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Kära tanzaniavänner

I dagarna när jag skriver detta 
kommer biståndsdebatten att 
gå het igen, som den ofta gör 
när journalisten Bengt Nilssons 
skriver eller gör film. Nu är det 
hans bok ”Sveriges afrikanska 
krig”, som får argumenten att 
flamma upp. Har biståndspeng-
ar till länder som Etiopien och 
Uganda möjliggjort krig? Ja sä-
ger Bengt, och säger att om man 
ger budgetstöd så möjliggör 
man mer resurser till militären. 
Men förespråkarna för biståndet 
lyfter fram att man tvingar re-
geringar att ha bra policys mot 
fattigdom. 

Men folk förblir fattiga. Bi-
ståndet kan inte ha ambitionen 
att rädda världen. Det måste vi 
människor göra på ett annat sätt. 
Biståndet kan rädda en individ, 
en grupp av människor. Det kan 
kanske ge en knuff i rätt rikt-
ning, men det tar inte bort fat-
tigdom över en natt, ett år eller 
årtionde.

Jag satt och upptäcka nya sa-
ker genom Stumble på nätet. 
Jag stötte då på organisationen 
Kivas hemsida. De har ett en-
kelt sätt att stötta den lilla män-
niskan. En kvinna i Tanzania 
får en bild samt affärsidé utlagd 
med behov av finansiering. Du 
kan ge ett bidrag via sidan som 
förmedlas till henne via en lokal 
organisation. Direkthet. Hjälper 
till i det lilla. Förändrar det i det 
stora?

Fredrik Gladh
Omslag: Den kinesiska närvaron i Tanzania blev omfattande när TanZam-
järnvägen bygges i början av 70-talet. Den kallades även Uhuru Railway 
(Frihetsjärnvägen). Konsumtionsmarkanden i Tanzania flödade i många år av 
kinesiska varor tack vare omfattande motköp från Tanzania.
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Afrikainstitutet vässar verktygen
Mycket har förändrats i världen sedan det kalla kriget upphörde i skiftet 
mellan 80- och 90-talen - den afrikanska kontinenten inte undantagen. Det 
har fått Nordiska Afrikainstitutet (NAI), som närmar sig de 50, att börja 
reformera sin verksamhet. Afrikanska studier på forskningsområdet är också 
i allt större utsträckning en konkurrensutsatt marknad. Det är många som 
är inne och försöker påverka både politiken och allmänhetens uppfattning 
om Afrika. Afrikainstitutet måste vara med och påverka debatten med 
väl timad och relevant forskning. Institutet siktar på att bli ett ”Centre of 
excellence”, men det räcker inte med det. Rapporter och kunskaper måste 
också spridas inom forskarvärlden, till politiker, affärsvärlden och till all-
mänheten. Verksamheten ska förankras i sex strategier.

Sammanhängande  
forskningsprofil
NAI:s forskningsenhet har i en plan för 
2008-09 utvecklat en distinkt forsknings-
profil med krav på kvalitet och relevans. 
Enheten har koncentrerat den tidigare 
splittrade verksamheten till sex områden, 
eller forskningskluster. Ett av områdena 
siktar in sig på de afrikanska städerna och 
urbaniseringsprocessen. Målet för pro-
grammet är att följa de starkt informella 
ekonomiska strukturerna vid städernas 

expansion och hur dessa strukturer påver-
kar olika delar av befolkningen.

Ett andra forskningsområde omfattar 
konflikter, framtvingade folkomflyttning-
ar och förändringar, men även fredsska-
pande åtgärder och återuppbyggnad, både 
fysiska och sociala.

Det tredje området omfattar jordbruk, 
ägande och resurstillgång. Majoriteten av 
Afrikas befolkning lever trots allt fortfa-
rande på landsbygden och är till stor del 
beroende av jordbruket och dess sidonä-
ringar. Tillgång till mark och naturresur-
ser är vital, men den kritiska frågan är om 
det finns förutsättningar för en fungeran-
de demokrati på landsbygden. Finns det 
en väg till hållbar utveckling som kom-
binerar god ekonomi med social och kul-
turell förändring till det bättre? Finns det 
institutioner som kan leda utvecklingen i 
den riktningen?

Det fjärde forskningsområdet handlar 
om globaliseringen, handel och regio-
nal integration. Klustret kommer i första 
hand rikta in sig på den regionala integra-
tionen i Afrika, handel och utveckling. 

Det inbegriper också hur staterna och den 
globala ekonomin påverkar och eventu-
ellt kan stödja det afrikanska jordbruket 
och landsbygdsutvecklingen.

Det femte området handlar om gender, 
sexualitet och HIV/AIDS. Klustret hop-
pas bidra till ett växande fält av akade-
miska studier om kvinnor och gender i 
Afrika.

Som sjätte kluster kommer den kultu-
rella självbilden och kulturella uttryck. 
Den tidigare fokuseringen på det natio-

nella har börjat ifrågasättas. Inte minst 
har kvinnliga författare visat att det finns 
annat än nationsbyggandet som är viktigt.

Forskningens kvalitet och 
produktivitet
För att Nordiska Afrikainstitutet ska 
kunna bli ett ”Centre of excellence” i 
fråga om afrikanska studier måste forsk-
ningen leva upp till internationell stan-
dard. Institutet stödjer de ansträngningar 
som görs med anknytning till AEGIS att 
utveckla system för utvärdering av aka-
demisk kvalitet som ger rättvisa till afri-
kanska studier.

Forskning och politik
Afrikainstitutet är en hybridorganisation 
med olika uppdrag, som i ökad utsträck-
ning ska uppfylla önskemål från de nord-
iska regeringarna, utrikesdepartementen 
och biståndsorganen, men även från andra 
institutioner. Allt oftare kallas forskare 
från institutet till riksdagens utrikes- och 
försvarsutskott för att belysa policyfrågor 
om Afrika. I det sammanhanget är det 

viktigt att institutet styrs av en grundläg-
gande princip att den kritiska forskningen 
är utgångspunkten för en dialog och att 
NAI kan presentera sina forskningsresul-
tat i på ett lättillgängligt sätt. 

Forskningssamarbete
Den fjärde förändringsstrategin inriktar 
sig på samarbete med afrikanska forsk-
ningsinstitutioner. Kärnan i institutets 
forskning är beroende av starkare rela-
tioner till och samarbete med forskare 
i Afrika. Från att samarbetet tidigare i 
stor utsträckning byggt på personliga re-
lationer tänker institutet nu få igång ett-
mer formellt samarbete med afrikanska 
forskningscentra som CODESRIA* och 
OSSREA**.

Mediastrategi
Institutet måste aktivt söka nå ut till me-
dia och andra intressenter. Det kan finnas 
ett behov av investeringar i ny teknologi 
och i utbildning så att det institutet vill ha 
ut kan förpackas på sådant sätt att det når 
rätt målgrupper.

En nordisk profil
Institutet ska söka stärka banden till nord-
iska universitet och forskningsinstitutio-
ner för att ta till vara på den expertis som 
finns. Institutet kan inte ha egen kompe-
tens inom alla områden. NAI finansierar 
för närvarande fem nordiska forsknings-
nätverk som organiserats runt särskilt 
definierade teman – allt för att skapa mer 
utbyte mellan afrikaforskare i de nordiska 
länderna. Detta för att nämna några insat-
ser på det nordiska området.

Red./FS

*CODESRIA, the Council for the Development of 
Social Science Research in Africa is headquartered 
in Dakar Senegal. It was established in 1973 as an 
independent Pan-African research organization 
with a primary focus on the social sciences, broadly 
defined. It is recognized not only as the pioneer 
African social research organization but also as the 
apex non-governmental centre of social knowledge 
production on the continent. 
http://www.codesria.org/

**OSSREA, The Organization for Social Science 
Research in Eastern and Southern Africa, is a re-
gional membership-based and donor-supported 
research and capacity-building organization whose 
mission is to promote dialogue and interaction be-
tween researchers and policy-makers in Eastern and 
Southern Africa with a view to enhancing the im-
pact of research on policy-making and development 
planning. Its headquarters is based in Addis Ababa, 
Ethiopia.
http://www.ossrea.net/
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“Made in Zanzibar”

Millions of people in the developing world suffer from unfair trade practises. 
Many Zanzibari people for example can barely cover costs when selling their 
wares, marking up their goods by a mere two or three hundred shillings from 
wholesale to retail to stay competitive. This is exacerbated by the multitude 
of cheap imports from Asia that regularly flood the market. 
 A new grassroots initiative of producers, who have, each in their own 
way, overcome these obstacles, looks set to forge a path forward for other 
producers in Zanzibar.

Helping quality producers grow

For those who produce their own goods, 
very few are adequately compensated for 
their time and labour during the produc-
tion process. In some instances, goods 
retail well under cost price leaving local 
producers inviable.

In Zanzibar, producers also contend 
with a reputation for low quality work-
manship and unreliability, often the result 
of a deeply embedded cultural pattern 
that can be hard to break. With such low 
quality standards, the chances of fetching 
higher prices are minimal. Some blame 
it on habits past down from their forefa-
thers, others on lack of vocational train-
ing. But what it ultimately amounts to for 
many local producers is a viscous cycle 
of low morale and lack of resources.

A new grassroots initiative of produc-
ers, who have, each in their own way, 
overcome these obstacles, looks set to 
forge a path forward for other produc-
ers in Zanzibar. Made in Zanzibar is the 
brain child of Johan Wallin, develop-
ment consultant and co-founder of the 
fashion label Kanga Kabisa. After mov-
ing to Zanzibar in 2004 to work with 

the Zanzibar International Film Festival 
(ZIFF), Johan and his partner, designer 
Lotta Gillving, set up Kanga Kabisa in a 
response to the low grade garments avail-
able on the local market. What struck 
them was the uniform quality available 
to consumers. “Once you get a more dis-
cerning clientele looking for exclusivity, 
there is very little on offer. Most people 
would say that all the nice things here are 
imported. There is little appreciation of 
local artisans or their work.”

Made in Zanzibar
It was also apparent that a growing 

number of producers in Zanzibar were 
already making fine quality products 
with little, if any, recognition. And so 
the seed for Made in Zanzibar was sown. 
Essentially, the organisation comprises 
of a collective of businesses, both entre-
preneurial and co-operative, that have 
banded together to promote their prod-
ucts, while at the same time, supporting 
best practise in operational and staffing 
aspects of business. Some apply ele-
ments of international movements such 

as Fairtrade to the local context in order 
to realise equitable conditions and capac-
ity building. Others have trained people 
that are willing to be trained, set up net-
works with suppliers or services that are 
trustworthy and reliable which has, in 
turn, aided their ability to produce items 
of quality.

Made in Zanzibar also aims to educate 
consumers that good quality products are 
more expensive to produce, a factor that 
impacts on the purchase price if business-
es are to be sustainable.

Still in the formative stages, Johan an-
ticipates the network will encourage the 
development of a strong, cooperative and 
connected business community. “Why 
should I have to go to Dar es Salaam if 
I need batik [for my own manufactur-
ing] when there are good batik produc-
ers here in Zanzibar? It’s just a matter of 
knowing where to find them. I hope that 
Made in Zanzibar will develop a co-op-
eration between producers in Zanzibar, 
whether they are NGOs or companies, so 
that we can help each other.” Co-opera-
tive networking extends to the sharing of 
information and ideas and eventually, to 
a heightened level of trust between pro-
ducers and the business community in 
general. 

Makutano Fair
Already the benefit of pooling resources 
came to the fore when the group re-
cently attended the Makutano Arts and 
Crafts Fair in Dar es Salaam. The Made 
in Zanzibar stall itself, with the com-
bined products of seven businesses, cre-
ated a presence that would not have been 
achievable separately.

High quality and investments
The idea of creating a label that is in-
extricably linked to the highest quality 
standards is an integral marketing tool of 
Made in Zanzibar, not only for the im-
pact it will have on retail prices but also 
in the growth of the business community. 
Connecting external investors, whether 
private or donor agencies, to producers in 
Zanzibar will become an important ele-
ment of the work done by the organisa-
tion. By approaching large investors as 
a group, the chances of successfully se-
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curing funding is much higher. There are 
also a good number of smaller, private 
investors that want to invest in Zanzibar, 
and Made in Zanzibar has the potential 
to become a connecting body, matching 
those investors with producers that need 
an injection of capital.

No doubt Made in Zanzibar is an out-
standing marketing tool and a great op-
portunity to share resources and increase 
custom, but there are more ambitious 
plans for the future. In a similar vein to 
existing labelling initiatives in the West, 
Johan envisages Made in Zanzibar could 
provide incentive for emerging producers 
to strive for ongoing vocational and crea-
tive learning and product improvement. 
So far, producers have been invited to 
join the fold based on the quality of their 
products alone. In the future, a grading 
system may be introduced to give more 
inexperienced craftsmen something to 
work towards.

“How do you define quality?” Johan 
elaborates, “I have ideas about how it 
could be classified; as producers improve 
their products, they would progress up a 
quality scale, perhaps classed in bronze, 
silver and gold categories. Bronze might 
be for emerging producers, silver, pro-
ducers with goods at export quality and 
gold for products that can retail at inter-
national prices.”

There is clearly much scope for growth. 
Ideally, Made in Zanzibar will evolve 
through an organic process, expanding 
through collective decision making and 
planning. Encouraging more wide spread 

ethical trade practises is certainly a long 
term goal of the organisation. But with 
such a well rounded approach to build-
ing a sound and vibrant business com-
munity, Made in Zanzibar has the poten-
tial to change the consumer industry in 
Zanzibar, one step at a time.

* * * * *

Six very different enterprises

Moto & Dada
Utilising the principles of the Fair Trade 
movement, the women’s collectives of 
Moto (‘heat’) and Dada (‘sister’) utilise 
the concept of empowerment through a 
market based approach to development. 
Both involve co-operative networks 
that work as competi-
tive small industries 
for the development of 
rural economy. Antje 
Forstle, founder and 
General Manager of 
both projects, is very 
positive about becoming 
involved with Made in 
Zanzibar. “I see it as an 
amazing marketing tool, 
a network of interests 
while at the same time 
promoting each other. 
Once the structure of 
the organisation is more 
clearly defined, I think it 
will have the capacity to set standards for 
quality, fair trade, certification and em-
ployee conditions.”

The products of Moto are widely known 
as being the best quality Ukili (basketry) 
on the market in Zanzibar; celebrated not 
only for the fine quality of their products, 
but also for the environmental, cultural 
and social sustainability of their proc-
ess. With sometimes up to 500 people 
involved in the Moto network at any one 
time, it has benefited a great number of 
families both economically, by bringing 
more income into the household, as well 
as socially, by allowing women to work 
from home, network with each other and 
be creative. The project has also reinsti-
tuted the art of Ukili, a craft that had been 
gradually dying out before the network 
started. With such beautiful handiwork, 
Moto have started producing for the ex-
port market and aim to grow this aspect 
of the business in order to remain viable.

Dada is a new project set up as a so-
cially responsible business network in 
the rural north of Unguja. Like Moto, the 
project aims to establish employment op-

portunities for women in the rural com-
munities. Along with skills training in 
food processing, such as drying fruit 
and spices, cooking jams, condiments 
and other snacks and baking bread and 
pastries, participants will also learn how 
marketing works. The women are in-
volved in costing and pricing and learn 
how they can contribute to making a high 
quality product that can be marketed suc-
cessfully. All food is prepared in solar 
powered ovens, weather permitting and 
every effort is taken for production to 
have as little impact on the environment 
as possible.

