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Världens mest olyckliga land?
Tanzania har världens mest 
olyckliga folk, stod det nyligen i 
gratistidningen. Den holländska 
forskaren Ruut Verhoven har ett 
lyckoindex: I Tanzania förväntas 
man ha 15 lyckliga år i livet 
medan man i Sverige har 60 
lyckliga år. I Tanzania är 7 av 
10 olyckliga och i Sverige bara 
2 av 10. 

Hmm…Men leendena som 
möter mig i Tanzania. Lugnet. 
Skratten som alltid är nära 
tillhands, och glädjen. Alla som 
besökt landet och berättar om att 
de finner gemenskap och lycka i 
Tanzania? Är de motbevisade av 
statistiken? Har jag fel? Jag som 
saknar Tanzania. Glädjen och 
lyckan. Var det bara en dröm?

Är det kanske så att lyckan 
bara kan finnas fullt ut om 
man också har det materiella 
tillgodosett? För hur kan du vara 
lycklig när du vet att det finns 
medicin, men inte kan köpa den; 
när du vet att du kan studera 
men inte har råd att betala 
avgiften. Visst finns olyckan där 
runt hörnet. Lyckan kan rymmas 
i både materiella, kulturella och 
emotionella världen. Om jag 
som rik västerlänning ställer 
frågan i Tanzania blir lidandet 
ofta ett vanligt svar. En följd av 
biståndberoende kanske...

Men börjar man en djupare 
diskussion så finns en lycka. 
Lyckan finns i relationer till 
andra människor. I samtal och 
närhet. Om närheten försvann 
skulle all lycka försvinna. 
Många tanzanier som hälsat på 
eller bott i Sverige vittnar om 
hur olyckliga svenskar måste 
vara. Ensamheten. Och kanske 
är det så att en intensiv stund 
av lycka i mötet med en annan 
människa har ett större värde 
en än längre lycka av mindre 
styrka. Den intensiteten kanske 
ändå är vanligare i Tanzania. 
Världens mest (o)lyckliga land.

Fredrik Gladh

ORDFÖRANDENS 
SPALT

ÄMNESOMRÅDEN i tidigare HABARI
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Rapporten “Med utveckling i tanken” 
ger på ett förtjänstfullt sätt en enkel 
och saklig översikt över möjligheter 
och risker med en ökad produktion av 
biodrivmedel i Afrika. Om utvecklingen 
sker på ett hållbart sätt och med 
utgångspunkt i vad som är bra för Afrikas 
bönder så finns här stora möjligheter. 
Men också risker i form av konflikter 
kring mark- och vattenanvändning, 
social exploatering, minskad biologisk 
mångfald m.m. Hur det blir bestäms av 
regeringar, bränslebolag och inte minst 
av oss konsumenter i den rika världen. 

Många andra aktörer och okunniga 
journalister är starkt kritiska till 
satsningar på biobränsle, bland annat 
med påståendet att odling av grödor 
för bränsle hotar tillgången till mat 
för fattiga människor. Men det är 
inte en fråga om Afrika ska satsa på 
biodrivmedel utan hur detta ska göras. 
Tanzania, liksom många andra länder i 
Afrika, har stora outnyttjade markarealer 
som är lämpade för denna typ av grödor. 
Tanzania utnyttjar exempelvis idag 
endast ca 20 % av tillgänglig odlingsbar 
mark för odling av mat och andra grödor. 
Ett räkneexempel visar också att om 
Tanzanias totala oljeanvändning idag 
skulle ersättas av inhemskt producerad 

etanol så skulle man endast behöva ta i 
anspråk ca 1 % av den idag tillgängliga 
men inte utnyttjade odlingsbara marken.

Produktionen av biodrivmedel i 
Afrika är än så länge liten men intresset 
för etanol och biodiesel ökar snabbt. I 
Tanzania började det svenska företaget 
SEKAB för tre år sedan att titta på 
förutsättningarna att starta storskalig 
sockerrörsbaserad etanolproduktion. 
Företaget har genom ett lokalt dotterbolag 
påbörjat försök och odlingsverksamhet 
i Bagamoyodistriktet och har planer 
på en utvidgning i Rufijiområdet. 
Planerna är att man inom några år ska 
kunna bygga upp ett produktionssystem 
för etanol som dels kan möta den 
begränsade lokala efterfrågan och dels 
skapa förutsättningar för export. De 
tanzaniska sockerrörsbolagen och deras 
kontraktsodlare har visat stort intresse 
för att vara med i utvecklingen. Även 
oljebolag som BP har liknande planer. 

Man sitter inte heller passiva i Tanzania 
och låter sig styras utifrån utländska 
företagsintressen. Regeringen har tillsatt 
en särskild expertgrupp, National 
Biofuels Task Force (NBTF), med uppgift 
att formulera en strategi för utvecklingen 
och ta fram förslag på förändringar i 
lagar och regelverk. 

Nyligen har Sida och den svenska 
Energimyndigheten också påbörjat ett 
samarbete med NBTF för att långsiktigt 
stödja deras arbete med expertkunskap. 
En viktig del i en utvecklingsstrategi 
blir att få fram en infrastruktur och 
fordonsflottor som är lämpade för 
att använda inhemskt producerade 
drivmedel.

En sådan stor potentiell användare av 
etanol skulle kunna vara Dar es Salaams 
framtida stadsbussar. Förhoppningar 
finns hos bl.a. Scania att man ska vinna 
en aviserad Världsbanksupphandling på 
tusen nya stadsbussar i Dar. Dessa skulle 
i så fall kunna drivas med etanol precis 
som våra stockholmska SL-bussar.

Tommy Månsson
tommy.mansson@enen.se

Etanolproduktion, ny födkrok för bonden
Produktion av etanol och andra biodrivmedel är bra för Afrikas bönder. Ökad 
efterfrågan på grödor för biobränsle ger högre priser på jordbruksprodukter. 
Då kan Tanzanias och Afrikas bondefamiljer få högre inkomster som kan 
investeras i sjukvård och utbildning. Det hävdar biståndsorganisationen 
Kooperation Utan Gränser i en nyutkommen rapport 

Sockerrör (vänsterbild) är den växt som ger mest liter etanol per hektar och är därför lämpad för storskalig etanolproduktion . 
Jathropha (högerbild) är ett träd med oljerika frön vars olja kan användas till bl.a. biodiesel. Oljan kan kallpressas lokalt och kan 

därmed vara ett småskaligt alternativ för exempelvis låginblandning i diesel.

Flera bakslag har nyligen drabbat 
Etanolindustrin i Sverige. Två projekt 
som arbetat med att utveckla teknik 
för att använda skogsavfall som råvara 
har lagts ner då det visat sig svårare 
och dyrare än man räknat med. 
SEKAB-gruppen grundad 1985 med 
140 anställda är en av Europas ledande 
etanolaktörer med huvudkontor i 
Örnsköldsvik.  
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diakonissor/systrar i det mindre huset, där 
också kontoret med dator är installerat. 
Där finns el och vatten samt telefon. 
I det större huset finns arbetsrum och 
sällskapsrum Det större huset behöver 
renoveras eftersom taket läcker och ett 
ordentligt kök behöver installeras. Där 
finns ett mycket vackert parkettgolv, som 
skulle må väl av att rengöras och poleras 
med vax.

Personalen
Antalet personer som arbetar på Tumaini 
Children´s Center är tjugofem, varav 
några arbetar deltid.

Syster Adventina är föreståndare och 
till sin hjälp har hon flera andra systrar 
som dels arbetar direkt med barnen, 
dels sr Getrida som är ekonomiansvarig 
medan sr Ester utbildar sig i bokföring.

Fältassistenterna arbetar uppsökande 
på stan och håller kontakt med barn på 
marknaden men besöker också barnen 
när de har flyttat hem för att se att allt går 
väl för dem.

Man odlar många olika grödor och 
det finns en Bwana Shamba, Aulelius 
Rutunda, som är både jordbruksutbildad 
och diakon. 

Så finns det lärare och husmödrar 
/matrons/ och husfäder /patrons/ samt 
kokerskor. En man sköter om korna.

Så finns Bwana Joel, en pensionerad 
lärare, som får ta på sig svåra uppdrag 
när det gäller att förhandla med ovilliga 
föräldrar eller fosterföräldrar.

Mama Viridiana är en mycket 
uppskattad fostermamma, som också får 
en viss ersättning för sin insats.

Ibland anlitas också tillfällig arbetskraft 
för jordbruksarbetet.

Kommittén
Vi hade flera viktiga samtal med 
kommittén i stiftet för Tumaini, främst 
med General Secretary Godwin 
Lwezaura, som är mycket välinformerad 
och angelägen om projektets framgång. Vi 

Målsättningen för Tumaini Children’s 
Centers arbete är att uppsöka och 
rehabilitera gatubarn i Bukoba stad och 
andra orter i regionen. Förekomsten 
av gatubarn är en följd av splittrade 
familjer och fattigdom i aidsepidemins 
spår. Lockelsen från staden drar också 
till sig barn från landsbygden som ofta 
lever under mycket enkla förhållanden, 
en faktor som känns igen även i 
västerlandet.

Nya fastigheter
Två nya fastigheter har tagits i bruk 
under 2007, båda är finansierade av 
Bukobahjälpen, en NGO som länge har 
varit involverad i arbetet för gatubarnen. 
Vid en morgonsamling på stiftskansliet 
som vi deltog i tackade biskop Elisa 
Buberwa särskilt för Bukobahjälpens 
insatser. 

På Kyakairabwa bor de mindre 
pojkarna och flickorna. På den nya 
farmen, som ligger nära och ännu saknar 
namn bor de stora pojkarna med en 
husfar. Det är också en jordbruksfastighet 
med te- och kaffebuskar, bananer och 
en del skog. Tyvärr har någon etablerat 
en fiskmjölsfabrik i närheten vilket 
medför dålig lukt från torkande fiskskinn 
och skelett och därför gör tebladen 
osäljbara pga sämre kvalitet. Skogen 
har man tänkt avverka och sälja till 
timmer. Eftersom det är en stor areal 
med varierande kvalitet funderar man 
på att anlita en markanvändningskonsult 
för att planera den bästa 
brukningsfördelningen på ägorna. 
Redan nu är man nästan självförsörjande 
på mat från odlingarna men det kan 
finnas potential för avsalugrödor. På den 
nya farmen finns även några kor och 
kalvar så barnen får dessutom mjölk. 
Det finns också höns och ett par getter. 
Byggnaderna på den nya farmen används 
till skola och förråd. En byggnad kan 
användas till personalbostad när nya 
sanitära anläggningar slutförts. 

En fastighet på stranden i stan från 
femtiotalet har också inköpts. Där 
finns tre byggnader: en villa med stor 
trädgård och flera badrum, ett hus med 
sovrum och sällskapsrum samt ett hus 
med gästrum. För närvarande bor två 

Tumaini utvecklas

Mama Viridian med sina två fosterbarn

I månadsskiftet november-december besökte Maria Jerkland Åberg och 
Katarina Beck-Friis på nytt Tumaini Children’s Center i Bukoba. Centret har 
utvecklats mycket positivt. Nya fastigheter har tillkommit och verksamheten 
både breddats och fördjupats men några svårigheter kvarstår.

Syster Adventina och Maria pratar med pojkar som är på ferie från yrkesutbildning
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förändring och inget tvång från någon 
myndighet.

Regelbundet besöker man också 
marknaden i Bukoba där man vet att 
flera barn arbetar. Tvärtemot vad vi tänkt 
kan man säga att vara gatubarn är ett 
säsongsarbete. Gräshopporna, ”senene”, 
landar nämligen två gånger om året i 
trakten. Då får barnen en chans till en 
åtråvärd inkomst genom att fånga dem 
och sälja samt rycka ben och vingar av 
dem före stekningen. 

Barnen
På farmen Kyakairabwa tar man emot 
ungefär 30 trettio barn. De flesta är 
pojkar men nu finns sju flickor där 
vilket är ett framsteg sedan 2005 då 
inga flickor bodde där. Man bedriver 
skolundervisning för att anpassa barnen 
till den vanliga skolan, som de lämnat 
eller aldrig börjat i. De kan också komma 
till MEMKWA, som är en skolform för 
drop-outs av alla åldrar, där det inte krävs 
vare sig skoluniformer eller skolavgifter. 
Utbildning i alla former prioriteras 
eftersom man menar att den kan leda 
till självförsörjning och individuella val 
för varje individ. Under oktober månad 
fick 176 barn stöd för sin utbildning på 
ett eller annat sätt: 77 i grundskolan, 41 
i MEMKWA, 23 i gymnasieskola, 33 i 
yrkesutbildning och 2 i lärarutbildning.

 Barnens hälsa är ganska god men 
malaria är ett återkommande problem. 
Man har försökt att använda impregnerade 
myggnät över bäddarna men eftersom 
pojkarna sover två i varje bädd och ofta 
busar håller inte näten tillräckligt länge. 
Några av barnen är HIVsmittade men får 
bromsmedicin och lever normalt med de 
andra pojkarna. Särskilt glada blev vi åt 
att se Dickson, som vid vårt förra besök 

bara satt hos sin fostermamma Viridiana, 
men som nu går i skolan och dansar med 
de andra tack vare medicinen. En annan 
pojke har återvänt till gatulivet och blir 
då utan sin medicin, vilket naturligtvis 
leder till svårigheter för honom.

Vi gladde oss åt att återse Enoch, som 
vuxit en halvmeter och nu går i engelsk 
grundskola. En ny bekantskap var lille 
Godfrey, som övergivits av sin mamma 
och som varit på Kyakairabwa mer än ett 
år. Vi hörde nu att han kommit in på den 
engelska grundskolan också fastän han 
bara är åtta år. Han verkar vara mycket 
musikalisk och en baddare på att dansa.

Svårigheter
Det finns ett stort behov av en psykolog, 
dels för att hjälpa barnen att bearbeta 
sina traumatiska upplevelser, dels för 
handledning av personalen.

diskuterade också med ekonomiansvarige 
Justone Rwiza, som visade sig vara 
väl medveten om den kontroll som 
genomförts av SIDA rörande NGO:s 
samarbeten i Tanzania. Vi framförde då 
våra farhågor för att biståndet kanske 
inte kommer att fortsätta i samma former 
framöver. Vi betonade att det handlar 
om politiska beslut och inte Svetans 
inställning. Vi pekade på behovet av att 
söka andra finansieringsvägar efter 2009. 
Om man måste lägga ner verksamheten 
på grund av bristande stöd från Sverige 
återstår ändå jordbruksfastigheterna som 
en tillgång för stiftet.

