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När jag skriver det här är det en
dag efter att en person har skjutits ihjäl av polisen i en olovlig
demonstration arrangerad av oppositionspartiet Chadema. Dis
kussioner om polisen går regeringspartiets intressen kommer
genast upp. Har människor tillgång till sina rättigheter? Flera
undrar varför oppositionen inte
får tillstånd att demonstrera och
att deras rättigheter åsidosätts.
Andra säger att det finns tillstånd, men inte för att agera på
sådan sätt oppositionen gjorde.
Var går gränsen för yttrandefrihet? Rätten att samlas? Finns
det en sådan i praktiken?
De politiska och demokratiska rättigheterna blir närvarande
i vardagen i dagens politiska
landskap i Tanzania. I det här
numret kommer många tankar
om både framgångar och utmaningar för mänskliga rättigheter
i Tanzania.
Ett mycket roligt inslag för
Svetans höst är att aktiviteter nu sprider sig till Tanzania.
Forskarnätverket planerar för
seminarium i Dar es Salaam
till 22 november och samtidigt hoppas vi få till ett även
i Stockholm. Och så festen i
Göteborg. Succén från förra året
vill vi ska återupprepas. Fredag
den 7 december är bara att boka
in. God mat. Bra musik.
Vill du vara med att hjälpa
till? Hör av dig. Du behövs.
Fredrik Gladh
www.facebook.com/SvenskTanzaniska

Mänskliga rättigheter
– vilken riktning tar utvecklingen?
Den Afrikanska Unionen har kommit långt med att upprätta ett regionalt
människorättssystem som på många sätt är mer progressivt i sin utformning än de europeiska och latinamerikanska motsvarigheterna. Afrikas
domstol för mänskliga rättigheter i Arusha är en milstolpe i att kunna ställa
stater till svars vid brott mot mänskliga rättigheter. Det finns dock en rad
utmaningar som varje medlemsstat står inför. Tanzania har inom området
för medborgerliga och politiska rättigheter gjort ganska få förbättringar,
bland annat skyddas inte rätten till liv fullt ut. Däremot har framsteg gjorts
inom de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, framför allt inom
utbildning.
Mänskliga rättigheter har sedan 1948 när
FN antog den allmänna deklarationen
om de mänskliga rättigheterna fått allt
större inflytande både globalt och på den
nationella arenan i de flesta länder runt
om i världen. Deklarationen skrevs under efterkrigstiden då de ödestigna minnena från andra världskriget fortfarande
hängde som en mörk skugga över hela
världen. FN:s medlemsstater var vid åren
efter världskriget rädda för en återupprepning av förintelsen och såg behovet
av ett gemensamt underlag för skyddet av
människors rättigheter.

klarationen. Det finns sex konventioner
som anses vara de mest centrala:
• Konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter (1966)
• Konventionen om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter (1966)
• Konventionen om avskaffande av alla
former av rasdiskriminering (1965)
• Konventionen om avskaffande av all
slags diskriminering av kvinnor (1979)
• Konventionen mot tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandlingen eller bestraffning (1984)
• Konventionen om barns rättigheter
(1989)

Det regionala
MR-systemet i Afrika

Förenta Nationerna bildades 1948 och
idag består FN av 193 medlemsstater
där villkoren för medlemskapet regleras
av FN-stadgan. Sedan bildandet har nio
konventioner antagits, vilka på olika sätt
utvecklar rättigheterna i den allmänna de-

Upprättandet av regionala människorättsinstitutioner är något som uppmuntrats
av FN eftersom det ger större möjligheter till samarbete mellan länder, kontext
anpassade fördrag och lättare för individer och stater att komma med klagomål
vid konventionsbrott. Afrikas regionala människorättssystem är relativt nytt
och på vissa sätt mer progressivt än de
Latinamerikanska och Europeiska motsvarigheterna som funnits längre och
som har fullt fungerande legala system.
Den Afrikanska Unionen (AU) har haft
en framträdande roll i utvecklingen av ett
legalt ramverk för mänskliga rättigheter
i Afrika. Organisationen för Afrikansk
Enhet (OAU) vilket är föregångaren till
AU antog 1981 ”Den afrikanska stad-

gan om mänskliga och folkens rättigheter”, även kallad Banjulstadgan. Stadgan
stämmer överrens med FN:s universella
deklaration på de flesta punkter. Viktiga
skillnader är betoningen på folks rättigheter. Detta var en medveten avvikelse eftersom det ansågs stämma bättre överrens
med afrikanska kollektiva värden. En viktig skillnad jämfört med andra regionala
ramverk samt FN:s dokument är att OAU
redan på 1980-talet betonade vikten av
ett integrerat system där alla rättigheter
anses lika viktiga. Detta har, av politiska
skäl, varit långt ifrån en självklarhet inom
FN, speciellt prioriteringsfrågan mellan
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och medborgerliga och politiska rättigheter. Först på senare år har FN styrkt
att alla rättigheter går hand i hand. En annan viktig skillnad är att den afrikanska
stadgan, förutom rättigheter även betonar
individens skyldigheter gentemot staten,
samhället och familjen.

Det institutionella ramverket

Efter bildandet av Afrikanska Unionen
1999 etablerades nya organ för att främja samarbete mellan medlemsstaterna.
Det högsta organet är Församlingen av
statsöverhuvuden där även den politiska
makten i organisationen finns. Den afrikanska kommissionen, ett organ med
elva oberoende experter, har som uppgift att främja mänskliga rättigheter och
uppmärksamma brister inom regionen.
Kommissionen granskar rapporter som
vartannat år ska sammanställas av medlemsstaterna och kan även ta emot klagomål mellan stater gällande mänskliga
rättigheter. Kommissionen i sin tur rapporterar till Församlingen av statsöver
huvuden varje år och i slutändan ligger
slutgiltiga makten att påverka mänskliga
rättigheter i den politiska sfären. Den
afrikanska domstolen för mänskliga och
folkens rättigheter som etablerades 2004 i
Arusha har jurisdiktion över alla dispyter
och fall relaterade till de afrikanska stadHabari 3/2012—sid 

utomstående NGO:s, något som också
ifrågasatt dess oberoende.

En kort sammanfattning av
människorättsläget i Tanzania

I Tanzania finns ett opolitiskt bundet,
icke vinstdrivande center för juridiska
– och mänskliga rättigheter (LHRC).
LHRC fyller en viktig funktion inom området för mänskliga rättigheter genom att
de bl.a. jobbar med att synliggöra människorättsbrott och uppmärksam utsatta
grupper i samhället. De arbetar också för
ett bra juridiskt system som ska skydda
rättigheterna.
Centret har tillkännagivit flera områden där brott mot mänskliga rättigheter
sker i landet. I en omfattande rapport som
centret sammanställde år 2011 rapporteras Tanzanias allmänna situation när det
gäller mänskliga rättigheter samt de områden där brott är vanligt. Några av de
rättigheter som inte uppfylls eller skyddas är rätten till liv och rätten till fredlig
sammankomst. Den allmänna situationen
när det gäller mänskliga rättigheter ser
på andra plan ljusare ut. Där det främst
märks att framsteg gjorts är på de sociala
och ekonomiska områdena. Världsbanken
har tagit fram en rapport som bl.a. visar
på ökad tillväxt och högre deltagande i
grundskolan.

Rätten till liv och rätten till
fredliga sammankomster

gorna och protokollen. Domstolen kan ge
både rådgivande kommentarer och döma
inblandande parter till kompensation vid
brott mot mänskliga rättigheter.
På en relativt kort tid har det afrikanska
MR-systemet utvecklats och gjort stora framsteg genom att stater nu kan bli
dragna inför rätta om de bryter mot de
mänskliga rättigheterna. Det finns dock
mycket kvar att göra, både inom komsid —Habari 3/2012

missionen och domstolen och inom medlemsstaterna för att kunna garantera de
afrikanska folken deras mänskliga rättigheter. Enligt en rapport av Minority
Rights Group International har kommissionens oberoende blivit ifrågasatt.
Delegater på höga poster inom medlemsstaterna har blivit nominerade till kommissionen. Kommissionen har även haft
en ansträngd budget och fått bidrag från

Enligt FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna som
Tanzania har skrivit under så ska alla
stater jobba för att avskaffa dödsstraffet. Tanzania har fortfarande kvar dödsstraff enligt lag men har sedan 1994 inte
genomfört någon avrättning. Enligt regeringen så finns det en stark allmän
opinion mot att ta bort dödsstraffet.
Människorättsaktivister ställer sig kritiska till att regeringen använder det som
orsak för att upprätthålla lagen. Kritik
riktas också mot att förhållandena för de
personer som sitter i dödscell är sämre än
för fångar med lindrigare straff. Enligt

människorättsaktivister råder det psykisk
tortyr i form av undermåliga sanitära förhållanden och endast ett mål näringsfattig
mat om dagen.
Rätten till liv är enligt FN en av tre
fundamentala rättigheter där inga undantag får göras.
Artikel 6 i konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna:
Varje människa har en inneboende rätt till
livet. Denna rätt skall skyddas genom lag.
Ingen får godtyckligt berövas sitt liv.

Det har vid flera tillfällen rapporterats
våldsamheter i form av skjutningar, tortyr
och godtyckliga gripanden från polisens
sida mot individer som deltagit i fredliga
sammankomster. Det handlar om partipolitiska sammankomster där individer på
fredliga grunder samlats och oprovocerat
blivit angripna av polis.

Förbättringar sker främst
inom de sociala och ekonomiska
områdena

Antalet barn som deltar i grundskolan,
framförallt låg- och mellanstadieutbildningen, har ökat sedan början av 2000-talet. Det syns en klar förbättring när de gäller fattiga barn på landsbygden. Parallellt
har regeringen ökat budgeten för grundskolan och därmed förbättrat förutsättningarna för att fler barn ska kunna gå i
skolan. När det gäller högstadiet och vidareutbildning ses dock inte förbättringar
i samma utsträckning. Hälsonivån i landet är fortfarande på låg nivå även om
den har ökat till viss del och den ligger på
en högre nivå än den generella nivån för
Afrika söder om Sahara men dock lägre
än den generella nivån för låginkomstländer.
Artikel 13 i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna:
1. Konventionsstaterna erkänner rätten
för var och en till utbildning. De är överens om att utbildningen skall syfta till att
till fullo utveckla människans personlighet

och insikten om dess värde och att stärka
respekten för mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter.
Konventionsstaterna är vidare överens
om att var och en genom utbildning skall
kunna delta effektivt i ett fritt samhälle och
främja förståelse, tolerans och vänskap
mellan alla nationer och alla rasgrupper,
etniska grupper och religiösa grupper
samt främja Förenta Nationernas verksamhet för att bevara freden.
2. För att till fullo säkerställa denna rätt
erkänner konventionsstaterna följande:
a) Grundskoleutbildning skall vara obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla.

Tanzanias ekonomi har de senaste åren
ökat stadigt och detta fortare än de generella måtten för länder söder om Sahara.
Sedan år 2000 har de stora ökningarna
inom ekonomin främst berott på förbättringar inom regeringen samt sektorer
som kommunikation, gruvnäringen, tillverkning och byggnad. Ekonomisektorns
största utmaning kvarstår dock med stort
ekonomiskt beroende som grundar sig i

Länder som Tanzania brottas å ena sidan
med internationella påtryckningar om att
förbättra mänskliga rättigheter samtidigt
som de är bakbundna ekonomiskt genom
neoliberal politik som influeras av bl.a.

”Demokrati och mänskliga rättigheter som med rätta krävs på
nationell nivå måste speglas på global nivå. Om ingen ändring sker
kommer de flesta utvecklingsländerna att se ropen efter mänskliga
rättigheter och demokrati som hyckleri och dubbelmoral.”

stora skulder sedan 1980-talets strukturanpassningsprogram där omfattande privatisering på flera plan skedde och den
allmänna situationen för befolkningen
och ekonomin försämrades markant.
Tanzanias ekonomiska förutsättningar
är starkt sammanlänkade med möjligheterna att förbättra mänskliga rättigheter
inom landet. Särskilt inom ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter behövs
resurser för att lyfta den stora andelen
av befolkningen som lever i fattigdom.
Ur det perspektivet går det inte att undvika att komma in på den internationella
ekonomiska och politiska dagordningen.

Världsbanken, IMF och WTO. I ett tal år
2005 kommenterade Tanzanias dåvarande president Benjamin Mkapa den rådande situationen och betonade även vikten
av att utvecklingsländer måste få större
inflytande internationellt:
”Demokrati och mänskliga rättigheter som med rätta krävs på nationell nivå
måste speglas på global nivå. Om ingen
ändring sker kommer de flesta utvecklingsländerna att se ropen efter mänskliga
rättigheter och demokrati som hyckleri
och dubbelmoral.” (Reds. översättning)
Britta Olsson och Jeanette Karlsson
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Kommer millenniemålen att uppnås?
Tanzania är en av 189 nationer som antog FN:s millenniemål i september
år 2000. Inför toppmötet om FN:s millenniemål i september 2010 publicerades en inom FN:s ram genomförd uppföljningsrapport, ”The Millennium
Development Goals Report”. Denna rapport gäller hur långt man hunnit
år 2010 och summerar nationella rapporter. Den Tanzaniska nationella
rapporten är omfattande. Jag har främst försökt sammanfatta de resultat
som handlar om utbildning och hälsa.

De åtta millenniemålen

Det är åtta mätbara tidsbestämda utvecklingsmål som skall vara uppnådda år
2015. ”Fram till 2015 måste vi se till att
de löften som världens ledare gett också
kommer att hållas”, skriver FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon i den rapport som under Almedalsveckan i Visby
presenterades av f.d. utrikesministern och
sedan 2012 vice generalsekreteraren i FN
Jan Eliasson.

Hur har då uppfyllandet av
målen hittills lyckats?

