseringen inte det hot
mot swahilikulturen som många tror utan
bara ännu en förändring och utveckling
som sker genom nya relationer. För en av
swahilikulturens allra främsta egenskaper
genom historien är öppenhet, anpassning
och agerande utifrån situationens rådande
sociala och ekonomiska förutsättningar.
Nu som tidigare står människorna inför
en socioekonomisk förändring och därför
påverkas relationer och agerande utifrån det.
Det är dagens vardag för swahilifolket och
kommer att bli till en ny pusselbit i deras
framtida identitet.
Fredrik Gladh
Bilder:
Motiv från Zanzibar av Ove Olstad
Bild framsida: Visar en ”försoningsfest”
från byn Makunduchi på Zanzibars sydöstra
del. Inga turister tillåts eftersom ritualen
har sina rötter i den gamla ”hedniska”
afrikanska traditionen, före arabernas och
de kristnas ankomst till ön.
I ritualen ingår bränning av en halmdocka
som symboliserar osämjan mellan familjer/
klaner. Folk skanderar och dansar och går
lös på sina antagonister med långa vassrör
(se bakgrund) - till sist påbjuds fred.
Ove Olstad

Ordförande Jesper Kirknaes i vår
systerorganisation i Danmark, Dantan, har
givit ut en bok om Zanzibar på engelska,
Zanzibar Heritage.
Jesper är en duktig fotograf som vi
regelbundet utnyttjar i Habari. Sedan
han i slutet på sextiotalet först besökte
Zanzibar har han drömt om att göra en
”kaffebordsbok” om Zanzibar, men efter
hans engagemang i Zanzibars museum och
dhowbygge har det blivit mycket mer än så.
Det är en mycket omfattande presentation
av Zanzibar, dess historia, kultur, natur och
näringsliv.
Sedan 2003 har Jesper arbetat med en
permanent utställning om Dhowkulturen i
The House of Wonders, Zanzibar National
Museum of History and Culture. Han har
också lett bygget av en traditionell Mtepe,
en ålderdomlig farkost byggd utan spik
där bordläggningen hålls samman med
kokosfibergarn och med segel flätat av
fiber från vilddadelpalmen. Sådana båtar
är kända från Afrikas östra kust från tiden
före Kristi födelse och fram till 30-talet. I ett
unikt projekt byggdes Mtepen ”Shungwaya”
med hjälp av de ytterst få personer som
fortfarande behärskar tekniken. Det hela
dokumenterades in i minsta detalj inklusive
ceremonier och välsignelser vid olika
betydelsefulla steg i bygget.
Boken har fyra huvudavsnitt, Maritime
Habitat, The Swahili Coast, The Monsoon
Culture och Museums in Zanzibar. Det finns
drygt 50 korta kapitel om de mest skiftande
ämnen. Den luftiga layouten och de många
bilderna gör det till en mycket angenäm
bok att bläddra i och de korta mycket
informativa texterna lockar till läsning som
man har svårt att slita sig från. Förutom
Jespers fotografier finns ett rikt historiskt
bildmaterial från vitt skilda källor. Kort sagt,
en bok som varmt rekommenderas den som
vill lära sig mer om Zanzibar och den rika
swahilikulturen som genom århundradena
influerats från så många olika håll.
Lars Asker

Zanzibar Heritage, Bega kwa Bega
Publications, Copenhagen 2005, ISBN
87-984294-4-2

Bilderna är Jespers foton från boken. Ovan
Lloyd Matthews i kärran, brittisk politiker
och slaverimotståndare.

Svetans medlemmar erbjuds boken direkt
från författaren för 150 DKR + frakt
jesper@safi.dk
Habari 1/2007 - sid 7

Skolor mot Rasism på studieresa
Föreningen Skolor Mot Rasism, en
förening som arbetar mot rasism och
främlingsfientlighet i svenska skolor,
initierade under våren 2006 en studieresa
till Dar es Salaam. Habariredaktionens
medlem Jennifer Videmo är grundare till
föreningen och deltog tillsammans med sin
kollega Åsa Olsson.

Bakgrunden till resan var att det många
gånger ges en ensidig och förvanskad bild
av vår omvärld i bl.a. medias porträttering
av länder, kulturer och folkslag. Fördomar
och stereotyper förekommer, inte bara hos
vuxna utan även hos ungdomar och barn
och baseras ofta på okunskap. Rasism och
främlingsfientlighet blir allt oftare en vanlig
utmaning i skolor och verksamheter som
arbetar med ungdomar. Det krävs kunskap,
mod och bra argument för att våga och
kunna arbeta aktivt för att motverka dessa
tendenser.
Mot denna bakgrund beslutade Föreningen
Skolor Mot Rasism och Sverige 2000institutet att arrangera en studieresa till

Tanzania för lärare och andra som arbetar
med ungdomar. Syftet med resan var att ge
målgruppen lärare och andra som arbetar
med och för ungdomar ett tillfälle att lära
känna en annan, i detta fall, afrikansk kultur
och människor. Arrangörerna önskade vidga
målgruppens referensramar och intresset
för andra människor och kulturer, vilket är
grunden till förståelse och förmåga att se
hur mångfald kan berika såväl oss själva
som vårt samhälle och vår skola. Syftet
var även att ge deltagarna en upplevelse
av en annan kultur, ökad kulturförståelse,
kunskap om fördomar, aktuell diskrimineri
ngslagstiftning samt metoder för att arbeta
mot odemokratiska värderingar.
15 deltagare installerades på White
Sands hotel i Dar es Salaam. För samtliga
deltagare var detta det första besöket i ett
afrikanskt land söder om Sahara.
Veckans program innehöll föreläsningar,
övningar och studiebesök. Föreläsningarna
och övningarna hade fokus på att bättre
förstå sin egen kultur och värderingar, lära
sig hur de kan göra handlingsplaner för den
nya lagen om likabehandling i skolan samt
lära av England när det gäller arbete mot
rasism och främlingsfientlighet.
Studiebesöken gjordes på skolor och
barnhem. Svetan hade hjälpt till med
kontakter via sina nätverk och Föreningen
Afrikas barn anordnade intressanta besök
på skolor och barnhem de är engagerade.
Deltagarna besökte bl.a. skolan Good
Shepherd i Dar es Salaam. Rektorn
presenterade skolan och deltagarna gavs
möjlighet att besöka de olika klasserna och
samtala med lärare och elever. Deltagarna

delade också ut medhavda gåvor som
pennor, skrivhäften m.m till skolan.
Tillsammans med några av skolans elever
reste gruppen vidare till barnens fotbollsträning. Fotbollsträningen anordnades av
barnhemmet DYOC. De har sammanlagt
över 80 pojkar och flickor som bor på tre
olika hostel i Dar es Salaam. Varje dag
träffas de och tränar fotboll. De bästa av
killarna har två gånger besökt Sverige då de
blivit inbjudna att delta i fotbollsturneringen
Gotia Cup i Göteborg.

En av höjdpunkterna på resan var en
middag hemma hos Upendo och Dorothy
Luambano, ett syskonpar som bor strax
utanför dar es Salaam i deras hem. Gruppen
bjöds på traditionell middag med många
utsökta rätter .
Gruppen besökte även Skulptörskolan i
Bagamoyo.
Jennifer Vidmo
jv@skolormotrasism.se
Hemsida: www.skolormotrasism.se

Resa längre bort?
Söker Du en pålitlig resebyrå? Då är vi rätt val!
Vi erbjuder:
Ditt livs resa! Kultur, bad, klättring,
safari, allt kan upplevas i Tanzania.
tel: 021-51075, 023-711666
mobil: 070-3233537, 070-2497853
internet: www.afrikaresor.se
mail: info@afrikaresor.se
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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

Oförglömlig resa till Chome
“En härlig resa till Östafrika. Höjdpunkten
kommer inte att vara mötet med savannens
vilda djur, inte heller Zanzibars vita
stränder. Nej, resans höjdpunkt är nog att
vakna i ett hus i byn Chome och blicka ut
över det grönskande bergslandskapet.” Så
rätt det blev, det som beskrevs så lockande
i resebroschyren, men som jag själv var
lite skeptisk till.
Uppåt på knaggliga serpentinvägar gick
vår resa från staden Same vid Södra
Parebergens fot till byn Chome, 1 900
meter över havet. Utsikten från jeepen
var magnifik, men också hisnande hemsk,
för dom av oss som lider av höjdskräck.
Utsikten över bergskullarna gav liknande
dramatiska, solmättade intryck som
de blånande provencalska bergen vid
Medelhavet. Här fanns eucalyptus, (det
finns 600 olika arter), fikus och andra
träd och växter som vi bara ser i kruka
här hemma.
Väl uppe byn väntade oss familjerna, där
vi bodde två och två. För varje familj fanns
en guide som tolkade från engelska till det
lokala språket eller swahili. Motsvarande

Marknadsdag i Chome

kommunfullmäktiges ordförande hälsade
oss välkomna. Jag förstod senare att det
är viktigt med cermonier, viktigare än att
komma i tid t.ex.
Det första intrycket av mitt nya ”hem”
var något chockartat. Det var länge sen jag
såg någon laga mat på öppen eld annat än
i fritidssammanhang. Det kändes också
obekvämt att se den 8-åriga sonen bära
vatten till oss, inte långt visserligen, men
i alla fall. Hjälpa till med det var inte tal
om. Familjens tre fotogenlampor skulle
räcka till att ge ljus i både kokhus och
det kombinerade mat- umgänges- och
sovhuset. Det visade sig att kokhuset var
den viktiga knutpunkten, var är inte köket
det? Där gjorde vi tappra försök att koka
ugali, skölja bönor och rensa sallad, när
inte hushållsarbetet skedde utomhus förstås.
Det var också i köket som vi satt och sjöng
barnvisor för varandra inspirerade av den
yngste sonen, 10 månader. Han grät när
han såg oss, hade inte sett nåt så blekt och
långnäst förut. Men, han vande sig, efter
något dygn så grät han inte och när vi åkte
fick vi ta en skrattande Amini i famnen.

Det som i början sett så komplicerat
ut visade sig innehålla en systematisk
arbetsorganisation och arbetsfördelning.
Alla, stora som små hade sina roller och
uppgifter, alltifrån att sopa gården före skolan
eller arbeta på fälten. Pappan i familjen
hade långa arbetsdagar, han arbetade med
jordbruket från soluppgång till solnedgång,
minst. Åt med viss tvekan middag med oss
på kvällen. Undrar just om de majskorn vi
satte i jorden tar sig? Mamma Neema ledde
arbetet i hushållet med fast hand, massor av
humor och stor värdighet. Hon hade hjälp
av de äldre barnen, de var sex totalt, och en
yngre kvinnlig släkting. Vid middagarna var
vi 14 personer, ett exempel på att familjen
är fler än enbart mamma, pappa och barn.
Hälften satt vid bordet, den andra halvan i
en ring utanför.
Maten var huvudsakligen baserad på det
jorden ger; bönor, potatis, jams, kisawa,
bananer m.m. Man hade också höns, grisar
och två kor, Vad jag förstår var familjen i
huvudsak självförsörjande när det gäller
matvaror. Sen sålde man på marknaden för
få kontanter till kläder, fotogen etc.