Web site: www.solarafrica.net
E-mail:  dada@solarafrica.net
 moto@solarafrica.net
Mobile:  +255 777 466 304

Kanga Kabisa
Tailor made garments using the light-
weight fabric of the kanga with its dy-
namic colours and bold, adventurous 
prints is not new. Visitors to East Africa 
have been doing it for decades, prob-
ably longer. However, commercialising 
European style using African textiles is 
something that has arisen only over re-
cent years in Zanzibar. The Kanga Kabisa 
line, by Swedish designer Lotta Gillving, 
utilises the lively and, at times, flamboy-
ant qualities of African fabrics, and com-
bines them with Western designs to cre-
ate a hugely popular fashion line for men, 
women and children.  

One of the biggest challenges in the in-
itial stages of the business was to find tai-
lors who were able to consistently meet 
the standards required. It took some time 
to settle on a good team of staff with a 
good leader, “We appreciate quality and 
we aim to eventually export so we will 
only work with tailors who are good 
enough. Our local partner and co-owner 
of Kanga Kabisa, Mwarabu, knows about 
quality workmanship.” Kanga Kabisa 
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currently sources as much fabric as possi-
ble locally, but aims to eventually source 
all their textiles directly from the weav-
ers. This not only encourages better trade 
practises by buying from the producer 
but also promotes environmentally sound 
purchasing, as even locally sold fabrics 
are often imported from China or India. 

Contact  Kanga Kabisa on
Mobile:  +255 755 311 924
Web site: www.kangakabisa.com

Saifa
Established in 1992, Saifa is well known 
in Zanzibar for high quality hand screen- 
printed T-shirts and tailored handicraft. 
Art Director Omar Mrisho has spent 
many years perfecting his unique range 
of hand bags, hats, wallets, pouches, hair 
ties and pot holders, using kanga, vitenge 
and batik fabrics. He is confident that the 
key to the success and longevity of Saifa 
is in the attention to detail and constant 
striving for perfection. Omar prefers to 
sew most of the products himself as he 
finds it difficult to engage tailors with 
similar regard for excellence. In this way, 
Omar has had to compromise his desire 
to develop new designs in order to main-
tain a high standard of production. This 
passion for quality carries through to the 
stylishly hand screen-printed T-shirts, 
a craft Omar inherited from his former 
partners Fatma and Saidi. 

Committed to showcasing the work of 
other quality producers, the Saifa shop, 
abutting Kelele Square in the Shangani 
area, is an aesthetic pleasure, filled with 
beautifully made crafts from other qual-
ity producers. “Many smaller producers 
have no where to sell their work. I want 
to offer those people an opportunity.” 
Omar also believes in buying unique 
handicraft in support of NGOs and com-
munity based organisations that assist lo-
cal producers, even if it means spending 
more to buy the product. “I would rather 
buy batik from Moto, even though it’s 
more expensive, because I know it’s a 
good project.”

Contact Saifa on
Mobile:  +255 773 069 129
Web site: 
 http://saifashop.googlepages.com

ScanZa Carpentry Workshop
ScanZa specialises in the design and pro-
duction of furniture, fixtures and fittings 
using the unique qualities of Coco wood. 
The wood is taken from the abundant 
stock of senile African Tall Coconut Palm 

trees found growing in Zanzibar, felled to 
make way for development. Started in 
1995 by Swedish cabinet maker and fur-
niture designer Staffan Lundh, ScanZa 
now produces some of the finest quality 
furniture, fixtures and fittings in the re-
gion. Staffan puts this down to time and 
input, believing that a vital part of the 
chain of quality is personal involvement 
from beginning to end. 

ScanZa’s commitment to quality is evi-
dent in almost everything they do. From 
the years of training that local staff un-
dergo, under the watchful eye of Staffan 
himself, to the introduction of their own 
sawmilling operation in 2005. Imported 
from Sweden, the mechanical saw-
mill enables ScanZa to achieve a higher 
standard of quality control. The results 
are evident in a product that easily meets 
European standards.

With demand for ScanZa products al-
ready high, Made in Zanzibar offers more 
than a collective marketing tool. “We 
have wanted to open a ScanZa retail out-
let in Dar for some time but simply don’t 
have the management resources avail-
able. A Made in Zanzibar shop might be 
more achievable.”

Conscious business ethics 
“These are the principles promoted by Kanga Kabisa and we hope will also gov-
ern Made in Zanzibar. Our ‘conscious business’ ethics are based on different 
pros;
1. Pro-fit must be number one, but not at the cost of ethical trade principles.
2. Pro-consumer seems to be an obvious point, but many businesses today try 
to use the consumer or even cheat the consumer which, especially for a small 
market like Zanzibar, only creates long-term bad will.
3. Pro-pros. We are pro our professionals and want to both develop their skills 
whilst giving them the best possible salary package to survive on including an-
nual leave, medical insurance etc. This is a concerted business decision. Without 
our professional employees and their skills, very little business can be carried 
out. Employees need to feel safe and be paid a proper salary to do that job to the 
top of their ability.
4. Pro-development. A business does not exist in a vacuum. The whole society 
around it will be affected by its existence, as in turn that context will affect the 
business. So a ‘conscious business’ will also enhance the general development 
in society that creates more possible customers.
5. Pro-poor. A profitable business should create a win-win situation and not be 
based on the exploitation of the less fortunate. Actually everybody should be 
walking out a winner. Our belief in poverty reduction is a main principle of the 
company as it is our wholehearted belief that poverty is an unnecessary evil in a 
world replete with so much wealth and resources.
6. Pro-environment. Today it is important for any business to work hard and 
focus on how to reduce its environmental impact, both as a moral imperative 
and a necessity for a sustainable future.
7. Pro-difference. Diversity pays! Different cultures, different colours, different 
religions, different sexes, different ages; many differences creates added value, 
especially if we work towards a common goal. Combining differences in part-
nerships, employment and other business relations creates a stronger foundation 
for a sustainable business.”

Johan Wallin

Contact ScanZa on
Tel/Fax: +255 242 234 221
Mobile: +255 777 410 030
Web site: www.cocowood.com

Surti & Sons
Surti & Sons is a Zanzibar institution. 
Renowned for expert workmanship and 
attention to detail, this is a product that 
has seen several incarnations. In 1905, 
Pravin Surti’s grandfather arrived in 
Zanzibar from India seeking business 
opportunity and a better life. He set up a 
small workshop, specialising in crafting 
leather, closed toed shoes from quality 
hide imported from mainland Tanzania. 
He passed his craft down to his son, who 
in turn did the same. Today Pravin, prog-
eny of the man who brought the Surti 
family across the seas in search of pros-
perity all those years ago, runs the thriv-
ing business on Gizenga Street, one of 
the busiest tourist strips in Stone Town.

Since taking over in 1977, Pravin has 
admittedly changed direction somewhat. 
With the muggy, tropical climate and ex-
treme downpours during the rainy sea-
son, sandals seemed a more sensible op-
tion. This proved to be a popular move. 
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His designs are a combination of those 
past down from his grandfather and con-
temporary designs inspired by overseas 
fashion. Constantly aware of what it 
takes to produce a product of the highest 
quality, each pair of sandals is individu-
ally crafted by hand and designs are al-
tered according to client feedback in the 
quest for optimum quality and comfort. 
His new line of leather products includes 
handbags and laptop cases.

Contact Pravin on
Mobile: +255 777 472 742
E-mail: pravinsurti@hotmail.com

Trade bead jewellery by Teresia
Originating from mainland Tanzania, 
Teresia came to Zanzibar looking for 

business opportunities in the growing 
tourism industry. She eventually found 
her niche designing jewellery using ma-
terials with a very special history spe-
cific to Zanzibar. Each year, during the 
rainy season, beautiful coloured beads 
are washed up on the shores of Tumbatu 
Island to the north of Unguja. Collected 
by local women for sale, they are said to 
be remnants of a shipwreck from over 
350 years ago. These beads, commonly 
called ‘trade beads’, were widely used 
for commerce by the Arabs during their 
four century reign over the islands. 

Trade beads come in a variety of differ-
ent sizes from the years of saltwater ero-
sion and appear to be made from an as-
sortment of different materials including 
glass and stone. As each bead is unique 
in appearance, all of Teresia’s designs are 

completely individual. Teresia believes 
Made in Zanzibar offers consumers 
something special; “Made in Zanzibar 
is a good way to distinguish between 
quality products made on the island, to 
those made on mainland Tanzania or in 
Kenya. My beads are from the waters of 
Zanzibar, coconut products are distinc-
tively Zanzibari. Just like the Zanzibari 
doors, all of these products are special 
to Zanzibar. With so much coming from 
Asia now, this is very important.”

Contact Teresia on
Mobile: +255 753 607 471

By Nina Springle

Äntligen Afrika på dagordningen
I Nordiska Afrikainstitutets årsberättelse för 2007 ger forskningschefen 
Fantu Cheru en positiv bild av vad som hänt under senare år. För första 
gången på mer än två decennier, skriver han, har Afrika fått den rätta upp-
märksamhet från både västvärlden och från ledarna för nya ekonomiska 
stormakter som Kina, Indien, Sydkorea, Malaysia och Brassilen. 1980- och 
1990-talets förhärskande afropessimism har bytts ut mot en bild av ett liv-
aktigt och politiskt mer öppet Afrika med ett självsäkert civilt samhälle och 
en privat sektor full av entreprenöranda – och en aggressiv fri press som 
spelar en central roll i att formulera en oberoende och autentiskt afrikansk 
dagordning för utveckling.

Först och främst är förutsättningarna för 
hållbar tillväxt och utveckling bättre än 
någonsin, skriver Fantu Cheru. Många 
afrikanska länder har realiserat ekono-
miska policys som bidragit till ökad till-
växt och steg mot millenniemålen. Afrika 
har också blivit attraktivt för investering-
ar. Några av de snabbast växande ekono-
mierna är på väg att nå målet att halvera 
fattigdomen till år 2015. Stora ansträng-
ningar görs att vända nedgången i högre 
utbildning och forskning och även att öka 
jordbruksproduktionen genom institu-
tionsbyggande, investeringar i infrastruk-
tur, forskning inom jordbrukets område 
och ökad service.

Ökad demokrati
Det andra som imponerat är utveck-
lingen mot demokrati och rättsäkerhet i 
flera afrikanska länder. Press underifrån 

har fått afrikanska regeringar att iaktta 
demokratiska regler. Mellan 1990 och 
2005 ägde fredliga regeringsskiften efter 
flerpartival rum i 42 länder. Lokala  insti-
tutioner har fått mer att säga till om och 
politiken har blivit mer ansvarsfull - även 
på det ekonomiska området. Tyvärr åter-
står en del att göra i en handfull länder.

Ökad regional samverkan
Som tredje punkt tar Fantu Cheru upp 
den regionala enigheten om vad som 
behöver göras för att öka tillväxten och 
minska risken för väpnade konflikter. 
Regionala initiativ av African Union 
(AU) och New Partnership for African 
Development (NEPAD) gör det möjligt 
för enskilda regeringar att ta ledningen 
för utvecklingen och leva upp till sitt an-
svar. Initiativen har också gjort det möj-
ligt att öka handeln inom Afrika och för-

stärka infrastrukturen för sådant som in-
omafrikanska transporter och överföring 
av elektrisk kraft. Vidare hjälper ”African 
Peer Review Mechanism (APRM)” de 
25 länder som anslutit sig till NEPAD/
APRM att identifiera svagheter och hitta 
korrigerande åtgärder. Vad det gäller kon-
flikter har genom afrikanska initiativ, an-
talet konflikter minskat från 16 till 6, de 
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senaste fyra åren, inklusive så utdragna 
som de i Liberia och Sierra Leone. Det 
finns också goda tecken på att AU aktivt 
vill medverka till att lösa problemen i 
Sudan och Somalia.

Ökad förståelse i väst
För det fjärde har gensvaret från den rika 
världen på Afrikas egna åtgärder varit 
positivt, vilket stärker utsikterna för att 
processen blir uthållig. Fantu Cheru skri-
ver också om de lyckade handelsförhand-
lingarna i Doha-rundan och de möjlig-
heter utfallet av rundan skulle skapa för 

Afrikas jordbruk och för export av afri-
kanska produkter. Tyvärr har Doha-run-
dan gått i stå under sommaren i år.

Ökad kontakt med  
Indien och Kina
Slutligen pekar Fantu Cheru på samarbe-
tet med främst Kina och Indien. Afrika 
gynnas redan av ökat inflöde av asiatiska 
produkter, ökade infrastrukturinveste-
ringar och ny råvaruindustri. Exporten 
blomstrar och importen blir billigare. 
Även inflödet av kapital ökar med Kina 
som en stor långivare. Kina ställer inga 

villkor. Kina och Indiens ökade enga-
gemang i Afrika motiveras av deras na-
tionella ekonomiska intressen, men ger 
samtidigt de afrikanska länderna ett till-
fälligt andningsutrymme under vilket de 
kan se över sina strategier för utveckling 
utan inblandning från västvärldens rika 
länder och biståndsorganisationer, skriver 
Fantu Cheru.

På annan plats i Habari kommer ytter-
ligare synpunkter att ventileras om vilka 
effekter samarbetet med Kina har på de 
afrikanska länderna. 

Red./FS

Afrokinesiska förbindelser
I slutet på september 2008 arrangerade Nordiska Afrikainstitutet m.fl. en 
konferens kallad China-Indien-Africa relations: New Strategic Encounters. 
Tanzania är inget av de viktigare länderna i det här sammanhanget. Mycket 
handlar i stället om olja och strategiska metaller. För Tanzania själv kan 
dock samarbetet med Kina ha förhållandevis stor inverkan på ekonomi och 
politik. Habariredaktionen ska därför försöka följa vad som presenteras på 
konferensen och ger nedan en kort bakgrund till komplexa problem.

Efter 50 års diplomatiska kontakter mel-
lan Kina och Afrika formaliserade Kina 
i januari 2006 sina kontakter med ett 
”Africa Policy Paper”. I dokumentet 
lägger Kina fram sina planer på samar-
bete med Afrika inom olika områden. 
Kina förbinder sig till ett nytt strategiskt, 
långsiktigt samarbete. Fem principer för 
fredlig samexistens ska gälla, bla: respekt 
för de afrikanska ländernas egna val av 
utvecklingsstrategier, ömsesidigt utbyte 
och ömsesidig nytta, konsultationer och 
samarbete i globala affärer. Olika topp-
möten och ”Forum” ska stärka samarbe-
tet ytterligare.

Samarbetet domineras av handel, in-
vesteringar och andra typer av ekono-
miskt utbyte. Det viktigaste för Kina är 
kanske att säkra tillgången på energire-
surser som olja. Samtidigt stärker Kina 
också handelsrelationerna, gör investe-
ringar och ger traditionellt bistånd ge-
nom olika bilaterala och multilaterala 
fora som Asia-Africa Summit, China-
Africa Cooperation Forum (FOCAC) 
och China-Africa Business Council. Kina 
har dessutom spelat en ökande roll i bl.a.  
FN:s fredsbevarande uppdrag i Afrika 
alltsedan 2003. De har haft trupp i Västra 
Sahara, Moçambique, Kongo, Liberia, 
Sierra Leone och nu senast Darfur i 
Sudan.