Enligt The Millennium Development
Goals Report 2010 är möjligheterna att
uppnå ett av målen goda, nämligen att
minska andelen människor som lever i
absolut fattigdom, trots att minskningen
bromsats upp av den ekonomiska krisen.
Även målen att stabilisera och börja minska spridningen av HIV/AIDS och att halvera andelen människor som saknar vatten
och avlopp år 2015 anses möjligt att uppnå på global nivå, även om stora skillnader kommer att råda mellan regionerna.
En särskild nationell rapport har
gjorts för Tanzania. Den visar att trots
en stark tillväxt av bruttonationalinkomsten i Tanzania från 3,5 % år 1990
till i genomsnitt 6,9 % mellan 2001 och
2010 så är fattigdomen fortfarande stor.
Hushållsundersökningar har visat att fördelningen av de nyskapade resurserna
släpar starkt efter. Tanzania har dock liksom många andra länder i Afrika gjort
stora framsteg de senaste åren. Det gäller
framför allt primärskolan och jämställdheten. På dessa områden räknar man med
att uppnå milleniemålen. Bekämpningen
av HIV/AIDS är ett annat område där
man är på god väg. Vad gäller mål ett:
halvering av de som lever i extrem fattigdom och mål fem: mödradödligheten,
släpar man dock ordentligt efter. Andelen
tanzanier som lever under extrem fattigdom sjönk visserligen från 22 % 1990 till
16,6 % 2007 men kommer dock inte att
kunna nå målet 10,5 % år 2015.
sid —Habari 3/2012

Skola och utbildning i Tanzania

Att barn går i skolan är en av många viktiga förutsättningar för att fattigdomen
ska minska i världen. Barnen i Tanzania
börjar skolan vid 7 års ålder och går sju år
i grundskola. Det är ungefär lika många
pojkar som flickor som får grundskoleutbildning. Endast 82,8 % slutför den. 1990
var antalet inskrivna barn i första klass
54,2 % för Tanzania (Mainland) och för
Zanzibar 50,9 %. 2009 hade antalet inskrivna barn ökat till 95,9 % vilket visar
att Tanzania är på spåret med att klara
100 %-ig inskrivning 2015.
Många problem kvarstår dock. De allra
fattigaste barnen och de som lever på landet löper störst risk att inte få gå i skolan.
För att underlätta har staten slopat avgiften på lågstadiet men skoluniform och
böcker kostar fortfarande. Flickors lägre
deltagande i skolan hänger ihop med flera faktorer. En av dem är tillgången på
vatten. På många platser är det flickornas ansvar att hämta vatten och det kan ta
stora delar av dagen. En annan är bristen
på toaletter på skolområdet vilket ställer
till problem för flickorna i skolan.

Läskunnighet

Ca 27 % av Tanzanierna kan varken läsa
eller skriva något språk. Läskunnigheten
har ökat något under 2000-talet och är
högre för män än för kvinnor.
För att uppnå ökad läskunnighet satsar
regeringen på ökad inskrivning av skolbarn samt ökad uppföljning av att barnen
fullföljer grundskolan och övergången till
högre studier, jämsides med en försiktig
expansion av vuxenutbildningen. De stolta traditionerna från 1970-talet, vad gäller
vuxenutbildning, har man dock långt från
att komma tillbaka till.
Regeringen gör ansträngningar och
det rekryteras fler lärare, införskaffas
mer utbildningsmaterial och byggs fler
klassrum. Många utmaningar återstår
som delvis hör ihop med andra milleniemål. Koordinationen med utbyggnaden
av infrastrukturen t.ex. dåliga vägar hin-

drar transporten av byggnadsmaterial och
möjligheter för lärare och elever att ta sig
till skolan. Regeringen har sjösatt ett program för att försäkra illitterata ungdomar
och vuxna tillgång till kvalitativ skolgång medelst en Education Development
plan (PEDP). Ett liknande program finns
i Zanzibar (ZEDP). Programmen understryker särskilt starkt att ge stöd till flickors utbildning och till de med särskilda
behov. Svenskt stöd har lämnats till detta
program alltsedan 1960-talet.
Framsteg har gjorts beträffande flickors utbildning samt kvinnors deltagande
i politiska beslut ända sedan 1990-talet.
Ungefär lika många flickor som pojkar
skrivs nu in i grundskolan både i Tanzania
och på Zanzibar men vid övergången till
gymnasieutbildning och högre utbildning
hamnar flickorna efter. Tidiga giftermål
och barnafödande bidrar till ”dropouts”
både i städerna och på landsbygden.

Barnadödligheten

Afrika söder om Sahara står för hälften
av världens barn som dör innan de fyller

Faraja Orphanage, ett barnhem utanför
Arusha för 200 barn i åldrarna 3–15år
som förlorat sina föräldrar. Barnhemmet
drivs med hjälp av donationer, sponsorer
och volontärer.
Foto: Julia Kempe

te till för att minska mödradödligheten
med tre fjärdedelar till 2015.

HIV/AIDS

5 år. Mässling och malaria är exempel på
sjukdomar som går att bota eller förebygga. Kampanjer och olika program pågår
för att öka medvetenheten om hur man kan
skydda sig. Andelen barn som sover under
myggnät impregnerade med insektsmedel
har ökat under 2000-talet.
Ett fullt ut vaccinerat barn ska med jämna intervaller vaccineras mot tuberkulos,
difteri, kikhosta och polio. Det är också en
kostnadsfråga!
Det är stor brist på utbildad personal
speciellt barnmorskor och doktorer. Mest
kritiskt är det på landsbygden. Det råder
brist på medicin och apparater, som ofta är
i stort behov av reparation. Allt detta har
negativ effekt på möjligheten att uppnå
målet att minska dödligheten bland barn
under 5 år med två tredjedelar till år 2015.
Rapporten visar på en signifikant minskning av både andelen av barn under fem
år som avlider (från 112 per 1000 levande
födda år 2004 till 81 år 2010) och spädbarnsdödligheten från 68/1000 år 2004 till
51/1000 år 2010). Målet för 2015 kommer
dock inte att uppnås.

Mödrahälsan

En mycket liten förbättring kan märkas
beträffande mödrahälsan under en 10årsperiod (antalet dödsfall av mödrar
per 100 000 födda barn minskade från
578 år 2004 till 454 år 2010 jämfört med
målet att minska dessa med ¾ till 2015).
Några anledningar till den ringa förbättringen är undernäring, brist på transport
till närmaste hälsocentral, låg utbildning
och faktorer och komplikationer i samband med HIV/AIDS.
Utvecklingen av antalet födslar som
sköts av utbildad personal har varit lågt
både i Tanzania och på Zanzibar. Det är
dock stor skillnad på stad och landsbygd
när det gäller hjälp av utbildad personal vid födslar. I städerna finns utbildad
hjälp i 79 % av fallen och på landsbygden i 34 %. På Zanzibar föder mer än
hälften gravida kvinnor hemma.
Detta är kanske det svåraste området
att nå resultat. Trots detta har under åren
stora insatser gjorts av både nationella
program och medelst bistånd utifrån.
Ytterligare kraftiga ansträngningar mås-

Ungefär 1,2 miljoner människor i åldern
15 år och däröver, cirka 5 % av befolkningen, lever med HIV/AIDS i Tanzania.
Mer än 50 % av sjukhussängarna i
Tanzania är upptagna av patienter med
HIV- och AIDS-relaterade tillstånd.
Stora ansträngningar görs av regeringen för att öka medvetenheten om hur
HIV/AIDS smittar och dess konsekvenser. Enligt rapporten sker dock en långsam förbättring och milleniemålen tros
kunna uppnås.

Kommer millenniemålen
kunna uppfyllas?

Tanzania har kommit en bra bit på väg
mot uppfyllande av de åtta milleniemålen. På några områden särkskilt undervisningens kan dessa uppnås enligt planerna
2015. På andra återstår mycket för att så
skall ske. Det gäller särskilt de mest utsatta människorna, de som diskrimineras
t.ex. på grund av kön, ålder eller funktionshinder. Förvånansvärt är att medan
arbetet mot barnadödligheten gått relativt
bra så släpar framför allt det mot mödradödlighet så lång efter.
Den tanzaniska nationella rapporten
drar slutsatsen att för att milleniemålen
ska kunna uppnås fullt ut så krävs en mer
rättvis ekonomisk tillväxt och en övergång till en mer hållbar utveckling. Det
räcker således inte bara med en hög tillväxt, det krävs ytterligare både en tydligare politik för fördelning, fattigdomsbekämpning och miljöhänsyn.
Monica Wohlgemuth
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Demokratiseringens utmaningar
I december 2011 presenterade Jonas Ewald sin doktorsavhandling ”Challenges
for the democratisation process in Tanzania; moving towards consolidation 50 years after independence?” på Göteborgs universitet, School of
Global Studies. I avhandlingen analyseras om demokratiseringsprocessen
i Tanzania kan sägas utvecklas mot konsolidering, med fokus kring valen
2000 och 2005.
Tanzania är ett land som genomgått snabba politiska och ekonomiska reformer
och ändå, till skillnad från det stora flertalet grannländer, lyckats undgå uppslitande inbördeskrig. Därför är landet inte
minst intressant för freds- och utvecklingsforskning. Tanzania har också åtnjutit stort stöd från det internationella samhället.
En utmaning i debatten om Tanzanias
politiska och ekonomiska utveckling har
varit en brist på analys av hur de olika
reformpaketen av ekonomin, förvaltning
och den politiska processen sammantaget påverkar demokratiseringsprocessen.
Avhandlingens teoretiska ramverk tar sin
utgångspunkt i skärningspunkten mellan
kritiken mot den ”minimalistiska” demokratiteorin, dess efterföljare den liberala
demokratiteorin och den substantiva demokratiteorin.
Argumentet som jag driver i avhandlingen är att den liberala demokratins
institutioner är nödvändiga för en konsolidering av demokratin, men inte till
räckliga. För att demokratin skall konsolideras behövs en substantiell demokratisk utveckling. Med hjälp av substantiv
teori identifieras en spänning mellan de
tre stora reformprocesserna i Tanzania;
de ekonomiska, de politiska och reformerna av stat och kommunalförvaltning.
Tesen som avhandlingen driver är att det
tvärtemot den positiva samverkan som
tas för givet mellan liberalisering av ekonomin och införande av flerpartisystem
och ”gott styrelseskick-reformer” finns
det en spänning mellan förvaltningsreformer och demokratiseringsprocessen, där
den exekutiva makten stärks relativt mer
än den representativa makten på nationell
och lokal nivå. Detta i sin tur försvagar
fundamentala aspekter av demokratireformerna eftersom det stärker det statssid —Habari 3/2012

bärande partiet och därmed underminerar
en livskraftig opposition. Detta avspeglar
sig i valresultaten i valen 1995, 2000 och
2005 där det statsbärande partiet gradvis
stärkte sin ledande position och slutligen
erhöll 92 % av alla platser i parlamentet.
Den andra tesen som drivs är att även
om den liberala demokratins institutioner nu är etablerade i Tanzania, så har det
inte skett någon avgörande substantiell
demokratisering. Relativt fria, men inte
rättvisa val har genomförts, med gradvis
ökande kvalitet. Media är relativt fri och
får stort genomslag och det finns ett antal civilsamhälleorganisationer, men med
begränsad räckvidd. Visserligen sker en
snabb ekonomisk tillväxt, men samtidigt
har inte fattigdomen minskat nämnvärt.
Tvärtom, mätt i absoluta tal så har antalet fattiga människor aldrig varit större
än vad det är i dag och klyftorna ökar
snabbt. De ekonomiska reformerna kan
på så sätt underminera viktiga aspekter
av demokratireformerna. Ökade klyftor
och frustration kan också bidra till ökad
politisk instabilitet, såsom utvecklingen i
grannländerna visat.
Avhandlingen argumenterar därför för
den substantiva demokratiteorin, innebärande att hänsyn tas både till faktiska
möjligheter för majoriteten av fattiga
människor att delta och påverka den politiska utvecklingen, och att utfallet av
den politiska processen i termer av ekonomisk politik som skapar en inkluderande bred ekonomisk utveckling, förefaller
mer fruktbar än den liberala demokratiteorin.
Om vi gör en kort utblick av utvecklingen de senaste åren så kan vi notera en
minskat spänd situation på Zanzibar där
CCM och CUF kommit överens om att
bilda en samlingsregering hösten 2009.
Överenskommelsen bekräftades i en folk-

omröstning i juli 2010 av 66 % av de röstande i ett val som var det mest fria och
rättvisa på Zanzibar någonsin. Om det
leder till en konsolidering av demokratiprocessen på Zanzibar eller inte återstår
att se. Valen 2010 var emellertid de första allmänna valen som ansetts relativt
fria på Zanzibar. Oppositionens kandidat
fick 49,3 % och CCM:s kandidat 50,2 %
av rösterna. Valresultatet på fastlandet 2010 väcker en rad frågor. President
Kikwete valdes för en andra period med
ett väljarstöd på 64 %, vilket var betydligt mindre än 2005. CHADEMAS presidentkandidat, Sla, fick 26 % av rösterna,
den högsta siffran någonsin för en oppositionskandidat, medan CUF:s kandidat Lipumba kom på tredje plats med
8 %. I parlamentsvalet fick CCM färre
platser än 2005 och oppositionen ytterligare 30 platser. Sålunda förbättrades
balansen mellan oppositionen och regeringspartiet något. Maktbalansen mellan
CUF och CHADEMA skiftade över till
CHADEMA som bildade skuggregering.
CHADEMA ifrågasatte valresultatet och
hävdade att valet var riggat.
Det mest intressanta med valet var
emellertid att valdeltagandet var det lägsta i Tanzanias historia. Bara 43 % av de
registrerade väljarna deltog. Det väcker
två relevanta frågor: tyder det låga deltagandet på en ”demokratitrötthet” som resultat av folkmajoritetens brist på förtroende för en formell, men inte substantiell
demokratiprocess? För det andra, vilka
var det som inte gick till valurnorna? Var
det huvudsakligen medborgare som röstat
på CCM i tidigare val, men som nu förlorat tron på CCM, men som inte heller
hade förtroende för oppositionen?
Ett annat intressant resultat var att
CHADEMA fick majoritet i flera av de
stora städerna (Moshi, Arusha, Mwanza,
Kigoma och i Kawe i Dar es Salaam),
medan CCM fick majoriteten av rösterna
på landsbygden.
När Kikwete formade den nya regeringen efter valet balanserade han tillsättningarna mellan olika läger inom partiet
och satte ihop en regering där de mest

korruptionsbelastade från den
gamla regeringen uteslöts och några av
de mest högröstade för korruptionsbekämpning kom med. Det kan diskuteras
om detta visar att Kikwete och den nya
regeringen tar problemen på allvar eller
om det bara är ett sätt att tysta kritiken
– i partiet, bland allmänheten och från givarna – mot att alltför lite görs för att bekämpa korruptionen.
Frågan om hur den reviderade enpartikonstitutionen ska ändras, och hur kommittén som ska skriva förslaget ska vara
sammansatt, var det stora tvisteämnet under 2011/2012.
Karl Lyimo, en av Tanzanias mest erfarna politiska kommentatorer, analyserade demokratiseringsprocessen och 2010