Familjens döttrar under dagens sysslor.
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När jag hör mina barnbarn säja att de har
tråkigt med datorspel, TV, m. m. minns jag
de högljudda skratten och transistorradion
hos familjen och funderar över begreppet
standard.
Byn Chome som egentligen består av
tre vidsträckta byar anses vara relativt
välmående, man såg inte några tiggare,
jorden var bördig och det fanns tillgång
till vatten. Många familjer har trots det inte
råd att betala 35 kronor om året i sjuk- och
hälsovård för hela familjen. Enligt den
beskrivning vi fick av chefen för ”Health
Centre” erbjöds alla barn vaccinering mot
de vanligaste sjukdomarna. Man hade bl.a.
problem med HIV och följdsjukdomen
TCB. Resurserna räckte inte till att bekämpa
malaria i den omfattning man önskade. Vi i
gruppen bestämde oss för att hjälpa till med
utrustning och prioriterar barnavdelningen.
Gruppen beslöt samla pengar till sängar,
sängutrustning, myggnät, ett bord, några
stolar och ev. lekmaterial. Det saknades
också utrustning som mikroskåp m.m.
Centret gör trots det ett mycket bra
arbete och är välorganiserat, uppgav en
FN-engagerad person vi stötte på under
resan.

Utsikt från huset i Chome över dalen och Pare-bergen

Vi gjorde studiebesök i ett par av byns
skolor. Barnen som oftast har pare som
hemspråk måste parallellt lära sig swahili
och engelska när de börjar skolan, inte lätt
kan tyckas. Klasserna var stora, disciplinen
och undervisningen lite som i vår gamla
folkskola. Frågan är vad barnen gör när
de gått ut primary- och secondary school.
Vidareutbildning kostar pengar.
De som önskade hade möjlighet till
tre dagars vandring i en bergsregnskog
i Chome Forest Reserve, en fantastisk
naturupplevelse. Vi bodde i tält i två nätter.
Några av oss vandrade till bergskedjans
högsta topp Shengena Peak som ligger
2 460 meter över havet. Det sägs att man
under klara dagar kan se Kilimanjaros topp
därifrån, men den lyckan hade inte vi.
Knappast kan man uppleva mer under sex
dagar än vad vi gjorde.
Text: Karin Albrektson
Bilder: Birgitta Johansson

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
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Klasserna är stora och skolsalarna enkelt möblerade

Semester på Zanzibar?
Boka in
Nya Paje Ndame
tel +255 747 863421
sms +255 748 453 232
e-post booking@ndame.info
www.ndame.info

www.watatu.com
Kangor, Vitenge
Bärsjalar
Böcker om afrikansk textil

Karibu!

Tidningskrönikan:

Kikwete vill rensa ut korrupta
Vid årsskiftet kulminerade en debatt kring korruptionen i regeringspartiet
CCM. Några ledare i partiet hävdade att en del ledare nått sin position
genom mutor (gåvor till väljare) och ett par biskopar tog upp moralen i
ledarskiktet i sina julpredikningar. Även president Kikwete tog till orda
och manade medlemmarna i partiet att rensa ut de korrupta i kommande
interna val.
En rapport från världsbanken placerar Tanzania som biståndsland nr 1
i världen.
- Oloph
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14/11 ”Ni får bättre betalt än jag.” Ministern
för vetenskap, teknologi och högre
utbildning, professor Peter Msolla, mötte
företrädare för universitetsanställda. De
planerar en protestmarsch för ökade löner.
Han var förvånad över att få informationen
via pressen och kommenterade även de krav
lärarnas fackförbund (RAAWU) presenterat.
Han förklarade att han som minister har
en lön på 1,2 miljoner TSh medan en
universitetsprofessor får 2,1 miljoner. En
förvaltningschef får 372 840 TSh medan
hans motsvarighet på universitetet får 738
070 TSh. Hans revisor får 239 000 TSh,
vid universitetet skulle han få drygt 1
miljon TSh. ”Vanligt folk på gatan skulle
bli förvånade över att ni marscherar för
att få bättre betalt” förklarade ministern
för de fackliga företrädarna. RAAWUs
missnöje grundar sig i att medan
akademikerna fått en hundraprocentig
höjning har administratörerna lämnats
utanför (Mwananchi, Majira)
Kommunprotest mot dom. Kommunfullmäktige i Ilala protesterar mot en
dom i distriktsdomstolen som tillerkänt
gatuförsäljare 72 miljoner TSh som
ersättning för skador de åsamkades när de
avhystes. (Tanzania Daima)

Hamnen i Dar har för dålig kapacitet
Oljetankers i kö. Nazir Karamagi,
minister för energi och mineraler förklarar
att trängseln i Dar es Salaams hamn är en
följd av ökad oljeimport och alltför många
små oljetankers. Hamnen byggdes 1958 och
har begränsad kapacitet. (Mwananchi,
Majira)
16/11 Hederlig polischef hyllad. Förre
chefen för den regionala polisen i
Kilimanjaro, Venancea Tossi, får beröm

av invånarna i regionen för att han avvisat
”gåvor och kuvert” från smugglare
och andra förbrytare. Tossi, som blivit
förflyttad till Kagera, var inte en person
som lätt kunde mutas av skattesmitare och
smugglare. (Mwananchi)
Parlamentsledamot hotad. Ledamoten
Amina Chifupa har fått anonyma hot som
en följd av hennes kampanj mot narkotika.
Hon har utlovats polisskydd. (Majira,
Nipashe)
Inget öl nära moské. Regeringen i
Zanzibar har stoppat tillstånd för barer
i bostadsområden och nära moskéer.
En särskild domstol för att övervaka
nattklubbar och pubar kommer att tillsättas.
(Mwananchi)

Soldater missnöjda med demokratin
17/11 Talade till Kikwete – straffades.
Soldater har i brev klagat över att deras
kamrat Adriano Stephen Alphonse fått en
månad i militärt fängelse. Vid ett möte med
president Kikwete i en militärbarrack den
4 september 2006 berättade Alphonse om
förhållandena för soldaterna och deras
familjer. Han blev senare anklagad och
dömd. Brevskrivarna säger att Kikwete
tillåtit dem att tala och det var vad
Alphonse gjorde. ”Efter domen har
moralen sjunkit. Vi uppmanar Kikwete
eller hans försvarsminister att ingripa och
dra tillbaka anklagelserna. Annars kommer
vi att förlora tron på vår demokrati och
saknar utlopp för vårt missnöje” klagade
soldaterna (KuliKoni)
Minister känner sig kränkt. Ministern för
industri, handel och marknadsföring Basil
Mramba har inlett ett åtal mot utgivarna av
tidningen Mwananchi. Ministern är kränkt

och kräver en miljon TSh i skadestånd.
Tidningen publicerade en artikel med
rubriken ”Är chefen för Alexander Stewarts
företag son till Mramba?” I artikeln
hävdas att direktör Godfrey Kaindoah
i själva verket är Godfrey Mramba och
son till minister Mramba samt att denne
påverkat beslutet att ge Godfreys företag ett
kontrakt på 18 miljoner TSh. Ministern har
förklarat att han är redo för en DNA-test.
Om direktören är hans son kommer han att
avgå. (Majira)
Krigsveteraner i armod. Veteraner från
andra världskriget anklagar regeringen för
att har övergett dem och därmed tvingat
dem att bli tiggare. Några av de 10 000
medlemmarna i Tanzania Legion, som
stred med den brittiska armén, förklarar
för pressen att en person kallad Sylvester
Lubala - som själv aldrig var legionär - lagt
beslag på legionärernas kontor i Dar es
Salaam vilket medfört att deras apotek lagts
ned. Även stödet från Commonwealth ExServices League har upphört. Regeringen
har varit informerad sedan år 2000 men
inget har hänt. Vi har praktiskt taget blivit
utblottade, klagar veteranerna som är i 80årsåldern. (KuliKoni)
19/11 Polisen skyddar häxdoktor. Polisen
i Geita avlossade mer än 150 skott i luften
och använde även tårgas för att skingra
mer än 500 personer som marscherade
till polisstationen i syfte att döda en
häxdoktor som fanns där. Innan polisen
räddade honom hade folk satt eld på
hans hus och hotat att bränna upp honom.
Han anklagades av folkmassan för att ha
förhäxat ett barn på ett år som dog. I fem
dagar hindrades begravningen medan ilskna
människor krävde hämnd.(Majira)
CUF kräver omval i Zanzibar.
Hundratals kravallpoliser patrullerade på
ön Pemba för att garantera säkerheten
under en demonstration och ett möte som
arrangerats av oppositionspartiet CUF.
Partiets ordförande, professor Lipumba
uppmanade deltagarna att inte förtvivla;
president Kikwete måste uppfylla sitt löfte
att lösa det låsta läget i Zanzibar. Lipumba
upprepade kravet på ett omval under
övervakning av FN. (Mtanzania m fl)
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18/11 Flygplatschef fast för smuggling.
Flygplatschefen för Air Tanzania vid Dar
Airport, Aziz Thabit och två säkerhetsvakter
har arresterats av narkotikapolisen för
smuggling av marijuana. Ett större
paket passerade säkerhetskontrollen och
vidarebefordrades till Thabit som lät paketet
gå vidare utan kontroll. När paketet skulle
lastas reagerade en narkotikahund. När
paketet öppnades visade det sig innehålla
51 kg marijuana. De tre tjänstemännen
och avsändaren Muhammed Abdullah
ställs snart inför rätta. (Majira)
22/11 Mer kol-, gas- och vindkraft.
Viceministern för energi och mineraler,
Bernard Membe, medgav att regeringen
sedan länge gjort misstaget att lita till
vattenkraft utan att uppmärksamma
tillgångarna på vatten. Man har nu antagit
en plan som främjar andra energikällor som
naturgas, vind och kol. Möjligheten att
alstra kraft vid Mtera-dammen kommer att
återställas endast om dammen får tillräckligt
med regn tre år i följd. (Nipashe)