Under gudstjänsten som vi deltog i på 
Domssöndagen kungjordes att man från 
stiftets sida var berett att stödja Tumaini 
med mat och kläder under det kommande 
året.

Vi gick igenom rapporterna för elva 
månader tillsammans med personalen 
och blev imponerade över resultaten. 
Det visade sig att man använt ungefär 
70 % av budgeten av försiktighetsskäl. 
Redovisning är ett svårt kapitel och våra 
referensramar är lite olika. Tillsammans 
gick vi igenom budgeten för 2008 och 
gjorde vissa justeringar utifrån utfallet 
2007, vilket vi hoppas att Forum Syd 
kommer att godkänna.

Utåtriktad verksamhet
En grupp som kallar sig Tumainis 
kulturgrupp spelar teater och sjunger för 
att illustrera barnens situation och möjliga 
vägar att lösa deras svårigheter. Gruppen 
leds av Michael Kifungo som är utbildad 
dramapedagog och både personal och 
andra ungdomar deltar i teatergruppen. 
Man betonar samhällets ansvar för alla 
barn och inspirerar till kontakter med 
Tumaini Children’s Center.

Varje fredag besöker Tumainis personal 
ett café i stan för att möta barn som vill 
prata eller fråga. Man får en kopp te och 
kan bestämma tid för samtal vid centret. 
Där kan man sedan planera för varje 
barn utifrån dess önskemål och planer 
och det är syster Ester, en pensionerad 
sjuksköterska, som har huvudansvaret 
för mottagandet. Hennes erfarenhet och 
trygga sätt inger förtroende hos barnen. 
På centret finns ett arkiv där man lagrar 
varje barns historia.

För någon tid sedan uppdagades att 
en person drev ett hem för gatubarn i 
Bukoba med hjälp utifrån. Pengarna kom 
dock inte barnen tillgodo utan användes 
av föreståndaren. Kommunen stängde 
verksamheten och ville att Tumaini skulle 
ta sig an barnen. Men ledningen sa nej 
med motiveringen att deras verksamhet 
baseras på barnens egen önskan om en Några av skådespelarna

Middagsdisken
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På Kyakairabwa har man installerat 
flera uppsamlingstankar för regnvatten 
men det räcker inte utan barnen måste 
börja varje dag med att bära vatten från 
floden nere i dalen. Elektricitet saknas 
utom på centret i stan. Det begränsar 
användningen av verktyg från t.ex. 
strykjärn till borrmaskiner.

En granne till Kyakairabwa planerar 
att installera elektricitet. Det vore säkert 
lönsamt att underhandla om delade 
kostnader för att förlänga ledningen till 
Kyakairabwa.

Transporter
För närvarande är det bara sr Adventina  
som kan köra den enda bil man har till 
sitt förfogande. Syster Rebecka håller på 
att lära sig köra pikipiki (motorcykel).  

Det visade sig vid vårt personalmöte att 
många kunde köra både bil och pikipiki 
men inte hade körkort för någondera. 
Det vore önskvärt att fler fick avlägga 
körkortsprov så att inte alla transporter 
behövde läggas på sr Adventina eller 
lejas bort mot betalning.

Säkerheten vid transporter till avlägsna 
orter är också bristfällig. Det är önskvärt 
att alltid två från personalen är med vid 
återförening med familj eller vid annat 
boende särskilt vid avlägsna byar utan 
allmänna kommunikationer. Det är 
viktigt att personalen känner trygghet 
i sitt uppdrag och kan möta respekt i 
kontakterna med anhöriga och byfolket.

Slutligen kan sägas att vi är stolta och 
glada att få samarbeta med Tumainis 
fantastiska personal och ser fram 

emot fortsatt kontakt och utbyte. Det 
vore också roligt att ta emot några av 
personalen här under 2009. 

Den nya farmen har inte fått något 
namn ännu. Kanske någon i Svetan kan 
komma med ett bra förslag? 

Svetan stöder Tumaini genom att 
förmedla projektstöd från Forum Syd och 
rapportera till dem. Bukobahjälpen är den 
NGO som på olika sätt samlar in pengar 
till egeninsatsen och andra investeringar 
som faller utanför folkrörelsebiståndet, 
vilket förmedlas av Forum Syd. Därför 
är ett bidrag till Bukobahjälpen bg 5405-
3723 mycket välkommet.

Text och foto: Katarina Beck-Friis

För arbetsgruppen för Tumaini

Slaveriets historia
Professorn i historia vid Lunds universitet och populärhistorikern Dick 
Harrisons andra bok i en trilogi om slaveriets historia kom ut i höstas. Det 
ledde till en bitvis högljudd debatt i Dagens Nyheter bland annat om vilken 
del afrikaner hade i den lukrativa atlantiska slavhandeln. 

Slaveriet var väletablerat i Afrika 
långt innan den ökända och mycket 
vinstgivande atlantiska triangelhandeln 
började på 1500-talet. Tyg, pärlor och 
vapen från Västeuropa, främst England, 
till västra Afrika där lasten byttes mot 
slavar som fraktades till Västindien och 
sydstaterna och så tillbaks till Europa 
med bomull, tobak och socker.

På den Afrikanska västkusten 
etablerade handelsbolag handelsstationer 
som så småningom kom att omvandlas 
till statliga stödjepunkter för den senare 
koloniseringen som dock inte kom till 
stånd förrän i slutet på 1800-talet. Slavar 
köptes av lokala härskare. När efterfrågan 
på slavar snabbt ökade ledde det till krig 
och slavjaktsraider. Européer tog i mycket 
liten omfattning del i införskaffandet av 
slavar men intrigerade och inte minst, 
försåg bundsförvanter med vapen. 

De tidigare systemet i Afrika med 
hushållsslavarna som man haft ett 
patronförhållande till, omvandlades 
till ett mera opersonligt, grymt och 
storskaligt slaveri och främst till lukrativ 
slavhandel. 

Det kan här noteras att det i Afrika i 
dag finns hundratusentals människor som 
lever under slavliknande förhållanden, 
främst unga flickor som arbetar i hushåll. 

Ett nytt fenomen är profitörer som lånar 
ut pengar till biljett för unga män att 
ta sig till Europa eller Mellanöstern. 
En skuld som de har svårt att komma 
ur, ständiga krav på pengar under hot 
om repressalier mot deras kvarvarande 
familjer och släktingar.

DN-debatt
Stefan Helgesson anmälde boken i 
Dagens Nyheter den 21 september och 
samma dag skrev Kitimbwa Sabuni, 
samordnare Afrosvenskarnas riksförbund, 
ett inlägg vilket blev inledningen på en 
serie heta debattartiklar. Det handlade 
främst om vem som har största skulden 
och olika syn på historien.

”Självklart är våra europeiska förfäder 
skyldiga till att ha köpt slavar i Afrika. 
Men afrikanerna är skyldiga till att ha 
sålt dem – frivilligt, girigt och utan 
skrupler, skriver Dick Harrison, som 
kallar kritiken mot hans böcker om 
slaveriet för historierevisionism.”

Inlägg av Kitimbwa Sabuni 
”Men Harrisons taktik tycks vara att 
försvåra ett urskiljande av hans privata 
åsikter och faktabaserad forskning. Då 
kan han oupphörligen hänvisa till en 
imponerande litteraturförteckning och 

tillskriva andra forskare åsikter de inte 
gett uttryck för. Problemet är avsaknaden 
av fotnoter som gör att detaljuppgifterna 
sällan kan kontrolleras. Hans egna 
kollegor har kritiserat honom för detta. 
Då har han kallat dem ”avundsjuka” eller 
skyllt på höga tryckkostnader i Expressen 
10/5 -07 och i Aftonbladet 7/3 -04. Min 
egen och andras kritik av hans moraliskt 
hänsynslösa slutsatser och faktafel ses 
som ”pajkastning”.  

Inlägg: Dick Harrison 29/10, Stefan 
Helgesson 30/10, Viveca Motsieloa 6/11, 
Jan Lönn 13/11, Dick Harrison 14/11 och 
Kitimbwa Sabuni 21/11.

Slavhandeln i östra Afrika
Harrisons andra bok tar oss fram till 

1800 det vill säga i stort sett innan 
slavhandeln i östra Afrika blev storskalig. 
Den stora efterfrågan fanns i Amerika och 
dit var transporterna för långa och dyra. 
Sedan gammalt fanns en exportrutt via 
Afrikas horn till Arabiska halvön och 
områdena runt Persiska viken. En viss 
efterfrågan fanns även i Indien där det 
var exklusivt hos förmögna med slavar 
från Afrika men i övrigt fanns det gott om 
inhemsk billig arbetskraft i Indien.

Under 1600- o 1700-talet var det 
vanligt att befäl på handelsskeppen på 
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Ostindentraden tog med sig några slavar 
som ett litet lönsamt extraknäck. Dessa 
slavar inhandlades oftast i Mocambique 
där man vanligen bunkrade innan man 
tog sig över Indiska oceanen. 

Det var även en viss import av slavar 
från Malaysien och Indien till Sydafrika 
där boerna efterfrågade arbetskraft 
till jordbruket. Den tillförseln stryptes 
under 1700-talet vilket ledde till mera 
import från Mocambique. Import från 
östafrikanska kusten längre norrut och 
Madagaskar var otillförlitlig i konkurrens 
med Fransmän och den stora risken för 
piratöverfall.

Det var först det av fransmän i slutat 
av 1700-talet etablerade storskaligt 
plantagejordbruket på de tidigare 
obebodda Mauritius och Réunion som 
ledde till större efterfrågan på slavar. 
Frankrike drömde om ett ”Franskt 
Västindien” bestående av Ile de France 
och Ile de Bourbon som öarna då 
kallades.

Portugiserna som behärskade Indiska 
Oceanen handlade i mycket begränsad 
omfattning med slavar. Det portugisiska 
väldet var bräckligt och omstritt och 
bestod mest av små stödjepunkter. På 
1800-talet återstod bara Mocambique och 
Goa i Indien.

När Frankrike inledde sin expansion 
under slutet av 1700-talet sågs det med 
stor misstänksamhet av Portugal men 
portugiserna i Mocambique välkomnade 
en ny lukrativ marknad. Slavar och mat 
hämtades i stor utsträckning även från 
det bördiga och folkrika Madagaskar som 
dock inte blev fransk koloni förrän 1895.

Den franska efterfrågan ledde till 
att Zanzibar utvecklades till en stor 
slavmarknad. Utvecklingen tog verklig 
fart i och med att härskaren i Oman 
år 1832 flyttade sitt säte till Zanzibar. 
Kryddnejlikeodlingen på Zanzibar 
baserad på slavar och slavhandel ledde 
till ett stort ekonomiskt uppsving för 
Zanzibar.

Harrison bok är lättläst men 
trots det mycket upplysande och 
grundlig. Där finns mycket fylliga 
litteraturhänvisningar, bilder och kartor. 
All statistik och fakta motvägs av 
enskilda och märkliga människoöden 
Harrison lyckats spåra upp. 
I denna bok utgör dock Östafrika en 
mycket begränsad del eftersom boken 
tar oss fram till 1800, det vill säga innan 
den stora expansionen av slavhandeln 
kom under 1800-talet. För en fylligare 
redogörelse för slaveriet och slavhandeln 
i östra Afrika få vi ge oss till tåls till del 
III. 

Söndra och härska
Under arbetet med denna artikel, som var 
tänkt att huvudsakligen omfatta kapitlet 
om östra Afrika ur Harrisons bok, kom 
jag över en annan tung bok om Afrikas 
historia på 450 sidor. ”Söndra och härska. 
Uppdelningen av Afrika 1880-1914” av 
professorn emeritus i historia vid Leidens 
universitet i Holland, Henk Wesseling.

Systematiskt går han igenom region för 
region, med koppling till den politiska 

utvecklingen i Europa. Mycket intressant 
men tung läsning. Boken kanske passar 
bäst som uppslagsverk, bland annat tack 
vare en synkronisk översikt som ger god 
hjälp att hålla reda på alla traktat och 
den snabba kolonialiseringen i slutet 
på 1800-talet. Även i denna bok finns 
intressent bildmaterial och en mycket 
fyllig litteraturlista. Här finns mycket att 
lära för att lättare förstå förhållandena 
och utvecklingen i dagens Afrika.

Lars Asker

Söndra och härska. Uppdelningen av 
Afrika 1880-1914 ; Henk Wesseling
Historiska media. Lund 2006 
ISBN 13: 978-91-85507-87-0

Slaveri: en världshistoria om ofrihet 
1500 – 1800; Dick Harrison 
Historiska media. Lund 2007
ISBN 978-91-85507-24-5

Frågor till
Dick Harrison

Varför skriver du om slaveri?
Eftersom jag är förbannad. Enligt FN-
organet ILO:s försiktiga beräkningar 
finns det mellan 12 och 13 miljoner 
slavar idag. Det verkliga antalet är 
säkert mycket större. Men ingen bryr 
sig, varken journalister eller politiker. 
För att förstå varför en stor del av 
världens befolkning fortfarande tycker 
att det är helt okej med slaveri måste 
man gå till botten med problemet, och 
det är ett jobb för oss historiker.

Vad skiljer andra delen av 
Slaveri från den första?
I första delen skildras uppkomsten 
av ofrihet, hur olika former av 
slaveri utvecklas och börjar fungera. 
I andra delen glider de olika typerna 
av slaveri samman och blir alltmer 
lika varandra. Slaverisystemen 
globaliseras och effektiviseras. Antalet 
slavar mångdubblas. Dessutom blir 
det möjligt att finna fler detaljer om 
hur slaveriet fungerade i praktiken 
i volym II eftersom källorna är mer 
utförliga.

Vad handlar sista delen om?
Tredje och sista delen handlar om 
slaveriet på 1800- och 1900-talen 
fram till dagens situation. Ett ledmotiv 
i boken är kampen mot slaveri och hur 
vi trots alla triumfer har misslyckats 
att utrota fenomenet.

När kommer den?
Volym III håller på att slutföras just 
nu och hamnar på bokhandelsdiskarna 
i augusti eller september 2008..