års val och varnade för att Tanzania är på
väg att bli en ”moneycracy or a chequebook democracy”. The Controller and
Auditor General (GAG) har regelbundet
avslöjat förskingringar och vanskötsel,
men åtgärder för att straffa de skyldiga
har varit långsamma eller saknas helt,
vilket bromsar landets framsteg
Å andra sidan, att kritik av korruption,
maktmissbruk och vanskötsel nu publiceras och debatteras är ett viktigt steg mot
demokrati, även om den varken är konsoliderad eller substantiv. Idag, efter 50 års
självständighet, är stora delar av befolkningen fortfarande fjättrat av Nyereres tre
fiender: fattigdom, ohälsa och kunskapsbrist. Man måste också slåss mot korrup-

tion, förskingringar,
girighet och egoism.
Om de lämnas att frodas kommer fattigdomen, ohälsan och
kunskapsbristen
att
öka. Det finns därför
behov av att noggrant
utarbeta och genomföra
strategier för att införa
och stärka öppenhet och
ansvar, säkra offentlig
egendom och stärka gott
styrelseskick om man
ska vinna det större kriget mot de tre fienderna.
Jag besökte Tanzania
första gången 1980, vilket
inte är särskilt länge sedan,
och har haft möjlighet att
återkomma regelbundet sedan dess. Även om jag har
pekat på många utmaningar
i den här avhandlingen, så
har mycket hänt under de
här få åren. Hårt arbetande
individer och grupper både
inom och utanför regeringen
har försökt göra det bästa av
situationen. Många frågor har
funnits med hela tiden och
nya har tillkommit. För att
göra det bästa av möjligheterna måste man utveckla politiska och ekonomiska strukturer
som möjliggör en hög grad av deltagande
av alla tanzanier i hur politikområden utformas och genomförs. Och än så länge
verkar en substantiv demokrati det minst
dåliga systemet vi känner.
Jonas Ewald
Doctoral Dissertation in Peace and
Development Research, School of Global
Studies, University of Gothenburg.
Avhandlingen finns att köpa för 100 kr
plus porto 22 kr. Den beställs genom att
mejla till Jonas Ewald på <jonas.ewald@
lnu.se>. Finns elektroniskt på <https://
gupea.ub.gu.se/handle/2077/27960>.
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Sociala media
– en väg till social förändring?
Den arabiska våren anses av många varit den slutgiltiga bekräftelsen att
social media är avgörande i förändringsrörelser. Det finns nu något som
vissa kallar social media democracy. Nu är sociala media inte bara en kanal
med unika evenemang, utan en källa som påverkade omvärlden utanför
själva kanalen. Kan detta hända i Tanzania?

Sociala media i Tanzania

Kan social media stärka demokrati och
mänskliga rättigheter i Tanzania? Idag
finns tendenser till de som vill påverka
genom sociala media. På twitter finns
#changetanzania som en hashtag (markeringen # som gör att man skapar ett samtal i ett ämne). Åsikter, idéer på saker för
att göra Tanzania bättre kommer där. Alla
kan fritt komma in med åsikter. Men det
är inte bara ett samtal eftersom det finns
en avsändare där också: @changeTanza
nia. Det som gör det lite problematiskt
för att bli en verklig kraft är kanske att
de inte är personliga, ingen säger vem
som står bakom och därmed blir agendan
otydlig. En av sociala medias grunder är
just i öppenhet vem som säger vad.
2015 kommer 70 procent att ha en mobiltelefon i Tanzania. Verktyget finns i
handen. Men ännu är det få som använder sociala media som Facebook och
Twitter. Idag beräknas 1,3 procent av
befolkningen i Tanzania ha Facebook
(550 000 personer) och av dem bor 80
procent i Dar es Salaam. Det är på 13:e
plats i Afrika och 97:e plats i världen. För
Twitter finns ingen statistik. Men det är
betydligt färre. Helt ovetenskapligt skulle
jag anta att de inte är fler än 30 000. Och
vi ska komma ihåg att normalt är det bara
27 procent som faktiskt uppdaterar med
information (många omvärldsbevakar
och läser bara). Men när det händer något kommer folk dit. Under 2011 ökade
antalet Twitteruppdateringar på arabiska
med 6 600 procent. Med en fortsatt ökad
mobiltelefonanvändning i Tanzania finns
potential för en snabb tillväxt. Men det
är något i samhället som först stimulerar
personer att ta sig dit för att få och bidra
med information, som inte kommer fram
på andra vägar. Det finns en växelverkan
mellan det digitala och det fysiska som är
grunden för att en sociala-media-demokrati ska vara verklig. Med en stor ung
urban befolkning i Tanzania, där Dar es
sid 10—Habari 3/2012

Salaam är den 7:e fortast växande staden
i världen, kan sociala media bli en potentiell faktor snabbt. Vid nästa val 2015 är
65 procent av befolkningen under 25 år.
Det påverkar det sociala och politiska
förändringsarbetet vad gäller var, hur, när
och vem.

De mest utsatta

Risken är fortfarande stor att det i den
sociala-media-demokratin inte är de
mest utsattas röster som hörs. Det finns
en kritik att det är engelskspråkiga uppdateringar, ofta av exilpersoner med andrahandsuppgifter, som lyfts i traditionell
media som källor. Men det är ju inte så
att det alltid är mängden personer som är
viktigast. Om en liten grupp personer hittar varandra där kan det betyda mycket i
nästa steg.
Traditionell media kan vara avgörande
för bred spridning. I Tanzania är journalisters aktiva närvaro på Twitter låg.
Samspelet är litet och de använder till synes traditionella metoder som pressmeddelanden och referat av möten. Där försvinner en möjlighet att traditionell media
utvecklas samt att de utsattas röster inte
kommer fram lika snabbt med sin historia.

Resurser och sociala media

En annan aspekt är sociala media och
hur rättigheter kan bli tillgodosedda.
Vid jordbävningen i Japan kunde sociala media och sms vara en grundkälla
för att både skapa en bild av vilka behov som fanns och att hjälpinsatser inte
kom fram dit de skulle. På samma sätt
finns en potential att vara ett verktyg
för ansvarsutkrävande av både stat och
hjälporganisationer. Personer kan berätta
om behov, men också snabbt återkoppla om hjälpen inte kommit eller är fel.
Tanzanias mobila utveckling kan möjliggöra att det blir vanligare i katastrofinsatser. Direkt efter senaste färjekatastrofen i
Tanzania drog det nya innovationscentru-

met Kinuvation igång utveckling av sms
tjänst för ökad säkerhet. Kunskap finns.
Vid flertal tillfällen har de på Twitter aktiva parlamentsledamöterna Zitto Kabwe
(CHADEMA) January Makamba (CCM)
diskuterat om elavbrott, korruption etc.
Om återkoppling av hur staten levererar
utlovade tjänster finns ett intressant projekt på Stockholms Universitet om sms
och mänskliga rättigheter som Habari säkert kan få möjlighet att återkomma till.
Fredrik Gladh

Topp tio Tanzanier på Twitter
(flest följare)
Flaviana Matata @FlavianaMatata
30 079 följare (modell)
Jakaya Kikwete @jmkikwete 29 360
(president)
Zitto Kabwe @Zittokabwe 26 443
(parlamentsledamot för CHADEMA )
Ambwene AY @AYTanzania 21 574
(artist)
Hamis Mwinjuma @MwanaFA 18 568
(artist)
Uncle Fafi @Tanganyikan 14 636
(digital marknadsförare)
Nancysumari @NancySumari 14 169
(artist, modell)
January Makamba @JMakamba
13 988 (parlamentsledamot CCM)
Joseph Haule @Profesa_Jay 11 491
(artist)
Jokate Mwegelo @jokateM 10 398
(VJ Channel O, skådespelerska)

Tidningskrönikan:

Strejker, misstroende mot Pinda
Denna krönika täcker april-juni. Perioden börjar med rapportering om
följderna av revisionsrapporten för förra budgetåret, vilket bl.a. lett till ny
regering och sex ministrars avgång.
Läkarstrejken som avslutades i januari återupptas sedan förhandlingarna med regeringen spruckit. Samtidigt har lärarna börjat förbereda en
riksomfattande strejk, för höjda löner och ersättningar samt utbetalning av
tidigare löner som staten ofta ligger efter med.
Processen för den nya konstitutionen fortsätter, där den stora nyheten under
perioden är att CCM nu kan tänka sig att ha med en möjlighet att överklaga
presidentval, samt att tillåta även obundna presidentkandidater.
På positiva sidan stora investeringar i kol, olja och gas. Gruvindustrin
ökar i betydelse och statens inkomster ökar i och med den nya gruvlagen.
1 juli tar Tanzania plats i FN:s revisionsråd som enda afrikanska representant – en prestigeutnämning som är ett kvitto på att den tanzaniska
riksrevisionen, som byggts upp med svenskt stöd, nu blivit en institution att
räkna med.
Nästa krönika: I april kom den tanzaniska riksrevisionens årliga rapport,
en intressant läsning som ledde till krav på åtta ministrars avgång, bl.a. den
impopuläre Ngeleja.
April 4 – The Citizen
Medicinsektor på efterkälken
Endast 30 % av efterfrågan på läkemedel
inom EAC uppfylls genom lokal produktion. Reducerade budgetanslag till hälsovårdssektorn har begränsat utbudet av
kvalitetsläkemedel och regionen utsätts
för spridning förfalskade läkemedel.
April 4 – The East African
Smuggling av tanzanite i full gång
Smugglingen av tanzanite är i full gång
efter att Tanzania förbjudit export av oarbetade stenar.
Ministern för energi och mineraler,
William Ngeleja sade att förbudet mot export av obearbetad tanzanite skulle främja
utvecklingen av lokal bearbetning.
Gruvdriften av tanzanite ger regeringen
cirka 20 miljoner $ årligen. Färdiga stenar
säljs (oftast i USA) för ungefär 500 miljoner $ om året.
April 14 – The East African
Förbud för ocertifierad tanzanite
Tanzania har förbjudit export av tanzanite utan ursprungscertifikat i ett försök att
komma åt smugglare och öka landets inkomster. Minister Ngeleja säger att tanzanitestenar nu skall ha ursprungscertifikat.
Mererani Hills är den enda kända fyndplatsen i världen.
Med en tillväxttakt på 12,4 % per år är
gruvbrytning en av landets snabbast växande sektorer. Den står för 2,3 % av BNP,
men bidrar med 33 % av landets utländska valuta. Gruvdrift sysselsätter omkring
14 000 anställda i Tanzania, och mineraler står för cirka 42 % av landets export
– huvudsakligen guld, diamanter samt
tanzanite.