Gas och oljeförekomster i Tanzania
Hamad – nu räcker det! Okända
personer har spritt flygblad i stenstaden
i Zanzibar i vilka generalsekreteraren
i oppositionspartiet CUF, Seif Shariff
Hamad, uppmanas att inte ställa upp i
ytterligare ett presidentval. Shariff har
besegrats tre gånger och uppmanas nu att
”söka ett annat jobb”. (Nipashe)
23/11 105 bybor dömda för icke-medverkan. Myndigheterna i Sudi valkrets i
Lindi har dragit 150 personer till domstol
för vägran att delta i byggandet av en
gymnasieskola. De dömdes till 6 000 TSh
var eller sex månaders fängelse. (Majira)
24/11 Mer kritik mot turistministern.
Även Världsbanken sällar sig till de
givare som är kritiska mot ministeriet för
naturresurser och turism. Banken visar i en
rapport att landet lurats på miljoner på grund
av ekonomiskt sabotage och korruption.
Källor hävdar att ett brottssyndikat med
anknytning till regeringstjänstemän är
involverat. (Tanzania Daima)
25/11 Nyval i Zanzibar – en önskedröm.
Viceordföranden i regeringspartiet CCM
förklarar att talet om nyval i Zanzibar
inte är annat än fantasier och de som
talar så snarast bör glömma det. CCM
förbereder arbetet att i nästa ordinarie val
ta parlamentsplatser på Pemba där CUF
dominerar. (Mtanzania, Nipashe)
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26/11 Kikwete ofta utomlands. Sedan
president Jakaya Kikwete installerandes
har han tillbringat 78 dagar utomlands. Om
han fortsätter på samma sätt kommer han i
slutet av sin femårsperiod att ha tillbringat
ett år utanför Tanzania. Till det kommer ett
intensivt resande även inom landet. Ingen
tidigare president har varit så ofta borta från
landet. Han följs ofta av en stor skara - vid
resan till USA uppgick följet till mer än 50
personer. (Mwananchi)
27/11 CCM får 12 000 nya medlemmar.
Regeringspartiet CCM har rekryterat mer
än 12 000 nya medlemmar, däribland 3 500
från oppositionspartierna. (Nipashe)
28/11 Tredskande bönder arresteras.
Den lokala styrelsen i Maswa kommer
att arrestera jordbrukare som ignorerar
instruktionerna att odla grödor som är
motståndskraftiga mot torka. Varje familj
är skyldig att odla minst två hektar hirs eller
durra. Mänga bönder har mot regeringens
order återvänt till att majs. (Mtanzania)
30/11 Presslagen bör upphävas. Medier i
Tanzania bör verka för att presslagen från
1976 upphävs då den är ”förtryckande och
inkräktar på de mänskliga rättigheterna”.
Uppmaningen kom vid ett presseminarium
i Entebbe från informationschefen i Legal
and Human Rights Centre, Christopher
Kidanka. Organisationen är baserad i Dar
es Salaam. (Tanzania Daima)
Ett uppdrag räcker. Generalsekreteraren
i regeringspartiet CCM, Yusuf Makamba,
uppmanade vid ett möte i Arusha ledare
i partiet med mer än ett uppdrag att låta
även andra medlemmar tjäna partiet.
Han uppmanade vidare ledarna att avstå
från mutor. Makamba hävdade att ett
betydande antal förtroendevalda fått sina
positioner genom mutor. Han jämförde
dessa med kolonialherrarna med makt
och våld. Makamba pekade mot en
ledare: ”Du Kieol är fullmäktigeledamot
och även partidistriktets ordförande. Välj
en post och sluta trakta efter titlar - var
inte makthungrig. Jag har inget emot dig
personligen men välj ett uppdrag”. (Majira,
Mtanzania)

December
1/12 Mindre makt till arbetare. Den
nya arbetslagen från 2004 avväpnar

arbetare, förklarar Bashiru Ally, som är
lärare vid Universitetet i Dar es Salaam.
Arbetare har fått sämre anställningsskydd
medan arbetsgivarna fått mer makt att
avskeda efter behag. Lagen försvagar
även fackföreningarna. Ally hävdade att
den ekonomiska liberaliseringen ökat
arbetslösheten från 5,1% år 2000 till 12,9%
år 2004. (Mwananchi)
2/12 Tredskande bönder får spö. Bybor
i Hanang förklarar att de blir slagna av
sin lokala polis, Francis Grandia. Varje
gång han kallar dem till frivilligt arbete
i byn använder han käppen och ibland
låser han i dem på sitt kontor eller i ett
förråd för gödningsämnen. De har lämnat
in en klagoskrift till företrädaren för
kommissionen för mänskliga rättigheter
Robert Makaramba. Grandia erkänner att
han tillgripit kroppsaga men tillägger: ”En
åsna kan som ni vet inte röra sig utan en
piska. Utan att tvinga dem skulle vi inte
ha haft en gymnasieskola i distriktet”.
(Mtanzania, Majira)
3/12 Folkets drömmar krossas. Medan
regeringen förbereder firandet av 45årsdagen av självständigheten för en
miljard TSh undrar Tanzania Daima:
Vad hände med vallöftena om ett bättre
liv? När Kikwete blev president hoppades
många att de äntligen skulle få sin del av
den gemensamma kakan. Ett år senare har
deras förhoppningar förvandlats till en
mardröm. (Tanzania Daima)

Karume vill sitta kvar? Vid ett möte i
Zanzibar nämnde Amani Karume, som nu
är inne i sin andra och sista presidentperiod,
att en del ledare i partiet har föreslagit att
konstitutionen skulle ändras så att han
kunde stanna kvar. Bland utmanarna vid
presidentvalet 2010 finns dr Mohammed
Gharib Bilal som stöds av CCM i Zanzibar.
En del önskar att nästa president kommer
från Pemba som t.ex. Mohammed Aboud.
Senare förklarade partiledningen att någon
ändring av konstitutionen inte var aktuell.
(Tanzania Daima, Nipashe)
5/12 ”Många ledare korrupta.” Förre
ministern för industri och handel, Idd
Simba, förklarar att många ledare nått sina
positioner genom mutor. Bristen på moral
hos ledarna innebär också att strategin mot
korruption inte fungerar. (Nipashe)
6/12 Förbjudna pengar till Europa.
Ordföranden i IPP Ltd, medieägaren
Reginald Mengi hävdar att många ledare
gömmer undan sina olagliga pengar i
europeiska och amerikanska banker. Han

Mengi t.h, en av Tanzania rikaste män, har
tips om korruptionsbekämpning
uppmanade regeringen att se till att pengarna
skickas hem till Tanzania och beskattas.
Mengi deltog i ett seminarium kring den
nationella strategin mot korruption. Mengi
uppmanade även ledare att redovisa sina
tillgångar när de utnämns och när de lämnar
sin tjänst. Benjamin Mkapa och Frederick
Sumaye deklarerade sina tillgångar vid
tillträdet 1995 men inte vid avgången i
fjol. (Nipashe, Tanzania Daima)
7/12 Advokater protesterar mot islamisk
domstol. En grupp advokater varnar för
en islamisk domstol på fastlandet. Den
kommer att splittra samhället. I ett
uttalande förklarade de att en Kadhidomstol finansierad med allmänna medel
inte är acceptabel. ”Konstitutionen har
inget utrymme för en sådan domstol.
Den blir olaglig, och strider mot
konstitutionen och mänskliga rättigheter
för en del av samhället!” Som exempel
nämns att domstolen kommer i konflikt
med äktenskapsbalken från 1971 som
reglerar arvsfrågor för make/maka och
barn. (Mtanzania)
8/12 Borgmästarens son åtalad. Sonen till
borgmästaren i Ilala anklagas för olaglig
avverkning och olaglig export av timmer.
Regeringen har förbjudit avverkning av
timmer och ved för att stoppa avskogningen.
(KuliKoni)
9/12 Bybor invaderar farm i Bagamoyo.
Regeringen har beslutat att 300 personer
skall avhysas från 4 500 tunnland jord som
tillhör M/S Matunda Estate i Bagamoyodistriktet. Byborna intog farmen och började
odla jorden och ge djuren bete. De anvisas
nu 44 000 obrukad mark på annat håll.
(Nipashe)
120 lagfarter återtas. Regeringen i
Zanzibar har återkallat 120 lagfarter som
utfärdats felaktigt. En del tomter hade
tilldelats barn under 18 år och några hade
grabbat åt sig mer än en tomt. (Tanzania
Daima)
10/12 Tanzania allt mer biståndsberoende.
Sedan 1961 har Tanzania fått bistånd som
uppgår till mer än 20 miljarder dollar.
Biståndet har ökat varje år från 37 miljoner
dollar 1970 till 1,1 miljard 1996. Om
man tar hänsyn till landets befolkning är
Tanzania den främsta mottagaren av bistånd
i Afrika. Samtidigt tycker många att de fått
det svårare. Oppositionsledaren professor

Lipumba menar att det är oroande att kräver att studenterna följer de utfärdade
budgeten blir alltmer beroende av utländskt bestämmelserna om klädsel i enlighet med
bistånd. ”Vi firar 45 år av självständighet vad Koranen lär. Bestämmelserna säger:
men det är inte något vi kan vara stolta ”Kvinnliga studenter måste bära kläder
över” (Mwananchi, Tanzania Daima)
som täcker kroppen utom ansikte, fingrar,
10/12 Byggare måste rena avloppsvatten. handflator och fötter. De får inte bära
Zanzibars regering har förbjudit investerare åtsittande klädsel som avslöjar kroppens
att starta byggen som inte klarar reningen former eller är korta, genomskinliga eller
av avloppsvatten. Ministern för arbete, har slits. (An-Nuur)
energi och land, Mansour Yussuf Hamid, 16/12 Kenya-studenter stämmer
förklarar att beslutet tagits efter det att man universitet. Omkring 70 studenter
upptäckt förstörda miljöer i kustlandskapet. från Kenya ämnar stämma ledningen
Turisthotellen är den främsta orsaken. De för Zanzibars statliga universitet för
släpper ut avloppsvatten direkt i havet där diskriminering. Studenterna strejkar
även soporna hamnar. (Nipashe)
i protest mot nya bestämmelser som
11/12 Politiska partier mest korrupta. förbjuder manliga och kvinnliga studenter
Den globala mätningen av korruption 2006 att studera tillsammans, speciellt på
placerar politiska partier i toppen med fyra kvällarna. Ledningen hävdar att de
poäng i en skala på fem. Därnäst kommer kenyanska studenterna startat strejken
parlamentariker följda av affärsmän. medan studenterna påstår att beslutet togs av
Tanzania nämns inte i rapporten men många studenter från olika länder och att förbudet
här instämmer i rapportens slutsats: Politiker mot studenter att ”läsa i grupp” strider mot
är mest korrupta i samhället. (Mtanzania, humana rättigheter”. (Tanzania Daima)
Mwananchi, Majira, Tanzania Daima)
17/12 Politiker leder Röda Korset. Röda
12/12 Falska betyg vanliga. Ministern för Korset har valt sina nationella ledare.
högre utbildning, vetenskap och teknologi, Politiker tillhörande CCM tog flertalet
professor Peter Msolla, förklarar att falska poster: ordförande, vice ordförande, kassör
betyg förekommer även på regeringsnivå. och generalsekreterare. (Mwananchi)
Falska diplom och betyg är en utmaning
mot universiteten i Östafrika, förklarade
han. ”Vi kan inte fortsätta att blunda för
problemet”. (Mtanzania, Majira)
Massaj-byar nedbrända av investerare.
Omkring 15 inhägnader för djur som tillhör
4000 boskapsskötare i byn Soitsambu i
Ngorongoro har bränts ned av Tanzania
Conservation Limited (TCL). TCLs
direktör Peter Jones medger att rancherna
har bränts. Han hävdar att det 12 tunnland
stora området har köpts lagenligt. ”Vi sa
åt dem att utrymma men de vägrade så vi Röda Kors-arbetare vid tågkatastrofen i
Dodoma i juni 2002
evakuerade dem på det här sättet”. Området
hade 4 275 boskapsskötare med 38 787 djur. 20/12 Kikwete drämmer till. President
Byns vice ordförande James Lembikas Jakaya Kikwete drämde till mot ledare
säger att bystyrelsen aldrig sålt området i regeringspartiet som blivit valda på ett
och uppmanar regeringen att ingripa och korrupt sätt och bad medlemmarna att
rädda boskapsskötarna från denna kris”. ta avstånd från dem. Han kallade dem
(Nipashe)
”hycklare som låtsas vara mot korruptionen
15/12 Riksdagen utan el. Zanzibars Utility medan de i hemlighet hänger sig åt skumma
corporation (ZEKO), tvingades koppla affärer.” Sådana ledare är en skam för
bort strömmen till riksdagen på grund av partiet, CCM har interna val nästa år och
obetalda räkningar på 31 mijoner shilling. Kikwete uppmanade medlemmarna vid
Andra institutioner som också kopplats bort ett möte i Dodoma att sparka ut korrupta
är den statliga TV-stationen och regeringens kandidater. (Mtanzania, Mwananchi)
tryckeri. (Tanzania Daima, Nipashe)
21/12 Dubbelt medborgarskap. Legal
Klädsel enligt Koranen. Ledningen för Reform Commission rekommenderar att en
det muslimska universitetet i Morogoro lag antas som tillåter dubbelt medborgarskap
för tanzanier. (Mwananchi)
23/12 Kikwete rasar 20 procent. Ett
år efter tillträdet som president har hans
opinionssiffror hamnat på 67 procent vilket
är en minskning med 20 procent jämfört
med tidigare. Ingen av hans ministrar nådde
50 procent. (Mwananchi m fl)
Dyra granar. Sedan ministeriet för
naturresurser förbjudit julgranar och stoppat
grantransporter har granarna blivit sällsynta
i dag – och dyra. (Tanzania Daima)
Kenyanska studerande i Zanzibar klagar
Habari 1/2007 - sid 13