Från Historiska medias hemsida
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The doors of the Swahili coast are a 
decorative and interesting feature of the 
architecture of the coast of East Africa 
and it is a tradition, which dates back to 
early middle ages. They represent a final 
flourishing of a very old artistic tradition 
that appears to have its roots in the dhow 
trade of the Indian Ocean circle. The 
carved doors of the East African Coast 
variously described as Omani, Zanzibar, 
Lamu, Siyu, Gujerati and many others, 
represents variants within ancient and 
widespread tradition on the western 
Indian Ocean.

Motifs
Moreover the motifs found on Swahili 
carved doors are fascinating as well as 
interesting. No two wood carvers will 
give similar interpretation of the motifs 

found in a given door, each Carpenter 
tend to link the shapes with more familiar 
objects found within the environment 
he lives in. For example, the chains, to 
some people symbolize security while 
others will see them to symbolize slavery. 
The same chain to other wood carvers 
signifies the enslaving of the evil spirits 
attempting to force their way in to the 
residence. 

The diversity of the doors, 
demonstrated how a variety of tastes, 
traditions and people co-existed in these 
coastal towns, each owner tending to 
choose his door according to his status, 
allegiance and community. In Swahili 
traditions the door to a house showed 
it’s owner’s rank and was a matter of 
great honour, telling the passers-by and 
neighbours the householder’s wealth 
and prosperity. In the words of Sir 
Richard Burton, the explorer: ”the higher 
the tenement, the bigger the gateway, 
the heavier the padlock and the huger 
the iron studs which nails the door of 
heavy timber, the greater is the owner’s 
dignity”. One of the curious things that 
engage the visitors’ attention to Swahili 
Stone town of Zanzibar, Mombasa and 
Lamu is the remarkable beauty of the 
carved doors common to nearly every 
house, each one appearing to compete 
with its neighbour for the beauty of its 
entrance. In Zanzibar, which was once 
the showcase of the coast, there used 
to be well over 500 examples of carved 
doors, the earliest of which dated from 
the Seventeen Century, while in Lamu 
there are at least 200 carved doors. In 
Old Town, Mombasa, there are roughly 
100 doors still in situ. Unfortunately 
during this century, many of the finest 
doors from Zanzibar, Lamu and even 
Mombasa have been lost, sold to 
collectors or broken up to sell as bric-a- 
brac to tourists.

The Swahili Carved Doors:
Shared Influence along the Indian Ocean
External carved wooden doors are distinctive decorative features of the 
Swahili Coast, which runs from Mogadishu in Somalia in the north, to 
Sofala in Mozambique in the south together with adjacent islands such as 
Madagascar, Comoros, Zanzibar, Pemba and Lamu among others. Many 
of these doors are over 100 years old and bear testimony to the carpentry 
skills of the people and fine woods of these coastal regions. East Africa is the 
only place where they still exist in large numbers and where a continuing 
tradition of door carving is practiced. The variety of styles expresses the 
tastes of a cosmopolitan people brought together by the trading requirements 
of their countries.

Banjuni style doorOmani style door, Zanzibar

Omani style door, Lamu
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An art in danger
Wooden door carving is still practised 
today and there are a few fine examples 
of modern doors to be seen in the 
major coastal towns as well as older 
doors. The Door carving is a craft and 
an art that deserves to be highlighted 
and also preserved. Although the art 
of woodcarving and especially of door 
making had existed along the East 
African Coast for over one thousand 
years this heritage is of late vanishing at 
a high speed. And those who still practice 
this art, their work is not impressive, 
many business minded approach applied 
by contemporary Swahili woodcarvers 
has affected the quality of the doors in 
terms of patterns, motifs and styles.

 Many woodcarvers prefer to make 
cheap and ‘easy to make’ versions at 
the expense of the fine, intricate and 
attractive patterns. This has diluted 
aesthetic beauty of carved doors, 
hence the need to have the proposed 
exhibition as a way to revive, stimulate 
and encourage up coming artisan in this 
dying heritage.

Preserving this heritage
Thus, Swahili carved doors constitute 
a unique cultural heritage. It is a craft 
and an art that deserve to be highlighted 
and also preserved which was the aim 
of this project of exhibition. It evokes 
as well the sensitivity and stories of the 
Swahili coast’s rich historical past. The 
exhibition was collaboration between 
the National Museums of Kenya (Fort-
Jesus Museum, Mombasa), the Alliance 
Française in Mombasa and the Institute 
of Research for Development (IRD). The 
different objectives were:

- To foster revival and promotion of 
Swahili material culture such as the 
door carving.
- To enhance a link between the French 
Embassy and the Swahili community 
of the Kenyan coast.
-To expose the local available talents 
beyond the Coast.
- Improve standards of carved doors 
for better and more profitable benefits.

This project has been linked with a 
similar exhibition that was done on 
Afro-Indian Doors which took place in 
western coast of Madagascar (Majunga-

Marovoay) in October 2006. We welcomed 
the coordinator of the Malagasy exhibition 
during the opening in Mombasa, which 
permitted us to showcase the doors of the 
two countries and focus on this rich Indian 
Ocean heritage.

Dr Marie Pierre Ballarin

The authors:
Dr Marie Pierre Ballarin is a French 
researcher in History who belongs to IRD 
(Institute of Research for Development) 
based in the Department of Coastal 
archaeology, headed by Herman Kiriama 
(NMK).

Abdullah Mubarak Abdulqadir 
belonged to the Education Department in 
Fort-Jesus Museum. He is now curator of 
Lamu Museum, Kenya.

All the photographs have been taken 
by Okoko Ashikoye, NMK, Fort-Jesus 
Museum, Mombasa.

This article is based on a Door’s 
exhibition which took place at the 
Alliance Française in Mombasa from the 
29th of November to the 31st of January. 
The exhibition will next be held at the 
Fort-Jesus.

Mubarak Abdulqadir  is now curator of Lamu Museum, Kenya. The team behind the Swahili doors exhibition

Gudjerati style door, MombasaGudjerati style door, Madagascar Ismaeli style door, Zanzibar
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öka engagemanget bland unga män 
i arbetet med sexualitet och genus. I 
förlängningen finns också synsättet att 
ökad jämställdhet förebygger sexuell 
ohälsa och minskar hivspridningen och 
förekomsten av könssjukdomar, liksom 
oönskade graviditeter. 

Men också att synen på kvinnors 
och mäns sexualitet förändras till att 
vara mer jämställd. Bland resultaten 
kan man konstatera att det skett en 
kraftig förändring i attityder i det lokala 
samhället till frågor som rör sexuell hälsa 
och sexuella rättigheter, särskilt mellan 
unga män och kvinnor. 

Före projektet var pojkarna i gemen 
stolta över att ha gjort en flicka med barn, 
i dag ser de detta som ett ”omanligt” 
beteende. Tidigare betydde ”vänskap” 
mellan pojkar och flickor att även sex 
ingick, men så är det inte i dag. Nu 
menade både pojkar och flickor att man 
kan vara vänner utan att man måste 
ha sex. Flickorna rapporterar att de 
blir mindre sexuellt trakasserade och 
utnyttjade i dag, och händer det i dag 
vågar de rapportera det. Lärarna anser att 
de har fått bättre kontakt med sina elever. 

De lokala islamska och kristna 
församlingarna stöder projektet och 
upplåter även sina lokaler för information 
om hiv och kondomer. Den medicinska 
personalen rapporterar en förvånande 
stor minskning av STI-talen (STI = 

Vi möter unga män (och kvinnor) som 
berättar hur de förändrats. Att de vill 
se sig som jämställda, och att delar 
hushållsarbetet hemma, att det inte längre 
tycker det är ok att mannen bestämmer 
allt, att kvinnan är undergiven eller att 
mannen ska bevisa sin maskulinitet 
genom att göra kvinnor gravida. Lärare 
och läkare berättar att utbildningen 
gjort eleverna lugnare i skolorna, 
tonårsgraviditeter går ned, antalet som 
hivtestar sig och använder kondom ökar. 
Ungdomarnas engagemang sprider sig 
till de vuxna beslutsfattarna som stöttar 
projektet, politiker och religiösa ledare. 
De som ändrat sig och sett fördelarna 
med att leva mer jämställd har svårt att gå 
tillbaka till hur de levde innan. 

I Kikatiti, och Arumeru-distiktet, 
nära Arusha, ingår skolpersonal, 
hälsovårdspersonal, och ungdomar och 
religiösa ledare i YMEPs utbildningar om 
könsroller och sexualundervisning. De 
arrangeras av YMEP-ansvarig, som också 
är chef för UMATIs kontor i Arusha, 
Edna Lugano. Det handlar om att utbilda 
män till jämlika partner. Den första fasen 
1999-2003 finansierades av Bill Gates 
Foundation och visade tydliga positiva 
effekter och resultat. I den andra fasen är 
det SIDA som finansierar och projektet 
är utvidgat till att omfatta fyra länder: 
Tanzania, Uganda, Zambia och Kenya.

Syftet med projektet har bland 
annat varit att hitta metoder för att 

könssjukdomar) och en kraftig ökning av 
kondomanvändning. 

RFSU

Filmat och producerat har Anders 
Lindén gjort, redigerat har Jack Pergmant 
gjort, och Executive Producer är Ylva 
Bergman/RFSU.

Läs mer, bakgrund - om YMEP : 
http://www.rfsu.se/about_ymep.asp> 
Om YMEP i de olika regionerna.
http://www.rfsu.se/success_stories.asp
 ”Mannen vill ha sex, kvinnan vill 
ha saker” Nystart för framgångsrikt 
mansprojekt i Afrika. http://www.sida.se/
sida/jsp/sida.jsp?d=1552&a=31993

***

Talking about sex
RFSUs just färdiga film Talking about sex är 12 minuter lång och dokumenterar 
det framgångsrika projektet Young Men as Equal Partners, YMEP.  Filmen visar 
att det går att förändra attityder i kampen mot aids. Att det går att prata om sex, 
onani och könsroller - och att det ger positiva effekter.

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

Vi erbjuder:
Kunskap   Erfarenhet  Specialpriser (Raptim)

Världen börjar i Tranås!
Välkommen!

Europa 0140 - 122 80    
Afrika 0140 - 141 80

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

www.tranas-resebyra.se

SPECIALITET: Flygresor till biståndsländer

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

YMEP aktivitet i Arumeru

YMEP aktivitet i Shinyanga
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November 2007
24/11 Journalister dödshotade. Två 
reportrar i Mara-regionen  har mottagit 
dödshot från okända.  Det skedde sedan 
de skrivit en artikel om en brorson till 
parlamentsledamoten från Musoma,  
Urban Vedastus Mathayo.  Den 22 år 
gamla brorsonen, Ngweso William, är 
anklagad för att ha knivskurit en medlem 
i regeringspartiet CCM.  Reportrarna 
George Marato som arbetar för ITV 
samt Radio One och Joyce Magoti som 
skriver för tabloiden Majira förklarar att 
de fått hotet via SMS. De skulle gräva 
sina egna gravar om de inte upphörde att 

följa fallet.  Händelsen har polisanmälts 
(KuliKoni)

25/11 Alla måste ge skolpeng.  
Distriktskommissionären i Kilolo, dr 
Athuman Mfutakamba, har instruerat 
tjänstemän i distriktet att arrestera 
personer som vägrar att bidra till 
uppförande av gymnasieskolor. De som 
vägrar bidra skall föras till domstol. 
Han förklarade sig vara mån om 
sin tjänst och ville inte förlora den 
därför att hans distrikt före årsskiftet 
misslyckas att bygga en gymnasieskola 
i varje valdistrikt, vilket premiärminister 
Edward Lowassa krävt. (HabariLeo)

Advokat angriper korruption i 
domstol.  Advokat Fatima Karume dotter 
till Zanzibars förste president Abeid 
Karume kritiserar ett fall av muta som 
rör en av hennes klienter. Hon förde hans 
talan i ett vårdnadsmål, där hennes klient, 
en man, fick vårdnadsrätten. Problemen 
startade när han önskade en kopia av 
domen. Han krävdes upprepade gånger 
på betalning för kopian och måste till 
slut låna från en vän för att kunna betala 
mutan, totalt 100 dollar. (Majira)

27/11  Fångar hyrs ut billigt.  
Chefskommissionären för fångvården, 
Augustine Nanyoro varnar tjänstemän 
vid fängelserna som hyr ut interner 

mot betalning i form av cigaretter, tvål 
och även cannabis. Nanyoro utfärdade 
varningen sedan han fått klagomål från 
2 000 fångar i Karangafängelset i Moshi. 
Fångarna arbetar på farmer ägda av 
fångvårdstjänstemän  och vita ägare till 
blomsterplantager.  (Nipashe)

Bussförare vägrar bidra.  Bussförare 
och bussägare har beslutat stoppa 
bidragen till gymnasieskolor med 
hänvisning till att en rad andra tänkbara 
givare slipper. Andra givare hotar också 
att bojkotta insamlingen på grund av 
att man inte fått någon redovisning 
av hur pengarna används.  (Nipashe, 
Mwananchi)

28/11 Flickor säljs till prostitution.  
En omfattande handel med flickor i 
åldrarna 13-14 år förekommer mellan 
Tanzania och kringliggande länder. 
De lockas med hushållstjänster i Dar 
es Salaam men väl där tvingas de in i 
prostitution. En del säljs vidare till Paris 
och Mellanöstern. (Majira)

Fem fångar straffas för strejk.   Fem 
fångar vid fängelset i Karanga krävde 
att få träffa den regionalt ansvarige för 
att klaga på att deras fall blivit alltför 
fördröjda. De vägrade att följa med i 
en fångtransport innan de fått ett svar. 
Avfärden hindrades i över två timmar.  
Resultatet blev ett fängelsestraff på två år, 
sex slag och den ursprungliga rättegången 
ytterligare uppskjuten. (Mwananchi)

30/11 Bybor häktade för 
”insamlingsmotstånd”.  Två bybor i 
Handenidistriktet har arresterats för att ha 
motsatt sig den lokala polisens insamling 
av medel för en gymnasieskola. Poliserna 
gick från hus till hus och krävde 3000 
TSh. De två vägrade och uppmanade 
grannar att göra likadant. (Mwananchi)

December 2007
1/12  Journalist krävde muta.  

Antikorruptionsbyrån har arresterat två 
personer, därav en journalist, för att ha 
krävt en muta från en religiös ledare.  