April 20 – The Citizen
Pinda överlever – för tillfället
Den tanzaniska reksrevisionens rapport
för 2010/2011, som visade på omfattande
korruption och felaktigheter i flera ministerier, har lett till förberedelser i par-

Minister Ngeleja certifierar tanzanite, men
blir avsatt i maj efter revisorsrapporten.
lamentet för en misstroendeomröstning
mot regeringen. Ledamöter från det styrande CCM och oppositionen lade sina
ideologiska skillnader åt sidan och krävde
fem ministrars avgång. Ministrarna anklagades för korruption och inkompetens
samt förskingring av miljarder shilling.
Berörda ministrar var Mustapha Mkulo
(Finance), Omar Nundu (Transportation),
William Ngeleja (Energy & Minerals),
Cyril Chami (Industries & Trade) och
George Mkuchika (Local Government).
April 24 – The Citizen
Mycket att vinna för Östafrika
Tanzanier har mycket att vinna från integration i EAC, men bara om de deltar

Finansminister Mustapha Mkulo kritise
rad i revisionsrapport – fick gå i maj.
fullt ut i processen.
Vid presentationen av rapporten State
of East Africa 2012 sades att tron att tanzanierna förlorar i integrationsprocessen
är fel. Rapporten sammanställs av Society
for International Development (SID).
Landets ekonomi kan bli en kraft att
räkna med om reformer vidtas för att förbättra företagsklimatet för att utnyttja de
tillgängliga naturresurserna.
Eyakuze, som är programansvarig för
SID:s regionala kontor för östra och södra
Afrika, sade att Tanzania hade en fördel
i den regionala integrationen då landet är
ledande i infrastrukturutveckling.
April 24 – The Citizen
Barnvaccination otillräcklig
Trots framsteg att minska barnadödligheten i landet, finns det fortfarande en
stor utmaning i den höga andel barn som
inte vaccinerats. Enligt hälsoministern dr
Hadji Mponda har man dock ökat vaccineringen med 80 % för att reducera barndödligheten för barn under 5 år.
Dr Mponda sade att under de senaste
10 åren har regeringen klarat av att minska barndödligheten från 143 dödsfall per
1 000 födslar 1999 till enbart 81 år 2010.
April 25 – The Citizen
Sydsudan in i EAC?
Statscheferna i EAC kommer att träffas
för att överväga en ansökan av Sydsudan
att ansluta sig till EAC.
Sydsudan kommer att behandlas fem
månader efter det att ansökan från Sudan
förkastats på grund av kriteriet att staten
skall gränsa till minst en av de fem medlemsstaterna.
Om Södra Sudans ansökan godkänns

William Mgimwa, ny finansminister i
Kikwetes regeringsombildning i maj.
Habari 3/2012—sid 11

F.d. vice statsminister i Kenya Uhuru
Kenyatta, en av de åtalade vid ICC.
av EA:s ledare – Sydsudan gränsar mot
Kenya och Uganda – skulle även Sudan
kunna godkännas.
2 maj – The Citizen
IT-infrastrukturprojekt avslutat
Regeringen har just avslutat ett stort ITbredbandsprojekt. Den första delen av
projektet omfattade tre sträckor: Norra
ringen I som täcker Babati, Arusha,
Moshi och Tanga, Norra Ringen II som
täcker Dar es Salaam, Morogoro, Iringa,
Dodoma och Singida och Västlänken
I och II som tar hand om Shinyanga,
Mwanza, Geita, Biharamulo, Rusumo
och Kabanga. De just avslutade sträckorna kopplar samman landet med Kenya,
Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia och
Malawi. För att utföra projektet har regeringen spenderat 200 miljoner $. 170
miljoner $ är lån från den kinesiska Exim
Bank.
2 maj – The Citizen
Advokatsamfundet varnar
Den östafrikanska advokatsamfundet
(EALS) har uttalat sig mot att flytta målet mot fyra kenyanska politiker från
Internationella brottmålsdomstolen (ICC)
till den östafrikanska domstolen (EACJ).
Man anser att EACJ saknar kompetens
för en sådan rättegång.
Kenyanerna är åtalade för sin påståd
da roll i det blodiga våldet efter valet i
Kenya, som krävde över 1 300 liv. De
anklagade är f.d. vice premiärminister
Uhuru Kenyatta, f.d. ministern för Hög
skoleverket William Ruto, f.d. chefen för
Statsförvaltningen Francis Muthaura samt
radiopresentatören Joshua arap Sang.
2 maj – The East African
Mini-vattenkraft för landsbygden
Ett vattenkraftprojekt kommer att genomföras i Mbeya, Iringa, Ruvuma, Arusha
och Kigoma. Projekten kommer att vara
isolerade mini-nät, som inte är anslutna
till det nationella elnätet, och kommer
att ha en sammanlagd kapacitet på cirka
7,5 MW. Projektet beräknas kosta mer än
25 miljoner $ och finansieras genom ett
offentligt/privat partnerskap.
6 maj – The Citizen/Daily News
Regeringsombildning av Kikwete
Riksrevisionens rapport och parlamentets
kritik resulterade alltså i en ny regering.
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Oppositionens Sitto Kabwe uppmanar de
nya ministrarna att ta lärdom av det inträffade. Kommentarerna i övrigt är ganska positiva, men vissa hävdar att en del
åtal borde följa. Sex ministrar och två
vice ministrar förlorade sina poster.
8 maj – The Citizen
Förslag om förenklad gränshandel
Ministern för östafrikanskt samarbete,
Samweli Sitta har föreslagit en förenkling
av handeln i gränsregioner inom EAC.
Han sade att det finns gott om affärs- och
arbetstillfällen i gränsregionerna.
11 maj – The Guardian
Insatser behövs mot undernäring
Kronisk undernäring är endemisk i
Tanzania, och drabbar 42 % av barn under fem, vilket gör Tanzania till ett av de
10 värst drabbade länderna i världen och
det tredje värst drabbade i Afrika.
En global rapport från Rädda Barnen
visar att minst 130 barn i dör varje dag i
Tanzania till följd av undernäring.
Stigande livsmedelspriser och undernäring har satt press på länder med hög barnadödlighet. 15 miljoner fler barn lider av
kronisk undernäring i Afrika nu jämfört
med 1990. Idag är nästan två av fem afrikanska barn är undernärda, totalt 60 miljoner.
Tanzania verkar inte lyckas halvera
1990 års siffror om undernäring till 2015
och därmed uppnås inte millenniemålet
om minskad extrem fattigdom och hunger.
17 maj – The Citizen
Geotermisk kraft planeras
Ett geotermiskt projektet skall producera 100 MW inom de närmaste två åren.
Projektet genomförs av Geothermal
Power, ett lokalt företag. Geotermisk teknik har visat sig fungera i Rift Valley i
Kenya och Etiopien.
Även TCIMR, Tanzania China Inter
national Mineral Resources, planerar
att producera 300 MW el fram till år
2014. Båda projekten skall genomföras i
Mbeya-regionen.
TCIMR planerar att påbörja prospektering inom sex månader. China
Development Bank har gett ett lån på
2 400 miljoner $ och bolaget står för 600
milj $, vilket gör det till den största satsningen i Östafrika.
TCIMR realiserar därmed kolkraftsprojekten Mchuchuma och Liganga, som
bortsett från att lindra Tanzanias elproblem även kommer att göra Tanzania till
ett av de stora kolexportländerna.
18 maj – The Citizen
EAC lägger fram $120m-budget
EAC planerar spendera ungefär 124 milj
oner $ under verksamhetsåret 2012/2013
vilket är 5,8 % mer än 2011/2012. EAC:s
budgetar har ofta tagit sig smidigt genom
EALA, det stora problemet har varit att få
partnerstaterna att remittera pengarna till
EAC:s sekretariat i tid.

Dr Helen Kijo-Bisimba, Legal and Human
Rights Centre: CCM rädda att förlora!
19 maj – The Guardian
CCM ändrar ståndpunkt
CCM accepterar nu äntligen att överklagande av presidentvalsresultat och oberoende presidentkandidater blir frågor som
kan diskuteras vid beredningen av den
nya konstitutionen.
Dr Helen Kijo-Bisimba från Legal and
Human Rights Centre välkomnade CCM:s
förändrade ståndpunkt, och kommenterade
”CCM:s är rädda att förlora presidentposten i det kommande valet, och de förbereder sig för att överklaga presidentvalet i
domstol om en motståndare vinner”.
24 maj – The Citizen
Andra handelshinder än tullar i EAC
EAC har beslutat ta itu med problemet med icke-tariffära handelshinder
som bromsar den regionala handeln.
Ordföranden i EAC:s ministerråd Mussa
Sirma sade att tullunionen är grunden för
EAC:s integrationsprocess. Sedan starten 2005 har den totala handeln inom regionen stigit från 2 miljarder $ till över 4
miljarder $.
Exempel på några icke-tariffära handelshinder är polisiära vägspärrar, ickeerkännande av EAC ursprungsintyg, brist
på ömsesidigt erkännande av kvalitetsmärkningar och förseningar i utfärdandet
av importlicenser.
24 maj – The Citizen
Sitta manar till försiktighet
Ministern för östafrikanskt samarbete
Samuel Sitta, rådde president Kikwete att
inte underteckna det gränsöverskridande
lagförslag gällande ekosystemförvaltning
som antagits av EALA. Sitta sade att förslaget som antogs i januari inte skulle gynna Tanzania.

EAC minister Samuel Sitta gillar ej lag om
ekosystemsförvaltning som tagits i EALA.

Margarete Zziwa från Uganda blev ny
ordförande i EAC:s parlament.
Lagförslaget lades fram som en privat motion av en avgående ledamot i
EALA från Tanzania, George Nangale.
Ecosystem Management Act förbjuder ett
medlemsland att ensidigt vidta åtgärder
som påverkar ekologiska system som delas mellan staterna.
24 maj – The Citizen
EALA varnar för EU-partnerskap
EALA (EAC:s parlament) har varnat för
att regionen riskerar att bli förlorare i ett
ekonomiskt partnerskap med EU. EALA
varnade för att EAC riskerar att förlora
tullintäkter på cirka 300.miljoner $ per
år, om EU:s krav på avreglering genomförs. Man noterade också att klausulen
om Mest Gynnad Nation skulle påverka
möjligheten att ha syd-syd samarbete och
andra handelsavtal.
28 maj – The Citizen
Dags att utse EALA:s nya talman
Nu när valet av nya ledamöter i EALA
är nästan över, finns rapporter om att
Burundi och Uganda lobbar för att få sina
kandidater valda som talman.
Enligt EAC-fördraget skall talmannen
väljas på roterande basis bland EAC:s
medlemmar på fem år, och frånträda organisationen vid utgången av perioden.
(Det står nu klart att Margaret Zziwa
från Uganda blir nästa talman).
29 maj – The Citizen
Åtgärder mot arbetslöshet krävs
EAC:s medlemsstater har uppmanats att
minska arbetslösheten bland ungdomar
för att undvika kriser som liknar den ara
biska våren.
I sin Global Employment Trend for
Youth 2012 rapporterar ILO att 12,7 % av
den globala ungdomsarbetskraften kom-

Finansminister Anders Borg fotad vid ett
tal på Dar es Salaams universitet.

mer vara arbetslös i år. I Afrika söder om
Sahara stod ungdomsarbetslösheten vid
11,5 % i fjol.
31 maj – The Citizen
Borg varnar för gemensam valuta
EAC bör skapa starka ekonomiska fundament innan man inför en gemensam valuta i regionen. Detta råd gavs av finansminister Anders Borg vid en offentlig föreläsning i Dar om lärdomar från den europeiska krisen.
Han rådde EAC att utnyttja de över 130
miljoner människor i den regionala marknaden för att öka sina komparativa fördelar genom handelsintegration.
Ett aber är att Sydsudan är helt beroende
av olja, att Uganda och Tanzania nyligen
har upptäckt stora olje- och gasreserver,
medan Kenya och Rwanda är har mindre
naturresurser. Detta försvårar att ha liknande finanspolitiska mål, eftersom resursrika
länder har mer köpkraft än jordbruks- och
tjänstebaserade ekonomier.
2 juni – The Citizen
Folkräkning tar upp funktionshinder
Det faktiska antalet och villkoren för
människor som lever med funktionshinder
i Tanzania kommer att klargöras efter den
nationella folkräkningen i augusti. Fakta
och siffror om funktionshindrade kommer
att hjälpa regeringen och andra aktörer
att korrekt utforma planer och projekt till
stöd för en marginaliserad grupp.
4 juni – The Citizen
Gruvbolag betalar mer till staten
Gigantiska guldgruvbolag som African
Barrick Gold Limited, Geita Gold Mines
och Resolute Gold Mines har börjat följa
nya gruvlagen efter att förhandlingar med
regeringen nu avslutats.
Regeringen antog den nya gruvlagen
2010 då bl.a. licensavgifter höjdes på alla
områden. Royaltyavgiften för guld är nu
fastställt till 4 %, en ökning från 3 %, avgiften för uran och diamanter är 5 %. Den
nya lagen ersätter gruvlagen från 1998
men gällde inte automatiskt bolag som
hade tidigare avtal, men nu ansluter de
sig till en del av 2010 års villkor, inklusive den höjda royaltyn.
4 juni – The Citizen
Dålig kvalitet i utbildningen
Ekonomiska experter varnade igår att
den sjunkande kvaliteten på utbildningen
i Afrika skulle påverka kontinentens utveckling. De flesta siffror som släppts
om genomförandet av millenniemålen är
vilseledande på grund av de fallande utbildningsstandarden. Millenniemålen krä
ver att alla FN:s medlemsstater ska ha
allmän grundskoleutbildning senast 2015.
Detta ska uppnås genom ökad inskrivning
i grundskolan, samt att säkerställa att inskrivna går ut skolan.
6 juni – The Citizen
Anti-aids-projektet får 3 miljarder Sh
Mer än 3 miljarder Sh i löften och kon-