25/12 Biskop kritiserar utländska
investerare. Den katolske biskopen i
Zanzibar, Augustine Shao, förklarade i sin
julpredikan att regeringen är skyldig att låta
folket ta del av landets naturresurser. Det är
sorgligt att se hur främmande investerare
särskilt i öarnas turistsektorer ignorerar
lokalbefolkningen medan de själva samlar
på sig förmögenheter. Utländska ägare driver
sina affärer diskret och betalar sina anställda
nästan ingenting. Landet får litet tillbaka
därför att hotellen betalas utomlands, sade
biskopen som krävde en ny syn på utländska
investeringar. (HabariLeo)
26/12 Biskop kritiserar giriga politiker.
Biskopen i Evangeliska Lutherska Kyrkan,
Ales Malasusa, förklarar att många ledare är
så giriga att folk börjar förlora förtroendet
för dem. Många äger mer än tio hus och
borde deklarera sina tillgångar i början och
slutet av sin politiska bana.(Majira m fl)
28/12 Fram med namnen. Förre
premiärminister John Malecela tog vid en
presskonferens upp frågan om korruption
och droghandel, globala fenomen som
fordrar medverkan från allmänheten: ”Låt
oss sluta upp med svepande påståenden
om korrupta ledare och namnge dem
i stället”. Om biskoparna som nyligen
klagat över tilltagande korruption sa han:
”Biskopar är inte vanliga medborgare. De
kan träffa Kikwete och tala med honom om
problemen. (Mtanzania, HabariLeo)

CUF: Vi tar inte till vapen. Oppositionspartiet CUF i Zanzibar förklarar att
även om man blivit besegrade i tre val i
följd kommer partiet aldrig att råda sina
medlemmar att ta till vapen. Beskedet kom
från partiets biträdande generalsekreterare
Juma Duni Haji vid ett medlemsmöte där
en medlem förklarade att det är hög tid att
partiet inser att valen inte fungerar och att
det är tid för vapen. Duni replikerade: ”Vi
kan inte slåss för våra rättigheter med gevär.
Om vi gör så förlorar vi vår trovärdighet.
Vi skall använda politiska medel. Jag är
övertygad att en ändring kommer när folket
är redo” (Mwananchi)
CCM: Ingen koalition. Än en gång
tycks ledare för regeringspartiet CCM i
Zanzibar underminera president Jakaya
Kikwetes försök att skapa försoning. En
vecka efter det att CCM tillkännagett att
man ämnar inleda överläggningar med
oppositionspartiet CUF förklarar man att
ett nyval liksom en koalitionsregering är
otänkbart. (Tanzania Daima, Nipashe)

Januari

1/1 Antikorruptionsbyrån får ökad
makt. I sitt nyårstal gav president Jakaya
Kikwete antikorruptionsbyrån order att inte
låta sig påverkas eller skrämmas av någon.
Han förklarade att byrån får rätt att vidta
åtgärder även mot ledare. Han förklarade
också att en ny lag mot korruption är klar
och kommer att presenteras för parlamentet
i februari. Den nya lagen ger byrån mer
makt. Den har redan fått mänskliga och
finansiella resurser för att klara sin uppgift.
Presidenten lovade även att kommunicera
med oppositionen. (Mtanzania m fl)
4/1 Nyerere Airport? Regeringens beslut
att döpa om Dar es Salaam International
Airport efter landets förste president har
skapat problem. Det namn som valdes,
nämligen Mwalimu Julius Kambarage
Nyerere International Airport var väl
långt och svårt och ändrades i enlighet
med internationella bestämmelser till
Julius Nyerere International Airport. Detta
har kritiserats av folk som anser att det är
att visa ringaktning för Nationens Fader.
Man menar att namnet inte skall ändras bara
för att behaga västvärlden. Det är viktigare
att hedra Mwalimu Nyereres insatser för
nationen. (Rai)

Masoud Junior: AU - tiden har kommit för att få fart på vraket
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5/1 Karume lovar hjälp till Pemba.
President Amani Karume lovar att ge
social hjälp utan hänsyn till mottagarnas
politiska hemmahörighet. Men han
uppmanar samtidigt befolkningen på
Pemba att svara med att stödja regeringen
och regeringspartiet CCM, och inte lyssna
till ”dem som inte vill ha utveckling”
(HabariLeo, Mwananchi)
6/1 Bybor spöade indrivare. Tre män
i milisen togs in på sjukhus sedan de
attackerats med käppar och machetes
av arga bybor i Mbarali. Milismännen
tvingade byborna att bidra till byggandet
av en mellanstadieskola. Bybornas ilska
hängde samman med att de pengar de
tidigare gett gått upp i rök och inget arbete
utförts. (Majira)
Utbildning blir lyx. Den snabba ökningen
av skolavgifterna innebär att många
föräldrar inte klarar av kostnaderna för
barnens utbildning. Det är påtagligt
framförallt i s k internationella skolor där
skolavgifterna fördubblats och dessutom
betalas i dollar. Regeringen har satt en övre
gräns för avgifterna men vice skolministern
Mwantumu Mahiza medger att det finns
kryphål i form att föräldrar betalar mat,
transporter, datorer, laboratorier och annan
utrustning separat. (HabariLeo)
9/1 Föräldrar bötar för barnen skolk.
En domstol i Singida har dömt 15 bybor
för att de inte skickat barnen till skolan.
Straffet utmättes till 30 000 TSh eller en
månads fängelse. Föräldrarna förklarade att
de inte var medvetna om att barnen skolkat.
Domstolen beslöt även att arrestera några
föräldrar som inkallats men inte infann sig.
(Mtanzania)
17/1 Tidning indragen. Regeringen har
dragit in tabloiden Sani på därför att den
publicerat ”omoraliska” bilder, bl a bilder av
nakna kroppar och bilder av en flicka som
våldtagits till döds. (Mtanzania, Nipashe)
24/1 Kikwete pro-muslim? Vid ett möte
i Bayern anklagade en av deltagarna från
Tanzania president Kikwete för att favorisera
muslimerna. Anklagelsen kom från pastor
Brighton Kilewa i Evangelisklutherska
kyrkan. Påståendet bemöttes av flera
tanzanier och utlänningar som arbetat i
Tanzania. (Majira)

Fred Halla: FN i USAs ledband

Gammalt och nytt
Sommaren 2006 gjorde pensionärsparet Birgitta och Kuno Johansson en lång
resa på egen hand i Tanzania. De förbereder sig väl, knyter kontakter och
bokar via Internet. Här delar de med sig av sina erfarenheter och ger tips
för att ta sig fram på egen hand. Nedan berättar de om Mwanza-trakten.
I juli 2006 var vi i Tanzania, min
man Kuno och jag. Resan dit ordnade
Tranås Resebyrå. De fixade också
inrikesflyg, Nairobi - Mwanza, Mwanza
- Kilimanjaro, Kilimanjaro - Dar es
Salaam och Dar es Salaam - Nairobi.
Alla biljetter fick vi ut här i Sverige redan
i februari och alla tider och avgångar
fungerade sedan i juli.
Via nätet tog vi fram hotell. I nätkontakterna
med hotellen kunde vi också boka hämtning
på flygplatserna. Det var rätt fantastiskt
att komma fram till Kilimanjaro och där
finna en okänd man med ett stort papper
på vilket det stod med stora bokstäver:
BIRGITTA WELCOME TO ILBORU
SAFARI LODGE. Det var bara att följa
med honom ut till hans taxi. Motsvarande
hände i Dar. Därifrån for vi till Bagamoyo,
där vi bodde på Badeco Beach Hotel. Det
var Mr Winston Msungu från Badeco som
mötte oss i Dar.
Eftersom dessa hämtningar var beställda
ett par månader i förväg var vi imponerade
av att det fungerade så bra.
I Nairobi skulle vi på utresan skaffa
boardingkort för flyget till Mwanza.
Personalen sa då att vi skulle kolla att
vårt bagage kom med till Mwanza. Det lät
oroande, men det visade sig vara enkelt.
När vi kom ut till planet stod där en massa
bagage framkört. Vi fick peka ut våra väskor
och då lastades de ombord. Ett enkelt sätt
att kontrollera att det fanns resenärer till
allt bagage!

På flygplatsen i Mwanza fick vi nästan
skrämselhicka. Mannen före oss i kön
fick allt sitt bagage genomsökt. När
tullaren hittade en liten kartong tog han
fram en stor kniv och skar upp kartongen.
Han tog ut rullbanden som låg där i sina
askar och tittade på dem. Jag tänkte med
fasa på våra två stora väskor. Vi hade
massor med gåvor till en missionärsfamilj
i Kiwangwa i närheten av Bagamoyo och
förskolebarnen där, plastpärlor, vattenfärger,
böcker mm. Skulle vi bli tvungna att packa
om allt det?
När det blev vår tur pratade tullaren litet
med oss och fick reda på att det var fjärde
gången vi var i Tanzania. Att vi inte hade
varit i Mwanza tidigare, och att vi sedan
skulle vidare till Arusha, Bagamoyo och
Kiwangwa. Att vi i Kiwangwa skulle hälsa
på svenska missionärer och hade med oss
gåvor till dem och deras förskola där.
Vi tar upp en, sa tullaren och pekade på
en av våra väskor. Den öppnades och han
fick syn på burken med plastpärlor. Vad är
det? undrade han. Jag förklarade att det var
pärlor till de små barnen. Då log han lite,
stängde väskan och sa till sina medhjälpare
att ta ut väskorna. Det verkade nästan som
om de tvekade litet, den andra väskan var
ju inte ens öppnad!

vi skulle bli hämtade vid flygplatsen. När
vi stod där och tittade efter någon från
hotellet kontaktades vi av en taxichaufför.
Gemensamt kunde vi konstatera att det
fanns ingen där från hotellet. Så vi följde
med chauffören till hans bil.
Inne i bilen hängde ett kors. Jag frågade
om han var kristen och talade om att vi
var kristna människor. Jo, han var romersk
katolik.
På vägen till Tilapia pekade han ut den nya,
lutherska kyrkan. Den var ännu inte färdig,
men man hade gudstjänster där. Litet längre
fram såg vi den katolska kyrkan, mycket
vacker. Utanför fanns skolelever, man hade
både yngre och äldre barn i undervisning.
Alla elever hade skoluniformer, som seden
är i Tanzania.
Jag talade om att vi ville komma till
en gudstjänst på söndagen. Att vi båda
tyckte så mycket om att höra tanzanierna
sjunga. Kunde han tala om när man hade
gudstjänst?
Jodå, i hans kyrka hade man flera
gudstjänster varje söndag.
Efter en stund sa han att de sjunger mera
i den lutherska kyrkan. Han lovade att ta
reda på tiderna där och komma till oss på
Tilapia och berätta om dem.