De två tog kontakt med en präst i 
Sumbawanga. De hotade att publicera 
en berättelse där han anklagades för 
”affärer” med församlingsmedlemmar. 
Om han betalade 150.000 TSh skulle 
storyn inte publiceras. Prästen pungade 
ut med 10.000 TSh och lovade återstoden 
nästa dag. Han informerade sedan 
antikorruptionsbyrån, en fälla gillrades 

Tidningskrönikan: 
Katten på råttan när skolpeng drivs in
Medierna i Tanzania har runt årsskiftet dominerats av otaliga bråk kring en 
avgift som krävs ut för att klara investeringarna i gymnasier.  De växande 
ungdomskullarna fordrar miljardinvesteringar när tusentals skolor skall 
byggas.  (Bara i Dar es Salaam planeras 882 nya skolor nästa år) 
Mot slutet av året upptäcker regeringen att de uppsatta målen inte nås.  
Premiärminister Lowassa slår näven i bordet och hotar att avskeda de 
landshövdingar som inte sett till att tillräckligt många skolor byggs.
Landshövdingarna blir rädda och nu börjar en katten på råttan-process 
där överordnade hotar underordnade.  Resultatet blir drakoniska åtgärder 
där milis med våld tvingar fram avgifter, ibland nattetid då alla är hemma.  
(Vilket ledde att i en by övernattade byborna i skogen). Regelrätta slagsmål 
inträffar mellan milis och bybor och försumliga tjänstemän och medborgare 
dras inför rätta.   
Det heter också att avgiften, som varierar i storlek ,  är obligatorisk men 
uppgiften ifrågasätts. De som vägrar hävdar att de inte har råd och att 
pengarna sannolikt kommer att försnillas av insamlare som inte lämnar 
kvitto. 
Så, ett par veckor före jul tar premiärminister Lowassa till orda igen och 
beordrar myndigheterna att sluta arrestera människor som inte bidrar till 
skolbyggena. Han har blivit chockad när han läst att en kvinna tvingats 
föda i fängelse därför att hon inte förmått betala den obligatoriska/frivilliga 
avgiften. Nu skall medborgarna övertalas. ”De skall ges känslan av att det 
här är deras projekt och att de själva gynnas” heter det nu. 
- Jo, fan tro´t sa Rellingen.

  - Oloph

Premiärminister Lowassa, numera f.d.
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och efter vilka kriterier. Deras namn finns 
redan på internet. (Mtanzania, Majira)

Nepotism hindrar insamling.  Den 
regionala kommissionären i Dar es 
Salaam, Abbas Kandoro, kritiserade hårt 
tjänstemän i Ilalas kommundelsstyrelse 
för att inte ha nått det uppsatta målet 
för insamling till gymnasieskolor.  900 
miljoner TSh skulle samlas in men bara 
tio procent har redovisats.” Detta gör mig 
mållös. Betyder det att vi kan försumma 
att bygga skolor?”  klagade Kandoro. 
Han krävde att politiker och tjänstemän 
skulle uppfylla löftena till de människor 
som givit dem makten. Kandoro åtföljdes 
av Ilalas parlamentsledamot, Musa 
Azan Zungu, som dömde ut nepotismen 
vid anställningen av tjänstemän, vilket 
är orsaken till ineffektiviteten. Detta 
har pågått i åtta år och inget har gjorts 
åt saken, hävdade han.  (HabariLeo, 
Majira)

Kikwete kritiserar lättja.  President 
Kikwete kritiserade häftigt ledare 
som söker befattningar utan att vara 
beredda till hårt arbete. Vid ett möte i 
Mkurangadistriktet gick han till angrepp 
mot ordföranden i distriktsstyrelsen, 
Juma Abeid, som inte förmådde förklara 
hur mycket hans styrelse fått för 
utvecklingsprojekt 2007/08. (Nipashe)

5/12 Obligatorisk insamling.  
Fullmäktige i stadsdelen Kinondoni 
i Dar es Salaam ämnar genomföra en 
obligatorisk avgift för gymnasieskolor 
för att nå målet 1,5 miljarder TSh. Varje 
hushåll skall punga ut med l5.000 TSh 
och pengar kommer också att samlas in 
från industrier, hotell, sjukhus o s v som 
skall betala upp till 100.000 TSh var. 
Bilar kommer att få klistermärken som 
bevis på betalning. De som inte betalar 
kan dömas till 50.000 TSh i böter eller 

och de två männen arresterades. 
(HabariLeo)

3/12 Politiker äger jaktområden.  
Prominenta politiker, även ministrar, 
finns bland dem som skaffat sig 
kommersiella jaktområden eller är 
delägare i jaktföretag. Detta har skapat 
svårigheter för den ansvarige ministern 
att öka avgifterna för jakt. ”Vad kan man 
vänta sig när man har sådana tungviktare 
som delägare” säger en tjänsteman i 
departementet för nationella resurser och 
turism. (Mtanzania, Nipashe)

Gordon Brown får kritik.  
Presidenten i Afrikanska parlamentet, 
Gertrude Mongella, klandrar den 
brittiske premiärministern Gordon 
Brown för hans beslut att bojkotta mötet 
i Lissabon mellan EU och de afrikanska 
staterna. Hon uppmanar honom att sluta 
upp med en nedlåtande och överlägset 
beskyddande behandling av Afrika, 
som är kapabelt att fatta sina egna 
beslut, sade Mongella vid ett möte med 
socialistpartier. (KuliKoni, Mwananchi)

4/12   Nepotism i Bank of Tanzania.  
Bank of Tanzania har anställt 17 
familjemedlemmar till höga pampar. De 
flesta var inte kvalificerade för de tjänster 
de tilldelats. Antikorruptionsbyrån har 
börjat undersöka hur de 17 rekryterades 

sex månaders fängelse. Dar es Salaam 
planerar att bygga 882 gymnasieskolor 
nästa år. (Mwananchi, HabariLeo, 
Tanzania Daima)

Public service behövs.  Regeringen 
lovar att utöka pressfrihet och demokrati 
och göra det möjligt för människor att 
få tillgång till lokala och internationella 
nyheter förklarade informationsministern 
i Zanzibar, Ali Juma Shamhuna, vid ett 
seminarium om public service radio. 
Medborgarna har många radio- och 
tv-kanaler att välja mellan vilket är 
ett resultat av privata investeringar 
i medierna. Han anklagade dock de 
privata medierna för att mer ägna sig åt 
underhållning och mindre åt information 
och utbildning. BBCs stringer, 
Aly Salinder, hävdade att ett halvt 
århundrade efter 1964 års revolution 
brottas Zanzibar fortfarande med 
pressfriheten.  Journalister har skrämts 
till tystnad, tidningar har förbjudits och 
mediebyggnader angripits och förstörts. 
Han krävde att medielagarna reformeras. 
(Majira, HabariLeo)

6/12 Kikwete möter demonstranter. 
När president Jakaya Kikwete besökte 

Mkurangadistiktet  möttes han av 
demonstrerande bybor som klagade över 
sin situation. Kritiken riktades mot bl a  
CORECU (Coast Region Cooperative 
Union) som har hand om försäljningen av 
jordnötter. Unionens VD försökte förklara 
varför man inte kunde betala kontant 
för nötterna men han överröstades av 
häcklare i publiken som krävde de privata 
köparna åter. Kikwete ingrep och lovade 
att granska problemet inom en vecka.  
(Tanzania Daima)

Lös skolfrågan eller avgå. Den 
regionala kommissionären i Singida, 
Parseko Kone, ger ledningen för 
Singida kommun en frist på tio dagar 
för att avsluta byggen av klassrum.  
Om de misslyckas bör de skriva sina 
avskedsansökningar. Hans kollega i 
Morogoro kräver att klassrumsbyggena i 
hans område är färdiga före januari. Om 

Englands premiärminister George Brown 
med Nelson Mandela

Presidenten i Afrikanska parlamentet, Gertrude Mongella, kritiserar George Brown

Bank of Tanzania har stora problem med 
korruption



sid 12 - Habari 1/2008 Habari 1/2008 - sid 13

han ville tvinga flickan att gifta sig därför 
att brudgummen som brudpris hade lovat 
ett betydande antal kreatur.  (KuliKoni)

Ministrar utan vatten.  Dar es 
Salaams vatten- och avloppsbolag 
har lämnat ut namnen på sex statsråd 
vars vatten kopplats bort sedan de inte 
betalat vattenräkningen. Åtgärden är 
ett led i företagets beslut att koppla 
bort vattnet hos försumliga kunder i 
det exklusiva bostadsområdet Masaki. I 
området bor 1270 kunder som inte betalat 
vattenräkningen. (Nipashe, Mwananchi)

12/12  Striktare klädsel anbefalls.  
Minister Hawa Ghasia har förbjudit 
statliga tjänstemän att bära fritidskläder 
som minikjol, jeans, shorts och T-shirt. 
Klädreglerna har funnits alltsedan 1961 
och nu återupprättats.  (Mwananchi)

Milismän samlade in pengar, fick 
stryk. Åtta milismän blev allvarligt 
skadade när de angreps av bybor i 
Songeadistriktet. Totalt 42 milismän 
försökte samla in pengar till skolbyggen.  
Aktionen gjordes nattetid. Milisen 
arresterade de som inte betalade och 
stängde in dem på ett kontor i byn.  
Grannar bröt sig in på kontoret och 
befriade de instängda. Fem bybor 
har arresterats. (Majira, Mwananchi, 
Nipashe)

Byggnadskommitté arresteras.  Den 
regionala kommissionären i Tanga, 
Mohammed Abdulaziz, har beordrat att 
byggnadskommittén för gymnasieskolan 
skall arresterats för att de förskingrat 
6 miljoner TSh som insamlats. ”Det är 
inte förvånande att folk vägrar att ge 
pengar till skolbyggen” noterade han. 
(Mwananchi m fl)

13/12 Hamad vädjar till Europa.  
Generalsekreteraren i oppositionspartiet 
CUF, Seif Sharif Hamad, vädjar  till 
Europas stater att hjälpa president 
Jakaya Kikwete att lösa upp det låsta 
läget i Zanzibar. Han framförde sitt 
budskap vid besök i Sverige och Norge. 
Han betecknade förhandlingarna nästan 
slutförda och var beredd att samarbeta 
med president Karume och trodde att 
denne också ville samverka.  (Tanzania 
Daima, Mtanzania,  Majira, HabariLeo)

14/12 Ett fotbollskrig.  Soldater 
från ett läger attackerade ett 40-tal 
bybor i Mvomerodistriktet  (Morogoro) 
och brände ned ett av husen. Detta är 
den andra incidenten på mindre än tre 
månader trots arméledningens uttryckliga 
order att civila inte får attackeras. Bråket 
startade efter en skärmytsling under en 
fotbollsmatch där soldaterna spelade mot 
bybor. (Nipashe m fl)

15/12 Lowassa; Sluta arrestera 
försumliga betalare.   Premiärminister 

inte kommer några ansvariga att bli utan 
arbete. (Nipashe, HabariLeo)

7/12  Soldater tvingar fram skolpeng.  
Soldater i Tanzania Peoples Denfence 
Forces (TPDF) beskylls för att ha 
misshandlat  bybor i Kilindidistriktet 
när de samlade i medel till uppförande 
av gymnasieskolor. Byborna har i brev 
till distriktskommissionären  Sarah 
Dumba protesterat mot behandlingen 
och kräver att hon stoppar misshandeln. 
(Mwananchi)

8/12  Stödet för Kikwete minskar.  
Chefen för Legal and Human Rights 
Centre Helen Kijo-Bisimba förklarar att 
det fallande stödet för president Jakaya 
Kikwete beror på de många löften han 
gav men misslyckats att hålla.  Folk 
hoppades på ett bättre liv men så blev det 
inte.  (Mwananchi)

 Bybor flyr för skolpeng.  Bybor i 
Iringaregionen har lämnat sina hem och 
sover i en skog, allt för att undvika att 
tvingas betala pangar till skolbyggen. 
Milisen knackar på om nätterna men 
finner inga hemma. Byborna hävdar att 
de inte har råd att med de 5000 TSh de 
tvingas punga ut. En av dem, Frederick 
Simon Sanga (30),  berättar att han blev 
arresterad och slagen av milisen för 
att han inte betalat. På andra håll har 
tjänstemän försvunnit med insamlade 
pengar. (HabariLeo, KuliKoni)

Vägrade gifta sig – dödades.  Ett 
gäng unga massajer uppges ha mördat 
en flicka, Sooi Sadira (12), som vägrade 
att gifta sig med den betydligt äldre 
Parmwere Sepere (35)  Bröllopet var 
planerat till maj 2006 men när Sooi 
vägrade attackerades hon av ett gäng 
som  hackade henne till döds. Männen 
flydde sedan till Kenya tillsammans med 
Sadira Kerembu (65) som hyrt dem. De 
är fortfarande på fri fot men Kerembu har 
återvänt och arresterats. Grannar hävdar 

Edward Lowassa har beordrat lokala 
myndigheter att sluta arrestera människor 
som inte bidrar till skolbyggen. De skall 
i stället övertalas.  Lowassa förklarade: 
Jag vill inte höra talas om att folk blivit 
trakasserade. De skall ges känslan av att 
det här är deras projekt och att de själva 
gynnas. Det  känns skamligt att läsa  
om hur en kvinna föder i fängelse för 
att inte ha bidragit till skolbygget, sa en 
ilsken Lowassa.  Samtidigt förklarade en 
fullmäktigeledamot i Kahama att bidragen 
till skolbyggena var obligatoriska och att 
alla hushåll måste betala. Han reagerade 
mot de som förklarade sig tveksamma 
därför att inga resultat av tidigare 
insamlingar redovisats. (Mwananchi, 
Majira)

Januari 2008
1/1  Anklagad för stoppat regn – nära 

att dödas.   En bybo i Masawa-distriktet, 
Ndulu Maduhu (51), anklagades för att ha 
stoppat regn och blev nästan misshandlad 
till döds. Han berättade från sin säng på 
sjukhuset att ett antal maskerade män 
på natten den 27 december stormade 
in i hans hus. De anklagade honom för 
att med häxkonster ha stoppat regnet. 
Maduhu lyckades försvara sig själv 
och flydde. Han hävdar själv att den 
verkliga orsaken var att han tillhörde 
dem i frontlinjen när det gällde insamling 
av pengar till gymnasieskolor. Maduhu 
förnekar att han kan stoppa regn men väl 
framkalla regn ”om det finns tunga moln 
på himmelen”. (Majira m fl)