F.d. president Mkapas HIV stiftelse lockade både Kikwete och företrädaren Mwinyi.
tanter samlades under en galamiddag för
Benjamin Mkapa HIV/AIDS Foundation
i Dar. Bland besökarna fanns president
Kikwete och de tidigare presidenterna Ali
Hassan Mwinyi och Benjamin Mkapa.
Programmet syftar till att komplettera
regeringens satsningar mot HIV/AIDS
och förhindra dödsfall bland mödrar och
nyfödda. Stiftelsens arbete är en hjälp i en
tid då förekomsten av HIV nått 5,7 %. Ca
1,6 miljoner människor lever med HIV,
men endast 30 % dem som behöver antiretroviral behandling får medicin.
7 juni – The Citizen
Lokala entreprenörer skall få betalt
Regeringen är skyldig lokala entreprenörer 300 billioner Sh för olika projekt.
Arbetslivsministern Dr John Magufuli avslöjade igår att regeringen vill betala utestående skulder inom en månad. Man har
fått cirka 330 miljarder Sh från Schweiz
för att kunna betala skulden.
11 juni – The Citizen
Lärarna hotar med strejk
Tanzanias Lärarförbund (TTU) informerar om att man förbereder en landsomfattande strejk. TTU har skickat sina krav
till regeringen för att förbättra lärarnas
villkor och de kräver att båda parter att
träffas för att diskutera framtiden. Men
regeringen har tydligen vänt dövörat till
vilket tvingar TTU att finna andra alternativ.
12 juni – The Citizen
Obetalda skatter stort problem
Finansminister Mgimwa har undkommit
en budgetkris efter att lagstiftarna drog
tillbaka sina krav på en ökad utvecklingsbudget. Regeringen under ledning av premiärminister Pinda har lyckats övertyga
ordförande för parlamentets budgetutskott
att acceptera budgetförslagen som de är,
eftersom ”det är för sent att göra några
större förändringar”.
Preliminära beräkningar för 2012/13 års
budget visar att utvecklingsbudgeten kommer att vara cirka 30 % (4,5 biljoner Sh)
av den totala budgeten på 15 biljoner Sh.
Detta kan jämföras med 38 % (4,9 biljoner Sh) av 13,5 biljoner Sh 2011/12.
Men både parlamentet och utländska givare har begärt att regeringen skall täppa
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19 juni – The Citizen
Regeringens prioriteringar kritiseras
Experter vid universitetet i Dar es Salaam
har kritiserat den nyligen framlagda budgeten. De menar att om inte regeringen
anslår tillräckliga medel till utvecklingsprojekt kommer tanzanier på landsbygden
att fortsätta leva i svår fattigdom. De kritiserade även regeringens benägenhet att
låna för att betala statsskulden, vilket de
påstår kommer att öka storleken på skulden.
21 juni – The Citizen
Bomboffer får kompensation
Regeringen har beslutat att betala mer i
kompensation till vissa av Mbagalas invånare, som drabbats av 2009 års bombexplosioner. Totalt 1 788 invånare kommer att få 2,2 miljarder Sh.
Explosionerna dödade 26 människor
och 636 skadades.
23 juni – The Citizen
Staten vinner – blockerar läkarstrejk
Högsta domstolen godkände igår regeringens tillfälliga förbud av läkarnas landsomfattande strejk.
På Muhimbili National Hospital hade
dock ett meddelande satts upp på alla
större informationstavlor som betonade
att strejken med säkerhet skulle börja 23
juni. Tillkännagivandet hänvisar till regeringens ”misslyckande att uppfylla sitt
löfte att åtgärda läkarnas krav efter 90 dagars förhandlingar”.
25 juni – The Citizen
Victoria-fiskare hotar med strejk
Fiskare som arbetar på Viktoriasjön har
aviserat en strejk för att protestera mot
fiskindustrins låga priser på deras fångster. Fiskarna hotar att stoppa fisket om
inte fiskfabrikerna går med på att höja
priset på fisk från 5 000 Sh till 8 000 Sh
per kilo. Tillkännagivandet kom efter
att fabrikerna sänkt priset från 5 000 Sh
till 3 000 Sh per kilo utan förvarning.
Fiskindustrin hänvisar till ökad konkurrens av odlad fisk från Kina.
26 juni – The Citizen
Högsta domstolen vill stoppa
strejk
Högsta domstolen har utfärdat
en order som kräver att läkarna
offentligt meddelar att de återupptar arbetet. Något som läkarna vägrade göra då de ansåg att
deras viktigaste krav inte mötts.
26 juni – The Citizen
Även lärare laddar för strejk
Lärare i Singidaregionen har
börjat mobilisera kollegor till
en landsomfattande strejk för att
pressa regeringen att betala deras
utestående löner och ersättningar.
Dessutom kräver man 100 %
löneökning samt höjning av oliInlägg om läkarstrejken: Kan det vara rätt att man ka ersättningar.
Strejken, som är planerad till
får så mycket mer för att sova i parlamentsstolen?
till de skattekryphål som kostar nationen
ca 2 biljoner Sh per år. Om de obetalda
skatterna betalades skulle utvecklingsbudgeten kunna höjas och landets behov av
bistånd, som uppgick till 3,9 biljoner Sh i
2012/13 års budget, skulle minskas.
13 juni – The Citizen
Åtgärder för att minska barnarbete
Regeringen har en plan för att eliminera
de värsta formerna av barnarbete från
2015.
Tanzania, liksom andra afrikanska länder, har en hög andel barnarbete, särskilt
inom jordbruk, prostitution, gruvdrift,
hushållstjänster och fiske.
Enligt Labour Force and Child Labour
Survey 2005/06 är minst 18 % av barnen
(5–17 år) engagerade i farligt arbete.
14 juni – The Citizen
Stor budget till infrastruktur
Infrastruktursatsningen för energi, transport, rent och säkert vatten samt informations- och kommunikationsteknik (IKT)
uppgår till 2,5 miljarder Sh i 2012/13 års
budget.
Regeringen kommer också att genomföra ett gasledningsprojekt från Mtwara
till Dar es Salaam under budgetåret. För
detta har man fått ett lån på 1,225 miljoner $ från Exim Bank of China enligt finansministern.
16 juni – The Citizen
Parlamentet kan förkasta budgeten
Delar av parlamentet vill fälla budgeten
om inte utvecklingsbudgeten ökar med
500 miljarder Sh. Fastän lokala inkomster har ökat med 1,5 biljoner Sh har utvecklingspotten minskat med 400 miljarder Sh. Detta visar att regeringen inte
följer sin egen utvecklingsplan, hävdar de
kritiska.
Enligt utvecklingsplanen skall man använda minst 2,7 biljoner Sh från lokala
intäkter för utvecklingskostnader, och
andelen utvecklingskostnader i hela budgeten bör inte vara mindre än 35 % (enl
förslaget blir det bara 30 %).
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nästa månad, skulle påverka offentliga
skolor i hela landet.
28 juni – The Citizen
Läkarstrejken inte över
I januari startade läkarna en strejk p.g.a.
dåliga arbetsförhållanden, brist på utrustning och utbildning. Läkarna sa att
den försämrade situationen hade nått den
punkt där patienter råddes att köpa egna
medel för diagnosticering mm.
Nu startar ytterligare en strejk då läkarna inte, som premiärminister Pindas,
anser att man lyckats nå en överenskommelse. Läkarna vill bl.a. ha ett lönepaket
på 3,5 miljoner Sh för nyanställda, samt
ett bostadsbidrag.
Tidigare i år rapporterades det om patienter som dog efter att läkare på 13
sjukhus slutade arbeta.
Attack mot strejkarrangör
Polisen utreder kidnappningen och misshandel av ledaren för läkarföreningen,
Dr Stephen Ulimboka. Dr Ulimboka berättade att han var på Leaders Club med
sina kolleger då en grupp på fem personer
kom in och började hota dem. De beordrade alla på klubben att ligga ner medan
de tog dr Ulimboka.
Dr Ulimboka hävdar att kidnapparna
hade en svart Toyota Escudo utan registreringsnummer. Han sa även att de
misshandlade honom i bilen. Efter att
ha anmält händelsen till polisen blev dr
Ulimboka förd till sjukhus.
29 juni – The Citizen
Kineser dominerar mässa
Kinesiska och Rwandiska handlare är fler
än lokala producenter på Dar es Salaam
International Trade Fair. Kinesiska hand
lare har rest över 50 paviljonger.
Rwandiska återförsäljare har specialiserat
sig på hantverksprodukter från Rwanda.
30 juni – The Citizen
Tankfartyg omregistrerade
Den internationella nyhetsbyrån Bloom
berg rapporterar att oljetankfartygsföretaget NITC har bytt namn på minst 10 av
sina fartyg, samt bytt till tanzanisk flagg
för att komma runt internationella sanktioner. Rapporten sände chockvågor genom landets ledarskap.
Zanzibars regering bekräftade registrering av 11 tankfartyg som tidigare var registrerade på Malta och Cypern.
Denna utveckling kommer några dagar
innan en europeisk handelsblockad mot
iransk råoljeexport som också omfattar
fartyg som transporterar olja.
USA: Stoppa omflaggning!
Tanzania måste stoppa omflaggning av
iranska oljetankfartyg annars hotar USAsanktioner, varnar Howard Berman, ledamot av House Committee on Foregin
Affairs. Berman sa att om fartygen fick
fortsätta segla under tanzanisk flagg kunde
Tanzania bli utsatt för de sanktioner som
president Barack Obama lagstiftat om.

Volontärarbete
Vi, Julia Kempe och Sandra Haldén, träffades på sjuksköterskeprogrammet på
högskolan i Väst i Trollhättan. Vi arbetar i Göteborg på kardiologen och reumatologen sedan två år tillbaka. Den
3 september 2011 lämnar vi ett soligt
Göteborg för att ett dygn senare landa på
Kilimanjaros flygplats i Tanzania. Trötta,
förväntansfulla och med en viss nervositet åker vi igenom ett kargt landskap till
staden Arusha. Vi är på väg till volontärhuset, vårt hem de kommande två månaderna. Bilen vi åker i är trasig, instrumentpanelen hänger lös, sätena är sönderslitna och genom de nervevade fönsterrutorna tränger avgaserna in och lägger sig som en dimma i baksätet. Vi sitter
med våra sjalar uppdragna över näsa och
mun. Vi tittar ut genom bilrutorna och ser
ett vackert, torrt och dammigt landskap.
Människor går bredvid vägarna i alla
olika åldrar med kläder i regnbågens alla
färger. Förväntningarna är stora, och ingen av oss har egentligen någon aning om
vad vi kommer att möta. Det är vår första resa tillsammans och vårt första möte
med Afrika.
Vi svänger av vägen vid ett av stadens
två trafikljus och fortsätter åka uppför en
gropig, torr väg av lera med små butiker
tätt inpå. Människor, bilar, mopeder och
hundar befinner sig i ett virrvarr runtomkring oss och framför bilen. Bilarna tutar
ikapp och chauffören kör ryckigt uppför vägen. Vi svänger av vid kvarterets
slaktare, kött hänger i krokar i värmen
och köttsaft har blött leran utanför dörren. Bilen stannar sedan framför ett hus
omringat av en stenmur med en vit grind
framför, och där är huset vi ska bo i. Till
höger om huset bland molnen skymtar vi
Mount Meru, en 4 656 meter hög vulkan.

D

agen efter ankomst besöker vi sjukhuset där vi ska arbeta, St. Elisabeth
Hospital. Sjukhuset har funnits sedan
1975, och här bedrivs både öppenvård
och slutenvård. Omkring 70 sängplatser
finns inom medicin och kirurgi, HIV/
AIDS, förlossning, barnhälsovård samt
ögonsjukvård.
Sjukhusets föreståndare Phyllis tar
emot oss och efter kortfattad information

på knackig engelska så startar vår första
dag som sjuksköterskor i Tanzania. Starka
intryck formar första dagen. Handskrivna
medicinlistor sitter uppsatta på väggarna,
journaler ligger i högar på de små kontoren och omläggningsmaterialet i oordning i skåpen. En frän lukt av rengöringsmedel gör sig ständigt påmind i alla salar, då personal på morgonen städar alla
stengolv, vilket resulterar i en livsfara för
patienter med nedsatt balans.
Vid tidpunkten då vi befinner oss på
sjukhuset är där omkring 15 stycken volontärer från olika delar av världen vilket begränsar arbetsuppgifterna. Känslan
av att inte göra så mycket nytta som vi
hade hoppats på infinner sig. Men vi försöker utföra så mycket som möjligt ändå.
Vi medverkar vid förlossningar och operationer. Vi vaccinerar, väger och mäter
barn, ger antibiotika, sätter dropp samt
ger läkemedel och lägger om sår.

A

tt det råder brist på avancerade medicinska eller tekniska resurser är ett
av problemen, men även bristen på specialiserad kunskap inom medicin och omvårdnad. Att se människor dö på grund
av svåra infektioner till följd av otillräcklig hygienkunskap samt ont om omläggningsmateriel var mycket svårt. Även
kunskap om akutsjukvård och ingripande
vid hjärtstopp var nästintill obefintligt.
Bristen på smärtstillande läkemedel var

också svår att hantera. Det var svårt att
smälta lidandet patienterna upplevde vid
exempelvis förlossningar, operationer eller svåra såromläggningar. Särskilt situationer där barn var inblandade.
Patienterna var inte heller delaktiga i
sin vård, de fick ingen information om
behandling eller sjukdom. Allt detta blir
en enorm kontrast till hur vården fungerar
i Sverige, där patienten är i fokus. Dock
var det svårt när vi kom hem igen, att acceptera de livsuppehållande åtgärder som
vi inom sjukvården i Sverige utför för att
förlänga liv tills livet inte längre känns
värdigt, samt det slöseri av resurser som
förekommer inom vården.
Som volontärer lärde vi oss dock att
fokusera på det som var bra, sjuksköterskorna utförde praktiskt ett imponerande
arbete och hade en central roll vid operationer. Glädjen och det lugna arbetstempot var en positiv kraft. Att livet har sin
gång och att döden är en del av livet var
lärorikt att ta till sig.

D

et är svårt att sätta ord på alla de
känslor vi får när vi tänker tillbaka
på Tanzania och vår resa, och även svårt
att förmedla upplevelserna till personer i
vår närhet. Det finns ett stort intresse av
vår resa, men det finns en avvaktande attityd och mycket rädsla när vi pratar om
Afrika. Själva kände vi att vi mycket
snart kom in i det afrikanska tempot och
det spår av rädsla och nervositet vi hade
när vi anlände försvann snabbt. Vi litade
på vår intuition och vi valde att se på vår
tillvaro som en chans att lära oss nya saker och vi kände oss öppna och nyfikna.
I Tanzania finns en glädje hos människor
som känns äkta, det finns en enorm generositet, det finns tid och det finns humor. Vi har skrattat, skrattat åt oss själva,
skrattat åt och med andra. Alla har nära
till skratt.
Vi är otroligt glada för att vi åkte till
Tanzania i höstas. Det blev inte som
vi tänkt oss. Det blev ännu bättre på
många sätt. I september bär det av igen,
till Arusha och vi ser med stor förväntan
fram emot vår kommande resa.
Julia Kempe och Sandra Haldén
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Om barnuppfostran
Sofia Johnsson Frankenberg är psykolog och har disputerat vid Linköpings
Universitet med en avhandling om inställning och praxis till uppfostran i
en föränderlig värld – Caregiving Dilemmas: Ideology and Social Interaction
in Tanzanian Family Life. Habari har läst och gjort ett sammandrag, innehållet är mycket intressant och absolut inte bara i en tanzanisk värld.
Författaren beskriver först hur hon kommit att välja sig ämnet för sin forskning
– med återblickar till personliga situationer i sitt liv – och att denna avhandling
är slutet på en lång forskning om tidiga
barnrelationer. Hon närmade sig levnadsförhållandena för barn i dagens Tanzania
med sin egen historia i bagaget – och
lämnade landet efter fyra år med erfarenheter som ändrat hennes förståelse för
lokala och globala ”barndomar” över huvud taget.
Avhandlingen är så full av detaljer, teser och resonemang att den inte lättvindigt kan återges i förkortad form. Därför
har vi nöjt oss med att endast relatera till
förord och inledningskapitlet som väl
beskriver hur man ser på barnrättsfrågor
idag i Tanzania.