Kina ökade närvaro på den afrikans-
ka scenen innebär ett antal utmaningar. 

Möjligheterna det skapar borde dock kun-
na vara större än riskerna om de ökande 
kontakterna hanteras rätt. Tyvärr saknas 
en samlad strategi liknande Kinas på den 
afrikanska sidan. Kina vet vad de vill ha 
ut av samarbetet, men de afrikanska län-
derna har inte formulerat en gemensam 
plattform att förhandla med Kina utifrån.

Vad är det som händer
Afrikanska länders samarbete med Kina 
har klara fördelar. Samtidigt har det hörts 
anklagelser om neokolonialism. Kinas an-
strängningar att säkra sin tillgång på olja 
och strategiska mineraler har påmint någ-
ra såväl afrikanska som europeiska tyck-
are om Europas jakt på Afrikas tillgångar 
under tidigare århundraden. Andra tyck-
are har oroat sig för det, som man anser, 
svaga afrikanska ledarskapet. Kommer de 
att kunna ta tillvara på de möjligheter som 
ökade inkomster från höjda råvarupriser 
ger och det kapitalinflöde som de kine-
siska investeringarna skapar. Eller kom-
mer pengarna att försvinna i fel fickor. 
Det går i det sammanhanget inte att bort-
se ifrån att kinesiska företagare kommer 
från en miljö med utbredd korruption och 
nu tar den med sig till Afrika. Kampen 
mot den afrikanska korruptionen lär där-
med försvåras. Det finns också en rädsla 
för att de kinesiska investeringarna i egen 
affärsverksamhet i Afrika ska leda till att 
lokala lagar och standards försvagas, t.ex. 

på miljöområdet och på arbetsmarknaden. 
Kinesiska företag i oljebranschen och ki-
nesiska arbetare har utsatts för attacker 
från väpnade grupper i Niger, Etiopiska 
Ogaden och Nigeria. Fackföreningar och 
lokala affärsmän har oroats av billig im-
port från Kina. Den ökande textilexpor-
ten till bl.a. Sydafrika innebär att lokala 
industrier skadas av konkurrensen med 
stängda fabriker och ökat antal arbets-
lösa som följd. Sydafrikas textilexport till 
USA mer än halverades mellan 2004 och 
2005. I Lesotho stängde mer än 10 fabri-
ker år 2005 och 10.000 blev utan arbete. 
Fackföreningarna har också oroats av 
Kinas stöd till s.k. förtryckarregimer.

Kina exporterar utan urskiljning vapen 
till vacklande demokratier, diktaturer och 
skurkstater. Det har å andra sidan även 
USA och Frankrike gjort länge. 

Stort i Afrika – litet globalt
Kinas kontakter med Afrika har kommit 
in i en fas där de ekonomiska investering-
arna ökar. Kinas behov av råvaror växer i 
takt med den ekonomiska utvecklingen 
och i väst finns en insikt om att vi är på 
väg att bli omsprungna i fråga om infly-
tande i Afrika. Tack vare gamla kontak-
ter föredrar många afrikanska regeringar 
att samarbeta med Kina. Västerländska 
näringsidkare i Afrika har fått svårt att 
hävda sig i konkurrensen.

Det afrokinesiska handelsutbytet nåd-
de 66 miljarder dollar år 2007. Det var 
en ökning med över 30 % jämfört med 
2006. Kina ska därigenom ha passerat 
USA och Frankrike som Afrikas främ-
sta handelspartners och utbytet fortsätter 
öka. Import och export är ungefär lika 
stora. Samarbetet inkluderar nu också 
telekommunikationer, finanssektorn och 
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flyget. Det här låter stort och för en del 
glädjande och för andra oroande. I den 
stora världen är siffrorna dock små. 
Dollarmiljarderna som nämns ovan mot-
svarar bara något mer än halva Sveriges 
statsbudget.

Även om Kina vill importera allehanda 
mineraler som koppar, bauxit, uran, alu-
minium, mangan och järn så är olja den 
viktigaste handelsvaran. Det avspeglas i 
vilka som (med undantag för Sydafrika) 
är Kinas viktigaste handelspartners. 
Angola toppar följt av Sudan, Kongo-
Brazzaville och Ekvatorial-Guinea. På 
lång sikt vill Kina vara en aktiv spelare 
på oljemarknaden. Kinesiska bolag har 
investerat i anläggningar i Afrika.

Utbytet med Öst- och Centralafrika 
utgör fortfarande en relativt liten del av 
kinahandeln men växer snabbast. Hittills 
har Öst- och Centralafrika främst expor-
terat jordbruksprodukter, men det kom-
mer troligen ändras. Kina planerar att in-
vestera i olje- gas- och mineralsektorerna 
i Etiopien, Kenya, Uganda och Tanzania. 
Det kommer att medföra högre exportin-
komster för dessa länder.  

Ja till Kina
Kinas ”Africa Policy Paper” framstäl-
ler kontakterna med Afrika som byggda 
på ömsesidig respekt och utan villkor. 
Samarbetet är ”rent affärsmässigt” häv-
dar man. Det kan naturligtvis ifrågasät-
tas, men sett i ljuset av alla villkor på 
transparens och ansvarstagande m.m. 
som väst har ställt upp, kan Kinas attityd 
framstå som mycket attraktiv – i synner-
het för den regering vars demokratiska 
sinnelag är svagt. Det är väl heller ingen 
tvekan om att västs krav på ekonomiska 
reformer inte alltid setts med blida ögon 
av afrikanerna. Vissa påtvingade refor-
mer har också varit misslyckade i deras 
ögon.

Redan på 1950-talet hävdade Kina sta-
ternas frihet från andra staters överhöghet 
och i 2006 års policydokument återupp-
repas detta. Policyn slår mot USA och 

Europa. Historiskt representerar Kina allt-
sedan seklers kejsarstyre fredlig handel 
medan väst representerar erövring, våld 
och förtryck. Många afrikanska ledare 
hänvisar gärna till västs neokolonialism 
och imperialism när de själva utsätts för 
kritik. De uttrycker stor misstänksamhet 
mot kraven på mänskliga rättigheter och 
demokrati som de hävdar hör till en väst-
lig kultur och västligt styrelseskick. Här 
faller Kina väl in i den afrikanska argu-
mentationen och hävdar att ekonomiska 
rättigheter och rätten till överlevnad har 
högsta prioritet i utvecklingsländer. De är 
viktigare än individens rättigheter. Kina 
försäkrar ständigt att Kina och Afrika har 
lika åsikter och gemensamma intressen. 

Det upprepas inte minst i världsekono-
miska sammanhang.

En forskare har påpekat att Kina för 
närvarande inte verkar vara medvetet 
om att korruption och instabilitet förstör 
de långsiktiga möjligheterna till hållbara 
afrokinesiska relationer. Korruption och 
instabilitet håller också fast Afrika i bot-
ten på den världsekonomiska skalan.

Frågan är hur länge Kina kan fort-
sätta hävda sin icke inblandningspolitik. 
Landet blir mer och mer integrerat i det 
som kan kallas ”världsordningen” och 
det ansvar som följer av detta.

Nej till Kina
Tidigare beskrev vi problemen på arbets-
marknaden när afrikanska fabriker kon-
kurreras ut i Sydafrika och Lesotho. Det 
finns också andra konkurrensproblem. 
Här ska nämnas några få av många ex-
empel från Uganda. Där har kinesiska 
immigranter och affärsmän börjat slå 
ut de lokala handelsmännen. Kineserna 
tar in billiga varor som ersätter dyrare 
västproducerade som säljs av de lokala 
affärsmännen. Det kan vara TV-appa-
rater, generatorer eller mobiltelefoner. 
Affärsmännens sammanslutning på mark-
naden i Kampala har klagat till myndig-
heterna. Även Ugandas handelskammare 
har klagat. Tidigare reste ugandiska af-

färsmän till Kina för att köpa upp bil-
liga varor. Nu har kinesiska immigranter 
till Uganda börjat resa till Kina i samma 
ärende. De känner den kinesiska mark-
naden bättre och får bättre priser i Kina. 
Ugandierna blir utkonkurrerade, men 
Ugandas regering gör ingenting.

Bakom det som beskrivits ovan lig-
ger förhållanden som att kineserna tar in 
egen arbetskraft när de gör infrastruktur-
investeringar i afrikanska länder. En del 
av dessa stannar och etablerar sig som 
affärsmän. De får uppehålls- och arbets-
tillstånd av regeringen. Kinesernas af-
färsverksamhet i Uganda undergräver 
förutsättningarna för en medelklass som 
just hade börjat växa till sig. Det här med 
villkorslöst samarbete kan alltså slå till-
baka mot Afrika. Själva anser de ugan-
diska affärsmännen att en stark medel-
klass som betalar skatt kan ställa krav på 
regeringen och att det är därför den inte 
stoppar Kineserna.

Samarbetets stabilitet
Kina vill att samarbetet med Afrika ska 
vara långsiktigt och stabilt. Frågan är 
om det är möjligt. På Internet kan man 
redan nu hitta kritik mot afrikapoliti-
ken från vanliga kineser. De ifrågasätter 
biståndet i ljuset av egna fattiga områ-
den. Attackerna mot kinesiska arbetare i 
Nigeria och Etiopien har också uppmärk-
sammats. En del kinesiska observatörer 
har också blivit mer kritiska till de egna 
företagen. Deras agerande i t.ex. arbets-
marknadsfrågor är ett allt större problem 
även för kineserna.

Hur stabilt är för övrigt Kina. Klyftorna 
i levnadsstandard ökar och etniska kon-
flikter börjar bli märkbara. För något år 
sedan deltog mer än 3 miljoner kineser i 
58 000 olika sociala protestaktioner.

Gamla frågor och nya
Konferensen ”China-Indien-Africa rela-
tions” i Uppsala planerar att undersöka 
och diskutera hur fördelar och nackdelar 
med Kinas ökade samarbete med Afrika 
påverkar fattigdomsminskningen. Man 
vill undersöka hur Kinas växande eko-
nomiska makt och medlemskap i WTO 
har påverkat Afrikas intressen i världs-
handeln. Vidare planerar man att debat-
tera Kinas roll i fredsbevarande insatser. 
Redan planeringen av konferensen har gi-
vit upphov till ett antal frågor som kräver 
fortsatt forskning  och nya frågor kom-
mer säkert dyka upp. Märk väl: Afrika 
är inte en enhet som Kina utan ett antal 
olika länder med olika förutsättningar 
och olika politik.

Red./FS
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JOHATRUSTS nyhetsbrev
Mot ett nytt insamlingsrekord ! ?

Hittills i år har Stödföreningen för Barbro 
Johanssons fond för utbildning av flickor 
i Tanzania; JOHA TRUST fått in mer än 
75 000 kronor i gåvor. Under hela förra 
året samlade föreningen in drygt 150 000 
kr från medlemmar och vänner. Det var 
en fördubbling från året innan. Om den 
positiva tendensen från de första måna-

derna håller i sig kan 2008 bli ett ännu 
bättre år.

Årsmötet den 22 april med rektor 
Halima Kamotes medverkan och fö-
reställningen av musikalen African 
Madonna i Adolf Fredriks kyrka gav in-
spiration och intäkter från biljettförsälj-
ning som räcker till två helårsstipendier 
vid skolan. Uppslutningen från stödfören-
ingens medlemmar och från allmänheten 
var god och det hela blev till en fin ma-
nifestation för nu 10-åriga JOHA TRUST 
i Tanzania. Halima Kamote deltog i års-
mötet och berättade om framtidsplaner 
och resultat i skolan. Fortsatta och växan-
de bidrag behövs från Stödföreningen för 
att flickorna som redan finns på skolan 
från fattiga hem skall kunna fullfölja sina 
studier och för att tillskottet på platser 
när skolan byggs ut också till en försvar-
lig del skall kunna gå till fattiga flickor. 
Enligt planerna skall elevantalet under de 
närmaste åren växa med drygt 200 elever 
för att nå full kapacitet vid 720 elever 
fördelade på 6 årskurser.

Halima Kamote besökte bl.a. Mörby-
skolan i Danderyd när hon var här. Där 
fick hon höra att den kommunala skol-
pengen för en högstadieelev var 60 000 

kr om året. Jämförelser är svåra men 
Barbro-skolan har som mål och lyckats 
allt bättre med att ge utbildning av hög 
kvalitet för knappt 15 000 kr per elev i 
en internatskola. Siffrorna talar för att 
bidrag för stipendier är kostnadseffektiva 
förutom att de ger fler och fler flickor 
livschanser som de annars inte skulle ha. 
Halima Kamote hade berättelser med 
sig från elever vid skolan som fått sti-

pendier genom Stöd-
föreningen. De skri-
ver om hur mycket 
stödet betytt för dem. 
De skriver också om 
att de i framtiden får 
bättre möjligheter att 
ge något tillbaka ge-
nom att med sina kun-
skaper bättre kunna 
bidra till utvecklingen 
i Tanzania.

JOHA TRUST i 
Tanzania har nu skri-
vit ett nytt avtal med 
Sida som ger finan-
siering av en del av 
utbyggnadsplanerna 
och även för stipen-
dier. Beloppen är 

ändå otillräckliga och långsiktiga insat-
ser från Stödföreningen är centrala för 
att Barbro-skolan inte skall bli en skola 
främst för de rika. Skolan är populär och 
betalningsstarka föräldrar, inte minst från 
Dar es Salaam-området, köar för att de-
ras döttrar skall få komma in. Den soci-
ala blandningen på skolan är ett mål i sig 
men särskilda satsningar behövs för att 
hålla uppe de fattiga flickornas andel. 

Först och främst handlar det om pengar 
för stipendier men skolan planerar också 
att genom egna ombud göra ett urval 
bland fattiga flickor med goda studiere-
sultat i olika regioner. Stödföreningen ser 
positivt på planerna på riktad rekrytering  
som dock kommer att medföra en del nya 
kostnader för utbildning av ombud, resor 
för sökande från avlägsna orter mm. Om 
vi kan samla in tillräckligt med pengar 
vill Stödföreningens styrelse stödja detta 
och även ha med det i nästa ansökan till 
Radiohjälpen.

Som medlem och vän till Stöd-
föreningen kan du hjälpa oss att slå in-
samlingsrekord i år genom

inbetalning av penninggåva till vårt 
90-konto. 
•

att köpa våra gåvokort för att uppvak-
ta någon. Gåvokorten kostar 100 kr/st. 
När vi fått din inbetalning på 90-kontot 
skickar vi korten till dig så att du har ett 
lager att själv använda vid behov. Ett al-
ternativ när du vill ge en större gåva är 
att du betalar in ett belopp på 90-kontot, 
talar om namn och adress på den som 
ska uppvaktas, anledningen och vem/
vilka som gett gåvan. Maila också in-
formationen till: ggba@comhem.se eller  
helena_altvall@hotmail.com. 

