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Jag tvingas vända om med bilen. 
Jag visste ju vart jag skulle men 
nu är jag vilse. Dar es Salaam 
förändrats snabbt med nya hus 
och vägar i förorten som jag vis-
ste var oframkomliga men som 
nu är asfalterade och har buss-
trafik. Några människor har stora 
resurser. Andra säger till mig att 
det händer mycket, men det är 
inte för mig. Jag står utanför ut-
vecklingen.

En skillnad från två år sen 
som jag tycker mig se är att per-
soner i något vad som kanske 
kan kallas den undre delen av en 
ny medelklass har ökat sin lev-
nadsstandard. De som står och 
väger mellan att ha det knapert 
till att ha möjligheter till utveck-
ling. Där finns nya levnads-
mönster och resurser som innan 
inte var möjliga.

Men där möter jag också ros-
försäljaren som jag intervjuade 
för 10 år sedan. På samma plats, 
i samma värme. Det är överlev-
nad och att hantera vardagen.

Men med ökade resurser står 
Tanzania inför en stor utmaning 
att skapa framtidstro hos alla 
människor. Att det finns reella 
möjligheter till utveckling för 
alla utifrån sin livssituation och 
att varje person ska kunna få 
sina rättigheter tillgodosedda.

Svetan står inför ett nytt år. 
Habari, projektet Tumaini, forsk-
ningsnätverk fortsätter vi att ut-
veckla. Vill du bidra om också 
bara med engångsinsatser är du 
alltid välkommen. Jag hoppas vi 
ses på årsmötet den 13 april!

Fredrik Gladh
www.facebook.com/SvenskTanzaniska
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Examensdag på Barbroskolan

Den 25 september 2012 deltog 17 av stöd-
föreningens JOHA-trust medlemmar och 
vänner i examensdagen på Barbroskolan 
och uppmärksammandet av 100-årsdagen 
av Barbro Johanssons födelse. Det var 
en riktig festdag under fem, sex timmar 
i partytält under solen. Där fanns mer 
än 200 elever från avgångsklasserna 4 
och 6, föräldrar och syskon, lärare, skol-
ledning, Sveriges ambassadör Lennart 
Hjälmåker och rader av framstående tan-
zanier med talmannen Anna Makinda och 
den grundande ordföranden för JOHA 
Trust, bostads- och markägandeminis-
tern Anna Tibaijuka i spetsen. Det var 
tal, sång, dans och sketcher som eleverna 
framförde. Mama Barbro hyllades och 
Anna Tibajuka berättade om planerna på 
ett museum i Bukoba. Kraftfulla och in-
formativa tal om JOHA Trust, skolorna 
i Luguruni och Bukoba hölls av rektorn 
Halima Kamote och av Anna Tibaijuka. 
Det var många programpunkter under 
dagen men till slut fick avgångseleverna 
sina certifikat. Stödföreningen fick också 
genom ordföranden Gun-Britt Andersson 
ta emot ett certifikat för våra insatser. 
Under ceremonin kunde föreningen över-
lämna en ett gåvobrev på 400 000 kr för 
stipendier – ett besked som möttes med 
ovationer. Ett spontant tack fick fören-
ingen också för Sverigekartan som över-
lämnades.

Texten har hämtats från hemsidan  
<www.johatrust.com> där det finns mer 
att läsa.

Kalendarium:
Upptakten för ”Barbro-året” var Ingvar 

Carlssons medverkan vid årsmötet
Stödföreningens medverkan i Svenska 

Kyrkans evenemang Världens Fest i 
Malmö den I september

Minneshögtiden i Uppsala Domkyrka 
den 12 september (se Habari 4/2012)

Deltagande vid den årliga examens-
dagen vid Barbroskolan 25 september

Seminariet Det Nya Afrika och 
Kvinnorna i Riksdagen den 25 oktober 
(se Habari 4/2012)

Forskarseminarium vid Nordiska Afri-
kainstitutet i Uppsala 22 november

•

•

•

•

•

•

Mama Barbro 100 år
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---------------------------------------
In twelve years, Barbro School has 

grown from 40 pioneer students in the 
year 2000 to 578 students in 2012, rang-
ing from Form One to Form Six. Teachers 
have also increased from 5 to 38 and sup-
port staff from 5 to 27.

-----------------------------------------
The School continues to implement the 

Resources constrained Girls’ Outreach 
Programme. Via this programme, girls 
from humble families, some of them from 
far regions, have been reached. Currently 
18 % of the School fees revenue is pro-
vided as scholarships Thanks to JOHA 
Trust Sweden, Forum Syd and Church 
of Sweden for continued support on this 
programme. 

JOHA Trust has scaled up the model 
concept by opening another School --- in 
Bukoba. 