Undersökningen

Grunden för avhandlingen är fyra delstudier med målet att särskilt undersöka hur
lokal ideologi och praxis påverkar barns
fostran till deltagande i vuxenlivet. Två
metoder har använts, de två första studierna baseras på diskussioner inom särskilda fokusgrupper i urbana områden
och undersöker lokal teori och ideologi
avseende ledning och kontroll av barn, de
två senare baseras på videoinspelat material och undersöker social interaktion i
skol-/familjesituationer. (Beskrivningen
av dessa studier redovisas inte här).

Barnkonventionen – CRC

Tanzania har ratificerat CRC som ett bindande dokument och the African Charter
on the rights and Welfare of the Child
(AU 1990) är dessutom ett regionalt dokument som skall användas för att sätta
diskussionen om barnrättsfrågor i afrikansk kontext. Detta visas bl.a. genom
en ny tanzanisk lagtext – Children’s Act
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– sedan 2009. Men det gäller att föra ut
idéerna via en dialog med lokala samhällen, uppfostrare och yrkesfolk för att allt
arbete med barn skall beröras.
I CRC ges ansvaret till staten att respektera, skydda och genomföra barnets
rättigheter. Men den som i det dagliga arbetet har hand om barnet har ansvaret för
att barnet får en kärleksfull och vårdande
omgivning och växer till mognad. Artikel
2 och 5 illustrerar hur CRC-ideologin
innehåller både individuella synpunkter,
som definierar barnet som rättighetshavare – som dubbelverkande, där familjens
och lokalsamhällets roll att ge ledning
understryks.

Ledning och kontroll

”Föräldrar (och andra) ska uppmuntras
att ge riktning och ledning på ett barninriktat sätt, genom dialog och samtal,
så att det stimulerar barnets förmågor att
utnyttja sina rättigheter”. Frågan är, hur
ska ”barninriktat sätt” och” ledning och
riktning” tolkas på ett meningsfullt vis i
tanzanisk kontext? Hur ska en diskussion
om ledning knytas till barns och deras
vårdhavares lokala verklighet? Och i vilken omfattning går det att förena med lokala ideologier avseende uppfostran och
barn/vuxenrelationer?
Ledning och kontroll går ut på att ett
barn tar till sig kunskap, orientering och
vanor som gör det möjligt för henne/honom att delta effektivt och på rätt sätt i
det speciella samhällets sociala liv – ”att
man förstår hur man ska vara i världen”.
(Begreppet ledning är nära knutet till frågor om oberoende och integritet såväl
som till samarbete mellan vuxen och barn
och vem som har auktoritet över vem.)
Om frågan vad det betyder att vara ett
barn och hur man blir en kompetent samhällsmedborgare finns förstås olika ideo-

logier beroende på historiska, sociala och
ekonomiska faktorer. Varken i CRC eller
dess kommentar GC 7 nämns frågan om
disciplin eller kontroll när man beskriver
vårdhavares ansvar. Detta i jämförelse
med ordalydelsen i the African Charter:
”föräldraansvaret… att försäkra att disciplin i hemmet utförs med humanitet och
på ett sätt som svarar mot barnets inneboende värdighet som barn”. Det faktum
att disciplin och tillrättavisning berörs så
olika i dessa dokument visar deras olika
syn på begreppen ledning och kontroll.

Rättigheter och ansvar

CRC har kritiserats för att representera en
moralistisk barndiskurs grundad på västeuropeisk liberal ideologi. Man menar
att barnkonventionen sätter den oberoende individen i centrum och bortser från
både människors inbördes beroende och
lokala förhållanden och sedvanor. T.ex. i
fallet Ghana har beskrivits hur relationen
mellan barn och vuxen består av: respekt
för de äldre, deltagande i hushållningen
och ömsesidighet mellan barn och vuxna.
Dessa tankar återfinns också i the African
Charter som slår fast att barn förutsätts
bidra till familjens hushåll genom att
hjälpa sina föräldrar. Dessutom specificeras barnets ansvar att arbeta för sammanhållningen i familjen, att alltid respektera
föräldrar, äldre och betydande personer
och hjälpa dem med vad som behövs.
CRC lägger störst vikt vid statens ansvar för att försäkra barnrättigheterna –
the African Charter styr åt ett delvis annat håll och ger både föräldrar och barn
mer ansvar. Författaren anser att det inte
går att bortse från någondera synpunkten
ur psykologisk synvinkel. Barn är inte
födda ansvarsfulla, tvärtom växer ansvarsfullhet så småningom som ett resultat av barns vardagserfarenhet.

Vem har ansvar för fostran?

I Afrika söder om Sahara också i
Östafrika har praxis i uppfostran beskrivits som styrd av kraftfulla samhälls- och
familjestrukturer där den utvidgade familjen räknas in. Omvårdande funktioner
delas mellan modern och andra, som fadern, släktingar, vänner, grannar och äldre syskon.
I Tanzania är nära 25 % av fäderna
döda eller frånvarande, och skilsmässoprocenten 15–18 % efter fyra års äktenskap, ju fattigare miljö desto större risk
att fäderna saknas. Skillnader i ansvarskrav finns mellan patrilineära och matrilineära familjer, och sedvänjan att sända barnen att bo med släktingar påverkar
också vem som blir aktiv vårdgivare.
Men mest framstår det faktum att arbetsbördan är stor för mödrar i afrikanska
samhällen och detta förutsätter att de kan
dela uppfostringsansvaret med hjälp från
andra kvinnor och barn.

Syskonuppfostran

I samhällen över hela världen – och i synnerhet de mer traditionella – är syskonansvar något man räknar med. Oftast är det
bäbisar som tas omhand av 5–10 års barn,
dels för att hjälpa till och dels för att läras in i kvinnolivet (flickorna). Men det
pågår också en kulturell inträning – både
positiv och negativ – från äldre syskon
till yngre om ”hur allt ska vara”.
I Tanzania har de flesta barn sina hushållssysslor, 90 % av flickorna och 82 %
av pojkarna i en undersökning 2009 deltog i skötsel av hushållet och omvårdnad
av familjemedlemmar. Detta anses av de
vuxna som del av normal socialisering
samtidigt som det bidrar till familjeekonomin. När barnen är små är det inte så
stor skillnad mellan pojkar och flickor,
men vid 8–9 års ålder kan man se hur
flickor tas i anspråk för att tvätta, laga
mat och ta hand om yngre syskon medan pojkar får ta de tyngre jobben som
att hämta vatten. Vid puberteten ökar
flickornas arbetsbörda medan pojkarnas
minskar! Vid 12–14 års ålder räknas man
som likvärdig en vuxen i arbetskraft och
skicklighet. Både pojkar och flickor har
sina skyldigheter gentemot de yngre barnen men olika – flickorna lagar mat, matar och håller rent, pojkarna organiserar
småbarnens arbete.

Mental och kroppslig aga

Bestraffning och övervåld mot barn är ett
internationellt problem, och i Tanzania

gjordes därför en nationell kartläggning
om våld mot barn 2009. Man gjorde hushållsundersökningar med intervjuer av
barn och unga vuxna 13–24 år med särskild fokus på sexuella, fysiska och känslomässiga övergrepp före 18-årsåldern.
Det visade sig att våld mot barn
är ett allvarligt problem i landet.
Nära tre fjärdedelar av både flickor och pojkar hade upplevt fysiskt
våld och ungefär en fjärdedel hade
utsatts för känslomässigt våld av
en vuxen. I de flesta fall var förövarna mor, far, annan släkting eller
lärare. Undersökningen visar också i hur hög grad ”familjevåld” ses
som OK, tre av fem flickor och en
av två pojkar mellan 13 och 24 år
ansåg det ”rätt för en man att slå
sin hustru om hon antingen går
ut utan att säga till honom, mis�sköter barnen, argumenterar mot
honom, nekar sex med honom eller bränner vid maten”. Hur utbrett våld mot mindre barn är har
inte utretts. Inte heller finns det
några landstäckande data om hur
kroppsbestraffning i barnuppfostran accepteras och används. Men
att döma av andra studier kan man
gissa att det är bred acceptans för
kroppslig bestraffning också av
mindre barn.
Det finns tre olika vis på hur ett
barn kan vara utsatt för övergrepp: disciplin nödvändig och godkänd av samhället,
barnmisshandel mot samhällets norm, socialt/strukturellt övergrepp mot barn som
grupp eller p.g.a. fattigdom, ohälsa, social
vanvård. Bara den första av dessa har med
uppfostran att göra. Kroppsbestraffning
används för att lära barnet respekt eller
kunskap om sociala hierarkier där barnet
har en underordnad ställning. Barnet skall
också lära sig självkontroll och att tåla
smärta eftersom livet är hårt. På så sätt
finns det ett symboliskt samband mellan
smärta och vuxenhet.
Dessa tankar finns i alla äldre kulturer och CRC och övriga barnrättsdiskurser har en oerhört viktig påverkan på
dess följder. Förberedelsen för den nya
Child Act väckte en omfattande debatt i
Tanzania, NGO:s och internationella organisationer ville totalförbjuda fysisk bestraffning. Slutskrivningen blev: ”förbud
mot tortyr eller annan grym inhuman bestraffning eller degraderande behandling
inklusive någon kulturell vana som är till
skada för barnets fysiska eller mentala

välfärd”. Ingen tillrättavisning av ett barn
får vara ”av oresonlig art eller omfattning
med hänsyn till barnets ålder, fysiska och
mentala status eller om barnet p.g.a. ålder
eller annat inte kan tänkas förstå skälet
till tillrättavisningen”.

Det är alltså inte i lag förbjudet att bära
våld mot barn, men det finns nu NGO:s
som planerar nationella och lokala program för att minska nivån på detta missbruk.

Tradition och modernitet

Enligt vad som skrivits ovan finns det
en viss spänning mellan CRC och the
African Charter när det gäller synen på
individens rättigheter kontra den sociala
stabiliteten och uppfostringsansvarets
krav på ledning och kontroll. Det har stereotypt förutsatts att ”traditionella” samhällen drar noviserna mot kontinuiteten
medan postindustriella samhällen pushar
de unga att slå igenom glastaket. Båda
dessa strategier är önskvärda i alla samhällen. Den överordnade frågan är emellertid, vad händer när de motsatta ideologierna möts i den dagliga praktiken?

Sonja Lindstrand
Foto: Eva Löfgren
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Kvinna – med rätt att leva
Efter att min fästman Benjamin Grossmann under sin sjuksköterske
utbildning varit på ett utbyte till Tanzania och sett så många människor i
behov av hjälp så föddes en önskan hos oss om att på något sätt bistå dem.
Därför grundade vi år 2006 biståndsorganisationen I Aid Africa och har
sedan dess arbetat ideellt inom verksamheten med såväl projekten som
administrationen. Organisationen har under årens lopp växt mer än vad
vi någonsin vågat hoppas på och vi är idag en grupp både i Sverige och
i Tanzania som tillsammans gör arbetet möjligt. År 2009 besökte jag och
min fästman Tanzania och de projekt som var aktuella vid tidpunkten. Det
var en mycket speciell upplevelse att med egna ögon få se att det vi gör här
hemma kan göra skillnad för människors liv i en annan del av världen och
vi hoppas båda på att snart kunna återvända dit igen.
Trots att jag nu under ett par års tid har
arbetat med bistånd så upphör jag aldrig att förvånas och starkt beröras av de
djupa klyftor som fortfarande råder mellan världens länder. När det kommer till
kvinnors rättigheter är det både skrämmande och ofattbart att utvecklingen på
vissa områden går så långsamt och inte
uppmärksammas och prioriteras i högre grad. Även om vi i Sverige har en
bit kvar i kampen för jämlikhet så kan
kvinnans ojämlika ställning i länder som
Tanzania många gånger bli en fråga om
liv och död.
Tanzania har ratificerat FN:s konvention som förbjuder all slags diskriminering av kvinnor men i praktiken har
införlivandet av konventionen visat sig
vara betydligt svårare. Kvinnan betraktas
på de flesta områden i samhället alltjämt
som mindre värd än mannen och får i högre utsträckning sina rättigheter kränkta.
Detta manifesteras genom bland annat ett
utbrett våld mot kvinnor såsom kvinnomisshandel och könsstympning, bristande
tillgång på adekvat sjukvård, ett missgynnade ifråga om både utbildning och arbete samt en diskriminerande lagstiftning.
Satsningar för att stärka kvinnans situation i landet har emellertid gjorts och
alltfler kvinnor har genom bland annat
utbildning och kampanjer i media blivit medvetna om sina rättigheter. Då fokus framför allt ligger på upplysning och
utbildning är det dock en stor utmaning
och svårighet att nå ut till de mest utsatta
kvinnorna på landsbygden och i byarna,
där en stor del är analfabeter, vars röster
inte blir hörda och vars rättigheter ideligen blir kränkta.
Framsteg till trots, så blir det ändå uppenbart ifråga om kvinnors rätt till hälsa
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och god mödravård att kvinnans rättigheter ännu inte ges tillräckligt hög prioritet.
Mödradödligheten (dödsfall på grund av
komplikationer i samband med graviditet och förlossning) har visserligen sjunkit under de senaste åren men Tanzania är
fortfarande ett av tio länder i världen där
mödradödligheten är som högst.
I Sverige är det en självklarhet att exempelvis regelbundet kontrolleras under
graviditeten och ha professionell personal på plats vid förlossning och det är
svårt, om inte omöjligt för oss att förstå
att detta är långt ifrån verkligheten för
många gravida kvinnor i Tanzania. En betydande orsak till den höga mödradödlig-