Mwanza

Dagen efter, en fredag, ägnade vi oss åt att
växla in resecheckar och jaga skolböcker.
”Vår” chaufför hämtade oss på hotellet och
hjälpte oss till ett växlingskontor där allt
fungerade väl.

Mwanza var ett okänt kort för oss, så därför
hade vi bokat in oss på det hotell som
resebyrån rekommenderat, hotell Tilapia
vid Viktoriasjön. Via nätet var det sagt att

Mwanza sett utifrån Lake Victoria

Foto: Bengt Eresund
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Det var bara att plocka fram listan med
önskemål om färger och köpa. Det vanliga
priset var 3000 Tsh för en kanga, dvs knappt
30 Sek.

Fried banana

Fisken Tilapia, till höger tillagad på
restauranten Tilapia
Det var en bra gata vi hamnat på. I
närheten av växlingskontoret låg ett stort
postkontor där vi kunde skaffa frimärken
och posta vykort. Dvs vi postade dem i brev,
i medförda kuvert. Vi har kommit underfund
med att vykort kan ta lång tid på sig fram
till adressat, men om man skickar dem i
brev går det mycket snabbare.
Åt andra hållet, nära växlingskontoret, låg
New Mwanza Hotel. Där åt vi flera gånger
välsmakande lunch, mest den lokala fisken
tilapia. Till alla rätter serverades grönsaker
som var mycket fräscha, inte alls så där
grådaskigt sönderkokta som man ibland
får på hotell. Priserna här var något lägre
än på Tilapia.

Skolböcker och fabler

Med tanzaniska pengar i magväskorna
gick vi och försökte få tag på skolböcker.
I tanzaniska skolböcker har vi hittat
fabelliknande berättelser om djur och
underfundiga beskrivningar av uppfostran
genom aktiviteter. Vi ville hitta fler
berättelser. Vår tanke är att så småningom
översätta dem till svenska och utforma
lockande läsning för svenska barn.
Vår favorit bland dessa berättelser är den
om apan och krokodilen. I korthet handlar
den om att krokodilen inbjuder sin vän
apan att komma och hälsa på i hans hem.
Apan gör många invändningar, men till
slut accepterar hon att sitta på krokodilens
rygg och följa med längs floden. På färden
berättar krokodilen att hans gamle far är
sjuk och att det bara är ett aphjärta som
kan bota honom.

Så tråkigt, sa apan, det skulle du ha berättat
innan vi gav oss iväg. Vi apor gör alltid så
att vi hänger upp våra hjärtan i träden innan
vi ger oss ut på en resa. Nu får vi vända och
hämta hjärtat.
Krokodilen vände. När de kom tillbaka
till apans träd hoppade hon upp i trädet
och stannade där.
Tänk, att i en akut krissituation kunna ha
sans och förnuft till att komma på en utväg!
Det är imponerande.

Kangor

Det var inte bara skolböcker vi var på
jakt efter. Hemifrån hade vi med oss en
önskelista. Våra barn och barnbarn hade fått
önska sig julklappar bland det sortiment vi
trodde oss om att kunna hitta i Tanzania. På
önskelistan fanns bl a kangor, batik av Heidi
Lange och föremål av ebenholz.
När vi tittat på möjlig litteratur i sex affärer
övergick vi till att titta efter kangor. Vi fick
syn på tygstycken längre fram på gatan. Där
gick vi in och fann massor av kangor. Men
så tung den här kangan kändes! Är den extra
stor? Inte, det var flera kangor i en packe.
Kunde man få köpa en av dem? Nej, det
gick inte. Vi hade hamnat hos en grossist
i kangor! Nu såg vi att alla kangabuntar
var stora, innehöll fem och flera kangor.
Det var bara att ge sig ut och titta efter en
detaljhandel.
Vi gick in på en tvärgata och kom strax
fram till ett område med massor av
kangabutiker. Inte ens i Dar har jag sett så
många kangabutiker samlade på ett område.

Mwanza nere vid hamnen.
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På kvällen åt vi på Tilapia. Vi provade att ta
förrätt och efterrätt utan någon huvudrätt.
Efterrätten var femstjärnig! Fried banana
with honey rekommenderas, men det ska
vara just Tilapias version.
Andra kvällar åt vi kvällsmat på rummet.
Där fanns muggar, the, kaffepulver,
socker, mjölkpulver och en elektrisk
vattenkokare. Vi hade med oss påsar
med chokladdryckspulver och kåsor från
Sverige. I vår packning hade vi också en
vattenkokare plus adapter, försedd med
tre taggar för att passa i Afrika. En kåsa
choklad och en banan var en alldeles
lagom kvällsmat, som vi åt flera gånger
i Tanzania
På Tilapia var det också god service på
rummet med ständigt ny vattenflaska. Vi
upplevde Tilapia som ett mycket välskött
hotell, mycket rent överallt. Poolen sköttes
med storrengöring varje förmiddag och
skötsel även resten av dagen. Liggstolarna
runt poolen var hela och rena. För ett par
gamla scoutledare var det glädjande att se de
välgjorda surrningarna på liggstolarna!
Inne i centrala Mwanza vandrade vi
mycket längs gatorna, i många timmar
och flera dagar. Sällan såg vi några andra
vita gå omkring på gatorna, ändå tycktes
ingen bry sig om oss. Vi kunde gå där som
vem som helst, och det fanns nästan inga
gatuförsäljare som försökte kontakta oss.
Det var väldigt skönt att kunna promenera så
där, bara se sig omkring eller stanna för att
köpa en tidning.

Social Action Fund

I The East African 17-23 July kunde vi
läsa “World Bank now praises Tanzania’s
Social Action Fund”. I rapporten berättas
om en änka, Majala Mtwana, 75 år gammal,
bosatt i Vikawe Village i Kibaha District.
Ms Mtwana tjänar 2 dollar om dagen genom
att sälja mjölk från en ko, som hon fick år
2004 via det statliga programmet. Detta
gör det möjligt för henne att köpa mat och
kläder till de sex barnbarn som hon har
hand om.
Den här rapporten säger en del om livet i
Tanzania. Det är glädjande att det fungerar
med hjälp till självhjälp, men det är oroande
att små barns enda trygghet i livet är en 75
år gammal kvinna. Man kan förmoda att
föräldrarna är döda, kanske genom aids.
Välfärdssamhället är inte så utbyggt i
Tanzania, det finns helt enkelt inte resurser
till det. Förväntad livslängd i Tanzania är
44 år. Om en tanzanier börjar arbeta som
15-åring och sen dör som 44-åring, så blir
det 29 arbetsår. I Sverige kan det vara så
att man börjar arbeta som 22-åring och
håller på fram till 62 år, i snitt. Det blir
40 arbetsår. Ändå talas det om att vi i

Sverige måste arbeta mera för att klara
välfärden. Inte lätt att i Tanzania bygga upp
undervisning, vägar och social välfärd med
bara 29 arbetsår per medborgare.

Sukuma Museum

Lördag morgon kl 9 kom ”vår” chaufför
och hämtade oss igen. Vi skulle till Sukuma
Museum, vilket vi läst om på nätet.
Framme där togs vi emot av en guide,
som visade och berättade. Sukuma är ett
slags friluftsmuseum där man med hjälp av
byggnader och föremål vill visa traditionellt
Sukuma-liv, det kungliga, det religiösa och
det vardagliga. Samlingen är imponerande
och guiden hade mycket att berätta. Där
fanns bl a flera traditionella spel, de där
med hålor och kulor. Guiden satte sig där
tillsammans med Kuno. Så satt hövdingarna
och spelade med varandra, och de spelade
om sina byar. Ibland förlorade en hövding
någon by, som då fick en ny hövding.
Jag undrade vad folket i byn sa om detta.
- De sa ingenting.
Det finns alltså en nedärvd acceptans av
överhetens beslut bland tanzanier. Kanske
en tillgång som motverkar oroligheter och
sådana uppror som finns i många andra
länder i Afrika.
I den kungliga paviljongen förvaras en
mängd jättestora hövdingatrummor. Jag
försäkrar att de fungerar och att olika
trummor har olika ljud. De användes för att
berätta om vad hövdingen hade för sig. När
han lämnade byn trummades ett budskap
och när han kom tillbaka trummades ett
annat.
Byggnaderna på Sukuma är mycket
färggranna, målade med trianglar i vitt, rött,
svart och blått. Enligt Father Alex Mugonya
är rött symbol för eld och liv, svart för
människorna och blått för vatten.
Byggnaderna används till sammankomster,
särskilt kyrkan. Inredningen där är mycket
symbolisk med lokal utformning av bl a
dopfunt och altare. Guiden visade ett
mindre rum vid sidan av altardelen. Han
kallade det Tabernaklet och där fanns
också altare mm. Där hade katolikerna
sina gudstjänster.
Inte utan att jag som västerlänning skämdes
en del över detta. Att lutheraner och
katoliker inte kunde eller inte ville använda
samma gudstjänstlokal var dåligt.
Guiden berättade att det är viktigt för
tanzanierna med detta museum. Mycket
av det gamla livet är bortglömt eller håller
på att glömmas bort. Här i Sukuma Museum
kan man få kunskap om hur det var förr.
På nätet finns en utförlig beskrivning av
muséet med många fina bilder därifrån,
vilket rekommenderas till intresserade.

Kompetens fanns där i alla fall, man hade
en väl fungerande högtalaranläggning
och tjänstgörande präster var skickliga
i att använda den sladdlösa mikrofonen.
Allt hördes väl, fast vi uppfattade bara en
del eftersom våra kunskaper i swahili är
begränsade. Några psalmmelodier kände
vi igen, så vi nynnade med litet försiktigt,
vi hade inga psalmböcker. Vi har tidigare
varit med på gudstjänster, så vi var beredda
på att man samlade in kollekt två gånger.
Ibland kan det t o m vara tre gånger under
en gudstjänst.
Efter gudstjänsten samlades alla besökare
på planen utanför kyrkan. Där blev det
auktion på kollekt in natura. Ingen get
eller höna den här gången, det var mest
papaya och någon dunk med vätska.
Efteråt pratade Kuno och jag om att kyrkans
folk i Sverige borde resa till Mwanza och
lära sig att höras. Många gånger har vi suttit
i svenska kyrkor och kapell och inte kunnat
höra vad som sägs. I Mwanza visste man att
ska det vara meningsfullt att tala så måste
talet kunna höras.

Fiskehamnen

Man kan bli lurad av nätinformation. Jag
blev. På ett ställe stod det om Sukuma
Muséum, på ett annat om ett museum
i Bujora. Glada och förväntansfulla
fick vi en taxichaufför att köra oss till
Bujora. Så småningom upptäckte vi att
vi kände igen vägen. När vi kom till en
skylt bad jag chauffören stanna. Där stod
Sukuma Muséum, Bujora. Jag hade inte
uppmärksammat att Sukuma Muséum
fanns i Bujora! Ingen av oss kände för att
igen göra turen genom anläggningen, så
jag bad chauffören, en ung kille, att vända.
Han frågade om vi varit vid fiskehamnen.
Det hade vi inte. Vi fick se både den stora
fiskehamnen och ett litet fiskeläge med
fångster på gång. I den stora fiskehamnen
fanns kolossala mängder av torkad
fisk, som låg i stora högar. Jag frågade

chauffören, som följde med oss runt, om
jag fick fotografera. Han sa att det var OK
när vi var tillsammans med honom.
På strandremsan vid sidan av fiskhögarna
möttes vi av en ståtlig syn. Där fanns ett
stort antal svarta storkar.