Vi skickar då ett gåvokort till mottagaren 
och talar om att du/ni gett ett bidrag till 
ett stipendium till en flicka vid Barbro-
skolan.

förslag till styrelsen på insamlingsakti-
viteter och till medverkan från oss i olika 
sammanhang för att levandegöra beho-
ven vid skolan och hur insatser kan göra 
nytta

att uppmärksamma möjliga sponsorer 
bland företag och andra

att värva medlemmar och betala med-
lemsavgift.

Stockholm, midsommartid 2008

Text och foto: Stödföreningen för 
JOHATRUST

•

•

•

•

Rektor Halima på middag hos Annie 
Marie Sundbom  som varit i styrelsen för 
stödföreningen sedan den bildades och 
även är medlem i Svetan sedan bildandet 
för 40 år sedan.

Rektor Halima Kamote på JOHATRUST-skolan för flickor 
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Muafaka och korruption
Denna gång handlar återigen tidningskrönikan om ”Muafaka” (diskussionerna 
om ett samförståndsavtal på Zanzibar) mellan CCM och oppositionspartierna. 
Några äldre ledare på Pemba har arresterats efter att de fört fram självständ-
ighetskrav för Pemba (den mindre av de två öarna som utgör Zanzibar). 
Biståndsgivare har framfört synpunkter på att Muafaka inte genomförs och 
även på de skandaler som tidigare refererats och nya korruptionsaffärer.  
En positiv nyhet är att BNP fortsätter att öka kraftigt. En annan nyhet är 
att elektrisk kraft ska utvinnas ur Rufijifloden.

Göran Berleen

Tidningskrönikan:

Maj 2008

1/5 Givare hotar stoppa budgetstöd. 
Givare har bett regeringen genomföra 
de rekommendationer som den av parla-
mentet utsedda kommittén föreslagit 
om Richmond-skandalen senast till juli. 
I annat fall dras budgetstödet tillbaka. 
Planerings- och finansministern, Mustafa 
Mkulo, informerade vid ett seminarium 
om landets räkenskaper i parlamentet  om 
att Richmond och EPA (kontot för res-
terande skulder på utrikes betalningar) 
skandalerna hade vanärat regeringen. 
Han framhöll att det lett till att givarna 
först beslöt att upphöra med budgetstö-
det, men efter förhandlingar hade de änd-
rat sig. Man enades om en aktionsplan 
och kommer att träffas varje månad för 
att följa upp planen. Mkulo konstaterade 
att regeringsombildningen och andra åt-
gärder hade bidragit till att återupprätta 
förtroendet hos givarna.

Under seminariet fick ministern utstå 
en spärreld av frågor från medlemmar i 
Parlamentet. En av dem var Tatu Ntimizi 
(Igalula), som ville att 
ministern skulle förklara 
varför Prime Minister´s 
Office anskaffade dyra 
Lexus-bilar, när man 
sedan funnit att de va-
rit av fel modell, var-
för nya fick rekvireras. 
MPs ville också att 
ministern skulle följa 
upp vilka som fått skat-
tebefrielse, medan andra ville veta vilka 
åtgärder som vidtagits mot de kommuner 
som fått ogynnsamma revisorsrapporter. 
(Mwaninchi, Nipashe, HabariLeo)

Pampar skyndar sig att gömma sina 
nästen. Pampar tycks få sömnen störd, ef-
tersom ett direktiv från president Kikwete 
nu kräver att konton i Tanzania och ut-
omlands ska undersökas. Syftet är att få 
tag i svarta och oredovisade pengar, som 
oftast placerats på banker utanför Afrika. 
Några tidigare ministrar försöker trolla 
bort sina konton och dölja sina identi-
teter. Immigrationskontoret vid Dar es 
Salaams flygplats rapporterar att åtmins-

tone fem av dem lämnade landet förra 
veckan. En for till USA, två till Schweiz 
och två till London. De flesta av dem var 
inte nåbara på sina mobiler. Chefen för 
byrån som förebygger och bekämpar kor-
ruption (PCCB), Dr Edward Hosea, kon-
staterade att: ”De sticker bara ned sina 
huvuden i sanden. Det hjälper inte att de 
för över sina tillgångar, eftersom vi kan 
spåra deras förehavanden.” Han framhöll 
att tio större undersökningar kommer att 
genomföras. Fem av dem slutförs till 1/7 
och resten till slutet av året. (Rai)

Muafaka: Makamba skriver till 
CUF. Generalsekreteraren i CCM, Yusuf 
Makamba, har kallat på sin motsvarighet 
inom CUF, Seif Shariff Hamad, för att träf-
fas och fortsätta med försoningssamtalen 
(Muafaka). Källor vid CCMs högkvarter 
och CUF bekräftar kontakterna. CUF me-
nar att ”det inte finns något att diskutera”, 
eftersom samtalen avslutades för länge 
sedan och vad som återstår är att en över-
enskommelse skrivs på. Under tiden kom-
mer CUFs ordförande, professor Ibrahim 
Lipumba och generalsekreteraren Hamad 
att leda en demonstration i Tanga den 4/5. 
Protest marschen genomförs mot CCMs 
beslut att inte skriva på Muafaka överens-
kommelsen. Ledare och parlamentsleda-
möter från andra oppositionspartier kom-
mer också att närvara. (Mwanainchi)

2/5 Gruvarbetare från Kiwira-
gruvan kritiserar Mkapa och Yona.  
1682 gruvarbetare vid Kiwirakolgruvorna 
i Mbeya klandrar förre presidenten 
Benjamin Mkapa och hans 
mineralminister, Daniel Yona, 
för att de har ett för tungt ar-
bete. I ett uttalande från ord-
föranden i Tamicos fackför-
ening vid gruvorna framhölls 
att sedan gruvorna övertagits 
av två chefer från Kiwiras 
Kol- och kraftbolag AB un-
der 2005, har arbetarnas vill-
kor försämrats. Ordföranden 
i gruvarbetarfacket, Daniel 
Kibona framhöll att arbetarna 
får motsvarande 350 kronor i 
månaden och får arbeta under 
riskfyllda förhållanden. Han 

klagade på att på grund av brist på verk-
tyg och frisk luft under jorden, hade flera 
arbetare omkommit, medan ägarna inte 
besökt gruvområdet sedan privatisering-
en. Gruvorna har byggts med kinesisk 
hjälp för en kostnad av 25 miljarder kro-
nor, ändå lade Mkapa och Yona beslag på 
gruvorna för motsvarande 4,1 miljoner 
kronor med motiveringen att detta låg i 
linje med den politiska målsättningen om 
behovet av inhemsk industri. (KuliKoni)

Mkapa stoppade ICAO-rapport om 
radaraffären. Det har avslöjats att för-
re presidenten Mkapa försökte gömma 
rapporter om BAE-radaraffären. Enligt 
trycket från Underhuset (i England) från 
februari 2007 försökte Mkapa´s reger-
ing stoppa den av personliga skäl, trots 
att krav på att den skulle offentliggöras. 
Skuggministern för hälso- och sjukvård, 
Norman Lamb krävde publicering med 
motivering att: ”Det senaste uttalandet 
från ICAO (Internationella civilflygs-
föreningen) visar att det fanns många 
önskemål om att publicera rapporten, 
men den tanzanianska regeringen satte 
sig emot detta”. Han sade att den engel-
ska regeringen är väl medveten om sa-
ken, men hade misslyckats att vidta åt-
gärder sedan den tanzanianska regeringen 
inte velat att rapporten skulle publiceras. 
Det framkom vid underhusdebatten att 
Clair Short mötte Mkapa i juli 2002 och 
Mkapa förklarade då för henne hur hans 
regering höll på att införa åtgärder för att 
få kontroll på sina utgifter. Efter denna 
information gick England med på att fort-
sätta stödja Tanzania. (Mwanainchi)

EU talar ut om Muafaka. EU-am-
bassadörerna har brutit sin tystnad om 
Muafaka och har påkallat behovet av en Mustafa Mkulo

Bild från Kiwiragruvan i samband med 
norsk arbetsmiljöundersökning.

Fira 14 okt 
(Nyereres döds-
dag) genom 
blodsutgjutelse 
eller genom att 
anta Mwafaka?
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förändring i den politiska ansatsen för 
att få till stånd en koalitionsregering på 
Zanzibar. De krävde också att de två in-
blandade parterna  har förtroende och 
tillit för varandra och fortsätter förhandla 
fram en permanent lösning i stället för 
nuvarande dödläge. Sändebuden hade 
också intervjuats av tidningen Nipashe 
och den franske ambassadören , som är 
ordförande för EU-gruppen, klargjorde 
att de ville att de två parterna antog en 
ny ansats till frågan, vilket är viktigt om 
en koalitionsregering ska kunna genom-
föras. (Nipashe)

3/5 Chadema vill att Mkapa åtalas. 
Oppositionspartiet Chadema kräver att 
regeringen vidtar lagliga åtgärder mot 
förre presidenten Mkapa med anklagelser 
om missbruk av tjänsteställning. Partiets 
informationstjänsteman, David Kafulila, 

berättade för Mtanzania att Mkapa förått 
det förtroende Mwalimu Nyerere givit 
honom. ”När han satt i regeringskansliet 
använde han sin position till att hänge sig 
åt affärer och lade beslag på kolgruvorna 
i Kiwira. Detta var helt klart ekonomiskt 
sabotage”, framhöll Kafulila och lade till 
att Chadema välkomnade uttalandet av 
premiärminister Mizengo Pinda att reger-
ingen nu undersöker anklagelserna mot 
Mkapa. Kafulila tillbakavisade farhå-
gorna om att en undersökning av Mkapa 
kunde leda till social oro. ”Oro kan upp-
stå när det finns en etnisk spänning eller 
förföljelse, men inte när en ledare ställs 
inför rätta”, sade han. (Mtanzania)

Lipumba träffar arméchefen. Ord-
föranden i oppositionspartiet CUF, pro-
fessor Ibrahim Lipumba, har träffat armé-
chefen, general David Mwamunyange. 
Detta inträffade några få dagar efter ett 
möte med religiösa ledare, där Lipumba 
bett om hjälp för att rädda Muafaka-
överenskommelsen. Vid mötet med ar-
méchefen åtföljdes Lipumba av opposi-
tionsledaren i parlamentet, Hamid Rashid 
och partiets huvudansvarige för ekono-

misk planering, Hamad Masoud. Inget 
avslöjades om innehållet i samtalen. 
(Mwanainchi)

61 900 flyktingar har fått tanzaniskt 
medborgarskap. (Nipashe)

4/5 Givarna ställer tuffa krav på pre-
sidenten. President Jakaya Kikwete har 
svårt att uppfylla de villkor som givarna 
ställt när det gäller genomförandet av 
Richmondrapporten. Givarna vill att re-
kommendationerna ska vara genomförda 
till juni 2008. Regeringen har emellertid 
vacklat om vilka åtgärder som ska vidtas 
mot  berörda ledare. Givarna och reger-
ingen har kommit överens om en åtgärds-
plan, som ska ses över varje månad. Ett 
första möte har redan ägt rum. Den utval-
da kommittén om Richmondskandalen 
lämnade sin rapport i februari och reger-
ingen utsåg då en särskild arbetsgrupp 
för att arbeta med genomförandet av re-
kommendationerna. Gruppen lägger fram 
sin rapport först i juni 2008. Under tiden 
kräver parlamentsledamoten för Karatu 
(Chadema), Dr Wilbroad Slaa att förre 
presidenten Mkapa borde betala hyra för 
den tid han utnyttjade regeringskansliet 
för sin affärsverksamhet. Slaa framhöll 
att Mkapa skrivit ett brev, där han bett 
om ett lån och då använt regeringskans-
liets adress. Biträdande ärkebiskopen för 
den katolska kyrkan i Dar es Salaam, 
Methodius Kilaini, har krävt att Mkapa 
och hans hustru svarar på anklagelserna 
mot dem, eftersom folk vill veta san-
ningen. Mwanainchi, Tanzania Daima, 
Nipashe)

Lipumba: Vi har förtroende för 
Kikwete. CUFs ordförande, professor 
Ibrahim Lipumba, informerade pressen i 
Tangaregionen att hans parti fortfarande 
har förtroende för att president Kikwete 
kan lösa problemet med Muafaka på 
Zanzibar. Lipumba framhöll att Kikwete 
har talat om Muafaka i nationella och 
internationella sammanhang, vilket vi-
sar hur angelägen han är om att ändra 
på dödläget på Zanzibar. Lipumba påpe-
kade att Kikwete som ordförande i OAU 
har hjälpt till med att uppnå försoning i 
Kenya och på andra håll i Afrika. En yt-
terligare tvistefråga är om partiet CCM 
är ansvarigt för att ministrar och andra 
makthavare missbrukat sin tjänsteställ-
ning, vilket CUF hävdar. CCM anser att 

det är individernas fel. (Mwanainchi, 
HabariLeo, Tanzania Daima, Majira)

5/5 Cementfabrik bojkottar Kiwira. 
Efter att parlamentsledamoten för Vunjo 
(CCM), Aloyce Kimaro, lade fram en 
motion som fördömde privatiseringen av 
Kiwiras kolgruvor, har det rapporterats 
att cementfabriken i Mbeya har slutat 
köpa kol från Kiwira av rädsla för att bli 
inblandade i affären. Dessutom är kolen 
är av dålig kvalitet och dyr jämfört med 
import från Sydafrika. (Majira)

Pressinformation i parlamentet.Tal-
mannen Samuel Sitta kommer i fort-sätt-
ningen att ha presskonferens varje månad 
om frågor som tas upp i parlamentet. Vid 
det första mötet i slutet av maj deltog 
samtliga ministrar. (Mtanzania) 

Regeringen på Zanzibar tillsätter 
en anti-korruptionsstyrka. Ett insti-
tut för att bekämpa korruption håller 
på att inrättas på Zanzibar. Biträdande 
Justitiekanslern, Saleh Mbarouk, fram-
höll att korruption har blivit ett hinder 
för att kunna ge sociala tjänster och ski-
pa rättvisa. ”Korruption leder till klass-
diskriminering och åtskillnad i samhäl-
let, eftersom det är de fattigaste bland de 
fattiga som träffas hårdast när rättvisan är 
till salu”. (Majira)

6/5 Givare tillbakavisar rapporter om 
villkor för biståndet. Biståndsgivarna 
förnekar att de ställt villkor för budget-
stödet kommande budgetår. Det som ta-
gits upp var att man betonat att bekämp-
ningen av korruption och att bra ledning 
och styrning är viktig. (HabariLeo)

7/5 Pampar i komplott mot Kikwete. 
Pampar som har anklagats för korruption 
påstås ha slagit sig ihop för att försvaga 
president Kikwetes för att hindra de åt-
gärder mot korruption han utlovat. De 
har mötts två gånger i Morogoro och Dar 
es Salaam. Äldre CCM-ledare, tidigare 
ministrar och journalister har bjudits in 
så att de kan ”bidra” till strategin. Några 
av medlemmarna har varit nära allierade 
till Kikwete men står nu utanför mak-
tens korridorer. Det har rapporterats att 
Kikwete planerar en stor omfördelning av 
maktpositioner från distrikt upp till natio-
nell nivå. En talesman för State House, 
Salva Rweyemamu, förnekar detta och 
menar att det är rykten. (MwanaHalisi)

Rufijifloden kommer att få kraft-
dammar (HabariLeo, Kulikoni, Majira, 
Mwanainchi)