heten är också att omkring hälften av alla
kvinnor i Tanzania föder i hemmet, helt
i avsaknad av utbildad sjukvårdspersonal
och ofta under ohygieniska förhållanden.
Blodförlust, som bland annat kan tillstöta
som en komplikation vid förlossningen
är den vanligaste orsaken till dödsfallen
och förvärras av att den gravida kvinnan till följd av undernäring ofta lider
av järnbrist. Då kvinnorna väl uppsöker
sjukvården är det många gånger i ett sent
skede och risken är stor att de ändå dör
på grund av att det saknas sjukvårdspersonal, mediciner eller möjlighet till blodtransfusion.
Att mäta mödradödlighet är på grund
av bland annat undermålig statistik svårt
och uppskattningarna är därför osäkra.
Enligt uppgifter som Unicef lämnar ut
så är risken för en kvinna att dö i samband med graviditet/förlossning 1 på
24 i Tanzania jämfört med 1 på 17 400
i Sverige. Även om dessa siffror inte är
helt tillförlitliga så speglar de ändå påtagligt skillnaden länder emellan gällande
kvinnans rätt till liv och hälsa. Vid sidan
om mödradödligheten finns också alla de
kvinnor som överlever men som hela livet får lida, såväl psykiskt som fysiskt,
av sjukdomar och skador som de fått i

samband med graviditet och förlossning.
En annan viktig aspekt som man inte heller får glömma i sammanhanget är att
kvinnornas hälsa under graviditeten även
påverkar barnet och barnens rättigheter.
Nedsatt hälsa hos mamman kan leda till
att barnet drabbas av komplikationer och
sjukdomar eller i värsta fall inte överlever. Om kvinnan dör innebär det i sin tur
att barnet får växa upp utan sin mamma.
Den biståndsorganisation som jag arbetar inom, I Aid Africa, bedriver sedan
ett flertal år tillbaka ett samarbete med
Kolandoto Hospital, Shinyanga, i nordvästra Tanzania. Representanter på plats
har frustrerat vittnat om hur ett stort antal
kvinnor dör i samband med förlossning,
i vetskap om att de allra flesta dödsfall
skulle kunna ha förhindrats med rätt vård
före, under och efter graviditeten. Efter
en förfrågan från Kolandoto Hospital
finansierade I Aid Africa under våren
uppbyggnad och upprustning av en operationssal ämnad för komplicerade förlossningar på sjukhuset. Elikana Wallace,
barnmorska och utbildningsansvarig
för barnmorskesektionen på Kolandoto
Hospitals Sjuksköterskeskola, berättar att
de genom denna sal får möjlighet till ett
direkt omhändertagande och utan fördröjning kan utföra kejsarsnitt och även bättre
hantera de komplikationer som kan uppstå i samband med en förlossning. Något
som kommer att leda till ökade chanser
för både mamma och barn att överleva.
Han berättar vidare att nationella riktlinjer utarbetats för att förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten
men att det saknas resurser och finns svårigheter med att praktiskt kunna tillämpa
dem. Det handlar om alltifrån att upprätta
ett fungerande sjukvårdssystem och ge
kvinnor tillgång till moderna preventivmedel till att förändra människors synsätt. Många av åtgärderna för att förbättra
mödrahälsan är relativt enkla och även
kostnadseffektiva men att förändra människors synsätt är givetvis mer komplicerat. Han poängterar här vikten av utbildning både hos kvinnorna själva och hos
sjukvårdspersonalen. Som aktörer utifrån
menar han att vi har en mycket viktig roll
gällande kunskapsdelning och förespråkar utbyte av barnmorskestudenter från
Tanzania till Sverige, något han själv tog
del av under år 2006.

Efter kommunikationen med Elikana
Wallace blir det tydligt att kunskapen
finns om vilka åtgärder som behövs men
att det är nödvändigt med satsningar och
vilja på såväl nationell som internationell
nivå för att en förändring ska bli möjlig.
Att förbättra mödrahälsan och minska
mödradödligheten är dessutom en komplex uppgift och utmaning som sträcker
sig långt utanför sjukvårdens gränser. Det
räcker således inte med att bygga upp
en operationssal och se till att den rätta
vården finns att tillgå utan kvinnans rät-

tigheter och hälsa behöver tas på allvar
och hennes ställning i samhället behöver stärkas för att komma tillrätta med en
oacceptabel situation. Det är en lång väg
kvar för att nå dit men någonstans måste
vi också börja och så länge behovet finns
kvar så har vi alla ett gemensamt ansvar
att gång på gång lyfta fram och prioritera
även kvinnans rätt att leva.
Text och foto: Karolina Skagerberg
Styrelseledamot, I Aid Africa

Svetans forskningsnätverk

”Svetans forskningsnätverk har under första året samlat över 50 forskare och studen
ter. Genom att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk kan Svetan bidra till en mötesplats
för kunskap om Tanzania. Redan har seminarier genomförts och bygger på vad nät
verkets personer skulle vilja träffas och mötas kring.”
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Presidenten avskedade sex ministrar
Den svenska riksrevisionen och Sida har under åtta år bidragit till ett utvecklingsprojekt i den tanzaniska riksrevisionen. Projektledaren Carl Åke
Gerdén sammanfattar projektet och några av dess resultat.

Varför en artikel om revision
på Habari-temat mänskliga
rättigheter?

I listan över mänskliga rättigheter ingår
många komponenter – rätt till utbildning,
hälso- och sjukvård, omsorg på äldre dar,
ett fungerande rättväsen, en fungerande
demokrati, m.m. – som förutsätter en väl
fungerande stat på central och lokal nivå.
Korruption, nepotism, jäv, misshushållning av skattemedel, etc. motverkar effektiv leverans av dessa grundläggande
rättigheter. Revision är ett medel att avslöja nämnda brister och bidra till att åtgärder vidtas för att förbättra förutsättningarna för tillgång till mänskliga rättigheter för medborgarna.

Revisionsprojekt för att
utkräva ansvar och befordra
mänskliga rättigheter

Sedan 2004 har den tanzaniska och den
svenska riksrevisionen samt Sida samverkat för att utveckla den externa statliga revisionen i Tanzania. Projektet
– the National Audit Office Development
Project (NAODP) – kan karaktäriseras
som ett institutionsbyggande. Det har
omfattat både den tanzaniska riksrevisionen (National Audit Office – NAOT) och
de parlamentariska revisionsutskotten
som använder NAOT:s rapporter för förhör med de medelsansvariga (Accounting
Officers – statssekreterare, kommundirektörer, chefer för statliga bolag, etc.). I
stort sett alla väsentliga funktioner i den
tanzaniska riksrevisionen har ingått i projektet. Huvudinslag har varit finansiell
och effektivitetsrevision, datorisering och
revisionslagstiftning.

Utvecklingen inom NAOT

NAOT reviderar både centralregeringens
myndigheter och företag samt 133 kommuner (City, District and Town Councils
and Municipalities).
När projektet startade 2004 hade
NAOT 450 anställda. Organisation hade
under flera år presenterat försenade rapporter som inte uppfyllde internationella
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professionella standards till parlamentet.
En enhet för effektivitetsrevisionen hade
startat men inte producerat rapporter.
Organisationen hade 17 datorer och inget
internt nätverk. NAOT:s legala oberoende var svagt.
Idag grundas NAOT:s verksamhet på en
revisionslag (Public Audit Act, 2008), som
stärkt oberoendet hos Tanzanias Supreme
Audit Institution (SAI)1. Finansiell revision bedrivs enligt en ny manual som
uppfyller internationella standards och
med användning av elektroniska dokumentationsverktyg. Rapporterna har ökat
i kvalitet och sedan 2005 årligen lagts
inom stipulerad tid på parlamentets bord.
Enheten för effektivitetsrevision har presenterat tolv rapporter i parlamentet. En
av rapporterna vann 2011 pris som bästa
rapport i den tävling som årligen arrangeras av den svenska riksrevisionen och
AFROSAI-E2. NAOT:s revisorer arbetar
idag med mer än 600 datorer, har ett intranät och ett digitalt nätverk för att knyta

samman de 21 lokalkontoren håller på att
etablerats.
NAOT har idag 800 anställda och fortsätter att expandera med rekrytering av
180 fler 2012. De arbetar i ökande utsträckning i egna regionala kontor som
är fristående från de organisationer som
revideras.
NAOT:s arbete uppmärksammades mer
och mer internationellt. I november 2011
utsåg FN:s generalförsamling NAOT att
bli revisor för FN-systemet (Member of
the United Nations Audit Board). Detta
hedersamma uppdrag är för sex år och
delas med Kina och Storbritannien.
Utnämningen innebär att omkring 60 (två
på heltid i New York, övriga deltid) av
NAOT:s revisorer kommer att från 1 juli
2012 granska UNDP, UNFPA, UNEP,
FN:s fredsbevarande operationer, m.m.

Genomslag

Intresset för NAOT:s rapporter har ökat i
takt med ökad kvalitet och fördjupade

SMS i kampen mot
korruptionen
analyser. Massmedia uppmärksammar idag i mycket hög utsträckning NAOT:s avslöjanden
av misshushållning och korruption. President Kikwete varnade
2007 Accounting Officers att
han inte skulle tolerera fortsatt
vanskötsel. 2102 var måttet rågat. Efter att exekutiven inte
vidtagit åtgärder enligt NAOT:s
rekommendationer under flera
år, så krävde parlamentarikerna
från både regeringspartiet och
oppositionen att drastiska beslut
krävdes. Presidenten fanns sig
föranlåten att ombilda regeringen där han avskedade sex kritiserade ministrar. En månad senare fick åtta kommundirektörer
lämna sina uppdrag. Flera av
NAOT:s rapporter har initierat
polisutredning och åtal i domstol.

Fortsatt samarbete

FN-uppdraget ökar dramatiskt
arbetsbördan för NAOT. I syfte att säkerställa att den tanzaniska riksrevisionen
mäktar med att både revidera internationellt och fortsätter lämna rapporter med
hög kvalitet i tid nationellt har Sida och
den svenska riksrevisionen inlett diskussioner om att fortsätta utvecklingssamarbetet i tre år till, från första januari 2013.
Carl Åke Gerdén

I varje land finns en Supreme Audit Institution
(SAI). Dessa ”SAI:ar” har bildat en internationell
samarbetsorganisation (International Organisation
of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) som är
en del av FN-systemet och utfärdar bl.a. internationella standards för revision.
2
African Organisation for Supreme Audit
Institutions, English speaking.
1

Korruption är ett omfattande problem inom offentlig förvaltning i många
utvecklingsländer. I en ny avhandling från Karlstads universitet visar
Gudrun Wicander hur sms kan användas för att motverka korruption och
hur mobilen kan bli ett verktyg för effektivare administration och resursfördelning i utbildningssektorn. Genom bland annat fältstudier i Tanzania,
har hon utvecklat en modell för hur mobiltelefoner kan bli noder för inrapportering av statistik från landets grundskolor. Statistiken ligger till grund
för den viktiga resursfördelningen. Genom att skicka in uppgifterna via
sms blir administration och resursfördelning enklare, snabbare och mer
genomskådlig.

Mobiler vanliga och enkla

Skolsystemet i Tanzania omfattar omkring 15 000 grundskolor och 10 miljoner
elever. Systemet för uppföljning och resursfördelning har stora brister inte minst
på grund av problem med inrapportering
av statistik, som tar lång tid och inte alltid är så pålitlig.
− Posten går inte att förlita sig på.
Blanketter måste distribueras över hela
landet och ifyllda blanketter ska sedan
bäras till lokala kontor. Där görs manuella sammanställningar som sedan, återigen
i fysisk form, ska fraktas till ministeriet,
berättar Gudrun Wicander.
Det finns en stark vilja i Tanzania
att modernisera statsförvaltningen och
inte minst att satsa på skolan. Fast Inter
netuppkoppling saknas i nästan hela landet och är tio gånger dyrare än i västvärlden. En satsning på elektronisk förvaltning med datorer försvåras även av bristen på el.
Däremot täcker mobilnätet större delen
av befolkningen. Men Internetuppkopp
ling via mobilnätet blir alldeles för dyrt.
Å andra sidan skulle man kunna använda
sms för att skicka statistik direkt till statsförvaltningens datorer. Många på landsbygden, faktiskt samtliga rektorer jag intervjuade, har mobiltelefoner. Mobiler är
enkla att använda, billigare och mer pålitliga än datorer, konstaterar Gudrun
Wicander.

niken, utan även tar upp metoder för implementering och uppföljning. Den lösning som föreslås är att utnyttja det väl
utbyggda mobilnätet och koppla samman
det med andra kommunikationsverktyg.
− Jag ser stora möjligheter med att rapportera in statistik om exempelvis antalet elever i skolorna med hjälp av sms
via mobiltelefoner. Det skulle betyda ett
snabbare och mer pålitligt underlag för
fördelning av resurser till skolorna, vilket
i slutändan skulle gynna eleverna, konstaterar Gudrun Wicander.
Den utbredda tillgången till mobiltelefoner i utvecklingsländer skulle även
innebära att befolkningen på landsbygden skulle slippa resa för att förmedla information.
− Med andra ord så skapar mobilen paradoxalt nog en möjlighet att vara ”immobil”, avslutar Gudrun Wicander.

