
HABARI
INFORMATION OM TANZANIA 44 årg

Nr 2/2012

Ur innehållet: Joha trust och Mama Barbro, Svetan seminarium, Tumaini, Ekotruism, 
Vatten och kvinnor

Tema: Självständigheten 50 år



TIDNINGEN HABARI
utges av

SVENSK-TANZANISKA
FÖRENINGEN

SVETAN

REDAKTION e-post: habari@svetan.org
Lars Asker, redaktör tel 08-38 48 55, mobil 0705 85 23 10 
 Friherregatan 133, 165 58 Hässelby
Eva Löfgren tel 08-36 48 88, mobil 0702 11 98 68
Sten Löfgren tel 08-36 48 88, mobil 0708 90 59 59 
  fax 08-760 50 59
Folke Strömberg tel 08-91 73 27, mobil 0706 91 73 06 
 Årstavägen 113, 120 58 Årsta

PRISUPPGIFTER 2012
SVETAN-medlemskap inkl HABARI  300 kr
Familjemedlem exkl HABARI 50 kr
Ungdomsmedlemskap 150 kr
Prenumeration HABARI  250 kr
Enstaka HABARI 50 kr
(Äldre nummer pris efter överenskommelse)
Betala in korrekt belopp på SVETANs postgiro 35 95 50-1 
– ange på talongen vad som önskas.

SVETAN
www.svetan.org

BOX 22003
104 22 STOCKHOLM

E-post: info@svetan.org
Organisationsnummer 

802006-3635

***

STYRELSE
E-post: styrelsen@svetan.org

Fredrik Gladh, ordförande 
tel 08 - 647 08 87

Jon-Erik Rehn, vice ordförande 
tel 018 - 38 13 21

Harriet Rehn, sekreterare 
tel 018 - 38 13 21

Helena Stigsson, kassör 
070 - 33 513 906

Lars Asker, ledamot, Habari
Rehema Prick, ledamot

Liisa Riihimäki, ledamot
Helene Mikui Lind, ledamot

Johanna Andersson, suppleant
Gumborg Hanses, suppleant
Birgit Eriksson, suppleant

Daniel, suppleant

*

LOKALREPRESENTANTER

Gunilla och Ronny Lundberg
Storgatan 86, 903 33 UMEÅ

tel 090-12 97 92
Olle Wallin

Övermorjärv 14, 952 93 Kalix
tel mob 070-2255057
Torbjörn Klaesson

Lillmossev 49, 663 42 HAMMARÖ
tel 054-52 23 64
Rehema Prick

Åtorps Björkv. 7, 443 31 LERUM
tel 0302-154 13

TANDALA c/o Bo Sahlée
Mariedalsv 56 E, 217 45 MALMÖ

*

STÖDPROJEKT
Tumaini Children’s Center

Kontaktperson Katarina Beck-Friis
E-post: katarina.beck@comhem.se

*

TANZANIAS 
AMBASSAD
tel 08-732 24 30 /31

Näsby Allé 6, 183 55 TÄBY
E-post: mailbox@tanemb.se

www.tanemb.se

Kopior på enstaka HABARI-artiklar kan beställas från redaktionen – kontakta 
Lars Asker. Eftertryck eller utdrag ur artiklar får endast ske med författarens 
tillstånd. Citera oss gärna, men ange källan!

Myran Grafiska, Varberg 2012, ISSN 0345-437
Tryckt på miljövänligt papper

ORdFöRANdeNs 
spAlT

ÄMNESOMRÅDEN i tidigare HABARI

sid �—Habari �/�01�

2/01 Zanzibar
3/01 Utbildning, AIDS, Zanzibar
4/01 Swahili
1/02 Uhuru 40år, JOHA, skulptörproj
2/02 AIDS, IT, JOHA Trust
3/02 Bagamoyo, Missionssjukvård
4/02 Slavrutten, ekonomisk reform
1/03 Lake Victoria med kringområde
2/03 Kilimanjaro
3/03 Stödorganisationer, Tingatinga
4/03 Urbanisering
1/04 Lokala språk och kulturer
2/04 Musik
3/04 Gruvnäringen
4/04 HIV / AIDS
1/05 Resor, turism
2/05 Forskning
3/05 Konst och kultur
4/05 Demokrati och utveckling
1/06 Lake Victoria, ny regering mm
2/06 Alkohol
3/06 Kvinnors villkor

4/06 Utbildning
1/07 Swahilikulturen
2/07 Jordbruk
3/07 Investeringspolitik mm
4/07 Flyktingar
1/08 Tumaini, snidade dörrar mm
2/08 Bildkonst
3/08 Kina, NAI, Zanzibar mm
4/08 Makondeskulptur, Kina, wIOMSA
1/09 SVETAN 40 ÅR
2/09 Parlör, politiska makten, slaveri
3/09 Biståndshist., Tumaini, livshist.
4/09 Klimat och energi
1/10 Musik
2/10 Kibaha Education Center
3/10 Hälsa
4/10 Litteratur
1/11 Ungdom, Karagwe, ELCT mm
2/11 Hållbar utveckling
3/11 MV Liemba, forskarnätverk mm
4/11 Flora och Fauna
1/12 Självständigheten 50 år

Omslag: Musikgruppen Jagwa Music. Foton: Planet Rock 
Booking

Ibland står det still när jag ska 
skriva. Jag kunde ju välja att 
skriva om biståndsdebatten. Hur 
vår biståndsminister Gunilla 
Carlsson vill göra slut på prat-
biståndet. Och hur jag då tän-
ker på vårt projekt för gatubarn 
i Bukoba som hjälpt 800 gatu-
barn. Då pratar jag gärna mer.

Jag kunde valt något om ett 
hårdare Sverige. Hur personer 
skickar sin CV gång på gång på 
gång. Men får inget jobb. Fel 
namn. En utbildning i Tanzania 
som Sverige inte värdesätter. En 
underliggande fördom att skolor 
i Afrika aldrig har kvalité. Hur 
unga stoppas i dörren till natt-
klubbar för sin hudfärg. Hur de 
hellre skapar egna strukturer där 
man aldrig behöver bekräftas av 
namn och hud utan av den indi-
vid man är. Segregrering. 

Eller så kunde jag lyft spän-
ningarna i Tanzania. Med en 
ökande inflation som äter upp 
tillväxten. Ökade skillnader mel-
lan de som har och de som inte 
har. Hur matpriser stiger som är 
ett vanligt varningstecken på att 
konflikter kan växa fram. Där 
Tanzania står för framgång in-
ternationellt men internt har en 
växande politisk opposition. 

Jag kunde lyfta det underbara 
engagemang som finns i Svetan. 
Vi har avverkat det första semi-
nariet från forskningsnätverket. 
Vi planerar för favorit i repris av 
tanzaniafesten i Göteborg. Och 
flera kunde tänka sig att bidra 
att hjälpa till någon gång i enkä-
ten vi skickade ut. Tack för alla 
svar. De visade också att Habari 
är en central del i föreningen.

Nu önskar jag er alla en trev-
lig sommar! 

Fredrik Gladh
www.facebook.com/SvenskTanzaniska
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Jagwa Music

På Clandestino Festival 8–10 juni i 
Göteborg deltar musikgruppen Jagwa 
Music från Dar es Salaam. 

I april 2012 släppte de sitt debutalbum 
”Bongo Hotheads”. Deras musik beskrivs 
som en hypnotisk dansmusik som do-
mineras av distade keyboardslingor och 
hemmagjorda slagverksinstrument. Den 
kan beskrivas som en sorts akustisk rave-
adrenalinrush från början till slut. Fastän 
gruppen existerat sedan 1992 har deras 
inspelningar länge bara funnits tillgäng-
liga på kassetter som cirkulerar på gatu-
marknader i hemstaden Dar es Salaam. 
Jagwa Music sjunger och pratar i första 
hand swahili. 

Nedan finns utdrag ur en intervju som 
Clandestino gjort med bandets båda leda-
re Abdalla Gora and Abdul Jolijo.

Hur och när började det?
– Jagwa bildades 1992 när en annan 
grupp splittrades. Där hade vi spelat cha-
kachamusik, med Jagwa fick vi tag på 
några små Casiokeyboards som utgjorde 
och fortfarande utgör kärnan i det vi kall-
lar mchirikustilen.

Var spelas den här musiken,  
av och för vem?
– Mchiriku spelas vid familjehögtider 
som till exempel bröllop eller initierings-
riter för unga pojkar. Det brukar äga rum 
på verandan eller i trädgården hemma 
hos familjen. Vi använder megafoner som 
riktas ut mot gatan för att folk i området 
ska veta att det är fest. Uppträdandet bör-
jar lite lugnt på eftermiddagen och själva 
huvuddelen är mellan solnedgången och 
den sista muslimska bönen på kvällen. I 
Dar es Salaam förbjuder lagen levande 
musik efter halv nio på kvällen, men ute 
i provinsen kan musiken fortsätta till gry-
ningen. Det är musik för dans och fest 
och det händer ju att folk tar sig ett glas 
eller röker något.

Hur har musiken utvecklats? 
Var tar ni inspiration ifrån? 
– Soundet och hela den arsenal av 
slagverk som används kommer från 
Zaramokulturen. Det är den största et-
niska gruppen i Dar es Salaamområdet. 
Den här musiken har blivit hårdare med 
tiden, och vår trummis Mazinge har ny-

ligen lagt till två extra bastrummor för ett 
tyngre sound. Det spruckna keyboardlju-
det beror på att vi använder megafoner. 
Sångaren Jackie säger att han inspireras 
av både lokala dansorkestrar och taa-
rabsångare. Keyboardisten Daliki upp-
ger den kongolesiske gitarristen Dally 
Kimoko som sin stora förebild. 

Länge spreds er musik bara på kasset-
ter. Spelas den också på radio, eller är 
den mera ”underground”?

– Jagwa har släppt 15 kassetter. Mu-
siken spelas inte på radion – där spelas 
mestadels hiphop och något som kallas 
Bongo Flava. Men den stil som Jagwa 
spelar är populär bland folk på gatan.

Vad handlar texterna om?
– Vi sjunger om livet i Dar es Salaam, så-
dant som vanligt folk upplever. Problem 
med droger eller alkohol, livets mörka 
sida. Budskapet i en av låtarna är ”Du 
kan leva var som helst i denna värld om 
du verkligen anstränger dig och skaffar 
dig lite perspektiv”. Vi är ju unga, så allt 
är inte så där allvarligt heller. Vi gillar att 
festa och det är vad mchiriku handlar om 
i slutändan. Folk gillar budskapet i låtar-
na men de vill också dansa och glömma 
de problem som de förmodligen står in-
för imorgon.

Från hemsidan  
www.clandestinoinstitut.org

Foto: Planet Rock Booking

Red. anm. Jagwa deltog på årets  
Sauti ya Busarafestival i Zanzibar.

Flyg till Afrika?
Söker Du en pålitlig resebyrå? Då är vi rätt val!

3Kunskap  3Erfarenhet  3Specialpriser (Raptim)

Safari? Anlita Tour Africa, www.tourafrica.se!
(Tour Africa är en del av Tranås Resebyrå)

Välkommen!
Tel: 0140 - 375 010
e-post: africa@tranas-resebyra.se
Hemsida: www.tranas-resebyra.se

Tranås resebyrå - trygghet och kvalitet sedan 1979

£        £         £

Hyr bil billigt i Dar es Salaam, 
mer information på 

http://matetereka.blogspot.com
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Tillgången på kranvatten i Mangapwani 
var vid den tidpunkten begränsad ef-
tersom vattenförsörjningen till byn var 
strypt flera dagar i veckan på grund av 
ransonering. Det gjorde att kvinnorna  
istället hämtade källvatten av sämre kva-
litet. Projektet som skulle förbättra infra-
strukturen och göra vattenförsörjningen 
regelbunden i Mangapwani skulle även 
innebära att en avgift för vatten infördes. 
Gratis vatten hade fram till dess varit en 
självklarhet på Zanzibars landsbygd och 
med den dåliga socioekonomiska situa-
tionen var framtiden osäker för den fat-
tigaste delen av befolkningen. 

Kvinnornas situation  
i Mangapwani
Det som slog oss mest när vi träffade alla 
dessa kvinnor som vi intervjuade var hur 
hårt de arbetade. De hade ofta ett dubbelt 
eller snarare trip-
pelt ansvar i hem-
met och för famil-
jen. Sakta men 
säkert fick vi en 
bild av kvinnor-
nas roll i famil-
jen och i det lilla 
samhället. De tog 
hand om matlag-
ning, barnen, de 
gamla och sjuka, 
städning, arbetade 
på fälten och de 
tog även hand om 
vattenhämtning-
en. Den 42-åriga 
Saida vittnade om 
den tunga bördan som vattenhämtningen 
innebar:

Det är så uttröttande! Man blir så trött 
att bröstet värker. Och det är inte så att 
man bara ska fylla en eller två hinkar 
med vatten, man måste bära runt tio hin-
kar för att kunna fullgöra hushållsbesty-
ren. Men det är inte över efter tio hin-
kar, varje dag måste jag bära tio hinkar 
vatten. Faktum är att allt som har med 
hämtning av vatten är tufft.

Även om många ansåg att det var posi-
tivt att ett projekt dragits igång som skulle 
innebära en förbättring av vattentillgång-
en så överskuggades det av rädslan över 
att inte kunna ha råd med de kommande 
avgifterna. Några av kvinnorna uttryckte 
tankar om vad de skulle skippa för att 
kunna köpa vatten. En kvinna sa att hon 
kanske måste sluta köpa tvål till att tvätta 
kläder med. När det handlar om så små 
marginaler som för flera av de kvinnorna 

När vi kom fram till Mangapwani var det 
nästan gryning och luften var fortfarande 
sval. Vi klev ur taxibilen i halvmörkret 
och började gå på stigen mot Nezumas 
hus. På vägen passerade vi små lerhyd-
dor men också lite mer stadiga stenhus 
och människorna var redan i full gång 
med morgonens bestyr. Vi såg barn som 
var på väg till skolan, klädda i sina skolu-
niformer med vita skjortor och mörkblåa 
byxor eller kjolar. En ung kvinna kom 
gående med två gula dunkar vatten, en i 
vardera handen. Det såg tungt ut men när 
vi mötte hennes blick log hon glatt mot 
oss. Nezuma stod i dörren till sitt lilla ler-
hus med sin tremånadersdotter Manjabu 
i famnen och hälsade oss välkomna – 
Karibu! En rykande kanna chai-te stod 
på glöden vid eldstaden och vi slog oss 
ned tillsammans och pratade så gott det 
gick på vår nybörjar-swahili. Den här da-
gen skulle vi göra en deltagande observa-
tion vilket innebar att vi följde Nezuma i 
allt hon gjorde i sina vardagssysslor och 
vi visste att det här skulle bli en lång och 
hård dag. En sak är säker, det är inte en 
enkel match att vara kvinna på landsbyg-
den på Zanzibar.

Fältstudie på Zanzibar
När vi träffade Nezuma var vi inne på sis-
ta fältstudieveckan och vi hade för länge 
sedan förälskat oss i det färgsprakande li-
vet som Zanzibar bjudit på i åtta veckor 
redan. Nästan varje dag åkte vi några mil 
norrut från Zanzibar Town till den lilla 
byn Mangapwani med den lokala bussen 
”daladala”. Fältstudien som vi gjorde var 
en del av vårt ”minor field study”-pro-
jekt som sen blev vår kandidatuppsats 
i geografi. Syftet med uppsatsen var att 
undersöka hur kvinnorna i Mangapwani 
upplevde sin vattensituation i relation 
till ett stort omstruktureringsprojekt av 
vattenförsörjningen som pågick i områ-
det. Kvinnor står för majoriteten av vat-
tenhämtningen i utvecklingsvärlden men 
samtidigt blir de ofta exkluderade i vat-
tenprojekt och därför tyckte vi att de-
ras perspektiv var viktiga att lyfta fram. 