8/5 Ledare startar hemlig kampanj 
för 2010. Några ledande partimedlemmar 
i CCM sägs redan ha startat förberedel-
serna för valen 2010 genom att genom-
föra hemliga kampanjer, vilket är emot 
reglerna. Biträdande generalsekreteraren 
i CCM, John Chiligati framhåller att dis-
ciplinära åtgärder kommer att vidtas om 
någon gör så. (Nipashe)

Finansministern informerar om att  
BNP nu ökar kraftigt. (Nipashe, 
Mtanzania, Tanzania Daima) 

Mkapa motsvarade inte Nyereres förtroende

Lipumba t.h. har förtroende för Kikwete
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9/5 Tre nya hotell på randen av 
Ngorongorokratern. Trots förbud om 
fler hotellbyggen i Ngorongorområdet 
har flera investerare påbörjat nya hotell, 
varav tre på randen av kratern. För när-
varande finns sex hotell i anslutning till 
kratern. (Tanzania Daima)

Pembabor begär utträde ur unionen. 
Mer än 10 000 invånare på Pemba har be-
gärt hos FN att få en självständig reger-
ing. En företrädare för dessa, Hamad Ali 
Musa framhöll att man önskar en struktur 
liknande den som finns på Comorerna, 
där var och en av öarna har en regering. 
Statsministern vid vicepresidentens kans-
li på Zanzibar, Mohammed Seif Khatib, 
informerade tidningen Mwanainchi att vad 
”separatisterna” begär liknar Överste Bacars 
utbrytarregim på Anjouan (Comorerna). 
Han framhöll att detta skulle äventyra lag 
och ordning på Zanzibar. (Mwanainchi)

Förre finansministern Mrambas 
skattebefrielse undersöks (KuliKoni)

11/5 CUF kräver bojkott av Unguja. 
Några CUF-medlemmar har börjat tala 
om ”självmordsbombning” som ett sätt 
att pressa CCM till skriva under Muafaka-
överenskommelsen. De uppmanar också 
bönder och handlare på Pemba att inte 
sälja sina skördar till Unguja. Hotet kom 
i form av en dikt, som lästes upp på ett 
möte för CUF-ledare på Pemba den 10/5. 
En ledamot av parlamentet på Zanzibar, 
Riziki Omar, uppmanade ön att sluta 
skeppa mat till Unguja (huvudön på 
Zanzibar). Även krav på bojkott av reger-
ingsfartyg för passagerartrafik framför-
des. (Mwanainchi, Tanzanina Daima)

12/5 Belgien varnar Kikwete. Den 
belgiske ambassadören har krävt att 
president Kikwete ska vidta omedel-
bara åtgärder för att lösa upp dödläget 
på Zanzibar, eftersom det f.n. troligen 
fläckar ned landets image och äventyrar 
freden. En liknande situation som den i 
Kenya eller Zimbabwe kan annars upp-
stå. Ambassadören framhåller att presi-
denten är direkt ansvarig för situationen. 
(Tanzania Daima)

Pampar smider ränker mot Mkapa.  
Källor inom CCM och regeringen säger 
att nuvarande mediadrev mot Mkapa är 
en planerad aktion för att minska trycket 
mot den nuvarande regeringen. Några 
partiledare, som uttalat sig anonymt, 
bekymrar sig över att detta kan leda till 
en splittring inom partiets ledarskikt. 
(Majira, Mwanainchi, KuliKoni)

CCM klandrar Warioba angåen-
de Muafaka. En veteran inom CCM, 
Kingunge Ngombale-Mwiru, meddelade 
på en presskonferens den 11/5 att förre 
premiärministern Warioba har fel om att 
en folkomröstning inte kan lösa det po-
litiska dödläget på Zanzibar. Ngombale, 
ordförande i CCMs förhandlingsgrupp, 
sade att frågor om Muafaka skulle läm-
nas till de utvalda grupperna från CCM 

och CUF. Ngombale svarade på en 
fråga från en journalist om varför par-
tiet inte lyssnar på prominenta veteraner 
som Warioba. Ngombale slog också till 
mot oppositionspartiet CUF genom att 
säga att CUF hade sina historiska röt-
ter till ZNP som störtades i revolutionen 
1964. Generalsekreteraren i CCM, Yusuf 
Makamba, informerade pressen om att 
överenskommelsen mellan CCM och 
CUF innebär att man kommer att ha en 
koalitionsregering efter valen 2010 och 
inte nu som har förts ut av CUF. Han till-
bakavisade också krav på internationella 
medlare och sade att ”lokala problem bor-
de och kunde lösas lokalt”. (HabariLeo, 
Tanzania Daima, Mwanainchi, KuliKoni)

Partier avvisar Pembabojkott. Fyra 
oppositionspartier på Zanzibar; TADEA, 
Chadema, UDP och NCCR, har motsatt 
sig det tidigare kravet från CUF på Pemba 
om en bojkott av handeln med Unguja. 
Bland annat framhölls att de största kon-
sumenterna av frukt från Pemba är turist-
hotellen, som då måste importera från 
fastlandet. (Tanzania Daima)

14/5 CUF slår tillbaka mot CCM. 
CUF redovisade dokument på en 
presskonferens som motsäger det som 
framfördes dagen innan av CCM - i stäl-
let var det CCM-ledare, bl.a. förre presi-
denten Mwinyi, som varit medlemmar i 
ZNP. CUF bildades 1992 av fyra tidigare 
ledare från Afro-Shirazipartiet. (KuliKoni, 
Tanzania Daima, Nipashe, Mwanainchi, 
HabariLeo)

Pemba-separatister i domstol. Sju 
äldre ledare på Pemba har arresterats och 
anklagas för förräderi. De har gripits av 
säkerhetspolis från fastlandet och de har 
nu förts till Unguja i ett militärtransport-
plan enligt en anonym källa vid polisen 
på Zanzibar. De har medgett att de spons-
rats av medlemmar i parlamentet när de 
rest till FNs kontor i Dar es Salaam för 
att föra fram sina önskemål. De ankla-
gas för att ha brutit mot konstitutionen. 
(Tanzania Daima, Nipashe, Mwanainchi)

Regeringen varnar för hotande brist 
på mat (Tanzania Daima)

15/5 CCM ger CUF bakläxa. 
Generalsekreteraren i CCM, Yusuf 
Makamba, framhåller att CUFs krav på 
maktdelning är likvärdigt med förräderi. 
Frågan om koalition innan valen 2010 
hade tagits upp av CUF, men har avvi-
sats av Makamba. Detta är inte en del av 
överenskommelsen. (Habari Leo och 7 
andra)

Minister mottar dödshot. Ministern 
för boskapsutveckling och fiske, John 
Magufuli, mottog ett dödshot på sin mo-
biltelefon på grund av att han givit order 
om att mer än 700 fisknät skulle förstöras 
på grund av illegalt fiske i Victoriasjön. 
(Tanzania Daima, Majira)

Regeringen vräker invånare i 
Kurasini för att kunna utvidga hamnen 
i Dar es Salaam. Hot om att flytta båt-
trafik till Mombasa i Kenya har nyligen 
framförts av båtbefraktare. (HabariLeo, 
Mtanzania, Mwanainchi, KuliKoni) 

Ett australiensiskt företag kommer 
att borra efter olja i Tanganyikasjön. 
(KuliKoni)

16/5 Kikwete fortfarande hoppfull 
om Muafaka. President Kikwete fram-
håller att både CCM och CUF nu öppet 
gett sin syn på Muafaka och att det nu 
är dags att partierna återvänder till för-
handlingsbordet. Det tillägg som CCM 
gjort är förslaget om folkomröstning, 
så att folket kan känna delaktighet. Det 
framkom också att CUF vägrat komma 
till fortsatta överläggningar trots en invit 

CCMs generalsekreterare Yusuf Makamba

Muafaka-samtal: Båda parter är beredda att rycka i repet
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från CCM. (KuliKoni, Tanzania Daima, 
HabariLeo, Nipashe, Mwanainchi)

10 000 Pembabor redo att låta sig 
arresteras. Eftersom de 7 äldre ledarna 
bara är språkrör för resten är nu övriga 
10 000 som skrivit på petitionen till FN 
om större självständighet nu redo att bli 
arresterade. (Mwanainchi, Nipashe)

Regeringen kommer att höja skat-
terna på gruvdrift nästa budgettår. 
(Tanzania Daima, Mwanainchi) 

Bybor protesterar mot att Dodoma 
universitet kommer att byggas ut. 
(Tanzania Daima, Mwanainchi)

17/5 Pemba-separatister frigivna 
mot borgen. CUF kräver att president 
Kikwete sitter ordförande i de fortsatta 
Muafaka-samtalen. CCM framhåller att 
detta inte går att genomföra, eftersom en 
förhandlingsgrupp är utsedd. Det är par-
tiets verkställande råd som bestämmer i 
denna fråga, inte presidenten. Polischefen 
på Zanzibar, Said Mwema, informerade 
pressen om att de sju äldre ledarna kom-
mer att friges mot borgen. Samtidigt har 
rapportörer funnit att jordbruksprodukter 
från Pemba har nått Unguja, trots CUFs 
krav på bojkott. (Tanzania Daima och � 
andra tidningar)

18/5 Personer från Pemba uppmanas 
lämna Unguja. Anspänningen är hög på 
Unguja på grund av att flygblad delats ut 
som uppmanar personer från Pemba att 
återvända hem. Samtidigt ligger utgång-
en av Muafaka nu i händerna på president 
Kikwete, eftersom CUF nu upprepat sin 
tidigare ståndpunkt att man inte kommer 
att träffa CCMs särskilda förhandlings-
grupp utan vill ha Kikwete som ordföran-
de vid samtalen. (Mtanzania, Tanzania 
Daima, Nipashe)

21/5 England uttrycker bekymmer 
över dödläget Muafaka-uppgörelsen.  
Den engelske ambassadören Philip 
Parham framhöll att lösningen finns i en 
intern dialog och inte i ett externt ingri-
pande. Han hävdade också att problemet 
på Zanzibar har historiska rötter och 
inte skiljer sig från situationen mellan 
England och Skottland. (Mwanainchi, 
Tanzania Daima, KuliKoni, Mtanzania)

26/5 Ärkebiskopen kräver att 
CCM och CUF börjar förhandla. 
Ärkebiskopen för den anglikanska kyr-
kan i Tanzania, Valentino Mokiwa, har 
uppmanat CCM och CUF att sluta vara 
skenheliga och i stället återvända till 
förhandlingsbordet för att utforma en 
koalitionsregering. (HabariLeo, Nipashe, 
Mwanaichi)

27/5 Mkapa talar ut till sist. Förre pre-
sidenten Benjamin Mkapa förnekade igår 
anklagelserna mot honom och hävdade att 
de var påhittade av dem han vägrat gynna 
när han satt vid makten. Han menade att 
de som kallat honom korrupt borde ig-
noreras eftersom de hade privata intres-
sen i denna fråga. Han framhöll också 
att han inte är så välbärgad som folk tror 

och menade att det som sagts och skrivits 
om honom är lögner. Han lever, precis 
som sin företrädare, Ali Hassan Mwinyi, 
på sin pension. Mkapa kommenterade 
inte anklagelserna om det tveksamma 
köpet av Kiwira kolgruvor med enorma 
banklån utan säkerhet. En särskild kom-
mitté undersöker med president Kikwetes 
godkännande hur privatiseringen av gru-
vorna gått till och att säljkontraktet följs. 
(Mtanzania, KuliKoni, HabariLeo)

30/5 BoT anklagad för nepotism. 
Chefen för Bank of Tanzania (BoT), 
professor Benno Ndulu, berättade om 
att banken ska genomföra en personal-
kontroll för att undersöka om någon har 
anställts genom nepotism. Han informer-
ade pressen om att detta beror på att det 
gjorts anklagelser om att centralbanken är 
full av familjemedlemmar och släktingar 
till ledare inom staten. Ndulu har fått en 
rapport om detta från PCCB (Prevention 
and Combating of Corruption Bureau). 
Tjänstemän på banken är bl.a. släkt 
med följande kända personer; Benjamin 
Mkapa, Frederick Sumaye, Edward 
Lowassa och Daudi Balali. Vidare finns 
nuvarande och tidigare ministrar bland 
släktingarna. Frågan om utländska kon-
ton kom också upp och där framkom att 
detta inte är tillåtet, när det gäller pengar 
som man tjänat inom landet. (Se även 
Habari nr 2/08). (Nipashe, Mwanainchi, 
Tanzania Daima, Mtanzania, HabariLeo)

Regeringen förlorar mer än 700 mil-
jarder shilling per år. Den årliga rappor-
ten från Legal and Human Rights Centre 
(LHRC) hävdar att regeringen förlorar 
motsvarande 4,1 miljarder kronor varje 
år på grund av korruption. En rapport 
från Front against Corruption Elements 
(FACIT) citeras, där det framhålls att 
70-90 procent av regeringens betalningar 
för inköp innehåller korruption. Summan 
4,1 miljarder kronor utgör 25 procent 
av det totala skatteuttaget. Vid avläm-
nandet av rapporten framkom också att 
enbart 40 000 av totalt 700 000 nyut-
examinerade studenter får anställning 
varje år. (Nipashe, Mwanainchi, Tanzania 
Daima, Mtanzania)

40 procent av anslagen till skolan 
har försvunnit. En frivilligorganisation 
inom skolväsendet, HakiElimu, hävdar 
att 40 procent av regeringens anslag till 
grundskola och gymnasium försvinner. 
Parlamentsledamoten för Busada (CCM), 
Kabuzi Rwilomba, framhöll, när rappor-
ten kommenterades, att det också finns 
behov att visa att regeringen kan förbättra 
utbildningens kvalitet i landet. (Nipashe)

Två företag kommer att borra efter 
olja i Mnazi Bay. I Mnazi Bay nära grän-
sen till Mozambique har man gjort lovan-
de oljefynd. Redan nu utvinns där natur-
gas i begränsad omfattning. (Mwanainchi, 
Tanzania Daima, HabariLeo)

31/5 BoT portförbjuder journalister. 
Bank of Tanzania (BoT) har portförbjudit 
journalister från att rapportera från dess 
möte med parlamentets ständiga utskott 
för finanser och ekonomi. Åtgärden är en 
följd av gårdagens artiklar om nepotism i 
banken och att ledare placerar pengar på 
konton utomlands. (Nipashe, Tanzania 
Daima)

Lagstiftare från CCM skall korsför-
höra Chenge. CCMs parlamentariska 
kommitté förväntas diskutera anklagel-
serna mot förre ministern Andrew 
Chenge. Kommittén, som består av alla 
lagstiftare inom CCM, kommer att mö-
tas efter öppningen av budgetsessionen 
den 11 juni. Många parlamentsledamö-
ter är ivriga att ta upp frågan om de 6,5 
miljoner kronor som Chenge har haft 
på sitt bankkonto på Jersey. De vill veta 
varifrån han fått pengarna, eftersom han 
alltid varit anställd i offentlig tjänst. 
(Mwanainchi)

CCM i Dar varnar ledare för att 
samla på sig förmögenheter. (Nipashe)

Minister Simba försvarar ex-presi-
denten Mkapa. (Mwanainchi)

Regeringen stoppar WHO-konven-
tion om tobak. (KuliKoni, HabariLeo, 
Majira)

Bank of Tanzania chef Benno Ndulu

HakiElimu: ”Hur används skolpengarna?”
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Nyheter från ambassadören
Korruptionen. Ingen fråga har funnits 
högre på min agenda sen jag kom till 
Tanzania för snart ett år sen.