Albino stympad.  I Geita-distriktet har 
okända personer stympat en ung albino. 
Pojken som är bara 12 år fick ett ben och 
fingrar avhuggna.  En lokal företrädare 
för regeringspartiet CCM, Morandi 
Constantine, förklarar att i Lake Zone 
lever albinos i dödsfara. ”Något måste 
göras för att skydda dem, annars kommer 
landets image att vanäras på grund 
av dessa brott mot albinos och deras 
mänskliga rättigheter” (HabariLeo m fl)

Skolor kräver extrapengar. Föräldrar 
i Morogoro protesterar mot att en del 
mellanstadieskolor kräver extra betalning 
i strid med instruktioner från den 

President Kikwetes popularitet minskar. 
Här tillsammans med nye premiärministern 

Mizengo Kayanza Peter Pinda 

Generalsekreteraren i 
oppositionspartiet CUF, Seif Sharif 

Hamad, vädjar  till Europa
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lovade kompensation till byborna. Det 
slutade med att byborna vid ett möte 
fick ett kuvert att öppna när de kom 
hem. Det innehöll futtiga 2 000 TSh. De 
vräkta har vädjat till premiärministern 
och försvarsministern men utan respons. 
(Nipashe)

10/1  Lynchjustis dödar fem.  Fem 
personer anklagade för boskapsstöld 
hackades till döds av en mobb i Rorya.  
Händelsen fördöms av The Legal and 
Human Rights Centre.  (Mwananchi)

 26/1 Karumedynasti i Zanzibar?  
Tanzanias sändebud i Italien, Ali 
Karume, har tillkännagivit att han ämnar 
kandidera till presidentposten i Zanzibar 
i valet 2010.  Han kommer att företräda 
regeringspartiet CCM. Ali Karume är 
son till president Abeid Karume och 
sonson till Zanzibars förste president 
Sheikh Abeid Karume (1964 – 1972). 
Kritiken menar att ytterligare en Karume 
på presidentposten kan leda till en 
Karumedynasti.  (Mwananchi)

30/1  22 företag stal ur banken.  
Finansminister Zakia Meghji redovisar  

övervakande myndigheten. Föräldrarna 
hävdar att skolorna kräver upp till 10.000 
TSh för vatten, elektricitet och bevakning. 
Inga kvitton ges. En del skolor kräver 
varje elev på 50.000 TSh för en skolbänk. 
Den utbildningsansvariga i Morogoro, 
Queen Mlozi, förklarar att hon inte varit 
medveten om situationen. Föräldrar i 
Dar es Salaam hävdar att de betalar mer 
nu när undervisningen skall vara ”fri” än 
när den skulle finansieras av föräldrarna. 
(Mtanzania)

2/1  Drogmissbruk kartlagt.  Polisen 
uppges ha slutfört undersökningarna om 
människor involverade i droghandel.  
Listan uppges omfatta över 100 
misstänkta, däribland 34 tjänstemän. 
Listan har presenterats för president 
Kikwete som i liknande fall sagt att han 
fått informationen och skickat den vidare 
till polisen eller antikorruptionsbyrån för 
fortsatt utredning. (Tanzania Daima)

3/12  Ledare arresterades.   Ett 
antal förtroendevalda på by- och 
valkretsnivå i Shinyanga har dragits 
inför domstol åklagade för att ha 
misslyckats med att övervaka och 
mobilisera människor att lämna bidrag 
till skolbyggen. Arresteringarna var 
initierade av distriktskommissionären 
Edmund Mjengwa som förklarade att 
fler arresteringar kan bli aktuella när hans 
inspektion av skolbyggena fortsätter. 
Några av de arresterade sade sig vara 
överraskade och att tiden att nå de 
uppsatta målen var för kort och att många 
medborgare är alltför fattiga för att klara 
sina bidrag. (Majira)

9/1  Militären vräker 1.700 bybor.   
Mer än 1.700 bybor är hemlösa sedan 

de vräkts från sina hem. Avhysningen 
gjordes av Tanzania People´s Defence 
Forces (TPDF) som är baserat i området.  
Byborna har bott i området sedan 1976. 
Tre år senare kom TPDF och 1986 
expanderade det militära området till 
ett militärt övningsfält. Myndigheterna 

i parlamentet en sammanfattning av 
revisionsföretaget Ernst and Youngs 
analys av korruptionsskandalen i Bank 
of Tanzania,  landets centralbank.  
Rapporten går 27 år tillbaka i tiden 
och visar att 133.015.186.220,74 TSh 
felaktigt betalats ut till 22 företag. 
Hon namngav de 22 företagen. 
Ytterligare 42.656.107.417,00 TSh hade 
betalats ut till nio företag, men där saknas 
dokument som styrker utbetalningarna 
vilket gör det svårt att fastställa hur 
transaktionerna  har genomförts.

Anklagelserna mot banken för 
extravaganta utgifter offentliggjordes först 
av oppositionens parlamentsledamöter 
Willibrod  Slaa och Hamad Rashid 
Mohamed, som krävde en omedelbar 
undersökning.  Revisionsrapporten 
gavs till president Kikwete som lyfte 
bort bankens chef dr Daudi Balali och 
utsåg professor Benny Ndulu att leda 
banken. Presidenten har också deklarerat 
att de stulna pengarna skall återställas 
i kontanter eller genom att egendomar 
konfiskeras. (GUARDIAN)

USAs president Bush har varit på besök i Tanzania. Här i Arusha med Masai-krigare

CHADEMAs M.P. Willibrod Slaa inledde 
drevet om Bank of Tanzania korruption....

Finansminister Meghji fick uppdraget att 
kartlägga bankens korruption....

Bankens chef Daudi Balali fick gå. Rykten 
om korruptionen hade cirkulerat länge.
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Jordbruket och Världsbanken
I serien NAI Policy Dialogue har det 
kommit ut en skrift med titeln African 
Agriculture and The Worldbank 
– Development or Impoverishment. 
Skriften, som innehåller artiklar 
av fem forskare vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) med Kjell 
Havnevik som första namn, diskuterar hur 
realistiska slutsatserna är i världsbankens 
World Development Report 2008. 
Det afrikanska småjordbruket som 
varit basen i den afrikanska ekonomin 
under kolonialtiden och därefter har 
destabiliserats och eroderat de senaste 
trettio åren. Försämringarna fortsatte 
under liberaliseringsvågen i slutet på 
seklet. Världsbanken vill vända den 
utvecklingen med en rad åtgärder. Går 
det? Forskarna vid SLU frågar sig hur 
realistiskt det är att småbrukarna med 
Världsbankens hjälp kan resa sig nu 
– givet Världsbankens villkor.

Havnevik och hans medförfattare 
är starkt kritiska till Världsbankens 
modell som förespråkar storjordbruk 
och storföretag som producerar från 
ax till limpa och fortsatt liberalisering 
av marknaden. Småjordbrukarna finns 
inte med i bilden. Havnevik m fl anser 
efter en genomgång av de afrikanska 
förutsättningarna att om ansatsen ska 
lyckas måste den bygga på förståelse 
för den afrikanska småbondens 
lokala villkor inklusive förhållandet 
mellan man och kvinna och mellan 
generationerna. Även förhållandet mellan 
stad och landsbygd måste med i bilden. 
Småbrukarna och deras organisationer 
måste stärkas, bland annat ekonomiskt, 
så att de kan konkurrera på lika 
villkor med kapitalstarka producenter 
på marknaderna för stapelfödor. 
Det krävs omfattande investeringar 
för att få småbönderna på planen. 
Nycklarna till framgång är produktiva 
investeringar i forskning, utbyggd 
infrastruktur, landsbyggsekonomi och 
kunskapsutveckling. Vidare behövs 
förbättrade funktioner inom handeln 
som gradvis stärker böndernas kunskaper 
och kapacitet. Landsbyggsorienterat 

entreprenörskap måste stödjas liksom 
oberoende lokala organisationer och 
nätverk.

SLU-forskarna är inte nöjda med bara 
fysiskt, ekonomiskt och organisatoriskt 
stöd. Det krävs ny policy som tar 
hänsyn till både lokala villkor och till 
förändringar i omvärlden. Småbrukaren 
måste få yrkesstolthet, men de måste 
också få uppleva en känsla av trygghet.

Risk att det blir markstrider 
Rätten att äga, bruka eller bygga på 
mark och möjligheterna att belåna den 
har diskuterats ganska länge nu. Arbetet 
med att formalisera ägandet med lagfart 
(title deeds) prövas också i Tanzania. 
Det verkar okontroversiellt. Fattiga 
jordbrukare får möjlighet att med jorden 
som säkerhet låna pengar. De får då 
möjlighet att investera. Folk kan ta ansvar 
för sin försörjning. Invändningar har 
emellertid förekommit. Det kan finnas 
risk för marginalisering av svaga grupper 
som herdefolk. Svag statlig närvaro på 
landsbygden och begränsade resurser för 
att kunna genomföra reformer kan också 
innebära risker för oönskade resultat. 
Två norska forskare (Benjaminsen och 
Sjaastad) berättar i News from NAI bland 
annat om hur regeringen i Tanzania har 
försökt följa ekonomen Hernando de 
Soto’s fyra steg för att införa äganderätt.

President Mkapa fick år 2004 Norge, 
som också hade många De Soto fans, 
att finansiera de två första stegen av 
De Soto’s reformmodell. Benjaminsen 
och Sjaastad tror att konsulterna 
från De Soto’s institut, ILD, var 
angelägna om att Tanzania skulle bli ett 
demonstrationsexempel. Istället, anser 
de två, blev det ett exempel på hur ILD-
konsulterna gjorde slut på det mesta av 
budgeten och på bristande engagemang 
i Tanzanias administrativ system och i 
anknutna program.

Metoden testades nyligen i Handeni, 
och konflikterna i samhället ökade. 
Folk med resurser och med kunskap 
om processen la rabarber på mark 
medan herdarna och kvinnorna 
förlorade. Om programmet genomförs 

nationellt så kommer det med säkerhet 
innebära ett ökat antal invånare utan 
markrättigheter och en koncentration av 
markägandet. Den största risken med 
programmet är emellertid enligt de två 
forskarna att antalet konflikter ökar 
och blir våldsammare. Inbördeskriget 
i Elfenbenskusten hade bakgrund i att 
ägandet formaliserades och misstag i hur 
reformen genomfördes.

Benjaminsen och Sjaastad anser att i 
täta områden där det är stor efterfrågan 
på registrering av ägandet bör regeringen 
underlätta processen. I de snabbt växande 
stadsområdena, där regeringen har ett 
ansvar för att få fram bostäder, har 
man inget val. Där gäller att sättet man 
genomför reformen på, hastigheten 
och timingen blir bestämmande för hur 
fördelarna med registreringen kommer 
att fördelas inom befolkningen. Klarar 
inte regeringen att styra processen 
rätt kommer den oundvikligen att 
”highjackas” av byråkrater och den rika 
eliten. På landsbygden är det hela mer 
komplicerat. ILS och De Soto’s modell 
är riskfylld. Framför allt ökar riskerna för 
konflikter om marken.

Debatt om språket
Ska engelska eller kiswahili vara 
undervisningsspråk? Debatten handlar 
inte om att byta tillbaka till engelska i 
alla skolor. Nej, debatten handlar om 
att undervisa på engelska eller swahili 
i sekundärskolan och på sikt kanske på 
högskolor och universitet. Engelskan 
skulle kunna vara som vilket ämne 
som helst precis som i Sverige, medan 
undervisningen i alla andra ämnen skulle 
ske på kiswahili. I det sista numret av 
News from NAI har Lennart Wohlgemuth 

Nordiska Afrikainstitutet    
Nordiska Afrikainstitutet (NAI) i Uppsala har en utmärkt webbsida och 
ett innehållsrikt  bibliotek, båda värda ett besök. NAI planerar  en rad 
seminarier om relationerna mellan Kina och Afrika till hösten. De kommer 
att vara intressanta för Svetans medlemmar. Tidigare gav institutet ut en 
tidskrift - News from the Nordic Africa Institute, men nr 3/2007 var sista 
numret. Nu får Habariredaktionen och alla andra förlita sig på biblioteket och 
webbsidan. Här har vi sammanfattat några artiklar ur det sista numret.
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Staffan Herrström är Sveriges nye 
ambassadör i Tanzania. Han skriver 
Nyhetsbrev som vi fått löfte om att återge 
i Habari. Här kommer de två första där 
han bland annat presenterar sig själv.

TVn stod på i vardagsrummet. Min 
mamma ropade på mig: Det här måste du 
se. Det handlar om en fantastisk person, 
en svensk kvinna i Afrika.

Den där kvällen, kanske någon gång 
i början av 70-talet, fick jag mina första 
bilder av Tanzania. TV-programmet 
handlade om Barbro Johansson. Jag 
minns att jag blev sittande och såg 
hela programmet, och jag minns att 
jag förundrades över att en svensk 
kvinna hade blivit ledamot av Tanzanias 
parlament. 

Mer än 30 år senare fick jag förtroendet 
att efterträda Torvald Åkesson som 
Sveriges ambassadör i Tanzania. Det är 
en fantastisk förmån på en rad olika sätt. 
För att det efter 12 år på Sida ger mig en 
chans att arbeta i ett av Sveriges största 
och viktigaste samarbetsländer. För att 
Tanzania är ett land så rikt på upplevelser 
och mänsklig värme. Och för att Sverige 
och Tanzania har en relation och en 
historia tillsammans som är så speciell. 

Barbro Johansson, en av många
Barbro Johansson är en i raden av 
tusentals svenskar som knutit – och 
knyter – Sverige och Tanzania så nära till 
varandra, det geografiska avståndet till 
trots. En av mina tanzaniska medarbetare 
på ambassaden har berättat för mig att 
han, när han var liten, trodde att alla 
vita var svenskar. I likhet med Barbro 
Johansson som bodde alldeles i närheten 
av hans by… 

När president Kikwete besökte Sverige 
i vintras, så tror jag vi alla, inklusive 
han själv, blev tagna och gripna när 
en av hans gamla svenska lärare från 
skolan i Kibaha gav sig till känna i Sidas 
hörsal. I byn Dosidosi, där jag besökte 
Sida-stödda Village Community Banks 
häromdagen, var inte bara Olof Palme 
utan också Lisbeth Palme ett känt namn. 
Och otaliga engagerade svenskar har bott 
och arbetat i Tanzania genom åren, ofta 
som en del av vårt utvecklingssamarbete 
för att bidra i kampen mot fattigdomen. 