The School offers a wide range of sub-
jects and combinations both in Science, 
Commerce and Arts. ---

To date 673 girls have successfully 
graduated from Form Four and 531 girls 
from Form Six --- Two of Barbro students 
returned to Barbro School as teachers af-
ter completion of their degrees. ---

The School has achieved outstanding 
academic performance. Among the gradu-
ates of Barbro School, 99 % passed their 
National Examinations. The school has 
enhanced its image as a model school by 
producing some of the best students among 
the prestigious top 10 students in the coun-
try. Barbro School and the girls have also 
received awards of best performance at the 
national level in Information & Computer 
Studies, Advanced Mathematics, Physics 
and Chemistry. Also, the School won 
several competitions including rank-
ing 2nd in the East African Essay writing 
Competition in 2011.

extracts from statement 25th september, 201 2by the 
Founding Chairperson, prof. Anna Tibaijuka (Mp) also 
Minister for lands, Housing and Human settlements 
development, Tanzania

extracts from remarks 25th 
september, 2012 by the 
school Headmistress, Mrs. 
Halima Barugahare Kamote

----------------------------------------
In 1996 frustrated by the poor per-

formance of girls in terminal exams in 
Tanzania, and the subsequent decision by 
the Government to lower University en-
trance qualifications for girls compared 
to boys in the name of affirmative action, 
the Tanzania National women’s Council, 
BAwATA, for which I am Founder and 
Chairperson, decided to establish a mod-
el girls Secondary School that would dis-
prove this belief that girls are not as intel-
ligent as boys --- Affirmative action was 
now being manipulated to perpetuate in-
stead of removing gender bias and preju-
dice. Something had to be done. I needed 
a study.

-------------------------------------------
The research provided evidence that 

the nationalization of faith based run sec-
ondary schools in Tanzania had a more 
adverse effect on girls than boys. 

-------------------------------------------
Against this background, in February 

of 1996 BAwATA, the Tanzania national 
women Council, decided unanimously to 
found a Girls’ Education Trust and hon-
oured Mama Barbro Johansson by nam-
ing it after her. It is noteworthy to point 
out that the idea was not hers. Actually, 
initially she resisted and told me “as a 
missionary I cannot publicize my work”. 
I told her that the decision is not hers but 
that of Tanzania women. She conceded 
very reluctantly, returned to Tanzania 
in 1998 to launch the Barbro Johansson 
Girls’ Education Trust, known as JOHA 
TRUST. --- it was in September, 1998, --- 
that JT was officially launched. The delay 
had been caused by setbacks suffered by 
BAwATA. --- on claims of being a politi-
cal party.

------------------------------------------
Ms. Lisbet Palme, the Patron of JOHA 

Trust Sweden --- was the first to come 
to this campus in September, 2001 for a 
ground-breaking ceremony.

------------------------------------------
SIDA has now decided to undertake 

an evaluation of the project, having sup-
ported it so generously for 10 years. we 
are keenly awaiting that exercise. we 
hope that at the end, the importance of 

continued scholarship support for the 
poor girls will be seen for what it is, and 
will continue and become a long term en-
gagement. I am hoping that Ambassador 
Lennart Hjälmåker will, in that regard 
also leave his footprint. --- This school 
must remain on its main mission, a centre 
of girls academic excellence that is also 
accessible to talented poor girls. without 
a scholarship fund, that of course will not 
work out sustainably.

------------------------------------------
--- JOHA Trust is fully established. It 

runs 2 model secondary schools that are 
already among the top in the country. In 
short, girls have shown that they never 
had a problem but it was the learning 
environment in which they are forced to 
operate that constrained them, and was a 
limitation to their academic performance. 
In 2010 we opened another campus in 
Bukoba, a place in Tanzania that Mama 
Barbro called home.

-----------------------------------------
Education in Tanzania has moved on 

and there are more good quality second-
ary schools today than when we started 
our work in 1998.

-----------------------------------------
However, in terms of quality Joha 

Schools are among the top, if not unique. 
This school competes on an unfair 
playing field. while other high qual-
ity schools dismiss students not making 
their set minimum grades, we do not. 
we are committed to getting the best out 
of every student according to ability. ---
Joha High Schools both in Dar es Salaam 
and Bukoba also offer all combinations. 
This invariably pulls down our average 
performance because the more combina-
tions you have the higher the risk to get 
a lower average grade. But we are not 
concerned about that. That is the differ-
ence between a Model and Elite school. 
we are a Model and not an Elite school 
but are still making the charts and even 
headlines. And arguably, Barbro School 
in Dar es Salaam is rated as the most 
popular girls’ boarding school in Dar es 
Salaam. Kajumulo High School is also 
doing very well in the Lake region.