Bank of Tanzania
Mycket har kretsat kring den tanzaniska 
centralbanken, Bank of Tanzania. De 
spektakulära avslöjandena om bankens 
s.k. EPA-konto sprider fortfarande ring-
ar på vattnet, inte minst i parlamentet. 
Korruption är naturligtvis ingen ny före-
teelse i Tanzania, men att systematiska 
bedrägerier kunde förekomma i central-
banken i denna omfattning får en närmast 
att tappa andan. 

Det är lätt att förstå alla tanzanier som 
ser sig omkring i sin omgivning och re-
flekterar över vilken nytta bara en bråk-
del av dessa summor hade kunna göra för 
deras skola, hälsovård, vägar eller vatten-
försörjning. Kombinationen av skandaler 
och accelererande prisökningar, särskilt 
på mat, är en uppenbar huvudvärk för re-
geringen.

Avslöjanden
Det gångna årets korruptionsdebatt i 
Tanzania har som jag upplevt den sön-
derfallit i två distinkt olika skeden. Det 
första upplevde vi i höstas. Misstankar 
vädrades, avslöjanden publicerades, op-
positionen opponerade. Regeringen var 
däremot påfallande reaktiv, och defensiv. 
Flera av oss ambassadörer tog upp detta 
i enskilda samtal men också offentligt – 
uppmanade regeringen att respondera på 
det som sades och skrevs. Ge sin version, 
inte bara tiga, ge undvikande svar eller 
mana till ”patience” i avvaktan på att re-
levanta myndigheter skulle göra sitt. 

Politiskt ansvar utkrävs
Ett andra skede inleddes ungefär vid års-
skiftet – jag skrev en hel del om det i mitt 
förra nyhetsbrev. Politiskt ansvar började 
utkrävas på det sätt som man förvän-
tar sig av demokratier. De tre ministrar 
som tvingades avgå i början av februari 
fick senare sällskap av ytterligare en. 
Parlamentets nu pågående budgetsession  
har fortsatt i samma anda med en öppen 
debatt och frispråkiga inlägg inte bara 
från oppositionen utan också från kritiska 
och självständiga ledamöter från reger-
ingspartiet. Frågor om maktmissbruk och 
korruption står i centrum för en tanza-
nisk, demokratisk process.

Parlamentsreformer
Till det positiva hör också reformerna 
i och av parlamentet, något som bidrar 
till det ökade självförtroendet bland dess 
ledamöter och kommittéer. Talmannen 
spelar här en central och pådrivande roll. 
En av flera viktiga förändringar är att det 
nu finns tre utskott som har i uppdrag 
att granska olika delar av regeringsap-
paraten – samtliga tre under ledning av 
parlamentsledamöter från oppositionen. 
Makten är inte längre en och odelbar. Det 
gör det successivt svårare att missbruka 
den.

Juridiskt ansvar?
Det saknas förvisso inte frågetecken. 
Många tanzanier undrar t ex med viss 
rätt om och när juridiskt ansvar skall 
utkrävas. Skall ingen ställas inför rätta 
om pengar har försvunnit?  Ekonomisk 
brottslighet är visserligen svår att utreda 
också i rikare länder, men trovärdigheten 
i kampen mot korruptionen påverkas i 
hög grad av hur detta till sist hanteras.

Vad gör Sverige mot korruptionen, 
vad kan vi göra? Vi är en del av en väl 
fungerande budgetstödsgivargrupp som 
för en nära dialog med den tanzaniska re-
geringen, inte minst om dessa frågor. Vi 
ger via Riksrevisionen och Sida ett up-
penbart framgångsrikt stöd till National 
Audit Office som spelar en central roll 
i kampen mot korruptionen.  En ny lag 
har för övrigt just antagits av parlamentet 
som stärker riksrevisionens oberoende. 
Sverige kommer också fr o m i höst att 
leda den gemensamma arbetsgrupp där 
biståndsgivarna samarbetar i stödet till 
korruptionsbekämpning.

Stärkt pressfrihet
Men det kanske viktigaste enskilda bidrag 
Sverige givit, ger och kan ge på det här 
området handlar om mediafrihet, offent-
lighetsprincip och rätt till information. 
Inte minst vårt stöd till Media Council 
of Tanzania och de regionala pressklub-
barna – alla centrala aktörer i den utveck-
ling av pressfriheten och undersökande 
journalistik vi sett på senare tid. Vi skall 
fortsätta så.

Maktdelning på Zanzibar 
Den andra stora fråga som satt sin prägel 
på detta mitt första år i Tanzania är de 
utdragna förhandlingarna om maktdel-

ning på Zanzibar – för närvarande fast i 
en återvändsgränd som oroar oss alla. Jag 
tror – som jag också sade i en intervju i 
Daily News den 6 juni – att det krävs ett 
nytt ingripande av president Kikwete för 
att dödläget skall kunna brytas. Det har 
ändå gjorts en hel del framsteg i riktning 
mot en koalitionsregering ”of national 
unity”. Men de sista stegen mot en upp-
görelse måste tas nu, inte när 2010 års 
val börjar närma sig.

Höstens program
Efter en intensiv slutspurt de senaste 
veckorna, med nationaldagsfirandet som 
höjdpunkt, ser jag fram emot en lite lug-
nare period på den svenska västkusten i 
juli. När jag återkommer i augusti så skall 
vi bl.a. avtacka  biståndsrådet Torbjörn 
Pettersson som lämnar oss för att bli ge-
neralsekreterare i Svenska Afghanistan-
kommittén. Vi skall samtidigt välkomna 
hans efterträdare Erik Korsgren, som är 
väl förtrogen med Tanzania efter sina år 
här i mitten på 90-talet (jag träffade ho-
nom första gången just i Dar es Salaam 
1996).

Hösten rymmer också mycket annat 
– invigning av vårt honorärkonsulat på 
Zanzibar, en svensk handelsdelegation 
till Tanzania och Uganda i november, ett 
nytt budgetstödsavtal och förberedelser 
för vårt lokala EU-ordförandeskap fr o m 
januari 2009.

För att inte tala om Lucia-firandet på 
residenset i december. Men än är det 
långt dit. Trevlig sommar!

2008-06-30 Staffan Herrström

*****
Staffan Herrström skriver alltsomoftast i 
de lokala tidningarna. Bl a i The Guardian 
den 12 maj där han reflekterade över sina 
första nio månader i landet 
”My experiences in Tanzania”

Fortsättning nästa sida
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Fortsättning

Nedan följer ett utdrag ur ett 
tal av Ambassadör Herrström 
vid Nationaldagsfirandet på 
residentet i Dar:

. . . Since many of us are dealing with de-
velopment cooperation we tend to focus 
very much on that part of the Swedish-
Tanzanian relation. What Sweden gives 
and has given Tanzania.

But I want to highlight the other angel 
of this relation: Everything that Tanzania 
gives and has given to Sweden.

There is what you might call a software 
aspect of this: real friendship between 
thousands and thousands of individuals, 
women and men, from NGO:s, universi-
ties, churches, private business, aid pro-
fessionals. One of my colleagues having 
recently arrived in this country described 
what I also heard much of myself: Are 
you moving to Tanzania—how nice, I 
know a guy having worked there. . . 

You can even be greeted in Swedish 
while coming here, passing the gate at 
the airport. Some of us Swedes are often 
quite bad at greetings—we ought to learn 
from here.

Another colleague highlighted the 
role Tanzania has played for generations 

growing up during the 60’s and 70’s— 
Tanzania being the country placing Africa 
on our world map. Tanzania providing 
knowledge and in depth understanding 
of the African context to so many Swedes 
—students and non students alike.

I remember myself—showing solidari-
ty in trade in my youth was identical with 
buying Tanzania coffee . . .

And not to forget how we as Swedes 
and citizens of the global community 
benefit from the heritage of the amazing 
nature and culture of this fantastic coun-
try.

But there are also hardware stuff: 
Scania trucks, the mutually profitable 
Swedfund-investment in Twiga Cement, 
Ericsson having got 50% of the market 
for mobile systems. Hundreds, maybe 
thousands, of Swedish academicians 
having based their studies and thesis’ 
on research in Tanzania together with 
Tanzanians. The well profiled Swedish 
hiv/aids-research started twenty-two 
years ago—not in Sweden, it started here 
in Tanzania.

That is my message: We are grateful 
for this relation, for what you have been 
giving to us and for what we have been 
able to achieve together. Let’s continue—
not exactly in the same way but building 
upon the history we have together from 

Barbro Johansson and Olof Palme, adapt-
ing to new circumstances. Sweden as part 
of Europe, Tanzania as part of Africa —
now even chairing the African Union. 

I think we can do a lot. Let me just 
stress one area of major importance and 
of strong personal engagement from my-
self: free media, transparency and im-
proved right to information for ordinary 
citizens, Tanzanian women and men.

We have a history together; we certain-
ly have an exiting future together.

*****

Det finns nu ett alldeles nytt svenskt  
honorärkonsulat i Zanzibar som fö-
restås av Bente Said.
Besöksadress
Sveriges konsulat, House 63/37/7, 
Lumumba, Saateni, Zanzibar
Postadress
Sveriges konsulat, P.O. Box 3046,
Zanzibar
Kontakt
Telefon: +255 777 170 471
Fax: +255 24 22 31 18 17
E-post: bentesaid@hotmail.com
Öppettider
Måndag - fredag 08:30-10:30 

“Now make way for us”

In the development aid business there has been a persistent, and very de-
pressing myth that much of the infrastructure built in rural Africa in the 
1970-ties and 1980-ties financed by the West, turned to dust, as soon as 
the donor left. Water pumps would cease to function, reservoirs would fill 
with sediment, access roads would crumble, there would be no funds for 
repair. Final evaluations concluded wearily that projects as built were not 
sustainable, and that we had only have to wait a few years before the site 
had returned to the bush (like the ruins of Angkor Wat).

A recent study1 of water and sanitation 
schemes in Tanzania and Kenya, support-
ed by Norwegian development aid gives 
a complete lie to this myth. It shows that 
between 70% and 90% of the schemes 
built between 20 and 30 years ago are 
still working well. Almost all the Village 
Water Committees and Village Water 
funds established during the 1980-ies are 
working perfectly—without any donor 
intervention whatsoever. And this is long 
after the projected physical life of the 
schemes was over.

– A lesson in sustainability from Tanzania

Remote and poor Regions
Kigoma and Rukwa are two of the re-
motest of Tanzania´s 20 regions. They 
are situated in the far west of the coun-
try, bordering Lake Tanganyika. They 
are between 1,000 and 1,500 kilometres 
from the national capital, Dar-es-Salaam. 
Because of their remoteness and poor 
communications they are amongst the 

1 TRANOR International Ltd., “Fictions Facts and 
Future: NORAD´s assistance to water supply and 
sanitation development in Tanzania and Kenya dur-
ing the 70s, 80s and 90s”, Oslo, November 2007
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poorest of Tanzania´s regions. They are 
also some of the most rural regions of 
Tanzania. With a combined population of 
about 3.3 million they have a population 
density of about 30 per square kilometre, 
well below the average for sub-Saharan 
Africa. 

Thirty years ago these regions were 
even less accessible and poorer. For this 
reason the Government of Norway which 
had been a supporter of Nyerere´s African 
socialism almost since independence in 
1961 decided to provide large scale as-
sistance to the water and sanitation sec-
tors in Kigoma and Rukwa Regions. 
Norway wanted to concentrate on the 
country´s poorest regions, and the rural 
poor. Providing fresh drinking water and 
sanitation was seen in the late 1970-ties 
as a key to development.

Between 1979 and 1990 the Govern-
ment of Norway supported the construc-
tion of over 2,800 water points and 562 
water- and sanitation schemes in hun-
dreds of small villages in Kigoma and 
Rukwa regions. In many cases these were 
ground water wells fitted with pumps, or 
protected springs. This was a truly enor-
mous undertaking in the very heart of the 
African continent.

The logistics were daunting. In area, 
the two regions were over 80% the size 
of England. They did not have one tarred 
road between them. Truck driving times 
from Dar-es-Salaam to the regions were 
between 5 and 10 days on some of the 
worst roads in Africa. Large chunks of 
the regions were infested with malarial 
mosquitoes and tse-tse fly (sleeping sick-
ness) and the levels of education were ru-
dimentary. 

Water Master Plans
But the Norwegians set to with a will, 
importing trucks, drilling equipment and 
tractors and building staff housing. Two 
regional water master plans were pre-
pared and up to 50 Norwegian expatri-
ates were imported to plan and help im-
plement the schemes, many of them over 
200 kilometres from the district centre 
with almost no road connection at all. 

But by 1990 Norway seems to have run 
out of steam and lost interest in continu-
ing support. For this they were severely 
criticised by a 1995 Evaluation, but 
Kigoma and Rukwa regions were quietly 
forgotten by the Norwegians at least and 
left to their own devices. 

Doubts about the outcome
Many of us who worked on the water 
schemes 25 years or more ago have often 
wondered what became of them. All of 
us had assumed that the schemes had run 
for a few years and then stopped for good 
for lack of materials, parts or financing. 
Those who had been left in charge were 
mainly well-intentioned villagers with 
a modicum of formal education. How 
could it have been otherwise?

Astonishing achievement
In fact we were wrong, very wrong. The 
study found that between 65% and 74% 
of investments in Rukwa region were still 
operating and in daily use, and 100% of 
the Village Water Committees and 94% of 
the Village Water Funds were still in op-
eration. In Kigoma region between 76% 
and 78% of investments were still work-
ing and in daily use and 95% of Village 
Water Committees and 95% of Village 

Water Funds were operating. The author 
of the study, Oddwin Skaiaa who visited 
the schemes in the field describes these 
figures as: “ … an astonishing achieve-
ment …”. 

But what about the Tanzanian gov-
ernment? What was their role in all 
this? Was it not up to them to keep the 
schemes running?  Well, yes it was. But 
the truth is that the Government´s reach 
in remote and poverty-stricken areas like 
this is very limited indeed. It collects 
very little tax, it has very few trained 
staff, it has few vehicles, little fuel. What 
sort of service can they hope to offer a re-
mote fishing village on Lake Tanganyika, 
eight hours on back-breaking roads from 
the district centre? Not much, apart from 
he occasional intervention by a District 
Water Engineer. 

Self reliance
And this in fact is probably the explana-
tion for this astonishing achievement. 
Villagers in remote areas of African 
countries are really beyond the reach 
of Government, and they know it. They 
are on their own. So when a beneficent 
donor comes along, sticks around for 10 
years and then pushes off at short no-
tice, the villagers know what to do. They 
have to cope on their own, as they al-
ways have done in Africa. They know the 
Norwegians are not coming back, they 
know their Government does not have 
the resources to help. If they want their 
families to have fresh drinking water then 
they have to keep the schemes they have, 
running, come what may. They have to 
organise finding the cash, locating the 
parts, repairing the schemes and keeping 
then running. In rural Tanzania if they do 
not do it, no one else will, and they know 
it. Credit is also due to the appropriate 
designs and the system of community 
participation which seems to have lasted 
longer than anyone expected. 