Jeanette Karlsson och Britta Olsson har gjort en fältstudie som en del av 
ett ”Minor Field Study”– projekt som sedan blev deras kandidatuppsats 
i geografi. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kvinnorna i byn 
Mangapwani på Zanzibar upplevde sin vattensituation i relation till ett stort 
omstruktureringsprojekt av vattenförsörjningen som pågick i området.

Vatten och globalisering:
Hur fattiga kvinnor påverkas på Zanzibar

Dans och skratt hemma hos Nezuma.   Foto: Britta Olsson

En av många offentliga vattenkranar i byn.
Foto: Britta Olsson
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förtvivlade känslan av att vilja men inte 
kunna hjälpa till så möttes vi alltid av en 
värme som inte går att beskriva. De kvin-
nor och män som vi träffade under vår tid 
i Mangapwani visade oss så mycket kär-
lek och de välkomnade oss in i sina hem. 
Även om många av familjerna vi var 
hemma hos inte hade mycket utöver det 
nödvändigaste för att klara sig så fanns 
det en generositet som verkade självklar. 
Erfarenheterna från studien och tiden 
på Zanzibar är för oss ovärderliga och i 
önskan om att snart få återvänta så har vi 
inte släppt tanken om att fortsätta studera 
vattentillgång och kvinnors roll i den ut-
vecklingen.

Jeanette Karlsson och Britta Olsson
För att läsa mera om vår studie: http://

dl.dropbox.com/u/178�6�7�/WATER.pdf

vi intervjuade så är risken stor att de väl-
jer att använda vattenkällor som är gratis 
så som bäckar och brunnar. Nackdelen är 
att det vattnet inte alltid har en bra kvali-
té och det kan ge upphov till vattenburna 
sjukdomar och mer extraarbete med att 
bära vatten. Även om kranvattnet kom-
mer att finnas där riskerar många kvinnor 
att bli utestängda på grund av att de inte 
har råd att betala. 

Den globala kopplingen
Något vi upptäckte allteftersom arbetet 
med studien gick var att projektet som in-
itierats på Zanzibar var representativt för 
en större policyförändring på global nivå 
vad det gäller vattenprojekt i utvecklings-
världen. Att en avgift för vatten skulle in-
troduceras just då var ingen tillfällighet 
utan en del av en trend mot neoliberala 
synsätt som kommit att prägla utveck-
lingssamarbete, med slagord som kost-
nadseffektivitet och privatisering. För de 
berörda områdena inom vattenprojektet på 
Zanzibar innebar det inte en formell pri-
vatisering utan en decentralisering av vat-

tenunderhållet med hjälp av kommittéer i 
varje by. Kommittéerna har även ansvar 
för betalningssystemet och är de personer 
som har avgörande makt att bestämma 
vilka som är mest ekonomiskt utsatta och 
kan få subventionerat vatten. I och med 
denna omstrukturering så läggs mycket 
ansvar på lokalbefolkning. Kvinnorna är 
väldigt utsatta i den här processen efter-
som de inte inkluderats i kommittébil-
dandet som en viktig grupp. Eftersom det 
råder en patriarkal struktur på Zanzibar 
kan det antas att beslutfattande positioner 
kommer besättas av män i större utsträck-
ning än kvinnor. Kvinnor ansvarar för 
hanteringen av vatten i hemmen och inne-
har en betydande kunskap som i det här 
systemet riskerar att gå förlorad.

Våra erfarenheter 
Något som har påverkat oss mycket är 
upplevelsen av att förväntas kunna hjäl-
pa människorna i Mangapwani med de-
ras vattensituation. Vid flera tillfällen 
uttryckte kvinnorna vi intervjuade att de 
ville att vi skulle ordna en ny brunn, för 
det skulle lösa deras problem med vat-
ten, eller att vi skulle föra fram den öns-
kan till berörda myndigheter. Vi var ty-
värr inte position att kunna göra något av 
det och det upplevde vi frustrerande. Vi 
hade givetvis önskat att vi kunde bidra 
med mera till deras samhälle. Det ledde 
oundvikligen till en obehaglig insikt om 
vår egen roll som privilegierade studen-
ter, medvetna om att ha fått en fantastisk 
möjlighet men kluvna över att ta tid från 
dessa kvinnor utan att egentligen kunna 
ge speciellt mycket tillbaka. Trots den 

Så här kunde en intervju gå till. 
Foto: Jeanette Karlsson

Jeanette Karlsson och Britta Olsson 
Foto: Elice Karlsson

Huvudvägen genom Mangapwani           Foto: Britta Olsson

Nästa nummer av Habari har Mänskliga Rättighets-
frågor som tema. Ansvariga är Britta Olsson och 
Jeanette Karlsson som skrivit artikeln ovan. Båda är 
studenter på masterprogrammet i Mänskliga Rättig-
heter på Göteborgs universitet . Eva Löfgren håller i 
numret för redaktionens räkning. Har ni uppslag, idéer 
eller notiser inom ämnet kontakta Eva Löfgren på  
<eva@diversity.se>.
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Den 25 september är det 100 år sedan 
Barbro Johansson föddes. Det ger ett till-
fälle att uppmärksamma och hedra hen-
nes liv och gärning som missionär, visio-
när, politiker och feminist. För medelål-
ders och äldre personer med intresse för 
utveckling och internationell solidaritet 
är Barbro Johansson en aktad – för att 
inte säga avhållen förebild. Det finns all 
anledning att nu också levandegöra hen-
nes betydelse för nya generationer. 

Barbro Johansson gick sin egen väg på 
många sätt. Som en av få europeer valde 
hon efter självständigheten att bli tanza-
nisk medborgare. På så sätt kunde hon 
fullt ut både som politiker, lärare och 
aktivist bidra till utvecklingen i sitt nya 
hemland. Hon hade kommit dit som mis-
sionär 1946, arbetade som det bland an-
nat som rektor vid flickskolan i Kashasha 
i Bukobaregionen men engagerade sig 
också i självständighetskampen tillsam-
mans med Julius Nyerere. 

Hon blev kvar i Tanzania fram till 
de sista åren som hon tillbringade vid 
Svenska kyrkans äldreboende i Uppsala 
när hälsan inte längre stod den exceptio-
nellt alerta Barbro bi.

JOHA Trust lanseras 1998
Sin sista resa hem till Tanzania gjorde 
Mama Barbro 1998 med mig som föl-
jeslagare. På sin födelsedag då den 25 
september fick hon tillsammans med 
President Benjamin Mkapa vara med om 
att stiftelsen i hennes namn för att främja 
flickors utbildning lanserades. Stiftelsens 
fullständiga namn på engelska är Barbro 
Johansson Girls’ Education Trust eller 
förkortat JOHA Trust. Det var en stor 
glädje för henne att då få uppleva att ti-
digare elever och vänner som paret Anna 
och wilson Tibaijuka tagit detta initia-
tiv för att efter åren av ekonomisk kris i 
Tanzania satsa på en bättre framtid med 
delaktighet för flickor och kvinnor. Det 
hon arbetat för skulle få en ny chans. 
Ett drygt år senare i december 1999 gick 

Mama Barbro 100 år
Barbro Johansson var en förgrundsgestalt i de tidiga förbindelserna mellan 
Sverige och Tanganyika och senare Tanzania. Hon var en viktig förmedlare 
av ett mer jämlikt sätt att se på Afrika efter kolonialtiden, till vars slut hon 
bidrog. Hon var också under hela sitt liv en budbärare för betydelsen av 
utbildning för alla. I flickskolorna där hon var rektor fick flera av kvin-
norna som sen på olika poster  kunnat vara med och forma det självstän-
diga Tanzania, en god start. För sammanhållningen och nationsbyggandet 
insåg Barbro Johansson också betydelsen av vuxenutbildning, inte minst 
för kvinnor. För sina ledande insatser på det området fick hon ta emot pris 
för Tanzania från Unesco.

Barbro Johansson bort och begravdes i 
Uppsala Domkyrka.

Inför 100-årsdagen har vår svenska 
Stödförening för Barbro Johanssons Fond 
för Utbildning av Flickor i Tanzania till-
sammans med representanter för Svenska 
kyrkan haft en arbetsgrupp för att pla-
nera olika aktiviteter. Stödföreningens 
årsmöte i april blev en första upptakt på 
uppmärksammandet. Förre statsministern 
Ingvar Carlsson samtalade då med Sten 
Rylander, som ingår i Stödföreningen 
styrelse, om de tidiga kontakterna mellan 
Sverige och Tanganyika och om Barbro 
Johanssons roll då som rådgivare, kon-
taktskapare och kulturbrygga. Vid mötet 
presenterades och diskuterades planer för 
resten av 100 års-året.

Minneshögtid den 12 september
Vi ser fram emot en höst med många in-
spirerande aktiviteter i både Sverige och 
Tanzania med minneshögtid i Uppsala 
Domkyrka på kvällen den 12 septem-
ber som given höjdpunkt. Ärkebiskopen 
Anders wejryd har lovat att medverka 
och det blir mycket musik som Mama 
Barbro uppskattade. Vi hoppas också att 
Anna Tibaijuka kan finna tid att komma 
till Sverige för att delta i detta eller i nå-
gon annan av de planerade evenemangen. 

Forskningsseminarium  
22 november
Tillsammans med Nordiska Afrika-
institutet kommer ett forskningssemina-
rium med fokus på Barbro Johansson och 
hennes gärning att hållas i Uppsala den 
22 november. En glädjande bakgrund är 
att forskare har börjat intressera sig för 
denna nutidshistoria. Karin Sarja är en 
av dem som redan kommit ut med några 
skrifter och som kommer att vara med på 
seminariet.

Kontakter har också tagits för att ett 
publikt och mer politiskt seminarium 
skall kunna hållas i Riksdagens lokaler i 
Stockholm om Kvinnor, Afrikas utveck-

ling och biståndets roll någon gång un-
der hösten. Det finns ju många brännande 
frågor att diskutera i biståndet. 

Världens Fest i Malmö  
6–9 september
Ett välkommet tillfälle att nå många som 
idag är engagerade i Svenska Kyrkans 
arbete är att Stödföreningen för JOHA 
Trust fått möjlighet att delta i kyrkans 
stora evenemang Världens Fest i Malmö 
6–9 september. För visning där och vid 
andra sammankomster håller ett bildspel 
om Barbro Johansson på att färdigställas. 

Tanzaniaresa i september
Ett alldeles speciellt inslag i uppmärk-
sammandet blir att Stödföreningen ordnar 
en resa till Tanzania så att medlemmar får 
chansen att vara med på Barbroskolans 
årliga examens- och högtidsdag den 25 
september. I år på Mama Barbros 100-
årsdag blir den extra högtidlig.

Aktiviteter i Tanzania
Annat som kommer att gå av stapeln i 
Tanzania är ett seminarium som ambassa-
den utfäst sig att ordna på basis av en ut-
värdering som just nu genomförs av stödet 
till Barbro-skolan. Från Stödföreningens 
sida hoppas vi att den studien skall leda 
till slutsatser som gör att skolan kan fort-
sätta att vara en plats där studiebegåvade 
fattiga flickor får chansen att förverkliga 
sina framtidsdrömmar. 

För att göra skolan och Mama Barbros 
gärning bättre känd bland dagens 
Tanzaniasvenskar kommer skolans rektor 
att bjuda in dem för en dag i samarbete 
med ambassaden. 

Planer finns också i Tanzania på andra 
aktiviteter, bl.a. utställning kring Mama 
Barbro och förbindelserna mellan Sverige 
och Tanzania i Bukoba.

Mera pengar behövs
Till slut hoppas vi i Stödföreningen på 
att uppmärksammandet av Barbro Johans-
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sons 100-årsdag ska bli en draghjälp i vår 
insamlingsverksamhet. För att minst en 
fjärdedel av de närmare 650 flickorna vid 
Barbro-skolan ska kunna välkomnas från 
fattiga hem behövs en årlig stipendiekassa 
på omkring 2 miljoner kronor för att helt 
eller delvis bekosta dessa flickors skol-
avgifter. Vi har fått fler och fler bidrags-
givare och i år ett extra generöst bidrag 
från Radiohjälpen – musikhjälpen – på 1,1 
miljoner kronor. Vår ambition att fullfölja 
Mama Barbros gärning och bidra till att 
studiebegåvade fattiga flickor får tillgång 
till utbildning av god kvalitet kräver att 
vi lyckas samla in större belopp per år än 
vi hittills förmått. Vi välkomnar därför all 
hjälp vi kan få från individer, företag och 
organisationer.

Vår förhoppning är att vi ska kunna bi-
dra till en uthållig insats för bra utbildning 
för fattiga flickor i Tanzania tills landets 
självt har råd med och prioriterar bra ut-
bildning för alla.

Gun-Britt Andersson

landshövdingen fyller 
år men Joha Trust får 
presenterna
Landshövdingen i Gävle, Barbro Holm-
berg, inbjöd till öppet hus i slottet med 
anledning av sin 60-årsdag i början på 
april. I stället för presenter ville hon att 
man skulle skicka pengar till JOHA Trust 
som stöd till Barbroskolan. Omkring 300 
personer deltog i uppvaktningen och lät 
sig väl smaka av godsakerna som bjöds 
och underhållas av olika musikinslag un-
der eftermiddagen. Omkring 55.000 kr 
har hittills inkommit. Många hade dess-
utom med blommor och andra presenter.

Katarina Beck-Friis

Mama Barbro på sin 8�-årsdag i Uppsala 
1997.    Foto: Anita Strömberg

Mama Barbro och Anna Tibaijuka.

Mama Barbro och Gun-Britt Andersson 
på väg in till lanseringen av JOHA Trust 
1998.

Att läsa:
Hem till 
Tanzania:  
boken om 
Barbro 
Johansson 
berättad 
för Anna 
Wieslander.
Barbro 
Johansson 
och Anna 
wieslander.
Stockholm 1989.

Barbro Johansson: missionär, 
feminist, socialist
Svensk missionstidskrift, 1� kvinnor 
i 1900-talets svenska kyrkohistoria. 
�010; s. 87-97
Sarja, Karin 

On being Christian missionary in 
socialist Tanzania: a case study of 
the two roles of Barbro Johansson, 
missionary and politician.
Svensk missionstidskrift. – 0��6-
�17X.; �009 (979:1), s. �1-��
Sarja, Karin
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A project in speech and language therapy 
at a centre for children with disabilities 
in Moshi, Tanzania, 

Anna Eklöf

Det är en utmaning att koordinera de 40 
muskler som finns i ansiktet och kring 
munnen, sa Anna Eklöf, som tillsammans 
med Emilia Asplund valde att spendera 
delar av vårterminen 2011 på ett center 
för barn med funktionsnedsättning istället 
för på Karolinska Institutet. Annas sätt att 
nå barnen genom att använda bilder och 
på så sätt få barnen att göra ett val och 
kommunicera, tyckte flera av seminarie-
deltagarna var spännande. 

När Anna Eklöf berättade hur hon an-
vände sig av enkla bilder för att kom-
municera med barnen och gjorde så att 
de för första gången kunde visa vad de 
egentligen kände och sedan hur man 
såg hur mycket de växte på att någon 
faktiskt brydde sig. Det visar verkligen 
hur mycket man kan förändra någons 
liv utan att behöva offra sitt eget liv el-
ler förlora mycket själv, menade Anna 
Haegerstrand. 

Anna Eklöf berättade om hennes och 
Emilias tid på centret KKKT i Moshi un-
der januari till april 2011. På KKKT fanns 
tre flickor och åtta pojkar i åldrarna 3–14 
förutom en 21-årig pojke. Personalen be-

stod av tre kvinnor där en fungerade som 
föreståndare och åkte runt bland de övri-
ga tio centrena. 