Efterfrågan på utbildning

De här turerna gjorde att vi hann med att
tala med chauffören en hel del. Han frågade
var vi kom ifrån. När han fick veta att vi
kom från Sverige sa han att han hade en
bror där. Jag undrade var någonstans i
Sverige, men det visste han inte, de hade
inte så mycket kontakt med varandra. Han
frågade om jag kunde hjälpa honom att
komma till Sverige.
- Varför vill du komma till Sverige?
- Jag vill gå en datakurs och sen komma
tillbaka och starta företag.
- Jag kan inte hjälpa dig att komma till
Sverige. Kanske du kan få hjälp om du
skriver till Svenska Ambassaden i Dar.
Skriv då och berätta varför du vill komma
till Sverige.
Här önskade jag att jag kunnat mera om
utbildningsmöjligheter. Jag har fått intrycket
att det i Mwanza bland människorna där
finns mycket av energi och framåtanda. Det
borde man ta vara på. Kanske man t ex
kunde hjälpa vuxna ungdomar att skaffa sig
datakunskaper med hjälp av distanskurser.
Då kunde de behålla sina arbeten samtidigt
med utbildningen. Eftersom det blir
allt fler internetkaféer i Tanzania kunde
kursdeltagarna kanske öva där vissa tider,
kombinerat med deltagarsamlingar vid
några tillfällen. Jag hoppas att byråkratin,
både den tanzaniska och den inom svenskt
bistånd, är tillräckligt verklighetsnära för
att svara mot behoven hos tanzanierna, med
hjälp av de möjligheter som finns.
Birgitta Johansson
e-post: bokup@telia.com

Gudstjänst i lutherska kyrkan

På söndagen besökte vi en av gudstjänsterna
i den stora, lutherska kyrkan. Väggar och tak
fanns där, liksom bänkar och altare, men det
syntes att lokalen var under uppbyggnad.

De kungliga Lugaya trummorna används under Bulabo, Feast of Corpus Christi, Sukuma
Museum, Bujora village. Mer info på http://philip.greenspun.com/sukuma/intro.html
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China Daily´s foto från avslutningen på den stora konferensen. President Hu Jintao flakeras av president Hosni Mubarak från
Egypten och premiärmiister Meles Zenawi från Etiopien

Kina och Afrika konfererar i Beijing
I början av november 2006 samlades 48 statsöverhuvuden och höga dignitärer
från Afrika i Beijing för den tredje konferensen i FOCAC (Forum on ChinaAfrica Cooperation). Temat för konferensen var Vänskap, fred, samarbete
och utveckling.
Bland deltagarna märktes en enda kvinna nämligen Liberias president
Ellen Johnson Sirleaf.
Samarbetet mellan Afrika och Kina började
1956 när Egypten och Kina etablerade
diplomatiska förbindelser. Nästan alla stater
i Afrika är nu delaktiga i samarbetet. Kinas
politiska krav är att man erkänner Ett-Kinapolitiken. Liksom många länder i Afrika är
Kina fortfarande ett u-land trots sina enorma
utvecklingsframgångar och därför kan
man finna många beröringspunkter. Man
eftersträvar en win-win överenskommelse
där alla tjänar på affären.
Mötet antog en gemensam deklaration och
en handlingsplan för åren 2007-2009 med
följande innehåll:
Kina och Afrika skall etablera ett
strategiskt partnerskap som innebär politisk
jämställdhet och ömsesidigt förtroende,
ekonomiskt win-win samarbete och
kulturutbyte. Båda sidor skall arbeta för
att stärka syd-syd samarbetet och en nordsyd dialog för att främja en balanserad,
samordnad och uthållig utveckling av den
globala ekonomin. Man är överens om
att FN borde medge bättre representation
och full delaktighet för afrikanska stater i
Säkerhetsrådet och andra FN-organ. Kina
försäkrar Afrika om sitt stöd när det gäller
ländernas ansträngningar att skapa enighet
för att lösa afrikanska problem. De rika
länderna uppmanas att ge ökat ekonomiskt
och tekniskt bistånd för att stärka Afrikas
möjligheter att bekämpa fattigdom,
förhindra naturkatastrofer och ökenspridning samt att genomföra millenniemålen.
sid 18 - Habari 1/2007

De afrikanska staterna försäkrar på nytt
att de stöder Ett-Kina-politiken. Kina och
Afrika kommer att genomföra statsbesök,
personalutbyte, vidgat internationellt
samarbete och kulturutbyte för att stärka
sammanhållningen. Ledarna har också
kommit överens om att vidga och söka nya
områden för samarbete, uppmuntra handel
och investeringar åt båda håll. Ledarna lovar
också att på ett vänskapligt sätt hantera
och lösa de eventuella svårigheter som
kan uppkomma.

Kinas insatser

Kina kommer att tillföra kapital, tekniskt
kunnande och utrustning. De viktigaste
områdena där Kina kommer att medverka

Governor of Bank of Tanzania Daudi
Ballali intervjuas i Tanzania/Zambia
supplementet till China Daily

är inom jordbruket, genom investeringar
och handel, byggande av infrastruktur, inom
den finansiella sektorn, inom energi- och
naturresursområdet, inom vetenskap och
informationsteknologi. Man kommer att
erbjuda fördelaktiga lån och krediter,
bistånd och nyckelprojekt inom folkhälsa
och utbildning.
Barfotaläkare har arbetat under lång
tid i Afrika och nu erbjuds afrikanska
läkare utbildning i traditionell kinesisk
medicin. Även skolmedicinen får stöd
till malariabekämpning och HIV/Aids
behandling.
Den kinesiska regeringen kommer att vidta
åtta viktiga åtgärder de kommande tre åren
för att stärka det strategiska Kina-Afrika
samarbetet nämligen:
• Öka biståndet till Afrika
• Erbjuda fördelaktiga lån
• Uppmuntra kinesiska företag att
investera i Afrika
• Bygga ett konferenscenter för Afrikanska
unionen
• Avskriva skulderna för några av de
fattigaste länderna
• Utöka antalet tullfria produkter från
några av de fattigaste länderna
• Etablera tre till fem handelscentra samt
inrätta en handelskammare
• Utbilda personal för afrikanska länder
och bygga 30 sjukhus

Övriga åtgärder

Ett annat viktigt område för samarbetet
är mellan domstols- och åklagarväsendet
för att bekämpa brottslighet och hindra
terrorism. Man är också överens om icke
spridning av kärnvapen.
Inom handeln vill man skapa flera gynnadnation-avtal och verka gemensamt inom
WTO.
År 1950 var handelsutbytet 10 miljoner
US$ mellan Kina och Afrika, nu är det uppe
i 40 miljarder US$.
Man välkomnar FNs arbete för de
mänskliga rättigheterna och man vill verka
för vänskapsrelationer mellan kommuner
och distrikt och främja turismen mellan
länderna.

Konferensen uppmärksammad

Under konferensen avstod 250 000
privatbilister från att använda sina fordon.
Det finns 500 000 firmabilar och 2 miljoner
privatbilar i Beijing, som har 16 miljoner
invånare. De allmänna kommunikationerna
förstärktes och detta sågs som en övning
inför OS 2008.
De afrikanska ambassadörsfruarna
passade på att ge en gåva till Kinas
UNICEF kommitté till stöd för gatubarnen
i Beijing.
Kinas ambassadör i Sydafrika Liu Guijin
betonar att relationerna mellan länderna är
transparenta, öppna och inkluderande.
China Daily skrev mycket om konferensen,
både stort och smått, och hade också ett
särskilt supplement om Tanzania och
Zambia. Där berättades om tidigare
samarbetsprojekt som TanZam järnvägen,
textilfabriken Urafiki och barfotaläkarna,
men naturligtvis också om landet och
folket. Stora annonser lyckönskade också
till ländernas affärsframgångar.

Kinas premiärminister Wen Jiabao skakar hand med president Jakaya Kikwete
Det man önskar är att länderna kan skapa
sådana regler och skatter för import och
export att det gynnar det egna landet så
att det verkligen blir en win-win affär.
För Tanzanias del kan man kanske tänka
sig att Sydafrika kan bli en balanserande
medtävlare på arenan.

Habari planerar att återkomma till Kinas
och Sydafrikas roll i Tanzania i ett senare
nummer.
Katarina Beck-Friis
Källa: China Daily 26 okt, 2, 4, 5, och 6
nov 2006. Alla bilder ur China Daily.

Farhågor

Allt detta låter mycket bra men man har
också hört röster som uttrycker farhågor
för att Kina kommer att dammsuga Afrika
på råvaror och naturtillgångar för sina
egna behov i stället för att förädla och
vidareutveckla dem i Afrika.
Kinas energipolitik har blivit kritiserad
men i själva verket genererar Kina själv 90
% av sitt energibehov. Kinas import av olja
motsvarar bara 6 % av världshandeln och
kritiken är därför obefogad anser man.

www.tupo.se
Konsulter för
internationella uppdrag
och utvärderingar
Afrikanska konferensdeltagare besöker National Stadium som byggs för Olympiaden 2008
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Bättre energiförsörjning med GIS?
Rural Electrification Study är ett projekt i Tanzania som SWECO Energuide
driver tillsammans med tyska Decon. Projektet går bland annat ut på att
identifiera ett antal nya energikällor i landet, ta fram ett koncept för vilka
kriterier som ska gälla vid urval av byar och samhällen som ska få tillgång
till elektricitet, samt inventera och prioritera behovet av elektrifiering i ett
antal områden i Tanzania. Sättet som elektrifieringen prioriteras på idag kan
vara allt annat än optimalt då stort inflytande och jäv ofta är involverat.
Tanzania Electric Supply Company
(TANESCO) är ansvarigt för landets
elnät. Av Tanzanias 34 miljoner invånare
är det bara ca 10 procent som har tillgång
till elektricitet. Om man bortser från
storstäderna är siffran så låg som 1-2
procent. En stor majoritet av byar och
samhällen på landsbygden saknar alltså
tillgång till elektricitet, trots att man i
vissa fall lever alldeles i närheten av
en transmissionsledning på väg från en
energikälla till slutanvändare i en större
stad. För att inte tappa sådana geografiska
aspekter innehåller projektet även geografisk
informationsteknik. Denna del, som till allra
största delen är kunskapsöverföring, står
SWECO Position för.
Drömvisionen uttryckt av TANESCOs chef
inför denna geografiska del av projektet var
att från en karta över landet kunna zooma
ända ner på slutanvändarnas elmätare
och få upp all relevant information om
dessa, såsom koppling till transformator,
mätarnummer, men även diverse
kundinformation.