Mama Barbro 100 år
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variga medan andra blev mera varaktiga. 
Nyerere lyckades etablera en nation på 
ett sätt som inget annat land i Afrika har 
lyckats med. Swahili etablerades som ge-
mensamt språk och man betonade ett tan-
zaniskt folk i stället för stamtillhörighet. 
Seminariet beklagade att swahili idag är 
undervisningsspråk bara på lågstadiet. 

I diskussionen togs vidare upp det be-
klagansvärda att Sverige dragit sig tillba-
ka från nordiskt, t.o.m. europeiskt, sam-
arbete i forskningsfrågor och att så litet 
gjorts för att följa upp den stora forsk-
ningssatsning som Sverige gjorde under 
flera decennier. Man diskuterade vidare 
vad våld och krig runt Tanzania har betytt 
för utvecklingen i landet. För Nyerere var 
dialogen med folket mycket viktig och 
Barbro hörde till dem som starkt stödde 
Nyerere i detta. Hon visade tillit till män-
niskor oavsett hudfärg, religion, kön, fat-
tigdom/rikedom m.m. och visade därige-
nom att tillit skapar tillit. Barbros gärning 
var framför allt att något växte i männis-
kor inte i byggnader.

Seminariet betonade att Barbro-skolan 
idag kan bidra till positiv omvälvning på 
många samhällsområden i Barbros anda 
och att fortsatt stöd till skolan är ange-
läget.

Helena Altvall
Foto: Pia Eresund

Seminariet inleddes av stödföreningen 
JOHA-TRUSTS hedersordförande Lisbet 
Palme som bl.a. erinrade om Barbros be-
tydelse som brygga för att en tidig vän-
skap mellan Tanzania och Sverige väx-
te fram som i sin tur lade grunden för 
det svenska och nordiska biståndet till 
Tanzania. Hon berättade att Olof Palme 
hade varit med när dåvarande statsmi-
nistern Tage Erlander och Julius Nyerere 
möttes för första gången och idén med 
det nordiska projektet i Kibaha föddes. 
Sedan början på 2000-talet ligger där 
den flickskola som är uppförd i Barbro 
Johanssons namn och som stödfören-
ingen i Sverige samlar in pengar till som 
går till skolavgifter för studiebegåvade 
flickor från fattiga förhållanden runt om i 
Tanzania. Lisbet erinrade om Barbros två 
starka drivkrafter – den kristna tron och 
övertygelsen att utbildning ger männis-
kor verktyg att hantera vardag och fram-
tid. Barbros samhällsintresse ledde också 
till politiskt engagemang.

Birgitta Larsson, FD i historia och f.d. 
missionär tog upp betydelse av utbild-
ning för kvinnor i relation till social för-
ändring i landet. Hon tog upp Barbros tid 
som rektor i Kashasha och den plattform 
för en ny pedagogik som där växte fram. 
Flickorna tränades i självförtroende, att 
tala högt och att se människor i ögonen. 
Flickor skulle också delta i skolans gym-
nastik och uppträda med sina nyvunna 
färdigheter. Hon lärde ut kvinnliga strate-
gier för att ta sig förbi begränsande struk-
turer i det traditionella haya-samhället 
och gav därigenom flickorna och kvin-
norna redskap för att bli bättre aktörer i 
sitt eget liv.

Per Brandström, FD, forskare och upp-
vuxen i Sukumaland i Tanzania betona-
de Barbros egenskaper som intensiv och 
självuppoffrande. Hon nådde långt i det 
hon tog sig för och det utan den uppback-
ning från familj som manliga missionärer 
i regel hade. Barbro tog tidigt ställning 
för Tanzanias självständighet och ställ-

de sig från början helt bakom Nyereres 
kompromisslösa antirasism. Det var som 
rektor i Kashasha som Barbro i början av 
1950-talet första gången träffade Julius 
Nyerere.

Karin Sarja, docent och teolog, berätta-
de om arbetet med sitt forskningsprojekt 
”Socialism, feminism och ett efterkoloni-
alt experiment: Barbro Johansson missio-
när och politiker” där hon bl.a. samlat in 
mycket arkivmaterial om Barbro. Karin 
betonade att man även med dagens vär-
deringar kan kalla Barbro för mönster-
missionär genom det sätt som hon kom-
binerade sitt missionsarbete med arbete 
för självständighet, kvinnans rättigheter 
och ett jämlikt i samhälle.

Marja-Liisa Swantz berättade om si-
na långvariga och nära kontakter med 
Barbro ända från tidigt 1960-tal och om 
livet i Barbros Beach House utanför Dar 
es Salaam med mycket aktiviteter, dis-
kussioner och gäster. Marja-Liisa berät-
tade vidare om Barbros olika arbeten 
inom undervisningen, olika kommittéer, 
universitetsstyrelse, undervisningsminis-
teriet och Tanzanias parlament. Vid alla 
utnämningar insisterade Barbro på att be-
hålla sin missionärstitel.