I Kilimanjaroregionen startade 2007 
projektet ”Building a Caring Community 
– BCC” som går ut på att erbjuda hjälp 
till barn med funktionsnedsättning och 
till deras familjer. Det är ett samarbe-
te mellan organisationerna Mosaic och 
deras internationella samarbetsorga-
nisation IMPACT samt den lutherska 
kyrkan i Tanzania. BCC:s syfte är att 
arbeta för mänskliga rättigheter och so-
cial inkludering av personer med funk-
tionsnedsättning med elva dagcenter i 
Kilimanjaroregionen, där KKKT är ett.

Ett viktigt syfte med projektet är att 
stötta kvinnor, främst de i barnens närhet, 
genom att erbjuda träning i omvårdnad 
och arbetsmöjligheter. Bland annat ges 
en seminarieserie för dem som arbetar 
på centren under en vecka varje år med 
både teoretisk och praktiskt utbildning 
från bland annat amerikansk habilite-
ringspersonal. Det finns över 200 barn på  
BCC:s center och i dagsläget har 236 fa-
miljer fått hjälp genom projektet. Barnen 
har både olika typ av neurologiska och 

Kamp för framsteg 

Med små medel kan man göra skillnad i ett land som Tanzania menade 
både Stig Holmqvist, med en mer än fyrtioårig produktion av böcker och 
filmer om Tanzania och andra länder i Afrika, och Anna Haegerstrand, en 
internationellt intresserad elev i Åk 2 på Danderyds gymnasium som gör 
sin första erfarenhet av Tanzania denna eftermiddag! Båda seminariedel-
tagare under eftermiddagen fredagen den 27 april på Tanzanian House, i 
ett gemensamt arrangemang mellan Föreningen för rehabilitering i utveck-
lingsländer (FRU), Svetan:s forskningsnätverk samt Tanzanias ambassad. 
Totalt 25 personer hade slutit upp för att lyssna på Anna Eklöf, Eva Itzel 
och Tomas Lagerwall som talade om reproduktiv hälsa samt inkludering 
av personer med funktionsnedsättning.

seminarium på Tanzanian House

Anna Eklöf under hennes föreläsning.
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fysiska funktionsnedsättningar men ock-
så till följd av olika trauman. 

Women’s delivery in Tanzania—a dysfunc-
tional labor study with experience from 
Mhumbili hospital in Dar es Salaam,

Eva Itzel

Eva Itzel är huvudansvarig i ett projekt på 
Mhumblili Hospital i Dar som påbörjades 
på Södersjukhuset våren 2010. I projektet 
medverkar Eva Itzel, Magnus Holmgren 
och Elisabeth Darj från Södersjukhuset 
i Stockholm tillsammans med sina tan-
zanska kollegor, bland annat barnlä-
karen Andrea B Pembe och barnmor-
skechefen, syster Amina. I projektet är 
också Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
Danderyds sjukhus och Akademiska 
sjukhuset i Umeå representerat. 

Från början ingick 600 patienter i pro-
jektet och idag är det totalt 1000 patien-
ter. Alla medverkande gravida kvinnor 
har gemensamt att de är värksvaga, att de 
har sin graviditet fullgången, att det inte 
har skett en för tidigt födsel samt att de 
som mödrar inte har haft några allvarliga 
sjukdomar eller blödningar. De som för-

löses på Mhuhimbili Hospital kommer 
ofta in via en remiss från några av de of-
fentligt drivna distriktssjukhusen i Dar. 

Dödsorsaken för många kvinnor under 
förlossning i Tanzania är anemi (blod-
brist) och PPH/post partum heamorrage 
(blödning efter förlossning). Dessa häng-
er mycket nära samman. Många kvinnor 
i Tanzania har också malaria, och har yt-
terligare en anemi redan från början. En 
annan dödsorsak är eklampsi (havande-
skapsförgiftning) då kvinnorna får kram-
per och krampar sig till döds fortsatte 
Eva Itzel. Eklampsi är mycket vanligt 
bland afrikanska kvinnor medan man i 
exempelvis Sverige kan se om havande-
skapsförgiftning kommer att ske på ett ti-
digt stadium. Om det förlösta barnet dör 
i Tanzania beror det ofta på asfyxi (syre-
brist).

Högsta prioritet för förlossningsvården 
i Tanzania är dock att mamman överle-
ver i första hand, inte barnen. Dör mam-
man så är det ju sannolikt så att ett flertal 
barn hemma blir föräldralösa eller bo-
ende med en pappa som inte har samma 
kapacitet att klara en stor barnaskara som 
mamman.

Det som Eva Itzel bland annat forskar 
om är mjölksyrenivån i fostervattnet och 
att utifrån den kunna avgöra om det ska 
bli en vaginal förlossning eller – om liv-
modern inte kan fullgöra sin uppgift – ett 
kejsarsnitt ska genomföras.

Magnus Holmgren menade i ett sam-
tal efteråt att det är en utmaning att med 
förhållandevis små medel ha en kvalita-
tiv och bra klinisk verksamhet. Magnus 
Holmgren nämner också fistelkirurgi, det 
vill säga behandling av kvinnor med svå-
ra förlossningsskador, som också myck-
et angeläget. Fistula Hospital i Addis 
Abeba, Etiopien, verksamt sedan 1975 är 
kanske mest känt för en svensk allmän-
het. Motsvarande fistelsjukhus i Tanzania 
heter CCBRT Hospital och ligger i Dar.

What does the UN Convention on the 
Rights of Person’s with disabilities mean 
to persons with disabilities and their fam-
ilies in Tanzania? 

Tomas Lagerwall

Att världens största minoritet, personer 
med funktionsnedsättning, ofta är utsatta 
för diskriminering och utanförskap gäl-

Torbjörn Arzt, Eva Itzel, Anna Eklöf, Tomas Lagerwall, Fredirick Mashili och Stig Holmqvist.
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Vill du veta mer om:
Organisationen Anna Eklöf arbetade för, 
se <www.mosaicinfo.org> samt  
<www.impact-the-world.org>.

Eva Itzels projekt, se  
<www.mnh.or.tz> samt  
<www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik>.

CRPD-konventionen som Tomas 
Lagerwall är huvudförfattare till, se 
<www.regeringen.se> där konventionen 
finns i sin helhet på länken FN:s kon-
vention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, Ds 2008:23 (pdf 
1,5 MB).

För kunskap om funktionsnedsättning 
i tredje världen utifrån ett biståndsper-
spektiv, se <www.shia.se>.

Blev du intresserad av att lära dig mer 
om hur hjälpmedel kan stärka mänsk-
liga rättigheter samt om CBR som en 
revolutionerande metod, rekommende-
ras ett medlemskap i föreningen för re-
habilitering i utvecklingsländer/FRU, se  
<www.fru.se> men även Palmeras vän-
ner, se <www.palmerasvanner.se>. 
Johan Borg (2011): Assistive Technology, 
Human Rights and Poverty in Developing 
Countries, Lunds Universitet, är en in-
tressant avhandling som i förenklad ver-
sion finns att ladda ned som pdf från tid-
skriften Forskning om funktionshinder 
pågår nr 2/2011 (artikeln Hjälpmedel 
stärker mänskliga rättigheter).

ler både rika och fattiga länder menade 
Tomas Lagerwall. Därför var det glädjan-
de att ratificeringen av CRPD-konventio-
nen gick så snabbt som fem år från skiss 
till färdig konventionstext jämfört med 
exempelvis barnkonventionens tolv år. 

Mexico tog tidigt initiativ genom do-
kumentet UN World Program of Action 
Concerning Disabled Persons. Flera per-
soner lyckades intressera den då blivande 
presidenten Vicente Fox som sedan gav 
sitt fulla stöd och tog upp frågan om en 
funktionsnedsättningskonferens vid ett 
FN-möte om rasism och främlingsfient-
lighet i Durban 2001. Från möten med ett 
par hundra deltagare från en mängd län-
der och ett stort antal organisationer mejs-
lades konventionstexten fram med Tomas 
Lagerwall som huvudförfattare och där 
många högutbildade som själva hade oli-
ka funktionshinder, bidrog med innehåll. 
Idag har 90 av FN:s 193 medlemsländer 
ratificerat CRPD-konventionen. 

Tomas Lagerwall tror att det civila sam-
hället spelar en stor roll för hur CRPD-
konventionen följs i praktiken både i 
Sverige och i Tanzania. Men det finns 
fortfarande mycket kvar att göra. Med 
exempel från Tanzania och Zimbabwe är 
det givetvis en större utmaning att ha en 
funktionsnedsättning och leva i fattigdom 
i Tanzania jämfört med att leva i Sverige, 
menade Tomas Lagerwall.

I Shias årsbok Handling (2002) be-
skrivs också hur många i Tanzania, med 
synliga och osynliga rörelsehinder där 
man kanske inte hör eller där man har ett 
kognitivt funktionshinder, bemöts nega-
tivt från exempelvis lärare, butiksperso-
nal och personer inom den statliga för-
valtningen. I årsboken menar man också 
att flickor med funktionsnedsättning i ex-
empelvis Tanzania riskerar att växa upp 
med en diskriminering som blir dubbel; 
dels för att de är kvinnor och dels för att 
de har en funktionsnedsättning.

Men Tomas Lagerwall ville också visa 
vad utifrån ett rättighetsperspektiv som 
inte fungerar i Sverige. Ett exempel är så 
kallad negativ diskriminering. Tänk dig 
följande ur den svenska skolverklighe-
ten: en ung människa med livsaptit och 
med studenten inom räckhåll, säg en tjej 
som går på Naturvetenskapligt program 
och som har en funktionsnedsättning, har 
en högsta dröm: att bli ingenjör. I svensk 
välmening får hon på fullt allvar höra av 
vuxna ”det finns mycket annat du också 
kan bli”. Den outtalade undermeningen 
är att ”inte ska du bli det, med dina hin-
der”. Mer allvarligt är Sveriges behand-
ling av asylsökande och flyktingbarn, där 

Sverige bryter mot 
artikel 18. Alla som 
bor i Sverige – även 
papperslösa – ska ju 
enligt CRPD-kon-
ventionen ha rätt 
till sjukvård och 
rehabilitering, men 
får inte det idag. 

Community 
Based Rehabili-
tation (CBR) fick 
vi också höra om 
som ett viktigt 
komplement i var-
dagen för personer 
med funktionsned-
sättning i utveck-
lingsländer. CBR 
gör det möjligt för 
personer med funk-
tionsnedsättning att 
få tillgång till reha-
bilitering – men 
också stärka dem, 
deras familjer och 
närsamhället. CBR 
utvecklades av ex-
perter både från Tredje världen och i väst, 
bland andra läkaren Einar Helander. 
Numera är CBR en inte helt oväsentlig 
del av wHO:s metodarbete för personer 
med funktionsnedsättning. Svetans sam-
arbetspartner i detta seminarium, 
Föreningen för rehabilitering i utveck-
lingsländer (FRU) är den organisation i 
Sverige som arbetat hårdast för att med-
vetandegöra CBR i Sverige. 

På Fonden för mänskliga rättigheters 
hemsida skriver man att ett viktigt mål 
för funktionshinderrörelsen i världen är 
att stöd skall vara en rättighet och inte ett 
resultat av välgörenhet eller medlidande, 
samt att det skall vara ett perspektivskifte 
från ett vårdperspektiv till ett rättighets-
perspektiv. Detta visade Tomas Lagerwall 
med tydlighet i sin uppskattade föreläs-
ning där vi seminariedeltagare också fick 
svara på en mängd kluriga frågor av ho-
nom.

Sammanfattningsvis lärde vi oss myck-
et denna vårfagra eftermiddag om inklu-
dering av personer med funktionsnedsätt-
ning samt om reproduktiv hälsa. Tack till 
alla föreläsare och till alla deltagare som 
kom!

Torbjörn Arzt,  
Danderyds gymnasium  

samt Fredirick Mashili,  
gästdoktorand från Tanzania på 

Karolinska Institutet

Fredirick och en av eleverna.
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1 januari 2012
Kikwetes nyårstal ger reaktioner
Oppositionen vill att president Kikwete tar 
emot förslag från flera om Constitutional 
Review Act �011, innan han bildar en 
kommission som skall ta fram den nya 
konstitutionen.

Presidenten sade även att landets säker-
hetssituationen var tillfredsställande, med 
undantag för den sträcka av Indiska ocea-
nen som varit utsatt för sjöröveri.

Presidenten konstaterade att trafiko-
lyckor fortsätter att vara ett problem, med 
3.332 dödsfall under 2011. Ökningen av 
dödsfallen förklarades av ökningen av 
bilar och motorcyklar. Han sade även att 
torka, allvarlig elbrist, skyhöga bränsle-
priser och livsmedelspriser samt depre-
ciering av shillingen haft negativa effek-
ter på ekonomin. (The Citizen)

2 januari 2012
Tio kroppar funna vid motorväg
Kroppar av tio personer, troligen soma-
lier, har hittats vid stranden av Ruaha 
River längs Morogoro-Iringa motorvägen. 
Rapporter tyder på att illegala invandrare 
kan ha kvävts till döds i en lastbil, och att 

föraren beslutat att dumpa kropparna på 
platsen. (The Citizen)
”Fokusera på jordbruket”
Parlamentsledamöter har uppmanat re-
geringen att fokusera på ökning av arbets-
tillfällen och kontroll av inflationen. Zitto 
Kabwe sade att regeringen bör skapa ar-
betstillfällen genom att fokusera på jord-
bruket och tillverkningssektorn. Kabwe 
avser också att lägga fram en motion för 
att återuppta odlingen av sisalhampa. Om 
Kabwes planer antas kan det skapa 500 
arbeten bara i programmets startskede.

4 januari 2012
Elproblem stoppar cementfabrik
En nybyggd cementfabrik i Kisarawe-di-
striktet har inte kunnat starta sin produk-
tion på över sex månader på grund av att 
den ännu inte trots påstötningar kopplats 
in på elnätet. (The Citizen)

10 januari 2012
Kigamboni bro skapar 3.000 jobb
3.000 arbetstillfällen kommer att ska-
pas under det treåriga projektet att bygga 
Kigamboni bron i Dar, enligt regeringen. 
Minister Gaudencia Kabaka sade att ca 
1.000 jobb kommer att vara för profes-

sionella medan 2.000 kommer att vara för 
tillfälliga arbetare. (The Citizen)
Lowassa kritiserar demonstrationer
Edward Lowassa, tidigare premiärminis-
ter, anser att utveckling endast kan upp-
nås om människor kan arbeta hand i hand 
med regeringen för att genomföra utveck-
lingsplanerna, och inte genom oändliga 
demonstrationer. (The Citizen)

13 januari 2012
Inflationen på Zanzibar ökar
President Shein uppger att inflationen har 
ökat från 6,6 procent i januari 2010 till 
18,7 procent i november förra året. Han 
noterade som positivt att skatteuppbörden 
under året har ökat ca 25 % p.g.a. av för-
bättrade rutiner. (The Citizen)

14 januari 2012
Varning för fortsatt subvention av el 
Regeringen får rådet att undvika elsub-
ventioner som kan störta landet i en kris 
(man jämför med situationen i Nigeria). 
Energi- och vattenmyndigheten Ewura 
tillkännagav nya elavgifter med 40 % ök-
ning. Ordföranden för parlamentets ener-
gi- och mineralutskott, January Makamba, 
anmärkte att staten inte bör förväntas fort-
sätta axla kraftiga elektricitetsubventio-
ner. (The Citizen)

16 januari 2012
Expresident spår en ljus framtid
Pensionerade presidenten Ali Hassan 
Mwinyi invigde ett nytt rådgivnings- och 
testningscenter för HIV i Dar, och sade att 
Tanzania har en ljus framtid om strategin 
för HIV/AIDS lyckas.