Jag besökte Tanzania första gången 
1996 men har följt landet på närmare 
håll först de senaste tre åren. Östeuropa 

intervjuat professor Martha Qorro från 
Dar es Salaams universitet. De var båda 
opponenter på Halina Mwinsheikhes 
doktorsdisputation i Oslo vars avhandling 
diskuterade elevernas förmåga att 
tillgodogöra sig undervisningen i matte, 
biologi m m om den sker på engelska.

Martha Qorro, som är professor i 
lingvistik, i engelska och i engelsk 
litteratur, har länge trott att om 
undervisningen sker på engelska så 
hjälper det eleverna att lära sig engelska. 
Ju mer de hade engelskan omkring sig, 
desto bättre skulle deras engelska bli. 
Men så är det inte. Att använda engelska 
som undervisningsspråk både försämrar 
elevernas möjligheter att lära sig det 
ämne de studerade och att lära sig en 
korrekt engelska. Förklaringen är att 
söka i den engelska som lärarna i andra 
ämnen än engelska använder. De är 
inte tillräckligt kunniga i språket, men 
eftersom de är tvingade att undervisa 
på engelska så kämpar de på med 
den lilla engelska de kan, som för det 
mesta är grammatikaliskt fel. Om man 
tänker sig att det finns en engelsklärare 
och nio andra lärare så innebär det att 
eleverna hör korrekt engelska från ett 
håll och dålig engelska från nio andra 
håll under sex års tid. När de tar examen 
kan de inte längre skilja på bra och dålig 
engelska. En del av de här eleverna 
kommer dessutom att bli lärare och 
sprida vidare sin dåliga engelska till nya 
elever. T o m nya engelsklärare har svårt. 
Två års lärarutbildning är inte nog för 
att programmera om deras under sex år 
förvärvade dåliga engelska.

Jag är numera motståndare 
till att använda engelskan som 
undervisningsspråk i sekundärskolan 
säger Martha Qorro. Jag inser, att om 
man gör det, så hjälper man inte eleverna 
att lära sig engelska. Därför kommer 
forskare som jag och Halina Mwinsheikhe 
argumentera för att kiswahili används 
i stället i sekundärskolan istället. Det 
emellertid finns ett motstånd mot en 
sådan reform i parlamentet. Jag tror, 
säger Martha Qorro, att våra politiker 
har någon sorts beklagliga intressen i 
engelska. Argumenten lyder att Tanzania 
inte har råd att överge engelskan i 
globaliseringens tidevarv; att Tanzania 
bjuder in investerare som talar engelska; 
att tanzanierna vill kommunicera med 
omvärlden etc. Det här är bara ursäkter. 
Ingen forskare har påstått att vi ska 
överge engelskan. Engelska som ämne 
ska ha en framskjuten plats, men man 
lär sig inte engelska effektivt genom att 
få undervisning i t ex historia på dålig 
engelska, säger Martha Qorro

och Centralasien var ”min” region under 
mina första nio år på Sida. Men jag vet 
ju att Tanzania genom åren stått för såväl 
förhoppningar som besvikelser. 

Förhoppningar och besvikelser
Periodvis stora förhoppningar, periodvis 
djupa besvikelser. Det är kanske en 
påminnelse om behovet av perspektiv 
och nyanser. Det är naturligtvis en 
besvikelse att fattigdomen i Tanzania 
fortfarande är så utbredd – mer än 40 år 
efter självständigheten. Samtidigt är det 
ett helt annat Tanzania jag kommer till 
nu jämfört med 1996. Då var ekonomin 
körd i botten. Sen dess har vi sett ett 
drygt decennium med 6% tillväxt per år. 
Alltför många svenskar lever kvar med en 
föråldrad bild av Afrika – och Tanzania 
– som ett enda stort svart hål. 

Men man kan också vända på det. 
Visserligen har vi kunnat glädjas åt 
viktiga framsteg. Demokratiseringen. 
En mycket sundare ekonomi. Ett 
ökat nationellt ansvarstagande för 
fattigdomsbekämpning och för 
samordning av biståndet. Men sittande 
här i Dar es Salaam känner jag att bilden 
också kan bli för glättad när man betraktar 
den på avstånd, inte bara i Stockholm 
utan också i andra givarländers 
huvudstäder. Den pågående debatten om 
korruption är förvisso ett uppmuntrande 
tecken på öppenhet i media och på en 
växande roll för parlamentet. Men de 

Nyheter från ambassadören



sid 16 - Habari 1/2008 Habari 1/2008 - sid 17

Barnen fanns där, sjöng, framförde 
rollspel mot diskriminering och 
stigmatisering av hiv-smittade. Men 
många av deras föräldrar fanns där inte. 

Framsteg men långt att gå
Det gick ändå att hitta uppmuntrande 
tecken att ta fasta på. Som en del i 
SPW-festivalen hade byn besök av 
ett testningsteam, och intresset var 
enormt. Mycket större än tidigare, 
vilket inte minst tillskrivs president 
Kikwetes initiativ att testa sig själv i 
somras. Jag såg i tidningen häromdagen 
att kampanjen i början av december 
beräknades ha nått dryga tre miljoner 
tanzanier. 

Det fanns också tillgång till 
bromsmediciner (ART) för de sjuka i byn, 
om än på distans eftersom byn saknar 
hälsoklinik. Regional commissioner i 
Iringa, Amina Said - en av tre kvinnliga 
RC:s på fastlandet - berättade att man 
nu skall försöka nå ut med ART via 
mobila team på samma sätt som under 
testningen. 

Det var också uppmuntrande att det 
gick att tala öppet om förebyggande, 
sexualundervisning och kondomer när 
vi träffade Village Council. Det finns nog 
mer att göra – byn hade inte haft någon 
”peer educator” och spridningen av 
kondomer föreföll inte vara organiserad 
– men medvetenheten verkade växa. 

Något av det mest inspirerande på 
hela resan, en knapp vecka, var att 
träffa ungdomsgrupperna inne i Iringa. 
Vi satt i ett Community Centre där det 
pågick såväl sexualrådgivning som 
karateträning. De som pratade mest i 
gruppen var de unga tjejerna, trots att de 
var i minoritet. Att bekämpa hiv-aids är i 
oerhört hög grad en fråga om att stärka 
kvinnors rätt. Det sägs inte så sällan, men 
det följs alltför sällan av att de män som 
borde ändra sitt beteende också gör det. 

Gifta kvinnor extra utsatta
Jag skrev en artikel på det temat i 
Guardian på hiv-aidsdagen den 1 

uppgifter som figurerar stämmer också 
till eftertanke och oro. Inte bara eller ens 
främst för oss biståndsgivare utan för 
alla tanzanier som har rätt att hålla sina 
beslutsfattare ansvariga för hur de sköter 
landets knappa finansiella resurser. 

Bevaka och agera
Vi på ambassaden följer de här frågorna 
väldigt nära – och i väldigt nära 
samverkan med våra kolleger, inte minst 
i EU-kretsen. Vår uppgift är både att 
bevaka och agera, och vi gör bäggedera. 
Flera av våra biståndsinsatser har direkt 
bäring på korruptionsbekämpningen t 
ex stödet till utveckling av fria media, 
av bättre finansiella styrsystem, av den 
nationella riksrevisionen och av enskilda 
organisationer med en ”watch-dog”-
funktion. Men vi deltar också i dialogen 
direkt med den tanzaniska regeringen 
– aktuell för mig de senaste veckorna 
genom mina samtal som nyanländ 
ambassadör med bl.a. preminärministern 
och vicepresidenten.

Besök i Igomtwa 
Igomtwa är en by i Iringaregionen med 
drygt 2500 invånare. Nästan 10% av dem 
är barn som förlorat föräldrar, i flertalet 
fall båda två, i aids.

Jag var där i slutet av november, i 
första hand för att lära mig mer om det 
stöd Sida ger till HIV-aids-förebyggande 
genom en enskild organisation som 
kallas SPW (Student Partnerships 
Worldwide). Mycket av arbetet bygger på 
att mobilisera ungdomar – genom andra 
ungdomar.

SPWs Peer Educators
Unga tanzanier, ”peer educators” bor 
under ett knappt år ute i olika byar, 
hjälper till med sexualundervisning i 
skolan, organiserar ungdomsgrupper och 
”festivaler” – bl.a. just en sådan som vi 
besökte i Igomtwa. 

Jag lämnade Igomtwa efter den där 
dagen med bokstavligt talat blandade 
känslor. Epidemin blev väldigt påtaglig. 

december och kommer att fortsätta driva 
den frågan framöver. Det är närmast 
ofattbart att unga gifta kvinnor i Afrika 
skall behöva vara den grupp som löper 
störst risk att smittas. 

Många besök och människor
Iringaregionen var den andra jag besökte 
utanför Dar es Salaam sen jag kom 
hit. Den första var Manyara i slutet av 
september. Jag har också gjort en kortare 
visit på Zanzibar i oktober bl.a. för att 
träffa presidenten, oppositionen och en 
organisation för mänskliga rättigheter 
samt ett fältbesök i Dar es Salaams 
förorter i mitten av december. 

Oerhört lärorika besök 
Jag tycker att nästan varje arbetsdag ger 
nya, omedelbart användbara intryck och 
lärdomar. Det kan vara på jämställdhets
organisationen TGNP, diskussionen med 
finansminister Meghji, samtalet med 
riksrevisorn Utouh, besöket på Ericssons 
kontor, mötet med den nye kinesiske 
ambassadören liksom årsgenomgången av 
budgetstödet till fattigdomsbekämpning.

Det jag har lärt mig mest av – och 
fått mest energi från – de här första 
månaderna i Tanzania är ändå besöken i 
Manyara och Iringa. Självfallet för att vi 
har haft ett omfattande bistånd som jag 
kunnat se resultaten av där. Men ännu 
mer för att jag fått möta en annan och 
lite ”verkligare” verklighet än den jag har 
runt omkring mig vid ambassaden och på 
Oyster bay. 

Rektorn på skolan i Igomtwa hade 
cyklat hela den gropiga vägen från byn in 
till närmaste stad och hela vägen tillbaka 
för att skriva ut presentationen han skulle 
göra för oss. Det var enda sättet att få tag 
på en skrivmaskin. Jag önskar verkligen 
att han inte hade gjort det, inte hade 
kommit på den tanken. Men så skulle 
det vara. Det var hans verklighet. Det var 
också en lärdom att ta med sig tillbaka till 
Dar es Salaam.

Staffan Herrström 

Semester på Zanzibar?
Boka in
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tel +255 747 863421

sms +255 748 453 232
e-post booking@ndame.info
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Kangor, Vitenge
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www.tupo.se
Konsulter för

internationella uppdrag
 och utvärderingar
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Inledning till något nytt
När Pendo växte upp blev hon intresserad 
av något nytt som hade hänt bland 
barabaigungdomarna. Flera av dem hade 
lämnat den traditionella livsstilen och gått 
antingen i statens skola eller till ”kanisa” 
där man undervisade om Gud på ett annat 
sätt än deras egna traditioner bjöd. 

Pendo gav sig iväg i smyg till Balangda 
Lalu där det pågick möten i lokala 
”kanisa” och blev omvänd till kristen tro. 
Detta skulle hon nu aldrig ha gjort för 
när hon gick tillbaka hem, tog hel-och 
halvbröderna hand om henne med käpp 
i handen och lät den vina. Misshandeln 
pågick så länge att till slut kastades den 
medvetslösa Pendo i en grop som var ett 
försök till ett vattenhål men hade inte 
givit något vatten. Efter en tid vaknade 
hon i miserabelt skick men lyckades ändå 
ta sig tillbaka till Balangda där den lilla 
församlingen tog hand om henne i början. 
Väldigt få barabaiger kan läsa eller skriva 
och detta var ett problem för Pendo. Alla 
andra kunde ju och hon var inte den första 
att ge upp. Hon berättar själv: ” Jag var så 
ivrig att försöka lära mig att läsa men 
det fanns bara en swahilibibel till hands 
så jag försökte få ihop tecknen i bibeln 
och orden som jag hörde att på nåt sätt 
gå ihop. Och plötsligt började de liksom 
samarbeta, bokstäverna och läten, först 
de korta och sedan de längre och ännu 

Ni som är bekanta med Tanzanias 
geografi känner till landets fjärde högsta 
berg Hanang, som har fått sitt namn 
av barabaigfolket som bott i trakterna 
sedan urminnes tider. På swahili kan det 
översättas till ”nyeupe”, vilket betyder vitt 
eller klart på svenska. I århundraden har 
barabaigerna strövat omkring berget med 
sin boskap mer eller mindre omtyckta 
av de andra stammarna runtomkring. 
Barabaigerna är en av de få kvarvarande 
nomadstammarna i Tanzania. Masaierna 
gav dem namnet ”Mangati” som betyder 
fiende, därför att de båda var pastoralister 
och därmed omöjliga som grannar. 
Barabaigerna har varit kända som listiga 
boskapstjuvar bland Nyaturufolket som 
lever söder och väster om Barabaigerna i 
Singidaregionen. Flera krig har utkämpats 
mellan dem där regeringen ibland har fått 
ingripa med militära trupper för att få slut 
på striderna.

Flytt undan jordbruksmaskiner
Sedan kanadensarna i samarbete 
med regeringen startade sitt enorma 
veteodlingsprojekt på 60-talet har 
barabaigerna fått ge utrymme för 
deras enorma jordbruksmaskiner 
och dra tillbaka till ödsliga 
platser där det fortfarande finns 
lite lugn och ro för nomadlivet. 
Även Pendos familj blev splittrad. Fadern 
tog sina yngre fruar med sig till Iringa 
och lämnade kvar Pendo i Gisambalang 
som ligger tre mil söder om Katesh vid 
Hanangberget. Hon fick oftast valla 
boskap. En gång när hon hade varit borta 
lite för länge hände det att det blev mörkt 
innan hon hann hem. Till slut gick hon  
vilse och fick söka skydd i ett stort träd 
på savannen. På natten kom en varelse 
som verkade släpa på något väldigt 
tungt i närheten och till slut flåsades 
det nästan i nacken på henne. Hon höll 
ett  krampaktigt grepp om trädstammen 
medan varelsen drog sitt byte högre upp 
i trädet. Hela natten försökte hon vara 
så tyst som möjligt och lyssnade när det 
festades på grenen ovanför henne. När 
morgonen grydde visade det sig vara en 
leopard som hade tagit sitt byte i säkert 
förvar och konstigt nog inte alls brydde 
sig om Pendo som satt i samma träd.

längre. Ingen undervisade henne. Pendo 
säger att det var Gud som lärde henne.