Few donor agencies appear to have 
solved the paradox of “sustainability”. 
What will happen to our programmes 
when we withdraw, they ask plaintively?  
“Collapse”, is their standard response. 
“Not at all” says the African villager: 
“Thanks for the memory. Now make way 
for us”.

January 6th 2008 Michael Fergus

Michael Fergus is an economist and 
partner in Nordic Consulting Group AS, 
Norway.

He has been working extensively in  
Tanzania including in these water 
projects in Kigoma and Rukwa Regions.

Small village water-tower and domestic water-drawing point as per standard draw-
ings of Water Development & Irrigation Division, WD & ID, in the early 70-ties.

Photo: L.Asker
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Tanzania och klimatet
Tanzania deltar aktivt i det globala klimatarbetet och har undertecknat FNs 
Kyotoavtal. Som ett fattigt utvecklingsland bidrar landet mycket marginellt 
med klimatgaser men blir ett av de mest drabbade vid de klimatföränd-
ringar som redan har börjat  märkas. Tanzania har inga bindande krav 
på energieffektivisering eller andra åtgärder men Kyotoavtalet skapar nya 
möjligheter till finansiering av energiprojekt som tidigare varit olönsamma. 
Tommy Månsson som arbetar som klimatrådgivare i bl.a. Tanzania ger 
en översikt över hur klimatfrågorna alltmer kommer att påverka landets 
utvecklingspolitik.

I likhet med de flesta andra utvecklings-
länder så drabbas Tanzania hårt av de 
pågående globala klimatförändringar-
na. Och det är en utveckling som redan 
märks. Det mest påtagliga ser man redan 
när man flyger in över Kilimanjaro där 
glaciären nu bara täcker en mycket liten 
del av bergets topp. Om 15-20 år kan den 
vara helt borta varnar forskarna. 

Från mätningsresultat från de senaste 
trettio åren kan man vidare notera en 
kraftig minskning av vattennivåerna 
för de stora sjöarna Lake Victoria, Lake 
Tanganyika och Lake Manyara, samt en 
ökning av medeltemperaturen och en 
ökad frekvens av torkperioder. Dessa kli-
matförändringar har påverkat samhället 
på många sätt. Ett av de mer påtagliga 
är att man inte uppnått den ekonomiska 
BNP-utvecklingen på 7% för 2006/07 
som planerats utan endast 6%. Detta be-
ror främst på den omfattande torka som 
landet drabbades av och som ledde till 
matbrist och elbrist orsakad av sinande 
vattenmagasin i Kidatu, Mtera och andra 
vattenkraftverk. Man har också noterat 
att malaria nu etablerats på platser som 
tidigare varit förskonade från denna sjuk-
dom. Det är därför tydligt att klimatför-
ändringarna underminerar ansträngning-
arna att uppnå FNs milleniemål och att 
det finns en stor risk att de senaste årtion-
dens utvecklingssatsningar kan komma 
att spolieras med åtföljande fattigdoms-
ökning som resultat. 

Ny klimatplan
Tanzanias regering tog under förra året 
fram en ny klimatplan, the National 
Adaptation Programme of Action (NAPA), 
som har blivit ett centralt planerings-
dokument för en rad åtgärder. Den cen-
trala visionen i NAPA är att identifiera 
centrala och viktiga klimat-förbättrande 
åtgärder som också kan leda till hållbar 
utveckling. Tidsperspektivet i NAPA är 
30 år och fokuserar främst på anpass-
ningsåtgärder eftersom möjligheterna att 

minska utsläppen av växthusgaser är yt-
terst begränsade.

NAPAs analyser bygger framförallt på 
en rad antaganden baserade på interna-
tionella modellstudier eftersom man sak-
nar lokala data i stor utsträckning. NAPA 
anger 14 huvudåtgärder totalt varav föl-
jande är av central betydelse:

Effektivare vattenanvändning
Utveckling och utbyggnad av förny-
bar energi såsom vind, sol och bio-
diesel
Skogsprogram för minskad avskog-
ning och ökande trädplantering
Upplysningskampanjer på bynivå för 
att öka medvetenheten om förebyg-
gande hälsovård

Arbetet i Tanzania med klimatförebyg-
gande åtgärder har i likhet med de flesta 
andra afrikanska länder just startat. Det 
innebär att klimatpolitiken är komplex 
och ansvarsgränser oklara. Det finns för-
stås en omfattande kunskapsbrist på de 
flesta plan i samhället, alltifrån centrala 
myndigheter, företag och lokala organi-
sationer och enskilda. Trots detta så har 
regeringen dock börjat agera, t.ex genom 
att genomföra informations- och utbild-
ningssatsningar riktade mot olika mål-
grupper. Exempelvis så har under senaste 
året ett antal seminarier genomförts för 
parlamentsledamöter. I detta arbete bidrar 
också ett antal frivilligorganisationer så-
som TaTEDO och Agenda for Sustainable 
Development samt universitetet i Dar es 
Salaam.

En stor del av de klimatsatsningar 
som genomförs i Tanzania är ett resultat 
av biståndsinsatser. Såsom ofta är fal-
let så flockas biståndsgivarna i landet 
när nya problemområden identifieras. 
Klimatområdet utgör inget undantag. 
För närvarande är ett tjugotal olika gi-
vare involverade i olika klimatrelaterade 
program. Till detta kommer en stor rad 
olika frivilligorganisationer (NGOs) som 

•
•

•

•

genomför olika klimatprojekt. Tanzania 
deltar också i en rad olika regionala 
och globala nätverk och samarbeten. 
Sammantaget gör detta att det råder en 
brist på koordinering och att en hel del 
dubbelarbeten förekommer trots ökande 
koordineringsansträngningar från givar-
länderna. 

Inga reduktionskrav men nya 
finansieringsformer
Kyotoavtalet ställer inga krav på Tanzania 
att landet ska minska sina utsläpp av kol-
dioxid eller andra klimatpåverkande ga-
ser. Landets bidrag till de globala utsläp-
pen är också minimal. Det innebär dock 
inte att det inte finns potential till effek-
tiviseringsåtgärder i landet. För att stimu-
lera att denna potential utnyttjas så inne-
håller Kyotoavtalet en mekanism som 
kallas Clean Development Mechanism 
(CDM). Genom mekanismen erbjuds för-
delaktiga finansieringsvillkor för projekt 
som minskar utsläpp av växthusgaser 
samt bidrar till hållbar utveckling. Hittills 
har dock denna möjlighet inte kommit 
att utnyttjas i någon större utsträckning i 
Tanzania och andra afrikanska länder.

Afrika har hittills endast lyckats få ca 
60 projekt godkända av FNs klimatbyrå 
(UNFCCC). Och de flesta av dessa är 
lokaliserade i Sydafrika. Detta ska jäm-
föras med de drygt 3 000 CDM-projekt 
som är på gång i olika delar av världen. 
De länder som har lyckats bäst och har 
flest godkända projekt är Kina, Indien 
och Brasilien.

Ett av de största problemen hittills för 
de fattigaste länderna är att hitta grund-

En soptipp i Dar es Salaam (Mtoni land-
fill) blev Tanzanias första CDM projekt.
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finansieringen för sina projekt. De stora 
bankerna är fortfarande avvaktande. Ett 
undantag är dock Fortis bank som nyligen 
börjat samarbeta med UNDP i Tanzania 
med syfte att trygga finansieringen av 
lämpliga CDM projekt.

Soptipp blev Tanzanias första 
CDM projekt
Tanzania har hittills endast ett godkänt 
CDM-projekt – Mtoni landfill i Dar es 
Salaam. Projektet innebär att man tar till-
vara den metangas (s.k. deponigas) som 
finns lagrad i den gamla soptippen. I an-
nat fall skulle gasen bara läcka ut till at-
mosfären och bidra till de globala klimat-
förändringarna.

Soptippen som stängdes 2007 beräknas 
innehålla 18 miljoner ton fast avfall. I ja-
nuari 2008 invigdes CDM-projektet som 

utvecklats i samarbete med en italiensk 
projektutvecklare. Investeringskostnaden 
uppgår till 1,5 million Euro. Projektet ger 
en besparing av 200 000 ton koldioxid 
per år som inte släpps ut till atmosfären, 
samtidigt som det ger 2,5 MW el. Således 
en utmärkt win-win lösning.

Nästa projekt som ligger för godkän-
nande är ett skogsplanteringsprojekt. 
Bland andra projekt som planeras kan 
nämnas en vindkraftspark i Singida och 
bränslebyte från olja till sisal i några in-
dustriella anläggningar.

Vad gör Sverige?
I Sidas stöd till Tanzania är energiom-
rådet ett nyckelområde sedan många år. 
Under de senaste åren har också de glo-
bala klimatfrågorna alltmer kommit att 
influera det svenska biståndet.

Ett exempel på ett nystartat svenskt kli-
matbistånd är Energimyndighetens arbete 
med kapacitetsbyggande för att få igång 
fler CDM-projekt. Arbetet sker i samar-
bete med Sida och Energiministeriet i 
Tanzania och omfattar också liknande in-
satser i Kenya och Uganda. Den typ av 
projekt som kan komma att ingå i sam-
arbetet omfattar exempelvis byggande 
av förnybar energiproduktion som vind-
kraft och solenergi, energieffektivisering 
inom cement- och sockerindustrin och 
utnyttjande av metangas från soptippar. 
Genom Kyotoprotokollets s.k. flexibla 
mekanismer (CDM) erbjuds fördelak-
tiga finansieringsvillkor för denna typ av 
projekt genom att den industrialiserade 
världen genom internationella klimatav-
tal nu börjar handla med utsläppsrätter. 
Detta innebär att exempelvis en grupp 
bönder i Tanzania kan få betalt för att 
plantera skog i stället för att skövla den 
och att små lokala vindkraftsbolag runt 
Victoriasjön kan få betalt inte bara för 
den el som kan säljas utan att man också 
får betalt för den koldioxid som inte ge-
nereras (jämfört t.ex. med ett motsvaran-
de dieselaggregat). 

Samarbetet omfattar stöd till lokala 
projektutvecklare och potentiella projekt-
ägare med syftet att dessa ska utveckla 
affärsplaner och ordna finansiering, såväl 
genom traditionella banklån som genom 
s.k. CDM-finansiering för ett antal kon-
kreta projekt inom prioriterade sektorer. 
För att höja medvetenheten och kompe-
tensen hos andra aktörer och inte minst 
banker och finansieringsinstitut kommer 
också att genomföras ett antal seminarier 
och workshops.

Tommy Månsson

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

Kilimanjaros glaciär smälter i en oroande takt. Så här lite av den fanns kvar den 30 
juni 2008. Forskarna varnar för att glaciären har försvunnit helt om 15-20 år.
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Ett utbytesprojekt
S:t Eriks Gymnasium – Karagwe Secondary School
Sedan 2003 har S:t Eriks Gymnasium i Stockholm en grupp elever och 
lärare som på fritiden förkovrat sig i kunskaper om Östafrika, speciellt 
Karagwe-distriktet  i nordvästra Tanzania.

I detta enkla hus startade visionären 
Joseph Seikiko sommaren 2007 sin ra-
diostation, Radio FADECO. Härifrån 
går också  den trådlösa länken till 
KARASECO som gör att skolan har till-
gång till Internet i en annars mycket iso-
lerad del av Tanzania.

Foto: L. Asker

Det kombinerade biblioteket och datasalen på KARASECO. Joseph Seikiko har byggt 
ett nät av ett 20-tal gamla datorer från Sverige och Danmark.               Foto: L. Asker

En av lärarna (Lisa Eklöv) gjorde sin för-
sta lärarpraktik på Karagwe Secondary 
School som stipendiat utskickad av 
svenska kyrkan. 

Det var därför naturligt att S:t Eriks 
Gymnasiums afrikagrupp, sedan ett tidi-
gare inlett samarbete med Zimbabwe bli-
vit ohållbart på grund av politiska orolig-
heter, riktade blickarna mot KARASECO. 
http://karaseco.tripod.com 

Tredje resan till Karagwe
I påskas (14 – 31 mars 2008) be-
sökte gruppen denna skola för tredje 
gången. Karaseco har besökt S:t Eriks 
Gymnasium två gånger (2004 och 2006). 
Vid varje besök har datorer burits med i 
bagaget. Successivt har Karaseco med 
vår hjälp blivit allt mer datoriserat. I sam-
ma takt har möjligheten till snabb kom-
munikation ökat. 

Just nu ligger Internet nere men sko-
lan hoppas på en egen parabol så att de 
skall slippa vara beroende av servern vid 
FADECO (en jordbruksorganisation för 
hållbar utveckling i trakten som hittills 
varit länk till nätet) (www.fadeco.org).

Radio FADECO
Vid vårt senaste besök var det en fröjd att 
kunna konstatera hur trakten på de fem år 
som vi haft kontakt gjort stora framsteg i 
framför allt den tekniska utvecklingen.

T. ex. har ca 40 nya Upper Secondary 
Schools startat i distriktet. FADECO har 
numera också startat en lokalradiostation 
som betjänar hela nordvästra Tanzania 
med nästan sju miljoner lyssnare. www.
telecentre.org/en/news.detail/38228

RADIO FADECO har som syfte först 
och främst att höja kunskapsnivån inom 
HIV/AIDS, jordbruk, trädplantering 
(=”agroforestry”) och andra frågor re-
laterade till hållbar utveckling. Sedan 
det kommit att bli enda radiostationen i 
området har dess inriktning breddats till 
att gälla även nyheter och underhållning 
(musik). Stationen sänder dygnet runt.

Gruppen fick nöjet att medverka i ett 
timslångt program om utbytet mellan de 
båda skolorna. Vi kunde sedan konstatera 
att ”ALLA” hade hört programmet, trots 
att det sändes på en svår tid (kl. 11.00 på 
förmiddagen). Det skulle repriseras flera 
gånger senare.

Denna radiostation har betytt och be-
tyder mycket för regionens utveckling. 
Så har de t.ex. varje torsdagseftermiddag 
upplysningsprogram om HIV/Aids.

Ömsesidigt utbyte
Det ömsesidiga utbytet med KARASECO 
betyder mycket för de deltagande elever-
nas utveckling och syn på tillvaron. 

Tanzanierna får se och uppleva en an-
norlunda och friare umgängesstil och 
attityd i relationen mellan elever och lä-

rare. Svenskarna får se en arbetsdisciplin 
och ett sug efter kunskaper och utbild-
ning som de inte viste fanns. Eller som 
en elev från S:t Erik uttryckte det: ” Här 
har jag fått uppleva hur allt det som vi 
gnäller över hemma (läxor, tidpassning, 
läroböcker, prov m.m.) visar sig vara de-
ras dröm.”

Projektets framtid säkrad
Birger Haglund, som startade Afrika-
gruppen år 1993, gjorde denna gång sin 
sista resa (OBS! i tjänsten) före pensio-
neringen. Han lämnar nu över till sin kol-
lega Leif Lorentzon att tillsammans med 
Lisa Eklöv driva projektet vidare. Leif 
Lorentzon är svensklektor, expert på afri-
kansk litteratur och van Afrika-resenär. 
En mycket lämplig efterträdare med an-
dra ord.

Gruppens arbete är numera så väleta-
blerat på S:t Eriks Gymnasium att dess 
kostnader finns med i budgeten (visserli-
gen blygsamt men ändå!).