Centret syftar till att mobilisera par att 
delta i utbildning på mödravårdscentraler 
för att minska överföring av hiv från mor 
till barn. (The Citizen)
Far häktad, försökte gifta bort döttrar
Polisen har arresterat en man från Kasanga 
Village i Morogoro som planerat gifta 
bort sina omyndiga döttrar. När rektorn 
på Bondwa Secondary School började ta 
emot nya studenter sökte två flickor hans 
hjälp. Rektorn fick även ett telefonsamtal 
från de två flickorna om att deras far re-
dan fått nötkreatur som hemgift. Rektorn 
anmälde ärendet till polisen så att fadern 
kunde arresteras medan man sökte en in-

Premiärminister Pinda och oppositionens Kabwe – huvudfigurer i regeringskrisen. 
(april, Dodoma)

Tidningskrönikan:

lärarstrejk, ekonomin

Kikwete i presskonferens om ministrars 
avgång. (april, Dodoma)

Denna krönika täcker januari–mars. Rapportering om läkarstrejken och 
dess följder har tagit stor plats – strejken slutade efter presidentinsats.

I samband med årsskiftet har också diverse ekonomiska rapporter kommit, 
och det ser inte bra ut: Inflationen upp till nästan 20 %, BNP +6,7 %, och ett 
stort budgetunderskott p.g.a. att givarna hållit inne sina utbetalningar.

Processen för den nya konstitutionen fortsätter, det är många ”stakehol-
ders” som bevakar sina positioner.

Skandaler kring den privatiserade Kiwiragruvan fick 2009 parlamentet 
att besluta att staten skulle återförstatliga gruvan. Den fortfarande pågående 
processen orsakar nu ny skandal där gruvministern Ngeleja figurerar.

Nästa krönika: I april kom den tanzaniska riksrevisionens årliga rap-
port, en intressant läsning som ledde till krav på åtta ministrars avgång, 
bl.a. den impopuläre Ngeleja.
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23 januari 2012
600 familjer får nya hem
Nästan 600 familjer som blivit hemlösa 
efter förra månadens översvämningar i 
Dar började igår flytta till sina tillfälliga 
bostäder i Kinondoni. (The Citizen)
Kratersjö lösning för Arushas vatten 
Myndigheterna överväger att tappa vatten 
från Duluti kratersjö, för att råda bot på 
den begränsade vattentillgången i Arusha 
City. Även nya borrhål till en underjor-
disk reservoar längs Dodoma Road disku-
teras. (The Citizen)
”Migiro faktor” inför valet 2015
Hemkomsten av Migiro har gett ny kraft 
åt spekulationer om vem som kommer att 
bli CCM:s presidentkandidat 2015.

Tekniskt sett är platsen öppen, efter 
Kikwetes andra och sista femårsperiod. 
Vissa spekulerar om att CCM:s högsta 
beslutande organ kan besluta att ge chan-
sen till Migiro, som då även skulle bli den 
första kvinnan på posten. (The Citizen)

24 januari 2012
Strejk försämrar hälso- och sjukvård
Sjukvårdstjänster försämras på Muhimbili 
National Hospital och osäkerhet hägrar 
p.g.a. en strejk av läkare som kräver bätt-
re löner och bättre arbetsvillkor. (The 
Citizen)
Tre stora företag letar olja och gas
Minister william Ngeleja meddela-
de att företagen Petrobras, Motherland 
Industries och Heritage Rukwa från 
Brasilien, Indien och Storbritannien har 
fått rätt att prospektera efter gas och olje-
reserver i landet i 11 år. (The Citizen)

25 januari 2012
Läkarstrejken förvärras
Samtalen mellan regeringen och de strej-
kande läkarna står stilla. Premiärminister 
Pinda medgav ett skäl till strejken – sta-
ten försenade utbetalningen av 800 mil-
joner Sh i ersättningar till läkare, p.g.a. 
pengabrist. Läkarna är beslutna att es-
kalera strejken om deras krav inte möts. 
(The Citizen)
Pinda får svidande kritik
Premiärminister Pinda försvarade parla-

hamnmyndighet och Visiwani Shipping 
Company är ansvariga för förlisningen 
av färjan MV Spice Islander som dödade 
minst 203 människor. Rapporten presen-
terades av Zanzibars huvudsekreterare 
Abdulhamid Yahya Mzee och understry-
ker slarv och korruption som den främsta 
orsaken till olyckan. (The Citizen)
Regeringen anställer 23.000 lärare
Regeringen har aviserat mer än 23.000 
arbeten för lärare, ett rekordantal. 
Tjänsterna utgörs av 10.598 primärskole-
lärare, 5.897 gymnasielärare med examen 
i pedagogik och 6.552 för gymnasielärare 
med kandidatexamen. (The Citizen)
Kiwira försäljning ger miljardförlust
Regeringen förlorar sannorlikt 9,6 miljar-
der Sh efter att ministeriet för energi och 
mineraler sålt av delar av Kiwira Coal 
Mine. Enligt Zitto Kabwe, har en del av 
Kiwira sålts i lönndom med minister 
william Ngelejas välsignelse. Samtidigt 
förväntas staten betala det lån på 6 millio-
ner euro Stamico tagit från Världsbanken 
2004 för att utveckla gruvan.

Parlamentet ålade regeringen att återta 
Kiwira under 2009, men gruvan är fortfa-
rande i händerna på TanPower Resources. 
I april 2011 började regeringen förhand-
lingar för att få tillbaka gruvan, men med-
an förhandlingarna pågick såldes alltså en 
del av Kiwira. ”Ministern godkände för-
säljningen medan regeringen genom sam-
ma ministerium förhandlade för att återta 
gruvan”, sade Kabwe. ”Detta är en stor 
skandal.” (The Citizen)

21 januari 2012
Migiro lämnar post i FN 
Dr Asha-Rose Migiro lämnar sin post som 
biträdande generalsekreterare i FN efter 
fem år. Migiro var den första kvinnan på 
posten. FN:s generalsekreterare Ban Ki 
Moon ryktas ha utsett henne som en be-
löning till Tanzania, som sägs ha spelat en 
viktig roll för hans egen utnämning. (The 
Citizen)

ternatskola för flickorna. (The Citizen)
17 industrier privatiserades för att dö
17 av de 74 företag som privatiserades 
med start 1993, har hittills stängts efter att 
misslyckats att leverera. Listan innefat-
tar bland annat Kilimanjaro textilfabrik, 
Musoma Textile Mills och Steel Rolling 
Mills (Tanga). Samtidigt visar rapporten 
att 42 av de privatiserade företagen har 
utvecklas väl. (The Citizen)
Tanzanias inflation ökar
Den årliga inflationen ökade från 19,2 % i 
november till 19,8 % i december. Nyligen 
utlovade Kikwete ensiffriga inflationstal 
senast i juni nästa år.

Kenya har lyckats bromsa sin inflation 
genom förbättrad livsmedelsproduktion: 
Inflationen sjönk från 19,7 % i novem-
ber 2011 till 18,9 % i december 2011. 
Analytiker säger att Kikwetes mål är 
orimligt då inget gjorts för att säkerstäl-
la tillräcklig livsmedelsproduktion. (The 
Citizen)

17 januari 2012
BNP-tillväxten sjönk till 6,4 % 
Landets ekonomiska tillväxt minska-
de marginellt det tredje kvartalet 2011 
jämfört med 6,7 % föregående kvartal. 
Gruvdrift, transport och kommunika-
tion, finansiell verksamhet och offentlig 
förvaltning registrerade högre tillväxt än 
förra året.

18 januari 2012
Migrationsmyndighet reformeras
Minister Nahodha lovar genomgripande 
förändringar i immigrationsmyndigheten. 
Ministern vill hitta sätt och medel för att 
tygla illegal invandring genom användan-
det av redan tillgängliga resurser.

Minst 20.000 illegala invandrare från 
Afrikas horn korsar Tanzania på väg 
till Sydafrika, enligt en rapport från 
International Organisation for Migrants.

19 januari 2012
20 skyldiga i fartygskatastrof
Minst 20 tjänstemän från Zanzibars 

Dr Migiro lämnar vicepresidentposten i 
FN – möjlig CCM-kandidat �01�?

Migrationsminister Nahodha med Japans ambassadör Okada – migrationsmyndighe-
ten får japanskt stöd.
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mentets beslut att höja sina egna ersätt-
ningar med 185 % – från 70.000 Sh  till 
200.000 Sh per dag. Förslaget har fått 
bitande kritik från olika håll, bland annat 
från Zitto Kabwe som ansåg att tanzanier 
har rätt att ifrågasätta ett sådant beslut i 
domstol, det aktuella bidraget nämns inte 
i National Assembly Administrative Act. 
Enligt talmannen för nationalförsamling-
en, Anne Makinda, ansöktes om ökade 
bidrag p.g.a. höga kostnader i Dodoma, 
där ledamöterna tillbringar en stor del av 
parlamentssessionerna. (The Citizen)

28 januari 2012
Patienterna förlorar på strejken
Situationen vid de stora sjukhusen är 
sorglig. T.ex. har kritiskt sjuka patienter 
som skyndsamt förts med ambulanser till 
Muhimbili National Hospital avvisats vid 
ankomsten. (The Citizen)

31 januari 2012
214 miljarder Sh i budgetunderskott
Regeringen har noterat ett budgetunder-
skott på cirka 214 Sh  miljarder under 
årets första sex månader, delvis p.g.a. bi-
ståndsgivare som ej uppfyllt sina åtagan-
den. Hittills hade givare utbetalt endast 
omkring 382,5 miljarder Sh av 2,36 bil-
joner Sh som utlovats för utvecklingspro-
jekt, ca 16 procent av det totala åtagandet. 
Den ekonomiska krisen och givares miss-
nöje med hur Tanzania levt upp till sina 
mål angavs som skäl. (The Citizen)

7 februari 2012
Odlare utbildas för klimatändring
750 kaffeodlare i Mbeyaregionen kom-
mer att utbildas inom ramen för ett pro-
jekt om kaffe och klimat. Hur hantera 
klimatförändringar som påverkar jord-
bruket? Projektet berör 3.000 kaffeod-
lare i Tanzania, Brasilien, Vietnam och 
Guatemala. (All Africa)

9 februari 2012
Tanesco köper Mtwara kraftverk
wentworth Resources säljer Mtwara 
kraftverk till Tanesco, dit man redan le-
vererar sin el. Anläggningen får gas från 
Mnazi Bay gasfält. (The Citizen)

13 februari 2012
”Rädda läderindustrin”
Två parlamentsutskott vill nu vidta åt-

gränskontroller för att kontrollera illegal 
invandring. Tanzania har allvarliga pro-
blem med illegal invandring främst från 
Somalia, Etiopien och Pakistan. (The 
Guardian)
Japan-finansierat migrationsprojekt
Nya invandrings- och polisiära lokaler i 
Lindi och Mtwara kan tas i bruk, som en 
del av ett migrationsprojekt finansierat 
av Japans regering. Projektet som kos-
tat 2,4 miljoner $  syftar till att hjälpa il-
legala immigranter främst från Afrikas 
Horn som passerar genom Tanzania för 
att söka arbete i Sydafrika. (African Press 
Organisation)

22 februari 2012
Bättre vägar och dränering i Dodoma
Dodoma är en av sju städer som öron-
märkts för ett projekt med syfte att förbätt-
ra gatunät, sponsrat av Världsbanken och 
regeringen i Danmark. De andra städer-
na är Tanga, Arusha, Mwanza, Kigoma, 
Mbeya och Mtwara. (All Africa)

23 februari 2012
Libyen söker Tanzaniska stöd
Libyens ambassadör i Tanzania har väd-
jat om ett erkännande av Libyens natio-
nella övergångsregering, för att bana väg 
för ekonomiskt och socialpolitiskt samar-
bete. Men Tanzania vill ha konstitutionen 
på plats och genomföra demokratiska val 
innan ett erkännande.

Hittills har 37 afrikanska länder erkänt 
Libyens nya ledarskap. (The Citizen)
Barn får hjärtbehandling i Indien
Mer än 75 barn från Zanzibar med med-
födda hjärtfel kommer resa till Narayan 
sjukhus i Indien för gratis behandling. 
Behandlingen sponsras av regeringen i 
Oman. (All Africa) (Red. Anm: Zanzibar 
ingick i Omans imperium fram till 1890.)

24 februari 2012
Akut bränslekris på Zanzibar
Zanzibar har drabbats av brist på bränsle 
och direktören för United Petroleum ut-
tryckte besvikelse över regeringen; ”Vi 
fick tidigare bränsle direkt av fartyg från 
Gulfen, men tyvärr har regeringen beslu-
tat att förbjuda systemet i ett försök att 
kontrollera den olagliga handeln av bräns-
le”, sade han. (The Guardian)

Premiärminister Pinda och utrikesminister Membe: Kanske disku-
terar de ett erkännande av Lybien?

gärder för att rädda 
läderindustrin som 
skulle kunna ha 5.000 
anställda. Men nu går 
de flesta hudar på ex-
port. (The Citizen)

16 februari 2012
Massomskärelse för 
Rukwas män
Män i alla åldersgrup-
per har deltagit i en 
omskärelsekampanj i 
Rukwaregionen som 
syftar till att mins-
ka HIV-infektioner. 
wHO anser att man-

lig omskärelse är ett medel att bekämpa 
sjukdomen. (All Africa)
EU-medel uppgraderar flygplatser
Flygplatserna i Kigoma, Bukoba, Tabora, 
Shin-yanga och Sumbawanga skall upp-
graderas till internationell säkerhetsstan-
dard, och byggas ut. Europeiska investe-
ringsbanken ger 50 miljoner euro i lång-
siktig finansiering över 20 år. (Financial 
Times)

16 februari 2012
Planer för stor järnindustri
Tanzania kommer att bli en av de ledan-
de producenterna av järnmalm i Afrika. 
Enligt minister Cyril Chami kommer 
minst 50 miljoner ton järnmalm att pro-
duceras av Maganga Matitu-projektet 
i Iringaregionen inom de närmaste 100 
åren. Projektet är ett samriskföretag mel-
lan MMI Steel Mills Limited och National 
Development Corporation och beräknas 
starta produktion 2014. (Daily News)

18 februari 2012
11 städer får betala mer för vatten
Stadsbor som brottas med höga elpriser 
kommer snart även att få betala mer för 
vatten. Ewura bekräftar planerna på höjda 
avgifter, som mest är en följd av höjda el-
priser. (East African)

21 februari 2012
Storbritannien investerar i gas
Brittiska gas- och oljeföretaget BG Group 
planerar öka sin gasutvinning genom att 
investera 500 miljoner dollar Tanzania 
i år. Samtidigt meddelat Statoil att man 
funnit naturgas utan-
för kusten, den senas-
te i en rad upptäckter. 
Tanzanias naturgas-
reserver beräknas ha 
stigit från 7,5 biljoner 
kubikfot (TCF) till mer 
än 10 TCF. (Reuters)
Strategisk samarbete 
med Mexiko
Tanzania vill samar-
beta med Mexiko i ett 
antal försvars- och sä-
kerhetsavtal, och dra 
lärdom från Mexikos 
långa erfarenhet av 

Parlamentets talman Anne Makinda i samspråk med reger-
ingsjuristen domare Frederick Werema.
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25 februari 2012
Se upp för falsk malariamedicin
Enligt uppgift översvämmas medicin-
marknaden av farliga förfalskade mala-
riatabletter. Tanzania Food and Drugs 
Authority (TFDA) har utfärdat en varning 
mot den falska produkt som marknadsförs 
under namnet Eloquine. (The Citizen)

1 Mars 2012
Konferens om mobila tjänster
Bank of Tanzania, Central Bank of Kenya 
m.fl. håller en tvådagars internationell 
konferens om afrikanska mobila finan-
siella tjänster och finansiell integration 
på Zanzibar. Tanzania har bevittnat en 
exceptionell ökning inom mobila finan-
siella tjänster under de senaste tre åren. 
(Microfinance Focus)

2 Mars 2012
Kenya segrar i Kilimanjaro Marathon
Kenyaner dominerade på Kilimanjaro 
Marathon med att vinna alla utom en 
medalj. (All Africa)

3 Mars 2012
Lagstiftning för uranbrytning
Tanzania har tagit ett steg närmare uran-
brytning efter att ha lagstiftat om hur 
verksamheten skall styras. Detta möj-
liggör för det kanadensiska företaget 
Uranium One Inc. att starta uranbrytning 
vid Mkujufloden innan årets slut. Bidraget 
från gruvsektorn till BNP beräknas växa 
till 10 procent år 2025. (East African)

4 Mars 2012
Tanzania bäst för barn i Östafrika
Tanzania är den bästa platsen för barns 
överlevnad i Östafrika enligt en rapport 
från Unicef, medan Somalia utsetts till 
värsta platsen för barn att leva. Unicef sä-
ger att Tanzania har regionens lägsta död-
lighet för barn under fem år och landet 
har sänkt dödsfallen från 155 per 100.000 
levande födda år 1990 till 76 år 2010. 
(The Citizen)

9 Mars 2012
Struntar i order om att sluta strejka
Hundratals strejkande läkare ignorerade 
ett domstolsbeslut om att återgå till ar-
betet, vilket tvingar sjukhus över hela 
landet att avvisa patienter. Mer än 1.000 
medlemmar i Medical Association of 

President Kokwete och Akere Muna, ledare för Peer Riview-
kommisionen (APRM) som besökte Dar i mars.