Utbildning
För att kunna arbeta med geografiska data
bygger man upp ett så kallat Geografiskt
Informationssystem (GIS). Ett GIS består
av flera viktiga delar såsom data, hårdvara,

mjukvara men även själva GIS-operatören.
Därför var det viktigt att utbilda den lokala
personalen. Man ser annars ganska ofta i
projekt i utvecklingsländer att konsulten
lämnat ett avancerat datasystem efter sig,
men eftersom ingen vet hur det fungerar
eller underhålls används det aldrig.
Under GIS-utbildningen fick den lokala
personalen vara med och samla in data
för projektet och bygga upp GIS:et från
grunden. Kursen var nämligen till viss
del av karaktären on-the-job-training
där kursdeltagarna och läraren jobbar
tillsammans med TANESCOs egna data
och utför det arbete i GIS:et som ändå
ska genomföras. Varje moment föregås
av instruktioner från läraren och problem
som ändå uppstår behandlas gemensamt
för att alla ska lära sig. Målet var att de
blivande GIS-operatörerna skulle vara så
pass självgående vid kursavslutningen att
de skulle kunna fortsätta själva och slutföra
de moment vi under kursen påbörjade.

Okända data

På TANESCO har man mängder av insamlat
data. Problemet är att mycket av dessa data
aldrig används för att den är okänd för stora
delar av organisationen. Ofta görs idag
samma jobb flera gånger av olika (eller
samma) avdelning/ar för att man inte vet

om och var informationen finns. På denna
punkt kan TANESCO jämföras med många
andra organisationer i världen och i Sverige.
Ofta kan vi alla bli bättre på att ordna vår
information på ett effektivare och smartare
sätt. Ett exempel på data som inte används
hos TANESCO är inmätta koordinater på
ledningsnätsstolpar, ofta på landsbygden. En
nyckelfunktionalitet i ett GIS är möjligheten
att skapa spatiala data från icke-spatiala
datakällor. Från en koordinatlista noterat
i en anteckningsbok eller kanske i en
textfil från en GPS-mottagare kan man
snabbt ordna ett punktlager som kan visas
tillsammans i en karta med andra kartlager
såsom exempelvis markanvändning, vägar,
floder och andra ledningar. En vanlig
missuppfattning visade sig vara att det
inte skulle gå att använda geografiska data
med olika referenser, ursprung och källor
tillsammans. Noggranna och georefererade
geografiska data kan kombineras med
varandra nästan oavsett vilka källorna
och ursprungen är eftersom det går att
transformera geografiskt data mellan
olika koordinatsystem. Skillnaden kan
vara i noggrannhet, det vill säga att vissa
data kanske är gjorda för en mer storskalig
karta än andra. Men i detta fall skulle man
alltså kunna samla ihop alla koordinatfiler
med information om olika (snuttar) delar av
ledningsnät här och där i landet, översätta
koordinaterna till punkter i ett kartskikt och
lägga ihop dem till ett stort heltäckande
nät. Vidare skulle man kunna binda ihop
stolppunkterna med ledningslinjer och
tilldela olika stråk olika attribut såsom
spänningsnivå och symbolisera dessa
med olika färger och tjocklekar. Denna
möjlighet har i nuläget omintetgjorts på
grund av vårdslösheten med insamlat data.
Meningen är därför att de till GIS-kursen
utvalda personerna ska sörja för att samla
alla organisationens geografiska data i
GIS:et. Detta skulle generera en mycket
mer effektiv organisation där det räcker
att söka på ett ställe efter den önskade
informationen.

Arbetar i CAD
TANESCOs distriktskontor i Kinondoni, Dar es Salaam
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De som utsågs att delta i GIS-kursen
arbetar normalt med att i CAD kartera

det elektriska ledningsnätet i många av
landets större städer eftersom någon
dokumentation tidigare inte funnits.
Vanligtvis då man skapar ritningar med
hjälp av ett CAD-verktyg skriver man in
nödvändig information om till exempel
dimensioner, avstånd och så vidare, direkt
i ritningen. Denna information blir då
statisk och går inte använda på något annat
sätt än just visuellt i ritningen. De kände
att de borde kunna använda den digitala
informationen till något mer än bara som
dokumentation. Borde det inte gå att koppla
ihop de befintliga ritningarna med annan
information, som till exempel kunddata?
För att visa på detta gick vi igenom det
material de hade. De flesta ritningar de
hade över transmissionsledningarna var
tyvärr mest av skisskaraktär och saknade
koppling till kända koordinatsystem, men
merparten av stadsritningarna, som täckte
ca 1 km2 styck, var gjorda med riktiga
georeferenser i och med att de använde
UTM-koordinatsystem.
Ett område på ca 10 km2 i en stad valdes
ut och ledningar, vägar, byggnader,
transformatorstationer, elmätare o.s.v.
extraherades från varje ritning och
struktureras i GIS:et så att de bildade
varsina sammanhängande kartlager över
stadsdelen i fråga. Efter överföringen av
ledningsritningarna från designverktyget
CAD till presentations- och analysverktyget
GIS så blev det en ledningskarta istället
för många ledningsritningar. Skillnaden
är att ledningskartan är en mer ”levande”
datastruktur eftersom man kan länka data
till varenda punkt, linje och yta i kartan.
På så vis finns all relevant information
om varje objekt lagrat tillsammans med
dess geografiska läge. Klickar man på ett
ledningssegment, en ledningsstolpe eller en
slutanvändare kan man få all information
som finns lagrad om dessa. Man kan också
med hjälp av dessa attributdata göra diverse
utsökningar, klassificeringar och tematiska
kartor med olika symboler, storlekar och
färger beroende på attribut. Från tjocka
kundböcker med förteckningar över alla
slutanvändare började vi därför arbetet
med att digitalisera informationen och
knyta den till dess geografiska position i
kartan, i detta fall elmätarna. Tanzaniakartan
i GIS:et började alltså så smått kompletteras
med ledningsinformation på stadsnivå.
(Observera att det även finns CADprodukter med en del GIS-funktionalitet.)

från varje station. Detta gjordes med en
så kallad bufferanalys och presentationen
av resultatet kan göras på ett mycket
intuitivt sätt. Istället för att visa en lista
med byarna och stationerna i textform får
man en verklighetsbild med analysresultatet
pålagt. Med relevanta och riktiga data gör
man ofta viktiga upptäckter med de analyser
som GIS erbjuder. ”När du ser var, förstår
du varför.”

Navigering

Exempel på andra stora fördelar
som införandet av det Geografiska
Informationssystemet kan ge är
vägbeskrivning och navigering eftersom
det inte, i alla länder, är alla platser som har
adresser. Det kan ofta vara komplicerat för
reparatören att hitta ut till en strömlös kund.
Kundtjänsten som tar emot felanmälningen
skulle med hjälp av ett GIS-stöd direkt
kunna få upp kunden på kartan och skriva
ut den till reparationslaget. Med geografisk
kundinformation i systemet kopplat till
betalningsregistret skulle man även snabbt
kunna se, inte bara vilka kunder som inte
betalat, utan viktigare var dessa kunders
elanslutning finns. På så sätt blir det lättare
att möta uteblivna betalningar med lämpliga
åtgärder. Vidare har de avdelningar som är
ansvariga för planering och konstruktion
av nya nät naturligtvis också ha stor nytta
av att ta del av den information som redan
finns, så att de slipper hämta in den en gång
till själva.
Vi var alltså redan efter en månads kurs
framme och nosade på den vision som
bara var en dröm initialt. För svårare än
så här behöver det inte vara. Det handlar
främst om att strukturera sina data på ett
smart sätt så att man får ut så mycket som
möjligt av dem.
Text och foto: Andreas Larsdalen,
SWECO

Redaktionens
kommentar:
Denna artikel har tyvärr blivit liggande
länge på Habariredaktionen. Larsdalen
har nyligen åter varit i Tanzania och
berättar:
Det som har hänt sedan sist jag
var där (2004) är att man till denna
utbildningsomgång är mer rustade
för att ta tag i den nya tekniken och
förhoppningsvis kunna fortsätta
arbetet själva. Både deltagarantalet
och det generella datorkunnandet var
lite högre denna omgång. Dessutom fick
vi nu 12 veckor i stället för bara fyra
förra gången så nu delar jag projektet
med min kollega Daniel Mattsson.
Under tiden har tanken på en egen
GIS-enhet inom TANESCO mognat så
pass att man ganska snart borde kunna
ta beslut om exakt hur organisationen
ska se ut, vilket också är ett steg framåt.
Projektet har även bekostat inköp av en
större mängd flygfoton så nu har man
tillgång till flygbilder som täcker hela
landet.

Analyser

En av de mer kraftfulla instrument som
ett GIS erbjuder är möjligheten att göra
olika analyser med hjälp av data och de
geografiska positionerna. En av projektets
naturgasexperter ville till exempel veta
avstånden från (mellan) ventilstationerna
längs en naturgasledning till (och) de
omkringliggande byarna. Han ville ha alla
byar grupperade inom avståndsintervallen
10, 20, 30, 40 respektive 50 kilometer

Kursledare och deltagare under pågående GIS-kurs
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Förlisning utanför Zanzibar
I slutet av januari förliste en båt med 33 personer ombord utanför Zanzibar.
Läkarna Katarina Näs och Anna Lindroos från Österbotten i Finland var
med på det fartyg som först kom fram till olycksplatsen. De hjälpte till att
undsätta människorna från båten.
Att vakna ombord på ett fartyg någonstans
mellan Zanzibar och fastlandet, kasta en
blick ut genom fönstret och se tiotals
människor ligga i vattnet fastklamrade
vid livbojar, oljefat och vrakspillror måste
kännas overkligt.
-Jag visste ingenting om någon olycka
och när jag såg människor som låg i
vattnet trodde jag faktiskt först att det
var vår egen båt som hade förlist och
mina medpassagerare hamnat överbord.
Ingen hade berättat något och jag var
helt ovetande om vad som hade hänt. Så
jag fick en rejäl dos adrenalinpåfyllning.
Det säger läkaren Katarina Näs, hemma från
Nykarleby men i dag bosatt i Helsingfors
som möttes av denna syn när hon
tillsammans med sin kollega Anna Lindroos
från Vasa var på väg från ön Zanzibar
till Dar es Salam tidigt på morgonen
den sista januari. De två hade avslutat
en studieresa till Morogoro i Tanzania
med en semestervecka på Zanzibar.
Den sista januari var de på väg tillbaka till
fastlandet för att flyga hem samma dag och
det var på hemresan över sundet mellan ön
och fastlandet på Indiska Oceanen som de
kom till olycksplatsen.
- Vi hade väl tillryggalagt halva delen av
den totalt cirka två timmar långa båtresan då
vi kom fram till den plats där en båt på väg
till Zanzibar hade förlist. Jag visste inte vem
som hade kallat på hjälp eller när man gjort
det men när vi kom fram fanns ingenting
av själva fartyget kvar, bara plankor,
oljefat, livbojar och annat bråte som de

människor som fanns ombord klamrade
sig fast vid för att hålla sig flytande.
Katarina Näs säger att hon och hennes
kollega skyndade upp på däck och
anmälde sig för räddningsarbetet eftersom
de räknade med att de nödställda skulle
vara i behov av medicinsk hjälp.
- Räddningsarbetet hade kommit i gång
snabbt, man fick ut livbojar till dem som
låg i vattnet och firade ned repstegar för
att få ombord dem som låg i vattnet.
En del kunde tag sig ombord mer eller
mindre utan hjälp medan en del var
så utmattade att de måste lyftas upp.
Den förlista båten, en större träbåt med
aktersnurra, hade haft 33 personer ombord
och Katarina Näs säger att de flesta var i
någorlunda skick, men att de var utmattade,
hungriga, törstiga och många klagade över
huvudvärk. Ingen av dem hade några yttre
skador.
- Vi lyckades rädda alla utom en, en man i
40-45 års åldern, som var livlös redan när
han lyftes ombord. Vi försökte återuppliva
honom men lyckades inte. Mannen hade
enligt medpassagerarna varit i samma skick
i kanske en timme och orsaken till hans
död förblev oklar för mig. Kanske hade
han åsamkat sig någon skada i samband
med förlisningen eller så hade någon av
de sjukdomar han led av blivit för mycket
för honom i samband med olyckan.
Näs säger att det inte var så mycket annat
man kunde göra för olycksoffren än se till
att de fick torra kläder, vila samt mat och
dryck.