Därför finns nu planer för framtiden att, 
som vissa andra skolor redan gör, inte-
grera detta internationella arbete i kurser 
(t.ex. naturkunskap och svenska C) och 
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Selma Lagerlöf inspirerar barnlitteratur i Tanzania
Författaren Edwin Semzaba är vin-
nare i Sida:s stora tävling i barnlit-
teratur.  Inspiratör var hundraårsju-
bilerande Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. 
Edwin Semzaba kommer till Sverige 
och WALTIC-kongressen för att be-
rätta om sin bok och om skapandets 
villkor i dagens Tanzania.

Målen med Sida:s satsningar inom kultur 
och medier är att bidra till förutsättning-
arna för människor att ta del av kulturell 
frihet och mångfald. Det är en av anled-

ningarna till att Sida stöttat en litteratur-
tävling initierad av svenska ambassaden 
i Tanzania. Utmaningen var att skriva en 
historia för barn tio år och uppåt, som i 
lagerlöfsk anda, skildrar Tanzania, dess 
olika regioner, platser och historik. 

Den vinnande historien, Majaliwas 
tum-piano, skriven på swahili av författa-
ren Edwin Semzaba, handlar om pojken 
Majaliwas äventyr i sökandet efter sitt 
bortrövade musikinstrument. 

– Spännande böcker stimulerar till 
läsning och främjar läskunnigheten. I 
Tanzania behöver barnen – och även vux-

na – mer litteratur av den sorten, säger 
Hans Persson, undervisningshandläggare 
på Sida.

För mer information om Children’s 
Adventure Book Writing Competition i 
Tanzania, kontakta Hans Persson på tele-
fon 070/252 42 53.

Se även www.sida.se för ytterligare 
information och fler programpunkter på 
WALTIC i samarbete med Sida. 

Läshungriga Form �-elever läser Selma Lagerlöf. Halva klass-
sen syns på bilden. Skolan har byggts och drivs av Lutherska 
kyrkan med bl a stöd från Danmark.                Foto: B. Haglund

Besök på Josephs jordbruks- och teknologicentrum, Eden Multi 
Purpose Training Centre i Nyakasimbi under uppbyggnad fyra 
mil söder om Karagwe.                                    Foto: B. Haglund

 Sovsal för pojkar på KARASECO.
Foto: B. Haglund

Lisa Eklöv leder en lektion om HIV/AIDS tillsammans med elev-
er från S:t Eriks Gymnasium.                           Foto: B. Haglund

på så sätt minska arbetsbördan för de en-
gagerade lärarna genom att låta detta ut-
byte bli en del av undervisningen. Hittills 
har allt varit frivilligt oavlönat arbete på 
fritiden, vilket känns ohållbart i längden. 
Detta kommer förhoppningsvis också att 
innebära större stabilitet och ett minskat 
beroende av bidrag från olika fonder, vil-
ket hittills varit stommen i finansieringen 
av detta internationella arbete.

Universitet planeras i Karagwe
Det finns långt framskridna planer på 
att bygga ett stort nytt universitet i an-
slutning till KARASECO. Vi har fått se 
ritningar. Tanzanias president har besökt 
Karaseco och lovat lägga grundstenen 
vid en ceremoni i januari – februari 2009.  
Dessa planer gör att vårt projekt får ny 
luft under vingarna och känns som något 
av en spjutspets in i framtiden. 

Habaris läsare kan därför med allra störs-
ta säkerhet se fram mot en fortsättning på 
den här artikeln i form av rapporter och 
reseberättelser.

S:t Eriks gymnasium i april 2008 
Birger Haglund
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Missionären Gunvor Debora Brycke avled i juli 2008, 72 år gammal

Sverige hade Gunvor bara börjat på det 
som skulle bli hennes livslånga och väx-
lande arbetsperiod. Hela tiden gick hon 
vidare, från undervisning till kvinnoar-
bete, från att vara det lutherska stiftets 
ärkefixare till att bygga upp och driva 
Huyawa, arbetet för föräldralösa barn.

Gunvor har ställt obekväma frågor och 
har sökt efter och haft omsorg om de för-
lorade fåren. Visst var det hon som hit-
tade Joel Balabaleba som försvunnit i nå-
gon by i Karagwe. Visst var det hon som 
gick raka vägen till militärhögkvarteret 
i Dar es Salaam för att skaffa madras-
ser till Ndolagesjukhuset. Hon har tagit 
till ångvältsmodellen när det har behövts 
men hon har också haft en klarsyn och ett 
bultande hjärta för dem som sökt hennes 
hjälp.

Därför var det helt logiskt att Gunvor 
krönte sin arbetsperiod i Buhaya med att 
som pensionär bygga upp Tumaini, ett 
center för gatubarn, (stött av SVETAN). 
Där har hon mycket konkret arbetat med 

att skapa möjligheter för en framtid för 
de allra mest utsatta barnen och ungdo-
marna. 

Vi som just har varit i Bukoba vet hur 
många som har Gunvor att tacka för att de 
har fått ett bättre liv. Det var också många 
som längtade efter att få se henne igen ef-
ter flera månaders bortovaro på grund av 
sjukdom. En månad före sin död gjorde 
Gunvor sitt sista besök i Tanzania.

När Gunvor kom till Bukoba fick hon 
vänja sig vid att kallas Debora. Det var 
profetiskt, när domprosten inte kunde 
säga Gunvor utan valde hennes andra 
namn som han kände bättre till. Debora 
var en gammaltestamentlig profetissa 
och domare. ”Hon brukade sitta under 
Debora-palmen och Israels barn drog dit 
upp för att hon skulle skipa rätt.” Gunvor 
Debora kunde inte ha fått ett mera pas-
sande namn.

Birgitta och Per Larsson

Gunvor Brycke och vi kom till Bukoba 
ungefär samtidigt i början av 1970-talet, 
unga och ganska oerfarna. Sakta men sä-
kert fostrades vi av kyrkans ledare, med-
arbetare och vänner. När vi efter sex år 
tyckte att det var dags att återvända till 

Debora Brycke initiativtagare till Tumaini 
Children’s Center i Bukoba.
Foto: M. Wernefeldt/IKON

Tingatingautställning på GalleriLi i Skärkind
GalleriLi ligger på kyrkbacken i Skärkind 
två mil från Norrköping, två mil från 
Söderköping och två mil från Linköping. 
Söndagen den 24 augusti, invigde Jocob 
Msekwa från Tanzaniska ambassaden en 
Tingatinga-utställningen som kommer att 
finnas där fram till den 21 september.

Jocob Msekwa menade att utställning-
en är ett sätt att sprida Tanzanisk kultur, 
det stärker banden mellan Tanzania och 
Sverige och att så många människor hade 

kommit till utställningen visade också att 
det finns ett stort intresse för Tingatinga 
och afrikansk konst. 

Utställningen är en av flera idéer som 
Rubuni och jag har diskuterat under fle-
ra år tillsammans med flera av konstnä-
rerna knutna till Tingatinga Cooperative 
Society i Dar es Salaam. Fortsättningen 
på vår plan är att om ett eller två år an-
ordna en workshop med konstnärer från 
Tanzania och Sverige. En arbetande 

workshop men där också en diskussion 
om vad ”copy right” betyder för konst-
närer i Sverige och för konstnärer från 
Tingatinga cooperativet. 

Om ni vill veta mer om utställningen 
går det bra att maila marianne.nilsson.
wallin@folkbildning.net eller ringa på te-
lefon 011-392883.

Marianne Nilsson Wallin 
Foto: Pehr Hasselrot 



Habari 3/�008 - sid �3

Ihuhsi visas upp i FN-
högkvarteret 
I maj hade FNs ”Commission for 
Sustainable Development” ett möte i 
New York, som ett led i uppföljnings-
arbetet efter Johannesburgkonferensen 
2002. Sverige (regeringen genom 
Jordbruksdepartementet) ordnade då ett s 
k ”Side Event” där man presenterade vad 
som hänt i Victoriasjö-partnerskapet (som  
officiellt registrerades i Johannesburg). 
Det hölls tal av representanter för EAC 
och regeringarna i Sverige, Uganda, 
Tanzania och Kenya – och man visade en 
kort film om situationen vid Victoriasjön 
med ett slags ”bildcollage” av problemen 
och av exempel på pågående ansträng-
ningar bland vanligt folk för att komma 
tillrätta med problemen. I den här fil-
men var Ihushi Development Centre 
(IDC) med som en illustration av vad 
som behöver göras för att ta tag i ung-
domsarbetslösheten. IDC presenterades 
som ett exempel på ett slags ”möjlighe-
ternas pedagogik”. Filmen har redigerats 
av ”Vänföreningen Ihushis” ordförande 
Inger Wibergh, i hennes kapacitet av fil-
mare/biståndskonsult. Beslutet att ta med 
IDC i filmen togs inte av henne utan av 
Lake Victoria Initiative på Nairobi-am-
bassaden.)

IDC som samarbetar med svenska 
Vänföreningen Ihushi har blivit utsedda 
till bästa civilsamhällesorganisationen i 
Mwanza-regionen. Detta bl a på grund av 
deras arbete för ungas engagemang och 
stöd till unga kvinnor. 

Tävlingen arrangerades av holländ-
ska biståndsorganisationen SNV i sam-
arbete med regionförvaltningarna i fyra 
regioner: Mwanza, Mara, Kagera och 
Shinyanga. Alla distrikt har fått anmäla 
kandidater och sedan har en jury granskat 
de olika kandidaterna. Magu District an-
mälde IDC. 

Satsningen på ungdomar och stödet till 
unga kvinnor är två av nycklarna bakom 
IDC:s framgångar, liksom ett starkt och 
demokratiskt ledarskap under ordföran-
den Emmanuel Buguba. 

Vänföreningen Ihushi samarbetar med 
IDC kring bl a ungdomscentret med en 
yrkesskola med 50 ungdomar, en för-
skola, stöd till kulturgrupper (bl a en 
ungdomskör), vuxenutbildningsstöd till 
kvinno- och odlingsgrupper, mikrokredi-

ter, ett omfattande hiv/aids-program, stöd 
till förbättrad vattenförsörjning m.m. IDC 
samordnar också ett nätverk av grund-
skolor i området, inriktat på miljöunder-
visning.

Medverksta´n trappar ner
Olle Wallin som tog över mycket av Tan-
zaniaimports verksamhet för några år se-
dan och har farit land och rike runt med 
sin rullande butik för rättvisare handel, 
trappar ner.

Han kommer att arbeta i Tanzania un-
der längre perioder från och med slutet 
av oktober 2008. De som vill beställa 
Africafe och Tanzania-te, kan göra det 
genom Jannat Wallin. Skicka e-post till 
jannat.wallin@tele�.se eller brev till 
Gussarvsgatan 1�A, 77� 30  Hedemora.

För övriga varor rekommenderar Olle 
hemsidan: www.varldsbutikerna.org.

Där ser man var närmaste Världsbutik 
finns. På samma hemsida ser man också 
när Olle är i Sverige och medverkar i en 
del aktiviteter.

Med SOL-hälsningar från Olle ”Babu” 
Wallin

Water hyacinths kills Lake Jipe
Residents of Mwanga district in the 
Kilimanjaro region are crying. One of 
their major sources of income is shrink-
ing away. Lake Jipe faces more demise 
now than it ever did. 

Water hyacinths are the latest addi-
tion to the various environmental fac-
tors that continue to eat up more parts of 
Lake Jipe, reducing both the size and the 
number of endangered  Tilapia fish spe-
cies. 

Lake Jipe, is a freshwater lake lo-
cated in the boarder between Kenya and 
Tanzania, and the only home for the en-

tire world population of the native Tilapia 
fish, known zoologically as, Oreochromis 
Jipe.

”Fishermen have packed in their lines 
and left for other places, the remain-
ing ones are a few locals trying their 
luck mainly because they have nowhere 
else to go,” Mohammed Juma a resident 
of Mwanga district revealed last week. 
Before the fish population declined, fish-
ermen and the surrounding communi-
ties earned a living by supplying fish to 
neighbouring vil-lages, Moshi town and 
when the season was good, fish from Jipe 
would be ex-ported to Kenya, Uganda 
and as far as Malawi and Zambia down 
south. 

A recent visit to the lake revealed mas-
sive growth of hyacinths adding up to 
varieties of other water plants that of 
late have been consuming up the water 
body at an alarming rate. Water chock-
ing growth is the major problem taking 
toll on a number of lakes and other still 
water bodies in the Northern zone at the 
moment. 

Lake Jipe is home to many water birds, 
including the Lesser Jacana and Purple 
Gallinule that are quite rare in Africa. The 
basin also hosts the Madagascar Squacco 
Herron, Black Herron, African Darter 
and African Skimmer. Sandwiched be-
tween the Pare Mountains range and the 
massive Kilimanjaro, Lake Jipe is also 
an eco-system to variety of other wildlife 
like the hippopotamus, otters, crocodiles, 
waterbucks and elephants. The northern 
half of the lake lies on the Kenyan side 
within the Tsavo West National Park 
famed for its huge elephant population 

Recent climatic changes coupled with 
human activities such as irrigation, defor-
estation and diversion in the area leading 
to increased silt at the feeder river mouth, 
the inflow has been drastically reduced 
leading to a multiplied effect on both the 
ecology of the ecosystem and the socio-
economy of the area. 

Preliminary research findings on the 
survival of Lake Jipe were to the effect 
that the lake would totally disappear in 
less than 10 years from now. Lake Jipe 
is fed mainly by rivers originating from  
Mt.. Kilimanjaro. The Kilimanjaro ex-
periences surface runoff from its eastern 
slopes which then feeds into the Lumi 
River and flows to Lake Jipe. 

It is a cross-country affair as the slopes 
of Mt.. Kilimanjaro are all in Tanzania 
while the Lumi River runs through the 
Kenyan territory, through Taveta before it 
enters the lake. 

Arusha Times, by Valentine  
Marc Nkwame. Sept. 8th



Tanzaniavänner i Hagaparken

Svetans tidigare ordförande mm Hatte Altvall,  
Mattias Frihammar och Mikaela Ståhl. Barnen kastar pil.

En lördag andra halvan av augusti sam-
lades ett 25-tal personer med anknytning 
till Tanzania i Hagaparken för picknick. 
Det var unga och gamla om varandra. Det 
var föräldrar med barn och barnbarn. 

Det började egentligen för ett år sedan 
då alla vi som arbetade i Dar es Salaam i 
slutet på 70-talet samlades med de barn 
som var med då för att återuppliva gamla 

minnen och äta och dricka gott. Det blev 
en lyckad fest, så vi beslutade att upprepa 
den, men under lite enklare former. Det 
blev picknick i Hagaparken.

Kretsen vidgades från 70-talssvenskar-
na till att alla med någon anknytning till 
Tanzania var välkomna. Var och en fick 
ta med sig det den ville äta och dricka. 
Slutresultatet blev som framgår av bilder-

na en samling med deltagare i åldrarna 
från 3 till 70 som lekte, åt och drack. Vi 
tror att vi kan upprepa det hela nästa år.

Pia och Bengt Eresund, Helena och 
Hans-Erik Altvall, Elisabeth Slånmark 
Strömberg, Folke Strömberg

Foto: Bengt Eresund