Tanzania (MAT) vägrar arbeta. Utöver 
högre lön kräver de hälsominister Hadji 
Mponda och hans ställföreträdares av-
gång. (Reuters Afrika)
Rapport om kvinnovåld på Zanzibar
Action Aid International Tanzania har 
släppt en rapport om våld mot kvinnor i 
norra Zanzibar. Enligt denna upplever fle-
ra av de tillfrågade att våldet mot kvinnor 
är allvarligt, men 10 procent av de tillfrå-
gade trodde kvinnorna själva var orsaken. 
Och över 40 % uppgav att samhället an-
såg våld mot kvinnor normalt. Zanzibar 
har utsett en kommitté mot könsrelaterat 
våld samt ett kvinnligt polisiärt nätverk 
för att ta itu med våldet mot kvinnor. (The 
Guardian)

10 Mars 2012
Svårt att nå millenniummålen
Tanzania har fortsatta problem att nå fle-
ra av FN:s millenniemål, trots att många 
andra fattiga länder klarar dem. I Uganda 
har 72 % av befolkningen tillgång till bra 
dricksvatten. I Tanzania är siffran endast 
55 %. Förbättrad sanitet är tillgänglig för 
endast 10 procent av tanzanierna vilket 
även det kan jämföras med Uganda, där 
34 % av befolkningen gynnas av framsteg 
inom sanitet. (East African)
Läkare avslutar strejken
De strejkande läkarna har beslutat att 
återuppta sina jobb omedelbart. Detta 
är ett resultat av ett möte med president 
Kikwete. Läkarnas talesman Namala 
Mkopi sade till journalister att de hade 
avblåst strejken för att ge Kikwete tid att 
möta deras krav. Förutom krav på bättre 
arbetsmiljö samt lämpliga arbetsredskap, 
vill läkarna att grundmånadslönen för nya 
läkare ska höjas från 700.000 Sh  till 3,5 
miljoner Sh. (The Citizen)

11 Mars 2012
Lyckad anti-kolera kampanj
Zanzibar redovisar framgångar för pro-
jektet med utdelning av koleravaccin då 
det inte förekommit något utbrott även i 
hårt utsatta områden sedan 2009, då en 
massiv vaccinering genomfördes. (TN��)

13 Mars 2012
Kolexport stimulerar ekonomin
Tanzania har träffat avtal om att exportera 

kol till Malawi och 
Kenya. Detta är posi-
tivt för landets södra 
del som hittills sak-
nat stora investering-
ar utom gasprojektet 
Mnazi Bay i Mtwara. 
(Daily News)

15 Mars 2012
Serengetiväg blir 
prövad av EACJ
Tanzanias försök att 
stoppa domstolspröv-
ningen av vägbygget 
genom Serengeti av-
slogs av östafrikanska 

domstolen (EACJ). Domstolsförhandling, 
som föranletts av en stämning från en 
miljöorganisation, kan nu starta. (The 
Citizen)

16 Mars 2012
Stor trädkampanj vid Kilimanjaro 
Kilimanjaroregionen planerar ett träd-
planteringsprojekt för att stoppa minsk-
ningen av istäcket på toppen av Mount 
Kilimanjaro. Berget har haft en stor snö- 
och istäckt topp i över 11.000 år, men 
nu finns det oro för att Afrikas enda snö-
täckta berget snart är ett inne blott, p.g.a. 
människans destruktiva aktiviteter de se-
naste 100 åren. (The Guardian)

20 Mars 2012
Qatar Airways flyger till KIA
Qatar Airways börjar flyga dagligen till 
Kilimanjaro International Airport (KIA) 
i juli. Detta innebär ett ökat antal interna-
tionella ankomster på flygplatsen som för 
närvarande tar emot 650.000 passagerare 
per år. (All Africa)

23 Mars 2012
Största solenergiprojektet tar fart 
4,7 miljoner $ satsas på ett solenergipro-
jekt på landsbygden i Kigomaregionen. 
Projektet kommer att generera el till 
25 byar som inte har tillgång till elnä-
tet. Detta är det största solenergiprojek-
tet i Tanzania. Arbetet beräknas börja i 
maj 2012 och bör vara klart i juli 2013. 
(Cleantechnica)

24 Mars 2012
UNWTO konferens i Tanzania
Tanzania skall vara värd för den första 
panafrikanska konferensen om hållbar tu-
rism i nationalparker och skyddade om-
råden, som planeras hållas i oktober i år. 
(Daily News)

29 Mars 2012
Givare hoppar av HIV/AIDS-kampen
Nio europeiska och asiatiska länder av-
slutar sitt stöd till Tanzanias HIV/AIDS-
program – man kommer i fortsättningen 
att finansiera större delen av kampen mot 
HIV/AIDS på egen hand. Bland de länder 
som har slutat stötta Tanzania är bland 
annat: Japan, Sverige, Irland, Norge, 
Schweiz, Storbritannien, Frankrike, 
Belgien och Holland. (The Citizen)

30 Mars 2012
Gas – nyckeln till utveckling
Enligt EU-ambassadören i Tanzania, er-
bjuder gassektorn en unik möjlighet till 
snabb utveckling. EU kommer att arbeta 
för att tanzanierna gynnas av resursen, 
då detta på många håll tidigare visats 
vara en utmaning. Diplomater från EU-
delegationen besökte hamnen i Mtwara, 
Maurel och Prom gasprocessanläggning-
ar, wentworth-kraftverket samt en off-
shoreanläggning. (The Guardian)
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Lördagen den 24 mars hölls Svetans års-
möte på Tanzanias ambassad i Näsby 
Allé norr om Stockholm. Mötet började 
med en presentationsrunda av alla med-
lemmar som var närvarande.

Därefter tog Fredirick Mashili och 
Johanna Bergsten över ordet och berät-
tade om Svetans forskningsnätverk. Inom 
forskningsnätverket kan forskare, jour-
nalister och MFS*-studenter, som ar-
betar eller har arbetat i Tanzania, utbyta 
erfarenheter och hjälpa varandra. Mer 
om forskningsnätverket finns att läsa på 
Svetans hemsida www.svetan.org.

Som exempel på vad det kan inne-
bära att skriva uppsats i Tanzania, pra-
tade Johanna Andersson om sin studie 
”Physical disability and sexuality”. I sin 
forskning har Johanna fokuserat på områ-
det fysisk funktionsnedsättning och sexu-
alitet och intervjuat kvinnor i Tanzania 
om detta. Läs om Johannas forskning i 
Habari nummer 1/2012. 

Del av den nya styrelsen finns på bild 
nedan. Se även presentation i Habari 
nummer 4/2011.

Övriga funktionärer som valdes är: 
Ali Elfadil (revisor), Magnus Andersson 
(revisor), Folke Strömberg (revisorsupp-
leant), Lars Sköld (revisorsuppleant) och 
Birger Normark (auktoriserad revisor).

I valberedningen sitter Birgitta Hellström, 
Eva Ohlsson och Josephine Sundqvist.

Text och foto: Eva Åberg

Årsmöte svensk-Tanzaniska föreningen

Den nya styrelsen, bakre raden: Jon-Erik Rehn (vice ordförande), Fredrik Gladh (ord-
förande), Helena Stigsson (kassör), Johanna Andersson (suppleant). Främre raden: 
Helene Mikui Lindh (ledamot), Liisa Riihimäki (ledamot), Harriet Rehn (sekreterare), 
På bilden saknas: Lars Asker (ledamot), Rehema Prick (ledamot), Daniel (suppleant), 
Gunborg Hanses (suppleant), Birgit Eriksson (suppleant).

*MFS = Minor Field Study

Tack för era enkätsvar!
I 2011:s sista Habari efterfrågades medlemmars tycke och tänk om Svetan. 
Här kommer en sammanställning av enkätsvaren.

– Ett 25-tal enkäter inkom med ett brett åldersspann på de som sva-
rat. Såväl medlemmar som varit med sedan 70-talet och medlemmar från 
2000-talet finns representerade med tankarna nedan, vilket är ganska så 
häftigt! 

– Vi tar med oss era tankar, tips och förväntningar in i framtidens arbete. 
Tillsammans kan vi göra ännu fler nyfikna på Svetan!

Varför just du är  
medlem i Svetan?
Flera uppger att de är medlemmar i 
Svetan för att de är Intresserade av att 
följa utvecklingen i Tanzania. De flesta 
som svarat på enkäten har tidigare bott 
och arbetat i Tanzania. Många har sedan 
dess varit engagerade i olika föreningar 
med koppling till Tanzania och ser med-
lemskapet i Svetan som ett sätt att hålla 
kvar en relation till landet. Det framgår 
ur enkätsvaren att flera känner starkt för 
Tanzania och en person beskriver detta 
som att ”en del av sitt hjärta lämnar man 
kvar i Tanzania för alltid”. Flera arbe-
tar för närvarande i Tanzania och tycker 

att Svetan är ett av flera sätt att hålla sig 
uppdaterad om Tanzania samt Tanzania-
Sverige samarbeten på. De flesta fram-
häver att de tycker att Habari är en bra 
tidning med intressanta nyheter, samlad 
information och inspirerande reseberät-
telser vilket gör att de fortsatt vill vara 
medlemmar i Svetan.

Bra samt mindre bra  
med Svetan?
Bra: De allra flesta tycker att Habari är 
en mycket bra tidning som exempelvis 
ger bra information om Tanzania och för-
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Att hitta bra ekoturistiska alternativ kan 
vara svårt inte bara i Tanzania utan i de 
flesta länder. Det saknas globala cer-
tifieringsorganisationer och jämför-
bara beskrivningssystem. I Tanzania 
har det gjorts försök att bygga upp nå-
gon form av nationell ekoturismorga-
nisation och den nuvarande organisa-
tionen Responsible Tourism Tanzania  
(www.responsibletourism.tz) är ett bra 
försök men tyvärr så har de ännu inte på 
sin hemsida en bra beskrivning av sina 
medlemsföretag och certifierade anlägg-
ningar. Men det finns trots allt en del bra 
internationella organisationer och som 
via sina hemsidor kan ge bra sökträffar 
om man letar efter hållbara destinatio-
ner. En sådan är Eco Hotels of the World  
(www.ecohotelsoftheworld.com ) vilken 
bedömer hotell och lodger i en rad olika 
länder världen runt inklusive Tanzania. 
Man bedömer anläggningarna såväl ur 
miljösynpunkt, t.ex. hur man använder 
förnybar energi och hur vatten och av-
fall hanteras, som efter hur man samar-
betar och stödjer lokalbefolkningen. För 
Tanzania så har man granskat tio olika 
hotell och vid mitt senaste besök så valde 
jag att besöka tre av dessa alternativ:

1. Mambo View Point
2. Chumbe Island Coral Park
3. 236 Hurumzi Hotel

Mambo View Point
Mambo View Point (www.mambo-
viewpoint.org) är beläget på norra de-
len av Usambarabergen och med en vi-
dunderlig utsikt över savann och berg. 
Anläggningen ligger på 1.900 meters 

Några ekoturistiska pärlor
Att hitta hållbara turistmål borde vara lika enkelt som att välja KRAV-
märkta bananer men tyvärr så saknas trovärdiga och jämförbara beskriv-
ningssystem och internationella certifieringsorgan. Men det innebär inte 
att det inte finns bra miljöval också för turism i Tanzania. Tommy Månsson 
ger här några tips.

höjd och vid klart väder så ser man 
Kilimanjaros snöklädda topp. Det var ett 
holländskt par som för drygt tre år sedan 
med hjälp av lokal arbetskraft byggde upp 
anläggningen och som nu driver den till-
sammans med personal som rekryterats 
på plats. Anläggningen är inte bara en tra-
ditionell lodge utan snarare ett lokalt för-
ankrat utbildnings- och utvecklingspro-
jekt som ständigt förändras. Man drivs av 
en vision att skapa lokal hållbar utveck-
ling i byn Mambo med omnejd. Detta 
innebär att man utbildar lokal arbetskraft 
i allt från att bygga hus och laga mat till 
att ge sakkunnig guidning i regnskogen 
och till de mycket intressanta fornhis-
toriska fotavtrycken från deras förfäder 
som grävts fram i byn av arkeologer. 
Hotellanläggningen har designats på ett 
föredömligt sätt så att den smälter fint in 
i naturen. Många olika typer av sol- och 
bioenergilösningar används och dessa 
tekniker sprids också i byn. Man har tagit 
fram en miljövision som prioriterar,
- användning av naturmaterial och pro-
dukter som kan köpas lokalt,
- minimal energianvändning och hu-
vudsakligen sol-, vind och bioenergi,
- låg vattenanvändning,
- social och ekonomisk integration i 
bygden,
- rättvis turism och turism i harmoni 
med naturen och lokalbefolkningen.

Efter att ha bott på Mambo View Point 
några dagar så känner man klart att detta 
inte bara är några tjusiga ord på en pam-
flett utan att det faktiskt är så anläggning-
en fungerar. Den finns där som ett nav i 
byn och byborna verkar ha fått förtroen-

de för dess verksamhet. Det pågår också 
hela tiden en rad olika små utvecklings-
projekt som engagerar och vitaliserar och 
man blir snart vän inte bara med de som 
arbetar på anläggningen utan också med 
byborna som gärna vill prata med oss 
muzungus. 

Chumbe Island Coral Park 
Chumbe Island Coral Park på Zanzibar 
(www.chumbeisland.com) är ett natur-
reservat och det första sådant i Östafrika 
som drivs i privat regi. Chumbe är ett 
självförsörjande initiativ som drivs i ett 
icke vinstdrivande syfte och som formellt 
klassas som ett s.k. not-for-profit limited 
company (CHICOP), där vinsten från tu-
rismen återinvesteras i naturvård och i 
olika utbildningsprogram för den lokala 
fiskarbefolkningen. Man bjuder exempel-
vis regelbundet in barnen i fiskarbyarna 
till snorkling med sakkunnig ledning så 
att barnen för första gången själva kan få 
se vad som döljs under vattenytan.

Det är en unik och minnesvärd destina-
tion som präglas av en enastående gäst-
frihet och en omfattande kunskap om öns 
unika natur hos alla de som arbetar där. 
Här kan man snorkla med kunniga in-
hemska guider över de bäst bevarade kor-
allreven längs med Östafrikas kust. Här 
finns över 200 korallarter och mer än 400 
fiskarter och har man tur så kan man få 
se havssköldpaddor. Även på land finns 
spännande saker att upptäcka t.ex. stora 
kokosnötskrabbor, världens största krab-
bor, som man kan få möta på kvällspro-
menaden i öns skogsreservat. 