- De allra flesta tog det ganska
lugnt men var givetvis glada och
tacksamma över att de blivit räddade.
Senare visade det sig att olyckan hade
inträffat vid ettiden på natten. De
nödställda hade alltså nödgats vänta
på undsättning i sju timmar, något
som väcker Katarina Näs förundran.
Hon säger att hon inte vet vem som kallat
på hjälp eller när hjälpen tillkallats.
Vattnet i sundet mellan Zanzibar och
Tanzania är varmt, Katarina Näs uppskattar
temperaturen till 25 grader så någon risk
för nedkylning fanns inte.
- Kaptenen på den förlista farkosten hade
i varje fall en mobiltelefon och den höll
han i handen i säkerhet ovanför vattenytan
när han räddades. Kanske han hade försökt
kalla på hjälp men inte lyckats eftersom
mobiltelefonnätet inte är så utvecklat.
När räddningsfartyget togs i land i Dar es
Salaam hyllades Katarina Näs och kollegan
Anna Lindroos som hjältar, de möttes av
ett stort medieuppbåd och avtackades av
kaptenen och besättningen för sina insatser.
Katarina Näs säger att hon själv
klarade prövningen ute på havet bra.
- Nej, någon krishjälp behövdes
inte men det är klart att upplevelsen
var stor och att jag behövt tänka
igenom det inträffade ordentligt.
Och att göra om resan mellan Zanzibar
och den afrikanska kusten är något hon
inte skulle tveka inför.
Yrsa Slotte
Ur Vasabladet 2007-02-07

Många överfarter till Zanzibar sker i öppna båtar av dhao-typ. Här en bild från Bagamoyo med väntande passagerare till vänster
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Föräldralös och döv men inte utan hopp
Som döv och föräldralös har trettonåriga Amitha George dubbla handikapp.
Men tack vare stöd från Huyawa-projektet går hon i femte klass på Mageza
dövskola utanför Bukoba i nordvästra Tanzania.
Skolan startade 1981 och har idag 119
döva elever fördelade på nio klasser.
Årligen söker cirka hundra döva barn från
hela regionen, men maximalt 13 antas per
år så att klasserna inte blir så stora. Varje
barn ska hinnas med och det viktigaste
målet är att ge dem verktyg så att de kan
kommunicera, utveckla sina talanger och
kräva sin rätt i samhället.
– Vi lär dem något så självklart som att
ställa krav på att de ska bli behandlade som
alla andra, säger rektor Emanuel Tabinga.

Lokala teckenspråk

Skolsalarna ligger runt en liten innergård.
När det är dags för lunch fylls gården inte
av barnröster, utan av ett ljudet av hasande
fötter.
– De hör inte hur mycket det låter, så vi
måste ständigt påminna dem om att lyfta på
fötterna ordentligt, säger Emanuel Tabinga
med ett leende.
Händer rör sig snabbt i luften under
lunchen, för här kommuniceras det för
fullt och inte bara på ett, utan på flera
teckenspråk.
– Inledningsvis uppmuntrar vi alla former
av kommunikation med tecken och gester.
Ur detta uppstår ett lokalt teckenspråk
som skapar samhörighet. Sedan lär de
successivt det rikstanzaniska teckenspråket
och de internationella tecknen för alfabetets
bokstäver, berättar Emanuel Tabinga.

Amitha ler mot Stanslaus och säger
att hon trivs bra på skolan och att hon
gärna skulle fortsätta plugga istället för
att bara gifta sig när hon är färdig med
grundutbildningen här. Redan om ett år
börjar yrkesutbildningen här på skolan,
och Amitha hoppas lära sig att sy kläder
eller göra väskor och korgar.
– För den som vill läsa vidare väntar
vanliga skolor. Men många klarar det
eftersom de här får lära sig att ställa krav. Vi
har också flera som utbildat sig och kommit
tillbaka och blivit lärare på skolan, säger
Emanuel Tabinga stolt.
Text och foto: Björn Ericsson
Ur tidningen Mission nr 4/06
***

Fakta om Huyawa

Huyawa betyder ”Tjänst åt barnen”
och projektet startade i Kagera 1989 då
regionen var den som drabbats hårdast
av hiv och aids. Syftet är att stödja
föräldralösa barn så att de kan bo kvar
hemma. Det handlar inte så mycket
om pengar utan främst om hjälp till
självhjälp.
Projektet bidrar visserligen till
skolavgifter, skoluniformer och övrigt
material, men arbetar främst via mer
än 200 fältassistenter ute i byarna. De
identifierar familjer som behöver stöd och
ser till att alla barn får minst ett besök
varje år. De hjälper barnen att organisera
självhjälpsgrupper, och bevakar att barnen
inte blir av med hus och åkermark när de
är hemifrån för att studera.
Ett par ungdomar har avslutat
universitetsstudier med stöd från projektet,
och flera hundra går på yrkesskola eller
universitetsförberedande utbildning.

Respekterar varandra

Ofta utvecklar yngre elever även ett eget
språk med någon äldre kamrat, och när
Amitha berättar om sin bakgrund gör hon
det via den två år äldre Stanslaus Rwegarisa.
Även han är föräldralös och har kommit hit
tack vare Huyawa.
– Vi som kommer från Huyawa är alla
ensamma och förstår nog varandra bättre.
Ibland kan det kännas som om de andra är
lite avundsjuka eftersom vi är en speciell
grupp. Men skolan är bra på att lära oss att
respektera varandra, säger Stanslaus.
Via honom berättar Amitha att hennes
föräldrar varit döda i sex år. Hon har en
äldre syster i storstaden Mwanza och
en äldre bror som är inackorderad på en
skola med stöd av Huyawa. På loven träffar
hon sin bror hemma i byn, där Huyawas
fältarbetare ser till deras mark, hus och
ägodelar under terminerna.

Trettonåriga Amitha George trivs bra i skolan där hon får lära sig att ställa krav på att
bli behandlad som alla andra
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Some notes on the Tamarind tree
The Tamarind tree is well known in the Swahili culture and indigenous to
the African continent. The fruit has long been used in different foods in
Asian and Swahili cuisine.
The English word ‘tamarind’ (which
is borrowed from English into many
languages of the world) is derived from
the Arabic expressions ‘tamar al hind’ or
‘tamar hindi’ meaning ‘date from India’.
Previously, it has been variously spelt in
English also as ‘tamarinde’, ‘tamarynd’,
‘tamerind’, ‘thamarind’ and ‘tamarinth’.
The English got it several ways via the
Portuguese/Spanish/Italian singular form
‘tamarindo’, Italian plural form ‘tamarindi’
and the French plural ‘tamarines’. In Latin it
became ‘tamarindus’. In the French version
of Marco Polo’s travelogue it is called
‘tamarandi’. In 13th century French the
plural form used was ‘tamarindes’ and in
modern French it is simply called ‘tamarin’.
The scientific name of the tamarind tree/
fruit is ‘Tamarindus indica’.

Early reference

The earliest reference to tamarind in English
is in a book on health by a certain Elyot
in 1539 where tamarind is recommended
as a medicine to ‘purge’ cholera. Similar
plants/trees are found in Australia and the

West Indies called Bastard tamarind, Black
tamarind, Brown tamarind, Black-crown
tamarind, Yellow tamarind, Velvet tamarind,
Manilla tamarind and several varieties of
Wild tamarind. Tamarind plum is the East
Indian ‘Dialium indicum’ and it is not a
pod like tamarind proper.

Chutney, preserve and drink

The ‘Velvet tamarind’ is the same as
‘kokam’ in Cutchi/Kachhi and Gujrati/
Gujarati , used in making the East African
coastal ‘chatini’ (chutney) (Cutch, kokam ji
chatni and Gujarati, kokam ni chatni) eaten
with different kinds of ‘bajia’ and ‘bajiabateta’ mix. Kokam does not grow in East
Africa, but is imported from India.
The British brought from India also the
following to Europe and other places
where they settled: the relish Tamarind
fish (preserved with tamarind pulp),
tamarind-palmetto (tamarind pulp mixed
with coconut pulp/flakes/cream), Tamarind
tea (black tea mixed with a little tamarind),
and also Tamarind water (the maji/sharubati
ya ukwaju of the Swahili coast).

In Swahili, the tamarind tree is called
‘mkwaju’ (pl. mikwaju) or ‘mti wa ukwaju’
(pl. miti ya ukwaju); but ’mkwaju/mikwaju’
also mean ’stroke/strokes’, e.g. Juma
aliwapiga mikwaju = Juma hit them with
a stick/ gave them several strokes. Mikwaju
sticks (Swahili ’fimbo’ and ‘bakora’) are
made from branches of the tamarind tree.

Good timber and polish

The tamarind tree produces very good
and strong timber. Tamarind pulp mixed
with ‘katu’ (the red tanning substance
catechu extracted from the bark of various
equatorial plants and used also in preparing
the Indian ‘paan’ of Swahili ‘tambuu’ ) was
used commonly throughout the orient for
cleaning and polishing brass and copper.
Finally, the best ukwaju today is prepared
at the Tembo Hotel at Forodhani in Kijiweni
(Stone Town), Zanzibar.
Abdulaziz Y. Lodhi
Associate Professor
Swahili, Bantuistics & East African Studies
Uppsala University

Description

The tamarind is a large tropical tree with a
short massive trunk, ferny pinnate leaves,
small yellow flowers and fat reddish brown
pods. The tree can get 90 ft (27.4 m) tall but
is usually less than 50 ft (15.2 ft). It has a
short, stocky trunk, drooping branches and
a domed umbrella shaped crown about as
wide as the tree’s height. The leaves are
about 10 in (25.4 cm) long with 10-18 pairs
of 1 in (2.5 cm) oblong leaflets. Tamarind
drops its leaves in pronounced dry seasons;
in climates without a dry season it stays
evergreen. The flowers are about 1 in (2.5
cm) across, pale yellow with purple or
red veins. They have five unequal lobes
and borne in small drooping clusters. The
velvety cinnamon brown pods are 2-6 in
(5.1-15.2 cm) long, sausage shaped and
constricted between the seeds. The pulp
that surrounds the 8-10 seeds is both sweet
and extremely sour.

Dried tamarind fruit is used to produce
the tamarind spice

Culture

Tamarind is cultivated and has naturalized
in the tropics throughout the world, but
probably was originally native to eastern
Africa. Tamarind is a slow growing tree
that, once established, needs no attention
at all. It is moderately salt tolerant and can
be grown in coastal locations, back away
from the actual beach front.
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The tamarind tree produces beautiful
flowers

Row of tamarind trees with crown and
fruits above