Pålitligt och effektivt

I avhandlingen ”Mobile Supported eGovernment Systems” presenterar hon
en modell som inte bara berör själva tekHabari 3/2012—sid 21

Kicking them off their land

Avaaz.org sent 13 August 2012 a net message over the world as follows: Middle
Eastern kings and princes are about to
force up to 48,000 people in Tanzania
from their land to make way for corporate sponsored big game hunting. But
Tanzanian President Kikwete has shown
before that he will stop deals like this
when they generate negative press coverage. Click to deliver a media blitz that
will push President Kikwete to stop the
land grab and save these Maasai.

Investering i risodling

Med hjälp av 14,25 miljoner $ från Japan
skall man höja produktionen av ris. I ett
treårsprojekt skall 20 bevattningsanläggningar byggas och renoveras.
I projektet ingår också utbildning av
bönder, förbättrade odlingsmetoder, förbättrad tillgång till bra utsäde, insatsvaror
och marknad.

Magbakterie stoppar malaria?

Upp till var fjärde malariamygga har visat
sig ha en bakterie i magen som utsöndrar en aggressiv syreförening som dödar
malariaparasiten. Man försöker nu mata
myggor med sockerlösning innehållande
bakterien och på det viset bryta malariaparasitens livscykel.

38 Zanzibari refugees back

Exportzonerna går dåligt

Inkomster från de speciella exportzonerna uppgår till 400 miljoner $ för de senaste fem åren medan de har kapacitet att
exportera för 300 miljoner $ per år.
Trög byråkrati, bl.a. för arbetstillstånd
och skattelättnar är några orsaker till den
låga aktiviteten. Ett annat stort problem
är de ständiga elransoneringar och elavbrotten.

Världsbanken stor i Tanzania

I mars godkände Världsbanken ytterligare 100 miljoner $ i budgetstöd till
Tanzania avsett att främja investeringsklimatet. Det innebär att finansiering av den
andra National Strategy for Growth and
Reduction and Poverty, MUKUKUTA II,
är klar.
Världsbanken finansierar nu 25 projekt
vilket gör Tanzania till det tredje största
programlandet i Afrika.

Kommunalt samarbete

I Habari nr 2/2012 berättade vi om
Region Gotlands och Halmstads samarbete med motsvarigheter i Tanzania.
Också Kiruna sökte stöd. De ville etablera ett samarbete med Makunduchi
Wards i Zanzibar. De behövde emellertid revidera sin ansökan, vilket de nu har
gjort och i juni fått beviljat stöd från Sida
med 250 000 kr för att påbörja samarbete
runt ekoturism och folkbildning.
I juni fick också Katrineholm fortsatt
stöd.
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Arbete mot könsstympning

Tanzanias kristna råd arbetar i distrikten Serengeti och Rorya för att minska
förekomsten av könsstympning och andra former av könsrelaterat våld. När de
ställde frågan till kvinnor i området om
de utsatts för könsstympning eller annan
form av våld så var det i genomsnitt åtta
till nio utav tio kvinnor som svarade ja.
Man utgår ofta från att det är föräldrarna
som tvingar sina döttrar att bli omskurna,
men problemet är mer komplext än så.
Det har nämligen visat sig att även om familjen fått utbildning i könsrelaterat våld
och efter det inte vill att deras döttrar ska
omskäras så ser flickorna själva till att de
blir omskurna. Annars accepteras de inte
som kvinnor i lokalsamhället och hamnar
utanför gemenskapen. Tanzanias kristna
råd anordnar läger för flickor och pojkar
i tonåren. Tonåringarna får där lära sig
mer om hälsa i relation till könsstympning. Målet är att ändra pojkarnas syn på
kvinnlig omskärelse och att få flickor i
tonåren att själva säga nej. I projektet ingår också att ge de kvinnor som försörjer
sig genom att praktisera omskärning alternativa inkomster för att få dem att sluta
med sin verksamhet, och att påverka traditionella ledare att ta sitt ansvar i frågan.
Under 2012 samlar Svenska kyrkans internationella arbete in 80 000 kronor till
arbetet mot könsstympning i Tanzania.

6 July—The Citizen
Thirty-eight Zanzibaris who fled political violence in 2001 and spent over a
decade in Dadaab refugee camp in Kenya
returned home yesterday.
The refugees landed at Zanzibar
Airport in the afternoon aboard special
UN humanitarian flights and were met by
United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) officials and members of the House of Representatives representing areas where the refugees lived
before fleeing. However, scores of relatives and friends who turned up at the airport were disappointed as tight security
and protocols prevented them from meeting their loved ones immediately upon
their arrival.
The returnees went through some immigration procedures and were driven
from the airport without meeting their
relatives. But some of the former refugees
who spoke to The Citizen on Saturday
said they were excited to be back home
for the first time in over ten years, and
expressed their confidence in Zanzibar’s
Government of National Unity.
More than 2,000 supporters of the opposition Civic United Front (CUF) fled
Zanzibar at the height of post-election violence in 2001, with many seeking refuge
in Kenya, where they lived in Dadaab,
the world’s largest refugee camp.
The UNHCR has provided each of the
returning refugee with $ 800 (Sh 1.28
million) to support them for at least four

Infant deaths drop by 10 %

months. Fifty-two other Zanzibaris have
opted for a wait-and-see approach. “They
say they are waiting for those who returned today to prepare a film to prove
to them that Zanzibar is now a peaceful
place.”

Prevalence of child abuse high

8 July—The Citizen
Although Tanzania has ratified conventions on child social and legal protection
and enacted the Law of the Child Act,
2009, about 30 per cent of girls and 13
per cent of boys are still abused sexually.
Hardly do children tell anybody about
negative experiences, which means they
are not supported to recover and perpetrators remain unknown and free to
abuse them. At the moment 70 per cent
of Tanzanian children have experienced
physical abuse, according to United
Nations Children’s Fund (Unicef) chief
of child protection in Tanzania, Andrew
Brooks.
“Only 0.002 per cent of district budgets in the country were allocated for child
protection, which in my view is very
minimal in addressing the whole issue,”
he told participants at a four-day forum
on child protection.
He said Tanzania did not have a department for allocating child protection funds
and so there was a need for shifting the
focus and structures in addressing it.
In a country, where over half of its population is made up of children, who have
now reached over 23 million, law enforcing organs in the country are still insufficient and something must be done, according to Mr. Brooks.
“We need to establish child-friendly courts, set up at least 10 juvenile
courts, train 174 magistrates and develop
Juvenile rules,” he said.

I spent my time well—Migiro

9 July—The Citizen
The outgoing United Nations deputy
secretary general, Tanzania’s Dr. AshaRose Migiro, has described her stay at
the New York-based office as “a time
well spent.”
In her communique entitled “A time
well spent: Thoughts on my Tenure as
deputy secretary-general of the United
Nations”, Dr. Migiro who jets into the
country today after a five-year successful stay as the second topmost boss of the
world body, says she was privileged to
work for the organisation and that the opportunity will remain a major milestone
in her public life.
“It has been a real humbling experience to help respond to some of the most

daunting challenges of our time,” she
says while mentioning extreme poverty,
gender inequality, disease and violence
against women and girls as among the areas she tackled as a senior leader at the
UN.
The one-time senior law lecturer and
foreign minister says as a UN official,
she enjoyed working and meeting with
people in need who always required help.

Rape the leading H R violation

25 July—The Citizen
Rape incidents lead the list of human
rights abuses, according to the half year
Human Rights report launched in Dar es
Salaam yesterday.
The incidents are rampant in urban
centres, with Dar es Salaam leading, the
Legal and Human Right Centre (LHRC)
points out in a report which covered six
months from last January. This was revealed by assistant research officer of
the LHRC Monitoring Unit, Mr. Pasience
Mlowe, when he unveiled the bi-annual
report.
He said in the past six months the centre established that out of 3,664 reported
cases on abuse against women and children, 3,074 were on rape. Their key players were found to be people close to the
victims, such as relatives and friends.
But the lifestyle in urban areas like
Dar es Salaam, Mwanza and Arusha was
found to be another factor which fuels
rape. “Lifestyle in cities is identified as
a catalyst for such violence, particularly
for children most of whom are taken care
of by house maids.”
“On the other hand, the time parents
spend with their children has become so
limited that they have no close followups on what happens to them. Hence
many of them come to know of the abuse
after some time.
Mr. Mlowe added that the other challenge was doctors’ medical reports after
tests, as some tend to be delayed and others do not show the actual results because
of corruption.

29 July—The Citizen
The number of infants dying shortly after birth in the country has decreased to
31 per cent from 41 in the past one year
placing it second in the East African region in premature birth rates.
According to the Save the Children
Tanzania 2011 report released last week,
the country is ahead of Burundi, Kenya
and Uganda in the quest for reducing
newborn deaths.
While World Health Organisation
(WHO) reports that preterm births—a
major cause of newborn mortality were
still on the rise globally—Save the
Children says that 1,979 mothers adopted
the Kangaroo Mother Care (KMC) initiative.
Under the initiative, instead of placing
prematurely born babies in an incubator,
their mothers, who provide them with
warmth, safety, care and a constant supply
of breast milk, hold them skin-to-skin.
The report further attests that as of
2011, a total of 85,000 under-five children were reached with life saving services such as treatment of malaria, pneumonia, diarrhoea and acute malnutrition.
“Another 4,000 babies were delivered
safely due to access to a skilled birth attendant,” the report said.
It also acknowledges the great steps
reached by the organisation in the area
of Health and Child Survival through the
Every One campaign.
In areas of food security and livelihoods, Save the Children Tanzania has
managed to raise the profile of the problem of poor nutrition in the country.
With Partners for Nutrition (Panita)
already on board, the organisation has
also had global presence with representation in the various Scaling-up Nutrition
(SUN) forums.
The report also identifies the Change
for Change Zanzibar (C4C)—an initiative to strengthen national system on
child protection in the isles—as among
the remarkable achievements reached by
Save the Children Tanzania in 2011.
“Save the Children was instrumental in
the establishment of a functioning multisector one stop centre for reporting cases
of child abuse and violence against women in Zanzibar adding that such a feat has
seen an increase in reporting of such cases. However it notes that conviction rate
was still low and that there was need for
strengthening and making justice services
friendlier.
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Women’s position
in Dar es Salaam
Bahati Said, 27, lives in Dar es Salaam. In this issue of
Habari she gives her personal view on what it’s like to be a
woman in Dar.
Having arrived in Dar es Salaam from a small town upcountry “Singida” about 10 years ago and having a look at the citywomen by that time, I can now confidently say that things have
changed a lot and continue changing. More women especially
those of age between 35 and 45 are educated and employed in
public or private institutions. Those with less or no skills have
joined financial or development institutions such as the famous
VICOBA (Village Community Bank) from which they can get
some skills and loans for self employment and comfortably support themselves.
Yes, when I look at myself and other women like me this
is what I see. Great improvements have been made in the area
of empowering women and capacity building. Women’s confidence is increasing gradually. Parents do not discriminate girls
from education and other privileges in their families. I can see
equal enjoyment between the boys and girls. But that is predominantly city lifestyle. There still remains a lot of challenges
on the other side of the coin, the woman in the rural areas.
The ratio of empowered
women and girls in rural areas is predominantly small
compared to urban centres.
The social status of parents
and their economic capabilities to take care of their children has a lot of times led to
this gender imbalance. Aspects of
effect can be poverty, parents separation or divorce or simply parents
carelessness to taking care of their children as well as child labour, peer pressure, death of parents or guardians.
To say the least, this has been one of
the big causes for young people, particularly girls, being pushed into urban lifestyle quite unprepared which makes
them stay unemployed for quite a lot

of time and or find themselves employed in petty or hazardous
jobs with little or no salary at all.
These women, with limited education and skills have limited access to their basic human rights and are more vulnerable
to abuse and discrimination from various social and economic
opportunities. For example many women that I have talked to
told similar stories about when they have been on an interview
for an employment opportunity or for a loan application. After
the interview the in charge asked them to meet for dinner or
lunch and when they met he wanted to have sex with them if
they were to be employed in the company or institution. When
they refused that was the end of the matter. They were never
called for the job or the loan again. Lack of
“Women’s
decision-making power is also rampant in less
confidence
empowered women. A lot of women that I is increasing
have discussed this subject with would testigradually.”
fy that the final decision in all affairs between
men and women, boys and girls is taken by men. This ranges
from all issues of family planning and infectious disease prevention like use of condoms to prevent unwanted pregnancies,
HIV and other diseases. The woman has no say and at times she
is not expected to make an argument in whether or not to use
a condom. In most cases the woman would not refuse to have
sex without a condom for fear to be left out by the man who
provides everything in the family or their relationship. In some
parts of the city of Dar es Salaam, depending on how you dress,
you will not be free to get through groups of young men who
sit in “vijiwe” (a place for a group of
non-working people to hang out) and “Something tangible
stare at women. They can start call- needs to be done in
ing women names, insulting them or protecting women’s
even sexually abuse them by touch- rights and safety in
ing their bosom or even breasts.
Dar es Salaam.”
That having been said I want
to thank the Government of Tanzania for making great strides
in signing and ratifying international conventions and different treaties in the area of women’s and girl’s rights. There still
remains challenges towards the implementation of policy and
legal framework including legislating the human rights into
domestic laws so that the rights will be legally enforceable.
Notably also is the effort for making education for all possible.
This will continue to help the poor girls in the rural areas to
go to school and graduate. But something tangible needs to be
done in protecting women’s rights and safety in Dar es Salaam
as we are being abused emotionally and sexually every day, and
we have no legal system to protect us.
Bahati Said, Dar es Salaam, August 2012