Anläggningen består bara av sju rum 
så därför känner man sig onekligen som 
en mycket priviligierad gäst på ön. Och 
även denna anläggning kännetecknas av 
unik arkitektur och design där nya bun-

Mambo View Point 
Usambara Mountains

Chumbe Island Coral 
Park Zanzibar

236 Hurumzi Stone 
Town Zanzibar

Overall rating 5 5 3
Energy rating 5 5 3
water rating 5 5 5
Disposal rating 4 5 2
Eco Active rating 5 5 4
Protection rating 5 5 5

Tabell: Bedömning av de tre valda hotel-
len enligt Eco Hotels of the World där � är 
högst poäng och 1 är lägst.
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galows kombinerats ihop på ett mycket 
smakfullt sätt med rester från den gamla 
fyrvaktarbostaden från seklets början. 
Och givetvis så finns en rad olika intres-
santa ekolösningar för energi, vatten, av-
lopp och avfall.

Chumbe Island har också vunnit en 
rad prestigefyllda pris för god naturvård 
och s.k. socially responsible tourism, ex-
empelvis the UNEP Global �00 Award, 
British Airways Tourism for Tomorrow 
Award, och the National Geographic 
Geotourism Award. 

236 Hurumzi Hotel
236 Hurumzi Hotel (www.236hurumzi.
com) ligger centralt i Stone Town, 
Zanzibar och är även stans näst högsta 
byggnad. Hotellbyggnaden var ursprung-
ligen ett privatpalats för en av de rikaste 
personerna i det gamla swahiliimperiet. 
Men som alla andra gamla byggnader i 
stenstaden så förföll även denna gamla 
fina byggnad efter självständigheten och 
var bara en ruin när renoveringsarbetena 
startade för några år sedan. Nu är den pie-
tetsfullt renoverad och har utrustats med 

en rad fina trädetaljer samt gamla möb-
ler och andra inredningsdetaljer som man 
lyckats hitta i stan. Allt detta gör att det är 
en mycket smakfull och avstressande mil-
jö att bo på och eftersom man har höga 
trappor och ingen hiss så får man mycket 
gratismotion, särskilt när man som vi får 
rummet högst upp i det ena tornet och 
äter frukostar och middagar högst upp på 
takaltanen i det andra tornet.

Några avslutande reflexioner
Varför ska man då välja ekoturism? Jo på 
samma sätt som man väljer inom andra 
områden att stödja hållbar utveckling så 
kan man även som turist välja ett hållbart 
alternativ. Att välja ett ekoturistiskt alter-
nativ innebär att du stödjer anläggningar 
som är skonsamma för miljön och som 
ger positiva bidrag till den lokala utveck-
lingen på destinationsorten och för de 
människor som bor där. Samtidigt så kan 
man oftast vara säker på att dessa anlägg-
ningar finns i unika och spännande mil-
jöer och med en harmonisk atmosfär.

Efter att ha bott på dessa anläggningar 
så kan man klart konstatera att den be-
dömning som gjorts och som redovisas 
i tabellen är rättvis och vägledande. Alla 
anläggningarna präglas av en uttrycklig 
vision att verka för hållbara lösningar och 
att involvera lokalbefolkningen på oli-
ka sätt. Man blir också mycket väl mot-
tagen på alla ställena och framförallt på 
Chumbe och Mambo så känner man sig 
delaktig och mer som en vän som kom-
mer på besök än en traditionell turist. Alla 
ställen kan därför varmt rekommenderas.

Text och foto: Tommy Månsson
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Dicksons historia
Jag heter Dickson och jag föddes den 26 
januari 1988 i Hamumgembe i Bukoba. 
Jag har tre bröder. Min far dog 1993 när 

jag fortfarande var liten. Vår mor arbeta-
de hårt för att sköta om oss. Hon var en-
sam för det fanns inga släktingar. Det var 
inte lätt att få tag på det nödvändigaste 
och mitt liv började bli svårt. Vi gick inte 
i skolan och vi kunde inte få tag på mat, 
så därför beslöt jag mig för att ge mig ut 
på gatan för att hitta arbete, när jag var 
tio år gammal. Jag hjälpte folk att bära 
olika slags bördor och jag hämtade vat-
ten som jag sålde. Jag tömde också so-
por åt folk, det var min dagliga tillvaro. 
År 1998 lämnade jag min familj och reste 
till Mwanza. Jag åkte med en äldre vän 
som var gatubarn där. Vi åkte båt, men vi 
betalade inte för oss utan gömde oss i ett 
hörn så att de inte skulle hitta oss. När vi 
kom fram till Mwanza fick vi inget arbe-

te som jag hade hoppats. Därför tvinga-
des jag leva på gatan. Jag gjorde samma 
saker som jag gjort i Bukoba, men 1999 
mötte jag en kvinna som jag arbetade 
som houseboy och bodde hos. Jag tog 
hand om hennes barn och hon betalade 
mig 2500 shilling i månaden och jag fick 
mat. Hon visade mig kärlek och jag be-
rättade min historia för henne. Hon sa att 
det vore bra om jag reste hem och hjälpte 
min mor. Pengar till biljetten fick jag av 
kvinnan. 

När jag kom hem fann jag att min bor 
Godfrey hade gett sig av och lämnat 
min mor ensam med de två andra brö-
derna. Då beslöt jag mig för att stanna 
hemma och hjälpa min mor. Men plöts-
ligt blev allt dåligt igen och jag återvände 
till Mwanza. En man gav mig jobb som 
kaffeförsäljare på gatan. Jag tjänade 3500 
shilling och jag bodde också hos den 
mannen. Han behandlade mig väl och 
jag arbetade för honom i tre månader, 
men sedan fick jag arbete som trädgårds-
mästare för ett bolag. Bolaget samlade in 
gammalt järn och skrot och sålde det se-
dan. Jag hjälpte till att lasta och lasta av 
järnet. På bolaget fick jag 7000 shilling 
i månaden och två måltider om dagen. 
Jag arbetade fem dagar i veckan. Längre 
fram bestämde jag mig för att sluta efter-
som arbetet var för tungt för mig som var 
så ung. När jag slutade där återvände jag 
igen till Bukoba och startade en liten af-
färsverksamhet genom att sälja godis. 
Jag hade lyckats spara 65.000 shilling. 
Jag gav min mor en del av pengarna och 
för resten köpte jag godis för att sälja på 
gatan. Mamma blev glad och frågade om 
jag inte ville bo hos henne igen.

När jag arbetade med min lilla verk-
samhet gick jag ibland ner till hamnen 
för att se om någon behövde hjälp med 

livet som gatubarn   
– Dickson och John berättar

sitt bagage. En dam tappade en bal med 
trasor ner i vattnet. Jag lyckades få upp 
balen ur vattnet men slog av en tand när 
jag gjorde det. Jag fick 10.000 shilling 
för besväret. Detta var 2001.

När jag var i Bukoba centrum 2003 
träffade jag en man som berättade att han 
arbetade i Tumaini och vi började prata. 
Det var Michael Kifungo. Han frågade 
om jag gick i skolan eller om jag slutat. 
Jag sa att jag inte gick i skolan och att jag 
inte kunde göra det eftersom jag var vux-
en. (Dickson kunde inte läsa och skriva 
då.) Michael ville att jag skulle gå till sys-
ter Debora, sluta arbeta och i stället börja 
skolan. Nästa dag beslöt jag mig för att 
gå till Kashura för att träffa den där kvin-
nan som hjälper barn. Jag träffade henne 
och hon sa att det går att gå i skolan och 
börja i en Memkwaklass. Jag kom över-
ens med henne och fick skolmaterial och 
nästa dag började jag i en Memkwaklass. 
Där gick jag i ett år. I april 2004 beslöt 
syster Debora att jag skulle börja med yr-
kesutbildning och jag bestämde mig för 
svetsning och metalltillverkning.

Jag tog examen 2006 med grad 2 och 
3. Året efter började jag arbeta i Tumaini. 
Min mor dog 2009. Då fick jag ta hand 
om mina två yngre bröder. Som tur var 
hjälpte Tumaini mig med mina bröder 
och såg till att de fick gå i skolan. Min 
yngsta bror går nu andra året i seconda-
ry school och den andra går första året. 
Den äldste brodern är försvunnen, han är 
kanske i Arusha. Tidigare hade vi kontakt 
med varandra.

Nu är jag gift och har två döttrar. Första 
barnet heter Angel och är fyra år och den 
andra heter Atugonza och är sex månader.

Uppriktigt sagt har jag smakat på det 
hårda livet men nu tackar jag Gud för 
att jag nu är här och att jag har det bra 
och har goda planer för framtiden vilket 
jag inte hade tidigare. Mina planer är att 
köpa verktyg så att jag kan fortsätta att 
arbeta i mitt yrke som svetsare. Jag kan 
ha en liten verkstad och anställa några 
pojkar från Kashasha. Jag skulle också 
vilja fortsätta arbeta med Tumaini.

När jag avslutar min historia vill jag 
tacka min mor och far och Tumaini 
Children’s Center och alla som arbetar 
där. För utan Tumaini vet jag inte hur 
mitt liv hade sett ut.

Några av Tumainis medarbetare har själva varit gatubarn. Genom sina 
erfarenheter har de lätt att närma sig barnen och också att förstå när de 
behöver extra stöd i sitt beslut att fortsätta skolan och ta kontakt med sina 
familjer. Dickson arbetar som fältassistent och är en duktig skådespelare i 
Tumainis dramagrupp, Kundi la Sanaa. Gruppen framträder i byarna och 
berättar om gatubarnens situation och samhällets ansvar för dem. John 
är ansvarig för ett litet sågverk som har anskaffats av Bukobahjälpen, för 
att man ska kunna såga Tumainis eget timmer och för att såga åt andra. 
Han pratar också mycket med barnen på Kyakairabwa, som ser honom 
som en mentor.

Här berättar Dickson och John sina historier.
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Johns historia
Jag är John Kato och jag föddes den 2 fe-
bruari 1988 i Muleba district. I vår familj 
var vi åtta barn och vi hade tre olika möd-
rar. Alla levde tillsammans. Den första 
mamman fick fyra pojkar så min pappa 
bestämde sig för att skaffa en ny hustru 
(två söner). Min pappa ville ha flickor, så 
han gifte sig igen, men det blev två poj-
kar till.

Min pappa dog när jag var tre år gam-
mal. Mamma återvände då till sin familj, 

jag och min ett år yngre bror följde med. 
När jag var tio år dog min mamma. Till 
att börja med bodde vi då hos min mor-
mor, men hon kunde inte ta hand om oss, 
så min morbror beslutade sig för att dela 
på oss. Min yngre bror stannade hos mor-
mor och jag flyttade till en vän till min 
pappa.

År 1999 började jag i skolan och jag 
var väldigt glad, men jag hade hög från-
varo för att hustrun i familjen där jag 
bodde ville att jag skulle arbeta mycket, 
utan att tänka på att jag behövde gå i sko-
lan. Om jag inte gjorde det hon sagt åt 
mig gav hon mig stryk. År 2000 när jag 
gick i andra klass, bestämde jag mig för 
att lämna det huset. Jag flyttade till en an-
nan del av byn för att sälja mandasi. Jag 
bodde hos mannen som sålde mandasi. 
Han betalade mig 1.000 shilling i måna-
den och mat. Jag stannade i två år innan 
jag lämnade honom och flyttade till en 

annan man som tog med mig till Bukoba 
där jag sålde tomater och lök. En dag när 
jag var i stan hade mannen försvunnit när 
jag kom tillbaka, så jag blev tvungen att 
sova på gatan. Efter två dagar fick jag 
reda på att mannen försvunnit för att han 
inte hade betalat hyran.

Mitt liv på gatan var dåligt, eftersom 
jag inte fick mat och det var svårt att få 
tag i kläder. Det var ett hårt och kompli-
cerat liv. En dag fick jag syn på en pojke 
från min hemby. Han hade skoluniform 
på sig så jag frågade honom om vem som 
hjälpte honom? Pojken sa att han fick 
hjälp av syster Deborah. Jag bad honom 
att ta med mig till systern, eftersom jag 
också ville gå i skolan. När jag kom till 
syster Deborahs hus, frågade hon mig 
varför jag lämnat min familj och hon råd-
de mig att återvända dit i stället för att bo 
på gatan. Livet på gatan kan leda till att 
du får problem, sa hon. Dom följde mig 
hem och jag bodde hos min halvbror och 
jag bad dem att jag skulle få fortsätta i 
skolan, men det var inte så lätt att åter-
vända till skolan eftersom jag nu var för 
gammal för andra klass. Jag gav upp tan-
ken på skolan och började leva med mina 
halvbröder. En bror besökte Tumaini och 
berättade om min skolsituation. År 2004 
skickade syster Deborah ett meddelande 
till mig att det bästa vore om jag kom till 
henne. När jag kom dit frågade hon om 
jag ville fortsätta på yrkesskola.

Jag samtyckte till det och var mycket 
lycklig. Tumaini tog mig med till yrkes-
skolan i Kashasha, där jag studerade till 
snickare. Jag gjorde bra ifrån mig på sko-
lan och tog examen med grad 3. Min bror 
hjälpte mig med småsaker och efter sko-
lan återvände jag till mina bröder där jag 

gjorde mindre arbeten. Efter yrkesskolan 
var det inte lätt att få jobb, eftersom jag 
inte hade några verktyg.

År 2007 bestämde jag mig för att bör-
ja en kurs för att bli säkerhetsvakt och 
2008 fick jag intyget och kom sedan till 
Tumaini för att arbeta där som vakt. Jag 
fick lära mig att använda sågen (litet såg-
verk) och nu är jag ansvarig för den. Jag 
tackar Gud för att jag genom Tumaini 
nu vet att framtiden är ljus. Jag bor på 
Kyakayrabwa och jag får uppmuntran. 
Jag känner mig som ett barn med sina 
föräldrar. Tack till syster Deborah, syster 
Adventina och Tumaini för all uppmunt-
ran och för att ni gett mig den här möj-
ligheten!

Arbetsgruppen för Tumaini

Det nybyggda pumphuset med två perso-
nalbostäder.   Foto: Martin Billöhult

Tumaini och Bukobahjälpen
Bukobahjälpens årsmöte ägde rum den 8 mars i kyrkskolan i Sunnersbergs församling.

Styrelsen kvarstår i sin helhet. Efter förhandlingarna berättade Åke Nyström och 
Gunnar Brycke om sin arbetsresa i höstas. Åke visade bilder från byggandet av pumphu-
set. Byggnaden är till för att skydda pumpen och på taket finns plats för solceller att driva 
den med. Huset innehåller också två personalbostäder. Det har byggts med en ”krage” runt 
grunden för att skydda den från alltför kraftigt takdropp under de häftiga regnen vilket kan 
leda till fuktskador och underminering.

 Nu är Gunnar i Bukoba igen och förbereder byggandet av en kombinerad matsal och 
samlingssal som kan rymma hela Tumaini familjen. Syster Adventina som är Director för 
Tumaini och pastor Christopher Mbuga i styrelsen är i Sverige för en kurs och för kontak-
ter med sina vänner i Sverige och Danmark.
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bindelserna mellan våra länder. Några 
beskriver att ett nätverkande sker genom 
Habari. Andra lyfter fram att de känner 
igen platser och får goda minnen genom 
Habari. Flera tycker att Svetan utvecklar 
sociala nätverk och relationer och beskri-
ver att Svetan fångar upp nya initiativ. En 
annan sak med Svetan som beskrivs vara 
bra är att föreningen finns över stora de-
lar av Sverige.