I Katesh hade en förskola öppnats 
för barabaigbarnen och Pendo ville 
gärna jobba i det projektet så hon gav 
sig iväg och lyckades få en anställning 
som hembiträde hos en projektarbetare 
trots att hon varken kunde swahili eller 
sköta ett europeiskt hushåll. Det visade 
sig att hon besatt en unik förmåga att 
kommunicera med sitt folk och ägde 
en övetalningsförmåga långt utöver det 
vanliga. Nu är projektet avslutad och 
Pendo bor i Arusha där hon försöker 
utbilda sig. 

Pendos dröm är att starta ett 
utbildningsprogram för barabaig-
kvinnorna som skulle hjälpa dem att ta 
sig ur den kris de befinner sig i nu när 

Pendo, numera modern kvinna i Arusha 
som talar både swahili och engelska.

Pendo - den som inte ger upp
Av barabaigkvinnor är det inte många  som har lyckats ta sig upp ur 
fattigdomsträsket. Det finns dock några som har gjort ett försök. Pendo 
Maday hör till dem som är på väg men inte riktigt nått ända fram än. 
Utbildning är vad som behövs, men den måste också kunna omsättas till 
någonting som gagnar hela folkgruppen.

Pendo med en grupp taturu-kvinnor i byn Chaggana, Singida
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deras traditionella livsstil blir mer och 
mer omöjlig. Pendo tror att kvinnorna 
skulle i samarbete kunna producera 
t.ex. handarbeten och souvenirer från 
Hanangområdet. Naturmedel är också 
ett brett och outforskat område där 
barabaigkvinnornas kunskaper skulle 
kunna tas tillvara och i lämpliga former 
marknadsföras även utanför landets 
gränser.   

Text och foto: 
Virpi och Markku Kiiskinen

Virpi och Markku Kiiskinen arbetade i 
Tanzania 17 år som missionärer. De har 
erfarenhet både som biståndsarbetare 
och ”församlingsplanterare”. Bland 
barabaigfolket startade de förskolor och 

drev ett utbildningsprojekt där bl.a. ett 
läskunnighetsprogram ingick.

Virpi är utbildad förskollärare och 
Markku är specialsjuksköterska. Numera 
bor de i Stockholm, men vill gärna hjälpa 
till att få till stånd fungerande program 
för barabaigfolket. Kvinnorna är de som 
behöver mest hjälp och handledning för 
att komma ur den hopplösa situationen 
de befinner sig i. ”Vi är tacksamma för 
all hjälp som kan hjälpa oss på traven att 
nå detta mål- att ge barabaigfolket den 
möjligheten de förtjänar”.                        

Bild: Virpi Kiiskinen tillsammans med 
en barabaigkvinna som ensam försökte 
försörja sin son och ge honom förskole-
utbildning i Balangda Lalu.

I slutet på september förra året släppte 
Riksrevisionen (RiR) en rapport kallad 
Oegentligheter inom bistånd. Rapporten 
fick stor medial uppmärksamhet.
 Senare uppstod en debatt om 
rapporten var riktig eller inte. Efter 
en artikel i Sidas tidning Omvärlden, 
där Riksrevisionen backade från en 
del som sagts av projektledaren för 
revisionsinsatsen, har medierna tystnat. 
Ännu är emellertid inte följderna av 
rapporten för de som granskats helt 
klara, men Habari redaktionen ska 
här försöka sammanfatta läget. Sex 
projekt i Tanzania är berörda.

Enligt rapporten hade Riksrevisionen 
(RiR) i den årliga revisionen av Sida 
uppmärksammat att den interna 
styrningen och kontrollen inom Sidas 
olika avdelningar var av varierande 
kvalitet. Bland annat skulle man i januari 
2007 ha angett att det saknades tillräcklig 
intern kontroll när det gäller bistånd 
som kanaliseras via de svenska enskilda 
organisationerna. D v s det bistånd som 
Avdelningen för samverkan med enskilda 
organisationer, humanitärt bistånd och 
konfliktlösning (SEKA) hanterar. RiR 
genomförde därför ett revisionsprojekt 
där man ställde två frågor:

 - Är Sidas interna kontroll av bistånds-
verksamhet som bedrivs i projektform
 tillfredsställande?

 - Är Sidas interna kontroll tillräckligt 
effektiv för att det ska vara möjligt att i 
praktiken skydda sig mot oegentligheter  
i projekten i samarbetsländerna?

Det är i detta sammanhang 
väsentligt att veta vad RiR menar med 
oegentligheter. Vid en bedömning i det 

enskilda fallet utgår de från en definition 
som har sin grund i den internationella 
revisionsstandarden ISA 240. Där 
sägs att med en oegentlighet menas 
en avsiktlig handling som leder till 
felaktig information i en årsredovisning. 
Oegentligheter kan t ex omfatta att 
räkenskaper eller dokument manipuleras, 
förfalskas eller ändras, att tillgångar 
förskingras samt att transaktioner utan 
substans bokförs.

Den första frågeställningen berörde 
bara Sida. För att besvara den andra 
frågan – skydd mot oegentligheter i 
projektverksamhet i samarbetsländerna 
- genomförde RiR egna granskningar 
av enskilda projekt. Det är den delen 
som har blivit uppmärksammad i 
media och som har fått konsekvenser 
för enskilda organisationers arbete 
i bland annat Tanzania. Teamet 
granskade 15 projekt varav 6 drevs 
i samarbete mellan tanzaniska och 
svenska enskilda organisationer. 
Riksrevisionen bedömer i rapporten 
att det förekommit oegentligheter i 5 
av de granskade projekten, varav två 
genomförs i Tanzania. Bedömningen 
var emellertid svagt underbyggd och 
revisionschef Gina Funnemark backade 
sedermera enligt tidningen Omvärlden 
från texten i rapporten och sa att RiR 
överhuvudtaget inte kan uttala sig om det 
finns oegentligheter i Sidas stöd via de 
enskilda organisationerna. I så fall skulle 
de behöva göra en helt annan typ av 
studie. Hon tar därmed avstånd från just 
den texten men inte från hela innehållet. 

Sida har i ett PM påvisat faktafel i 
rapporten. Bland annat har RiR inte 

Oegentligheter i biståndsprojekt
tidigare påtalat brister i SEKAs rutiner 
eller uttalat att denna verksamhet 
är särskilt riskutsatt. Det har också 
framgått under hand att berörda svenska 
organisationerna inte känner igen sig i 
rapporttexten.

Vad handlar det om?
Teamet från RiR har i Tanzania studerat 
två projekt som stöds av Evangeliska 
frikyrkan och tre projekt som stöds 
av Tandalaföreningen i Malmö. RiR 
studerade också Safina Sveriges projekt 
i Mwanza. Man har på plats sökt bedöma 
följande faktorer: 
- Revisorernas roll, behörighet och 

 kompetens
- Bokförarnas kompetens
- Räkenskapernas och resultat-

rapporteringens fullständighet
- Omotiverade kostnader
- Oriktiga handlingar
- Brister i efterlevnaden av nationella

 regler
- Brister i efterlevnaden av Sidas regler
- Andra brister eller negativa 

omständigheter 
Varje lokal utförarorganisation besöktes 
på plats av teamet i två till sju dagar. 
Självklart hittade de brister. Omfattningen 
varierade mellan de olika projekten. 
Dokumentationen var enligt rapporten 
inte perfekt. Det gällde främst två av 
projekten. Revisorer brukar hitta saker 
att rätta till. Konstigt vore det annars. 
Bristerna brukar meddelas ansvariga 
i en PM. RiR skriver att Sida bland 
annat rekommenderas att vidta lämpliga 
åtgärder för att utreda de problem och 
oklarheter som teamet iakttagit.
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kommit igång med att själva bygga 
en del och sedan får man bistånd från 
myndigheterna med tak och dörrar.

Vatten: I alla byar finns idag tillgång 
till vatten i antingen ordentliga brunnar 
med enkel pump eller i några fall 
vattentank. Tandala har bistått med 
materiel och arbetet har utförts av 
byborna – vad gäller vattentankar med 
hjälp av byggmästare.

Toaletter: Med materiel från projektet 
har byarna byggt toaletter vid samtliga 
skolor. Vissa byar har sedan själva byggt 
ytterligare toaletter.

Utrustning för undervisning: 
Läroböcker där det varit störst brister och 
viss undervisningsmateriel samt låsbara 
skåp att förvara undervisningsmateriel i.

Skolmöbler: Ett antal skolbänkar 
enligt nationell standard. Utrustning för 
att inspirera byborna att själva tillverka 
ytterligare skolmöbler då man inte får 
dessa från myndigheten.

Fortbildning av lärare och skolledare 
utspritt under åren. Även seminarier 
kring utbildningsfrågor.

Vid sidan av själva projektet har ett 
antal byskolor fått vänskolor i Sverige. 
På olika sätt har kontakter skapats med 
elever och lärare. 

Hiv/Aids-projekt: Ett är igång sedan 
2004,  som slutredovisas nu våren 2008. 
Projektet omfattar information och hjälp 
med aktiviteter i ca 160 primary- och 
secondary-schools i Nzega district. 
Samarbetspartner i Nzega är TTU 
(Tanzanias lärarorganisation).

Safina
Föreningen Safina driver ett stort 
aidsupplysningsprojekt baserat i 
Mwanza. Projektet Action Against Aids, 
AAA, har sedan 2004 framgångsrikt 
utbildat i huvudsak unga informatörer, 
”Peer Educators”, från små lokala 
föreningar i Bukoba-, Mwanza- och 
Mararegionerna, och projektet har även 
expanderat till Kenya. Under 2007 
togs även genderfrågor och mänskliga 
rättigheter upp i påbyggnadskurser. 

Med små medel har man nått ut till 
stora befolkningsgrupper, bland annat 
högriskgrupperna fiskare, gruvarbetare 
och chaufförer. Verksamheten ligger 
nu i princip nere sedan oktober, sedan 
utbetalningar från Sverige stoppats i 
väntan på utredningen av Sidas revisorer.

Habari har tidigare skrivit om Safinas 
arbete, bland annat i nr 4/04.

Red.
Rapporten Oegentligheter inom 

bistånd finns på riksrevisionens hemsida 
www.riksrevisionen.se

 ***

Dadlar i bacon - 6–8 portioner
Söt och salt” har vi gett som namn 
på denna enkla rätt som passar väl på 
”tapasbordet” eller som en enkel förrätt. 
Griskött som bacon är vanligare i 
Sydafrika än i Östafrika.

- Dadlar: 250 g torkade eller färska 
dadlar, gärna färdigurkärnade

- 1 pkt bacon
- Melonsallad: 600 g vattenmelon

några kvistar färsk koriander
några kvistar färsk mynta
(ta lite mindre än koriandern)

- 4 salladslökar
- 1 näve chizokrasse (eller vanlig 

krasse)
- olivolja
- pressad citron
- flingsalt
- svartpeppar
Dadlar: Linda in dadlarna med bacon, 

en halv skiva per dadel. Fäst med en 
tand-petare så att de håller ihop. Sätt in 
dem på en plåt i ugnen på ganska hög 
värme, cirka 200˚, och stek tills baconet 
är klart. Det tar cirka 5–10 minuter. 

Melonsallad: Tärna vattenmelonen. 
Hacka koriander, mynta och salladslök. 
Klipp ner krassen och häll över olivolja 
och lite citronsaft. Smaka av med 
flingsalt och peppar. Blanda om och 
servera. Lägg upp melonsalladen på fat 
och lägg på några dadelspett.

Mishikaki - grillspett
Grillspett i alla dess former, är en populär 
rätt i Östafrika och serveras på de 
flesta matställen i både byar och städer. 
Oftast är det biff, men även get, lamm 
och kyckling förekommer. Mishkakis 
i Matsafari marineras i tomatpuré, 
krossade tomater, pressad vitlök, ingefära 
och peppar. Servera med rostad sötpotatis 
och en frisk yoghurtdipp.

Sida har genom kontoret för LVI (Lake 
Victoria Initiative) i Nairobi tills vidare 
stoppat utbetalningarna till Safinas 
projekt i Tanzania. Sida har även stoppat 
utbetalningar till några projekt i Namibia 
som berörs av rapporten. Vidare låter nu 
Sida sina svenska revisorer göra en ny 
granskning. De besöker Tandalas och 
Safinas samarbetspartners i Nzega och 
Mwanza under januari och februari. 
Revisorernas rapport ska vara klar i mars.

Tandala
Föreningen har sedan år 1996 arbetat 
med olika skolprojekt i Nzega district.

Riksrevisionen granskade tre olika 
delprojekt som föreningen genomförde 
under tiden 2001 tom 2004. RiRs 
kritik riktades mot det sista och minsta 
delprojektet med inriktning på utfasning 
av insatsen från 1996 t o m 2004. Detta 
delprojekt hade en budget på ca 100.000 
SEK och kritiken avsåg transaktioner 
på ca 20.000 SEK. Tandala anser inte 
att kritiken är befogad. Vissa händelser 
i Nzega gjorde att inte alla uppgifter 
kunde slutföras på det sätt som beskrivits 
i projektplanen, men inga ekonomiska 
oegentligheter har enligt Tandala 
förekommit.

Tandala har sedan 1996 gjort en egen 
ekonomisk uppföljning i Nzega med 
genomgång av bokföring, verifikationer 
etc. utom just under den period 2004 där 
RiR hade kritik att framföra.

Under perioden 1996 tom 2004 har 
Tandala, utifrån modellen ”Hjälp till 
självhjälp” , arbetat med grundskolor 
i 20 byar i ett område 100 mil in 
i landet och ca 30 mil söder om 
Victoriasjöns sydspets, Nzegadistriktet 
i Taboraregionen. Tandala har bl.a. 
åstadkommit följande:

Skolbyggnader: Idag finns många 
nya skolhus i byarna – byborna har 

Östafrikanska rätter

HIV-smittad ung mamma ingående i 
Safinas AAA-projekt
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Boken finns att köpa på 
restaurangen eller från deras hemsida 
www.chakula.se

10 kr per såld bok går direkt till 
”Barbro Johansson’s Secondary School 
for girls” i Tanzania.