Mindre bra: Flera tycker att Svetan 
har en för liten verksamhet (är en okänd 
organisation) och efterfrågar fler träff-
punkter samt fler aktiva medlemmar. 
Något annat mindre bra som belyses är 
att så få tanzanier är engagerade/medlem-
mar i Svetan och lyfter i samband med 
detta att svenska som arbetsspråk försvå-
rar för tanzanier att engagera sig i Svetan. 
Någon belyser att referat från tanzanisk 
dagspress hunnit bli inaktuella innan de 
publiceras i Habari. Något annat mindre 
bra som belyses är att inbjudningar till 
Svetans möten ibland kan vända sig till 
en för smal målgrupp samt att maten vid 
sammankomster Svetan arrangerar kan 
vara för dyr.

Förväntningar på Svetan för 
framtiden? Vad vill du att 
Svetan ska arbeta med?  
Ge gärna egna tips och/eller 
beskriv vad du som medlem kan 
bidra med.
En förväntning på Svetan är att vi breddar 
vår verksamhet, skapar fler mötesplat-
ser och möjliggör fler samarbeten. Flera 
personer tänker att Svetan ännu mer kan 
bli ett samlingsorgan för olika förening-
ar och personer i framtiden. Flertalet vill 

fortsätta att följa utvecklingen i Tanzania 
genom Habari och någon efterfrågar en 
utökad nyhetsbevakning. Flera önskar 
en aktivare medlemsrekrytering för att få 
fler nya medlemmar från olika organisa-
tioner och bakgrunder till Svetan. Någon 
tipsar om att Svetan ska samverkan mera 
med våra nordiska systerföreningar samt 
efterfrågar även någon form av regiona-
lisering på ett mer aktivt sätt. Någon an-
ser att vi behöver flera företagsmedlem-
mar (av ekonomiska skäl). En annan för-
väntning är att Svetan får mer synlighet 
och engagemang inom ramen för Forum 
Syds verksamhet samt att Svetan kan 
finnas med på TUR-mässan i Göteborg. 
Någon förväntar sig ett nyhetsbrev på nä-
tet, vilket skulle spara på porto och miljö. 
Någon efterfrågar ett initiativ (som tidi-
gare påbörjats) vad gäller att stödja (ny-
anlända) tanzanier. En annan förhopp-
ning är att Svetan ska starta en Tanzanisk 
restaurang!

Tips till Habaris redaktion:
• Information om var tanzaniska studen-
ter åker för att studera samt om de åter-
vänder till Tanzania efter sina studier ef-
terfrågas.
• Fler historiska tillbakablickar i Habari 
efterfrågas.
• Tips på resor och logi för både privat 
resande samt i grupp efterfrågas.

Vad kan du bidra med?
Flera medlemmar uppger att de vill enga-
gera sig mera samt på olika sätt aktivera 
sig i Svetan för att kunna träffa andra per-
soner med Tanzaniaerfarenheter av olika 
slag! Några önskar bidra med artiklar till 
Habari!

Bråk om 
gränspasseringsavgifter
Lokala myndigheter införde i februari av-
gifter för fordon från Kenya för att köra 
in i Tanzania via Taveta och Namanga 
gränsstationer. Dessutom fordrar man ar-
betstillstånd för Kenyaner som vill göra 
affärer i Tanzania. 

Detta går stick i stäv med regeringens 
och Östafrikanska gemenskapens strävan 
att underlätta handel och skapa en ge-
mensam östafrikansk marknad. 

Järnväg Tanga–Musoma
Tanzania och Uganda har kommit överens 
om att förbinda Musoma vid Victoriasjön 
med hamnstaden Tanga och därigenom 
ge Uganda ytterligare en förbindelse med 
havet. Det kommer även att få stor bety-
delse för Södra Sudan där järnvägsförbin-
delse med Uganda planeras.

 På sträckan Tanga–Arusha skall den 
befintliga järnvägen rustas upp. Från 
Arusha till Musoma är järnvägen tänkt att 
gå i en båge söderut genom viktiga jord-
bruksområden och passera Serengeti ca 
100 km söder om nationalparksgränsen. 

I projektet ingår även utbyggnad av 
hamnarna i Tanga, Musoma och Port Bell.

Jvg till Burundi och Rwanda
År 2014 hoppas man kunna börja bygga 
järnväg till Burundi och Rwanda för att 
förbättra deras tillgång till hamnen i Dar 
es Salaam. En förstudie blev klar 2009. 
Sedan dess har projektering pågått samti-
digt som legala och organisatorisk frågor 
lösts.

Tanzamjärnvägen rustas upp?
Tanzamjärnvägen från Dar till Zambia li-
der av kapitalbrist och eftersatt underhåll.

Järnvägen byggdes av Kina i början av 
sjuttiotalet till en kostnad av 150 miljo-
ner $. Det blev Kinas första stora projekt 
i Afrika efter att Världsbanken m.fl. sagt 
nej till Tanzanias och Zambias begäran 
om hjälp till det av apartheidregimerna 
isolerade Zambia. Som motprestation 
öppnades Tanzania för en massiv import 
av kinesiska produkter.

Förra året avskrev Kina halva lånebe-
loppet. På ett möte på högsta nivå i juni 
skall Kina presentera en rapport om upp-
rustning och drift av järnvägen.

u Fortsättning från sidan 1�
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God ekonomisk tillväxt
Under 2011 växte Tanzanias ekonomi 
med 6,3 % trots det svåra internationella 
läget med sviktande dollar och euro. På 
hemmaplan har tillverkningsindustrin 
drabbats hårt av ständiga elransonering-
arna och höga oljepriser. Det är främst 
byggande, transportnäringen, kommuni-
kationer (mobil) som gått bra.

Norge stoppat koldioxidpengar
Förra året fick Wildlife Fund for Nature 
4,5 miljoner $ från Norge för att minska 
utsläppen av koldioxid orsakade av av-
skogning.

WWF Tanzania fick också 2,5 miljoner 
$ för att samla och sammanställa data om 
avskogning och koldioxidutsläpp.

I mars stoppades utbetalningar till de 
båda organisationerna i väntan på utred-
ning om förskingring.

Majsodlare klämda
Exportförbudet för majs infört tidigt i 
år drabbar majsodlare som sett priserna 
sjunka med en tredjedel.

På den lukrativa smuggelmarknaden 
till grannländer fick man 37 $ per 100-
kilossäck mot nu bara 19 $ på hemma-
marknaden.

Efter en rekordskörd 2011 exporterades 
i september 10.000 ton majs till Kenya 
och i november 40.000 till FN avsett för 
Somalia. I november exporterade ytterli-
gare 30.000 ton till Kenya.

Cashewnötsnäringen i motvind
Allt för ofta återkommande ändringar i 
förutsättningarna för cashewnötsproduk-
tion hämnar näringen. I ett försök att blå-
sa liv i näringen 2007 inrättade Cashew 
Board of Tanzania, CBT, ett system med 
lager där odlarna fick 70 % vid leverans 
och resterande 30 % efter att nötterna 
sålts. Nötterna har varit svårsålda och nu 
finns 80.000 ton i lager som väntar på ex-
port eller att köpas av lokala fabrikanter 
för skalning och förädling.

Nu skall istället allt säljas via koope-
rativ och distriktsmyndigheterna betalas 
en 5 % avgift. Med det påslaget menar 
fabrikanterna att det inte går att sälja vi-
dare och flera fabriker har redan stängt. 
De vill helst köpa direkt av odlarna till 
500 Shs/kg.

Under varuhussystemet fick odlarna 
850 Shs/kg vid leverans och många vän-
tar nu på de återstående 350 Shs/kg ef-
tersom CBT:s pris varit 1200 Shs/kg. 
Det har nu höjts till 2000 Shs/kg vilket 
gjort att försäljningen stannat av. Från 
Brasilien och Västafrika kan man köpa 
rånötter för 550 Shs/kg.

Årets skördesäsong avslutades i januari 
och skörden ser ut att till stora delar bli 
osåld och ytterligare öka landets lager av 
osålda nötter.

Shabaan Robert bortglömd
Jenerali Ulimwengu kåserar i ”The East 
African” om nationers hjältar, om hur 
författare världen över hyllas och ihåg-
koms. Själv tidigt skolad och väl inläst på 
brittiska klassiker.

Inför Tanzanias 50-årsjubileum lyfts 
inte en enda författare eller kulturper-
sonlighet fram. ”Only the genius of 
Tanzania’s bureaucrats can forget great 
men like Shabaan Roberts and others 
while honouring bogus heroes to mark 
our 50th anniversary”.

El och vatten dyrare
I början på året höjdes elpriset med 40 %. 
Det slår hårt mot industrin som redan ti-
digare plågas av elransonering och elav-
brott. Prishöjningen motiveras med att en 
allt mindre del produceras i vattenkraft-
verken, delvis på grund av torka som 
medfört låga vattennivåer i vattenmaga-
sinen. Men utbyggnaden av vattenkraft-
verk och natrurgasdrivna kraftverk släpar 
efter den ökande efterfrågan på 50 Mw 
per år. I november begärde Tanesco att få 
höja elpriset med 155 %. Prisreglerings-
myndigheten godkände dock bara en ök-
ning på 40 %. Tanesco fick kraftig kritik 
för slapp indrivning av obetalda elräk-
ningar, inkluderade Zanzibar Electric 
Corporation. Man tvingades också av-
skaffa rabatten för den egna personalen 
och beordrades skärpning i redovisning 
av kostnader och vid tecknandet av avtal 
med privata elproducenter.

I slutet på februari anhöll 11 städer om 
att få höja vattenpriserna eftersom elkost-
naderna för pumpning stigit kraftigt.

Inträde till historiska platser 18$
I februari höjdes inträdet till historiska 
platser från 2 till 18 $.

Bland historiska platser märks Olduvai 
Gorge, Laetoli-fotspåren, Isimila stenål-
dersboplats, Engaruka, Kaole, Kunduchi, 
Kilwa Kisiwani och Songo Mnara-rui-
nerna.

Den kraftiga höjningen har kritiserats 
hårt från turistnäringen. Turismen har de 
senaste fyra åren växt med 12 % per år 
och under samma tid tjänat in nära 5 mil-
joner $. Nära 200.000 personer är direkt 
anställda inom turistnäringen.

Deacons lämnar Tanzania
Deacons tre butiker för mode- och livs-
stilkläder, Truworths, Identity och �u� 

stängdes i februari. Enligt Deacon är 
kostnaderna att driva butiker i Tanzania 
allt för höga, särskilt hyresnivån är be-
tungande, det dubbla jämfört med Kenya, 
Uganda och Rwanda där nivån ligger på 
18 $/kvadratfot.

Medelklassen som man vänder sig till 
utgör i endast 12 % av befolkningen mot 
45 % i Kenya och 18 % i Uganda. Där 
går affärerna bättre och man tänker även 
etablera sig i Rwanda. I grannländerna 
finns gott om shoppinggallerior och flera 
byggs i snabb takt. I Dar es Salaam finns 
bara två gallerior.

I en undersökning av hur lätt det är 
att göra affärer gjord av East African 
Community rankades Tanzania näst sist 
av de fem medlemsländerna.

Den största aktieägaren i Deacons är 
Swedfund med 19 %.

Tanzania bygger galleria i NBI
I juli planerar Tanzanias National Social 
Security Fund, NSSF, att starta bygget av 
ett 26-våningskomplex ovanför Uhuru 
Park i Nairobi. Umoja House kommer 
förutom kontorslokaler att inrymma 
Tanzanias ambassad och en shoppinggal-
leria.

Liknande investeringar planeras i fle-
ra andra huvudstäder. NSSF:s använder 
25 % av intäkterna för administration och 
för att betala ut pensioner, för närvaran-
de till drygt 6000 personer. De resterade 
75 % investeras främst i fastigheter för 
att säkra framtida pensioner.

För närvarande betalar men ut 76 mil-
joner per år i pensioner, från 6.565 till 
50 $ per månad. 

Sauti ya Busara 2012
I mitten på februari hölls festivalen Sauti 
ya Busars på Zanzibar för åttonde året.

Festivalen har stort internationellt del-
tagande. Av 600 ansökningar har ett 60-
tal grupper och artister valts ut till det 
omväxlande programmet. Från Zanzibar 
deltog 14 grupper och från Tanzanias 
fastland 13 st, bl.a. Jagwa.

En nation av gnällspikar
I East Africans Magazine den 23 januari 
uppmärksammandes Tanzanias fastlands-
dels 50 årsjubileum.

Hur har tanzanierna blivit det mest 
pessimistiska folket i Östafrika frågar 
sig professor Karim Hirji på Muhumbili 
Universitetet i en fyrsidig artikel.

Några citat: “A country mired in neg-
ativity, credulity, hypocrisy and mental 
servility.”

 “without donor dollars or euros, no-
body lifts a finger.”
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sa utrustning. Där finns även ett par bran-
ta ”luftiga” passager på smala klipphyllor. 
Ingen av kvinnorna hade gjort något lik-
nande förut. Två gav upp just innan den-
na passage på fjärde dagens morgon på 
4.000 meters höjd till följd av höjdsjuka.

Omkring 15.000 personer försöker var-
je år bestiga Kilimanjaro huvudsakligen 
via turistleden från Marangu och ca hälf-
ten brukar nå toppen.

Innan man gav sig på Kilimanjaro gjor-
de man en kort safari och såg på vilda 
djur, vilka lyste med sin frånvaro på ber-
get.

I augusti rapporterade en turistgrupp att 
de såg en levande hund nära toppen.

Skyfall drabbar Dar es Salaam
På morgonen den 20 och 21 december 
drabbades Dar av det värsta skyfallen se-
dan självständigheten. Drygt 20 personer 
omkom, många skadades och de materi-
ella skadorna blev omfattande. För tio år 
sedan drabbads Dar av ett liknande sky-
fall som pågick i fyra timmar, då omkom 
emellertid bara fyra människor. Sedan 
dess har det byggts på lågt liggande om-
råden och underhållet av stormvattenav-
ledningsdiken har försummats och inte 
byggts ut.

Staten kritiserades för att ha dålig kata-
strofberedskap.

Show me the saris!
Kåsören Elsie Eyakuze i The East 
African skriver under rubriken Enough of 
kitenges and khangas, show me the saris 
om trenden att utlysa tävlingar för logo-
typer mm. För närvarande pågår en täv-
ling om att skapa en nationaldräkt. Elsie 
menar att alla de olika etniska grupperna 
har sina dräkter och dessutom finns star-
ka modeinfluenser utifrån varför hon fin-
ner det svårt att enas om en nationaldräkt. 
”Dessutom tycker ingen över fem om att 
bli tillsagd hur man skall klä sig.”

Den av Nyerere introducerade ”slips-
lösa socialistkostymen” är fortfarande 
populär. Särskilt till politiska möten syr 
skräddarna många kostymer och kreatio-
ner för damerna. Elsie beundrar skräd-
darnas förmåga att variera sig och att ar-

beta med färgerna gult, svart och grönt 
där den gröna är en svår färg till mörk 
hy. Socialistkostymens skärning är inte 
heller särkilt lämplig för ofta stormagade 
politiker.

Khangor, kitenge, ”masaifiltar” och 
pärlor som anses inhemska är allt för 
vanliga och Elsie efterlyser mera vågade 
förslag, varför inte en afrikansk variant 
av sari.

TRA digitaliserar import- och 
exporthandläggning
Tanzania Revenue Authority, TRA, inför 
med koreansk hjälp papperslös hantering 
av export och import i Dars hamn.

Importörer skall i fortsättningen redan 
innan fartyg anländer lämna in digital 
dokumentation. Man räknar med att säk-
ra processen mot missbruk och kraftigt 
minska handläggningstiderna samtidigt 
som man får in mer i tullavgifter och an-
dra avgifter.