Lars Asker
Mer info och bilder under

http://www.newsdesk.se/pressroom/             
matsafari/image/list

Kicki Öhman, kökschef och delägare 
i restaurang Chakula. Kicki har lång 
erfarenhet och med stort engagemang 
för råvaror komponerar hon nya maträtter 
med afrikanskt ursprung för en svensk 
publik.

På Dagens Nyheters matsida den 
6 december skrev Berit Lyregård 
uppskattande om restaurangen och boken, 
”De tog Afrika till Stockholm”. 

Matsafari - ny bok om mat och resor 
Entusiasterna som driver restaurang Chakula på Kungsholmen i Stockholm, 
nu snart inne på tredje året, har givit ut en mycket trevlig bok om mat och 
resor i Östafrika.

I april 2005 öppnades restaurang 
Chakula med östafrikansk touche på 
Pontonjärsgatan 28 på Kungsholmen 
i Stockholm. Chakula drivs av några 
entusiaster som tillsammans tillbringat 
många år i östra och södra Afrika.

Liza Ilskog är bland annat före detta 
ordförande i Svetan under åren 2000-
2001 och initiativtagare till Chakula 
tillsammans med Anna Wahlberg, också 
hon med bakgrund från Tanzania. Mitt 
under förberedelserna dog tyvärr Bo 
Lidman som stod för sakkunskapen när 
det gäller drycker. Som pensionär hade 
han egen importfirma för viner och 
tillbringade en stor del av de senaste åren 
i Frankrike. För Habaris läsare är han 
känd som redaktör för tidningskrönikan 
under många år.
Matsafari är en kokbok och en 

inspirerande reseskildring med berättelser 
om möten med människor, maten och 
livet i Kenya och Tanzania inklusive 
Zanzibar. Boken bjuder på ett 60-tal 
recept med tillhörande dryckestips. Maten 
är sund med mycket frukt och grönsaker. 
Smakerna kryddrika med kardemumma, 
kanel och kryddnejlikor utan att för 
den skull vara starka. Alla recept är 
provlagade och anpassade med råvaror 
som finns i svenska matvarubutiker. 

Boken är på 192 sidor med formatet 
17 x 24 cm med drygt 350 mycket 
fina färgbilder från resan och på alla 
maträtter. 

Förutom Liza Ilskog och Anna 
Wahlberg har följande personer bidragit 
till Matsafari:

Anne-Marie ”Ami” Hovstadius, 
projektledare och skribent, som arbetar 
med kommunikation kring mat och hälsa. 
Hon projektleder idag en landsomfattande 
matlagningstävling för barn.

Cecilia Kusoffsky, art director/
grafisk formgivare, har arbetat många 
år med reklam. Bland annat för olika 
matproducenter, de senaste åren med 
svenska kvalitetsråvaror.

Joel Wåréus, fotograf som har 
fotograferat flera uppmärksammade 
kokböcker, reklambilder för 
matleverantörer och matreportage i 
tidningar. Förutom fotograf är han 
dessutom kock och har bott fem år i 
Botswana.

Familjen Chiledi i byn Kigogo Fresh. I skuggan av mangoträdet serveras färska 
kokosnötter, ”kustläsk” och cashewnötter som just rostats över öppen eld, samtidigt 
som dagens middag förbereds av Mama Julie och hennes väninnor. Foto: Joel Wåréus

På väg mot dagens första lektion. Barbro Johansson’s Secondary School for girls 
vill skapa stolta och välutbildade unga kvinnor som kan bygga upp ett starkare och 
bättre Tanzania. 10 kronor per såld Matsafari går till stipendier. Foto: Joel Wåréus
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Konfirmation i Swahiliförsamlingen
I Swahiliförsamlingen i Stockholms 
Clarakyrka har under hösten fyra 
ungdomar fått konfirmationsundervis-
ning. I september gjorde man en 
helgutflykt med intensivundervisning 
till S:ta Clara kyrkas kursgård på 
Lindholmen i Stockholms innerskärgård.

Söndagen den 23 december var 
det högtidlig konfirmation med 
nattvardsgudstjänst i Clarakyrkan. Ett 
70-tal personer deltog. Efteråt var det 
traditionellt samkväm, nu utökat med 
östafrikansk mat. Eftersom det var så 
nära jul kom det även en tomte och 
delade ut julklappar.

Dagens kollekt på drygt 1300 kr 
gick enligt ungdomarnas önskan till 
förskolan Anna Lind i Kampi ya Moto 
i Kenya. Skolan som är avgiftsfri och 
avsedd för fattiga barn, drivs med hjälp 
av gåvor. Skolan startades för två år 
sedan av  prästen Beatrice Kamau i 
Swahiliförsamlingen.

Församlingen förmedlar också stöd till 
den lilla Siloamförsamlingen i Mwanza i 
Tanzania till sitt arbete med föräldralösa 
barn. 

Overa och Carl-Erik Sahlberg som 
startade Swahiliförsamlingen för 15 år 
sedan har nyligen öppnat ett barnhem 
på Kilimanjaro som också stöds av 
församlingen.

 Swahiliförsamlingen är ensam om att 
varje söndag hålla gudstjänst på swahili 
utanför Östafrika. För många har det 

blivit en fast punkt där man regelbundet 
träffas.

Konfirmationsgrupper har det bara 
varit några enstaka år men söndagsskola 
för små barn är en stadigvarande 
verksamhet.

Bönestunder i hemmen för drabbade 
av dödsfall är en annan stor del av 
frivilligprästernas verksamhet. 

Budgetstöd belyses
Torsdagen den 20 december presenterade 
Riksrevisionen en rapport om 
budgetstödet. Samma dag höll Sida en 
pressträff om hur budgetstöd fungerar 
i praktiken. Där deltog bland andra 
Tanzanias riksrevisor, Ludovic Utouh. 
Han höll föredrag om budgetstödet 
och den tanzaniska Riksrevisionens 
granskning av statens medel för Sidas 
personal.

Budgetstöd är en av flera stödformer 
som används för att minska fattigdomen 
i länder som Sverige samarbetar 
med. Budgetstödet förväntas spela 
en allt viktigare roll för svenskt och 
internationellt utvecklingssamarbete de 
närmaste åren.

Den norske ekonomen Dag Aarnes 
har granskat det internationella 
budgetstödet till Tanzania och berättade 
om sina slutsatser på pressträffen. Andra 
deltagare: Göran Holmqvist Sidas 
tf generaldirektör, Per Ronnås Sidas 
chefsekonom och Anna Holmryd Sidas 
budgetstöd.

Budgetstödet ges på basis av en 
bedömning av samarbetslandets åtgärder 
att minska fattigdomen, den ekonomiska 
politiken samt arbetet med att stärka 
demokrati, offentlig finansiell styrning 
och bekämpning av korruption. Tanzania 
är ett av de länder som Sverige haft ett 
långvarigt samarbete med, bland annat 
genom att bygga upp revisions- och 
redovisningssystemet.

Men hur fungerar budgetstödet? Vilka 
resultat ger det? Hur arbetar Sida med 
budgetstöd? Vilka risker finns? Det är 
några av de frågor som togs upp.

Tanzaniabistånd i Aftonbladet
I början av januari införde Aftonbladet 
en serie artiklar av tidningens reporter 
Lotta Fernvall om svenskt bistånd till 
Tanzania. Det är korta ytliga artiklar som 
inriktar sig på misslyckade projekt där 
man som exempel tar fram bland annat 
pappersbruket i Mufindi, busstationen 
i Bagamoyo och återuppbyggnaden av 
teatern där. De enda projekt som får 
några positiva rader är det av ORGUT 
adminstrerade LAMP-projeket i runt 
Babati och yrkesskolan i Kibaha.

Naturmorgon i Serengeti
Lasse Wilén i radions Naturmorgon 
sände i januari några inslag från 
Mwanza och Serengeti. Han hälsade på 
vänner i Mwanza och bodde i ”Safina-
huset” på Capri Point. Det är en hög 
udde i Viktorissjön med karaktäristiska 

JoanesJohannes, Victoria, Natasha och Sara fint uppklädda på konfirmationsdagen i 
S:ta Clara kyrkan den 23 december.     Foto: Margaret Njihia

Per Ronnås,Sidas chefsekonom
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jättelika slipade stenblock. Här finns ett 
mycket varierat fågelliv att studera i det 
omedelbara grannskapet. 

Den västra ”Gaten” till Serengeti ligger 
bara 11⁄2 timmes god asfaltväg öster om 
Mwanza.

Jätteelefantnäbbmus
Jätteelefantnäbbmus är ett hittills 
okänt, marsvinstort däggdjur hittat av 
amerikanska och italienska forskare. 
Djuret är större än tidigare kända arter 
och lever på hög höjd i södra Tanzania. 
Det är dock inte släkt med vanliga 
näbbmöss utan med elefanter och sjökor.  

Klippt ur SvD 3/2 -08

Kikwete Names New Premier
Tanzanian president Jakaya Kikwete 
has named a new prime minister after 
the occupant of the position resigned 
following corruption claims against 
him.

Mr Kikwete named Mr Mizengo 
Kayanza Pinda to replace Mr Edward 
Lowassa, who quit on Thursday after 
being named in a corruption scandal. 
Mr Lowassa was accused of being a 
playmaker in an energy deal involving 
Richmond Development Company worth 
$179 million. The company was to 
generate emergency power in 2006.

Mr Pinda becomes Tanzania’s 10th 
prime minister. He ascended to the post 
from the position of Minister of State in 
the Prime Minister’s Office (Regional 
Administration and Local Governments) 
in which he has been serving since 2006. 
Born on August 12, 1948 in Rukwa 
region, Mr Pinda is considered to be 
among the personalities who have served 
the government for a long time with 
integrity. Mr Lowassa and two Cabinet 
ministers tendered their resignation 
on Thursday, just one day after they 
were implicated in the deal by MPs in 
Parliament.

The others are Mr Nazir Karamagi and 
Dr Ibrahim Msabaha. The move forced 
President Kikwete to dissolve his Cabinet 
on Thursday night. The three came under 
severe criticism in Parliament from both 
the ruling party and opposition MPs.

The Nation (Kenya) 
Tom Mosoba and Rodgers Luhwago

 

New cabinet have vast challenges
A new, leaner cabinet for Tanzania was 
sworn in Wednesday, its predecessor 
having fallen apart last week amid a 
corruption scandal.

The team of 47 cabinet ministers 
and their deputies is smaller than the 
outgoing cabinet of about 60. This is 
the result of several ministries merging 
and the elimination of certain positions, 
President Jakaya Kikwete announced 
Tuesday in the capital Dodoma 
during a live broadcast on state radio. 
The mergers include the Ministry of 
Planning and Economic Empowerment 
being amalgamated with the finance 
department, and the integration of home 
affairs with public safety and security.

Key changes include the appointment 
of Mustafa Mukolo as minister of finance 
to take over from Zakhia Meghji, and 
William Ngeleja to head the energy and 
minerals portfolio. His predecessor, Nazir 
Karamagi, resigned last week. Mukolo 
and Ngeleja were formerly deputy 
ministers in their respective departments. 

Kikwete dissolved his last cabinet Feb. 
7 after Edward Lowassa stepped down as 
prime minister. He and other lawmakers, 
including Karamagi, were implicated in a 
179 million dollar corruption scandal.

A parliamentary inquiry found that 
a contract had been awarded to a US-
based electricity company, Richmond, 
as a result of political influence, and in 
contravention of procurement rules. The 
firm subsequently failed to honour its 
obligations, even though Tanzania paid 
out thousands of dollars every day for 
its services. In another graft scandal, 
Kikwete fired Bank of Tanzania governor 
Daudi Ballali last month over 116 million 
dollars in irregular payments. Kikwete 
was elected to power in 2005, with the 
fight against graft a central plank of 
his campaign. In the latest Corruption 
Perceptions Index, compiled annually 
by Berlin-based watchdog Transparency 
International, Tanzania is ranked joint 
94th (alongside Madagascar, Panama 
and Sri Lanka) out of the 179 countries 
surveyed.

 However, the new cabinet has come 
under fire for its lack of gender balance. 
Women only make up about 25 percent of 
the team, compared to some 30 percent in 
the previous cabinet.

“I’m not happy, because the gains 
women have made in the political 
arena are now falling behind,” said 
Ananilea Nkya, executive director 
of the Tanzania Media Women’s 
Association, based in Dar es Salaam.
“We like to see at least 30 percent, in line 
with the SADC objective,” she added. 
The Southern African Development 
Community’s 1997 Declaration on 
Gender and Development set a goal of 
having 30 percent of decision-making 
posts in member states occupied by 
women by 2005. Few countries in SADC 
reached this target; however, it was 
later adjusted to 50 percent of decision-
making posts.

Other significant changes to the 
cabinet include the appointment of 
Hussein Ali Mwinyi as defence and 
national service minister (Mwinyi was 
previously minister of state in the vice-
president’s office), and former justice and 
constitutional affairs minister Mary Nagu 
to head the industry, trade and marketing 
department. Infrastructure Development 
Minister Andrew Chenge, Foreign Affairs 
and International Co-operation Minister 
Bernard Membe and Health and Social 
Welfare Minister David Mwakyusa have 
retained their portfolios.

Legislators voted in Mizengo Pinda 
as the new prime minister on Feb. 8. 
He was previously minister for regional 
administration and local government. 

The appointment of the new cabinet 
comes only days before U.S. President 
George W. Bush’s Feb. 16-19 visit to 
Tanzania, part of a five-nation tour in 
Africa. The American leader is spending 
most of his tour in Tanzania to highlight 
development gains in the country, 
described as a “success story” by U.S. 
embassy public affairs officer Jeffery 
Salaiz.

Inter Press Service (IPS) 
by Sarah Mcgregor

Kikwete välkomnar president 
Bush vid besöket i Tanzania

New premier Pinda and World Bank 
representative
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Hjälp redaktionen med material! Nästa nummer av Habari ska handla om Konst i Tanzania. 
Redaktionen vill ha hjälp av sina läsare med tips, artiklar, bilder m.m. Ansvarig för konstnumret är Eva 
Löfgren. Kontakta gärna Eva på eva@diversity.se eller 070 2119868.