Dar får modernt stadsbussystem
Nu byggs det för fullt för att ge Dar ett 
modernt stadsbussystem, Dar es Salaam 
Bus Rapid Transport, DART. Väg med 
särskilda bussfiler skall byggas från 
Kivokoni till Kimara, 21 km. Här skall 
enbart stora nya bussar för 160 passa-
gerare trafikera. I projektet ingår ock-
så planskilda korsningar vid Tazara, 
Ubungo, Magomeni, Fire, Kamata och 
Changombe. Den stora (fjärr-) busstermi-
nalen i Ubungo skall flyttas längre ut till 
Bunju.

Stora infrastrukturprojekt brukar tas 
av kinesiska företag men denna gång är 
det tyska Strabag som fått kontraktet på 
137,8 miljoner $.

Resultatlön i hälsosektorn
Ett pilotförsök med resultatbaserad fi-
nansiering av hälsocentraler på landsbyg-
den startades i april i Rungwedistriktet i 
Mbeyaregionen.

Programme performance based fi-
nancing, PBF, har visat sig lyckosamt 
i Burundi och Rwanda och nu vill man 
försöka i Tanzania främst i underförsörj-
da områden på landsbygden.

Serengetivägen i rätten
African Network for Animal Welfare har 
gått till domstol för att stoppa den före-
slagna vägen genom norra Serengeti. 
I slutet på mars återförvisade den 

“Double standards flourish. People en-
gage in outrageously unethical conduct. 
They cut corners at work. They care little 
about the quality of what they do. So long 
as it generates the desired cash flow.”

“The educated among us have become 
too financially lethargic to change their 
ways. Struggling for the future of their 
nation or Africa is the last thing on our 
minds.”

E A Community turistvisum
Den 1 juli var det meningen att intro-
ducera ett turistvisum gällande för den 
Östafrikanska gemenskapen som man 
skulle kunna få på alla medelemstater-
nas ambassader. Det är emellertid bara 
Rwanda som har tagit i bruk det digita-
la handläggningssystemet man kommit 
överens om. Länderna släpar även efter 
när det gäller att harmonisera av regler 
och rutiner. Beslutet att införa ”singel 
visa” har drivits fram av turistnäringen 
och lovordats av den politiska ledningen 
men mycket återstår ännu att förverkliga.

Fibernätet byggs snabbt ut
Tanzania är inkopplad på den optiska fi-
berkabel i Indiska oceanen utanför den 
afrikanska kusten och har nu 19 regioner 
och 59 distrikt anslutna genom ca 400 
mil fiberkabel.

Genom ett lån från Kina på 170 miljo-
ner $ och egen satsning på 18 $ byggs nä-
tet nu snabbt ut för att nå alla resterande 
regioner och distrikt i år. Det är främst de 
västra delarna som väntar på snabb da-
taförbindelse, inkluderande kontakt med 
Burundi, Rwanda och Uganda.

Microsoft släpper AfricaPack
I januari introducerade Microsoft 
AfricaPack, ett programpaket vilket 
är gratis för registrerade användare av 
windows 7. AfricaPack finns på engelska 
och franska och har stöd för de stora afri-
kanska språken som swahili, igbo, hausa, 
yoruba och amharic.

M-pesa world wide
Mobiloperatören Vodacom och western 
Union har slutit avtal som möjliggör för 
användare av M-pesa att sända och ta 
emot pengar med sin mobil till 200 län-
der där western Union finns med ett nät 
av 435.000 agenter.

Tjejer på Kilimanjaro
Den 27 april visades på SVT1 en väl-
gjord norsk dokumentär om åtta kvin-
nor som guidade av Cecilia Skog 
besteg Kilimanjaro från väster via 
Machameleden. Där finns inga ”hytter” 
så man måste ha med sig tält och en mas-

Flickr/stig nygaard/CC
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Östafrikanska appellationsdomstolen fal-
let till den östafrikanska domstolen som 
tidigare hindrats behandla fallet grundat 
på att man inte skulle ha mandat att döma 
i ett internt tanzanianskt fall.

Handel med vilda djur stoppad
Från och med 
i år är det för-
bjudet att ex-
portera och 
importera 
vilda djur. 
Åtgärden har 
vidtagits ef-
ter en skan-
dal med ett 
militärt trans-
portplan från 
Quatar som i 
slutet på 2011 
flög ut 166 
vilda djur, 
inkluderande 
fyra giraffer.

Olja i Kenya – varning utfärdas
Förr i världen drogs i Afrika alla olje-
pengar till Guineabukten. Nu är Östafrika 
det nya området för olja och gas. I mars 
offentliggjorde Kenyas president Kibaki 
ett betydande fynd av Tullow Oil i nord-
väst i Turkanaregionen berättar Alex 
Vines, en av forskningscheferna vid 
Chatham House. Kenya är en stark jord-
bruksnation med export av te och kaffe, 
blommor och grönsaker och landet har 
en stark tursistsektor. Nairobi är en regio-
nal tungviktare inom bl.a. finanssektorn. 
Om oljefyndigheterna är betydande kan 
det innebära att ekonomin transformeras. 
Det lockar också landet att etablera sig 
som regional stormakt. Den största oron 
är att oljepengarna kommer att ytterliga-
re stärka en redan korrupt politisk klass. 
Kenya har dåligt rykte på området. Om 
Kenya ska dra nytta av oljan är läxan från 
andra länder otvetydig: Stärk oberoende 
institutioner och kontroll, offentliggör 
alla skatteinkomster och royaltyn från ol-
jan, starta inte prestigeprojekt, håll borta 
lyxkonsumtion och glöm inte att skapa 
meningsfulla arbeten för kenyanerna. 
(Chatham House, London)

Standard för revision
Är den afrikanska offentliga sektorn så 
annorlunda än den västerländska byrå-
kratin att våra normer varken kan eller 
bör överföras dit, vilket många forskare 
hävdar? Frågan ställs i en avhandling 
från Göteborgs universitet och svaret 
som Maria Gustavsons avhandling ger 
är att det tycker inte revisorer i Afrika. 

Sedan hon studerat hur revisorer i södra 
Afrika förhåller sig till internationella 
standarder för revision anser hon att fors-
kare förbisett vilken kraft professionella 
normer kan ha för att skapa förändring i 
utvecklingsländer. Tvärtemot den gängse 
bilden visar hennes resultat från bl.a. två 
fallstudier av Riksrevisorerna i Namibia 
och Botswana att revisorerna själva be-
traktar sig som en del av en profession 
utan geografiska gränser. Och revisorerna 
poängterar att om deras profession har 
enats om det ”bästa sättet” att genomföra 
revision på, kan och bör de som revisorer 
tillämpa det. Denna professionella identi-
tet innebär att de ständigt försöker refor-
mera sina organisationer så att de bättre 
kan leva upp till de professionella stan-
darderna som etableras på internationell 
nivå. (Göteborgs universitet)

1,6 miljarder till organisationer
Organisationer i civilsamhället får i år 1,6 
miljarder kronor från Sida för att genom-
föra biståndsinsatser i utvecklingsländer. 
För första gången får de internationella 
civilsamhälleorganisationerna Oxfam, 
Ibis, Norska Flyktingrådet och Hiv/Aids 
Alliance stöd från anslaget inom ramen 
för en särskild satsning på barns och 
ungdomars rätt till hälsa och utbildning. 
Satsningen startade förra året på reger-
ingens initiativ. Även svenska organisa-
tioner får nu mer stöd för sitt arbete med 
barn. Bland de organisationer som tillde-
las störst anslag märks Forum syd med 
177 mkr medan organisationer med kris-
ten anknytning som Diakonia, Svenska 
Kyrkan, Svenska missionsrådet och PMU 
Interlife tillsammans får 479 mkr. Bland 
övriga organisationer kan nämnas koo-
peration utan gränser (158 mkr), SHIA 
(30 mkr) och RFSU (27 mkr). (Sida)

Kommunalt samarbete
Genom programmet Municipal Partner-
ship stöder Sida samarbetsprojekt mel-
lan svenska kommuner och motparter i 
utvecklingsländer. Totalt över 3-årspe-
rioden handlar det om drygt 42 mkr och 
naturligtvis får projekt i Tanzania en del 
av kakan.

Region Gotland samarbetar med 
Kibaha Town Council om vattenförsörj-
ning (Kibaha water Management Pro-
jekt) och sophantering (Kibaha Solid 
waste Project) förstärkt med ledning och 
styrning (Management and coordination 
function). Stödet från Sida är beslutat till 
drygt 3,6 mkr under 3 år.

Halmstad samarbetar med Moshi om 
utbildning för hållbar utveckling, miljö 
och demokrati. Samarbetet har pågått ett 
par år och nu är 0,8 mkr beviljat för ett 
3:e år.

Kiruna försöker etablera ett samarbete 
med Makunduchi wards i Zanzibar runt 
ekoturism och folkbildning med folkhög-
skola som vision. Sida ber dem emeller-
tid återkomma med en reviderad ansö-
kan. (Sida)

Hässleholm får gäster
Sammanlagt 25 ministrar och statstjäns-
temän från 10 afrikanska länder, däri-
bland Tanzania, Uganda, Kenya och 
Rwanda, besökte Hässleholms kommun 
i månadsskiftet april/maj. De genom-
gick en Sidautbildning i Public Service 
Management som inkluderade ett fyra 
veckor långt besök i Sverige, varav en i 
Hässleholm. Där informerades gästerna i 
kommunal demokrati, ekonomi och stra-
tegier för hållbar utveckling. Studiebesök 
gjordes på stadens kretsloppscenter, av-
loppsreningsverk och värmeverk samt på 
en gård med modern mjölkproduktion. 
Och självklart fick de vara med och fira 
valborg. I Stockholm hade de fått stu-
dera ”den svenska modellen” av demo-
krati och självstyre på tre nivåer. Alltifrån 
valsystem, lagstiftning och beskattning. 
(Hässleholms kommun)

Rättelse
I Habari nr 1/2012 på sidan 6,  spalt 
3,  3:e  stycket  ska  stå  ”Professor 
Abdulaziz  Lodhi  berättade  om  swa-
hilispråkets  historia  i  Skandinavien. 
Swahili  tillhör  de  s.k.  endangerad 
languages i norden” och inget annat.

Svetan Research Network
The MFS-part of the Research 
Network continue to collect Minor 
Field Studies and other Bachelor and 
Master level theses written in and 
about Tanzania. we are about to pub-
lish a list with those at <http://www.
svetan.org>. we are also creating a 
contact list with researchers focusing 
on Tanzania. If you have or know of 
someone who has written an essay or 
if you are a researcher and want to 
be at our contact list, please send us 
an email on <research@svetan.org>.

Thank You and have a great sum-
mer!

Johanna Bergsten



Allan Burman är missionärsson 
född och uppvuxen i Tanganyika.

Med hjälp av sin fars och egna 
dagböcker har han i flera år ar-
betat med med sin självbiografi. 
Han har även haft hjäp av artiklar 
skrivna av sin far och av honom 
själv plus en hel del andra källor. 
Ett smakprov om några gummor i 
byn vid missionstationen i Mpera 
publiserades i Habari nr 4/2010. 
Lagom till jul kom boken ut som 
den första i en ny serie livsberät-
telser på Pingst arkiv & forsk-
ning. 

De första åren minns Allan na-
turligtvis inte så mycket av men 
med hjälp av andra källor får vi 
följa hans första år och senare det stora äventyret att som tre-
åring resa till Sverige i mars 1940 med familjen. Med en fransk 
båt kom de till Marseille efter att ha bytt båt i Egypten. I Paris 
blev de fast i flera månader, de fick inte förlängt uppehållstills-
stånd och fick inte heller utresetillstånd. I juni lyckades de änt-
ligen komma iväg från Paris till St. Malo på kanalkusten. Det 
blev en äventyrlig tågresa i kaoset inför de framryckande tyska 
trupperna.

Överfull båt till Southampton och vidare med S/S Vollendam 
till New York. På nästa resa torpederades fartyget. I USA fick 
Allan för första gången uppleva snö. Vistelsen i USA hade det 
goda med sig att han lärde sig engelska.

Med ett finskt lastfartyg kom de i februari 1941 till Petsamo 
på dåvarande finska ishavskusten. Även detta fartyg angreps på 
återresan utanför Englands nordkust. Vidare i bitande vinterkyla 
med postbuss och tåg till Tornå och hästskjuts över gränsälven. 
Resan från Mpera till fars hemby Buafors tog tio och en halv 
månad.

Krigsåren i Västerbotten blev en stor omställnig för Allan 
och här började han också i skola innan familjen återvände till 
Tanganyika i början av 1946. Denna gång, efter lång väntan, 
med båt till Lissabon där de blev i 40 dagar i väntan på nästa 
lägenhet till Lobito i Angola. Vidare med tåg, buss och tåg till 
Albertville (Kalemie) vid Tanganyikasjön. Båt över sjön och så 
tåg igen och slutligen lastbil de sista milen. Totalt hade resan ta-
git tre månader. För Allan var det att äntligen komm hem.

En vecka före han fyllde nio år började han skriva dagbok 
”mest för att överträffa pappa som inte börjat skriva dagbok för-
rän han var elva”. På födelsedagen fick Allan en resorvarpenna.

Allan var bland de första eleverna i pingstmissionens svens-
ka skola, först i Nyawa med fem elever för att sedan flytta fem 
mil närmare Mpera till nyggda lokaler i Tazengwa eller Nzega 
som skolan numera oftast kallas efter centralorten på huvudvä-
gen mellan Tabora och Shinyanga. Allan led av svår hemläng-

tan alla år i internatskola och av 
de olika regler som gällde för bar-
nen som bodde hos sina föräldrar 
på skolan och för barnen i interna-
tet. Allan längtade efter loven då 
han fick vara hemma, träffa sina 
afrikanska kamrater, vara med att 
bygga, nöjes- och arbetsresor med 
sin far, utforska omgivningarna 
med cykel och senare längre turer 
med motorcykel.

År 1950 var det åter dags för 
sverigeresa, denna gång med East 
African Airways till Nairobi där 
de övernattade på Mayfair Hotel. 
Vidare till Sverige flög de med en 
SAS DC-6:a med många mellan-
landningar.

Utresan till Tanganyika i december 1952 gjordes till sjöss 
med S/S Suecia och S/S Durban Castel till Dar es Salaam. Inför 
resan hade Allan fått välja om han ville vara kvar på läroverk i 
Sverige eller följa med och läsa på korrespondens.

Till hösttermien 1955 återvände Allan ensam till Sverige för 
att avlägga realexamen som privatist hos Hermods i Malmö och 
senare vidare studier och arbete. Föräldrarna träffade han bara 
drygt vart fjärde år.

 Som nybliven pensionär besökte Allan tillsammans med någ-
ra vänner barndomslandet under en längre tid år 2000. Det var 
roligt att träffa barndomskamrater och deras barn. ”Att komma 
hem”, men det var många förändringar både till det sämre och 
bättre. Bland alla förändringar han noterade var särskilt att swa-
hili fått ett så stort genomslag, ett språk som knappast talades 
i hans omgivning i barndomen. Folk reagerade nu på att Allan 
talade en väldigt ålderdomlig kinyamwezi ”som farfar”.

Vi får följa Allans uppväxt i en mycket noggrann och detalje-
rad skildring (Allan har varit yrkesverksam som kamrer). Vi får 
följa arbetet på missionstationer och allt praktikskt byggarbete. 
Äventyrliga bilresor och uppfinningsrika provisoriska bilrepa-
rationer. För andra missionärsbarn blir det en mäktig nostalig-
tripp och vi får träffa en mängd missionärer och missionärsbarn 
Allan kom i kontakt med under åren i Tanganyika. För andra 
läsare blir det kanske lite väl detaljerat.

Det är en skildring av ett annorlunda liv och en gången tids-
epok som jag läst med stort nöje. Inte minst alla foton förhöjer 
ytterligare värdet som historiskt dokument. 

Lars Asker

Allan Burman:  
Min barn- och ungdomstid i Tanganyika 19�7–19��.
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