Diskussion
Efter inläggen följde en livaktig diskus-
sion som bl.a. tog upp Tanzanias socia-
lism och hur en del reformer blev kort-

I november 2012 hölls på Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala ett forsk-
ningsseminarium till Mama Barbros minne. Seminariet samlade ca 40 
deltagare som på olika sätt kommit att engagera sig för och studera Barbro 
och hennes gärningar i Tanzania. Värd för seminariet var direktören för 
Nordiska Afrikainstitutet Carin Norberg och moderator professor Lennart 
Wohlgemuth.

Marja-Liisa Swantz och Birgitta Larsson, 
Lisbet Palme

Mama Barbro 100 år

Forskningsseminarium  
till Barbro Johanssons minne



sid �—Habari 1/�013

När Carl-Erik och Overa Sahlberg flyt-
tade till Sverige 1989 fann Carl-Erik  
S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm 
praktiskt taget tom bland annat för att det 
numera finns ytterst få bostäder i Klara 
församling. Genom enträget arbete har de 
skapat en livaktig kyrka med ett stort so-
cialt engagemang. Vid söndagsgudstjäns-
terna är den stora kyrkan välfylld. Även 
i veckan är folk här hela tiden, utslagna, 
vanliga kyrkobesökare och turister, här 
hålls café, studiecirklar, konserter m.m. 
De senaste vintrarna har kyrkan även 
tjänstgjort som natthärbärge. Från affärer 
och serveringar i närheten får man smör-
gåsar och kaffebröd till utspisning.

Makumira
På åttiotalet arbetade Carl-Erik i fem 
år som lärare på Lutherska kyrkans 
prästseminarium mellan Mt Meru och 
Kilimanjaro.

Som många vet är Carl-Erik en flitig 
författare men kanske inte så många vet 
att han även skrivit en kyrkohistoria för 
Tanzania*. Ett land där kyrkan har haft 
en mycket kraftfull och mångfacetterad 
utveckling och har en mycket stor plats i 
samhället. Olika samfund har varit pion-
järer inom sjukvård och utbildning vilket 
bland annat avspeglar sig att prästsemi-
nariet i Makumira numera är universitet.

Overa
Bland Carl-Eriks elever fanns Overa 
från Marangu på Kilimanjaros sydslutt-
ning. Hon blev en av de första kvinnliga 
prästerna i Tanzania, men genom gifter-
målet med Carl-Erik kom hon att verka 
i Sverige. I Habari nr 1/2009 finns en 
längre intervju med Overa där hon bland 
annat berättar om sin bakgrund som små-
brukardotter.

På initiativ av Overa och förstesekre-
teraren på Tanzanias ambassad Victoria 
Mwakasege började man hösten 1992 
samla swahilitalande till gudstjänst i S:ta 
Clara kyrka. Mwakasege återkom många 
år senare till ambassaden och var vikarie-
rande ambassadör 2009–2010.

Overa fick inte ut några adresser från 
ambassaden (många är i vilket fall som 

sahlbergs flyttar till Marangu
I månadsskiftet oktober-november avtackades Overa och Carl-Erik Sahlberg 
för sina 24 år i Clarakyrkan i Stockholm. År som inneburit en märklig 
förvandling från en nästa borttynad kyrka till en av de mest aktiva inom 
svenska kyrkan. Här hålls också sedan 20 år gudstjänster på swahili varje 
söndag.

helst inte registrerade) och började då åka 
tunnelbana, ändstation till ändstation på 
alla linjer och kontaktade alla som hon 
hörde prata swahili.

Overa hade märkt att många Tanzanier, 
särskilt kvinnor, hade det svårt här 
i Stockholm och ofta var isolerade. 
Swahiligudstjänsterna blev ett andnings-
hål där man hämtade kraft och fick sjunga 
och lovprisa på det livfulla sätt man var 
van med i Tanzania. 

Och inte minst träffade man andra 
Tanzanier och swahilitalande från kring-
liggande länder, inte minst från Kenya. 
Därifrån kommer Beatrice Kamau-
Lundgren som sedan slutet på nittiotalet 
fungerat som hjälppräst.

Under många år hölls bönemöten hem-
ma hos församlingsmedlemmar, särskilt 
uppskattade var böne- och sångmötena 
under ambassadör Katekas tid i residen-
set i Näsbypark.

Overa har också lagt ner mycket tid på 
att besöka sjuka och fångar. Ett hembe-
sök som jag själv lagt på minnet var hos 
den senare kände rappstjärnan Ken Rings 
mor strax innan hon dog.

Overa är duktig på språk, hon lärde sig 
snabbt svenska och har blivit en ofta anli-
tad tolk, till och från svenska, swahili och 
engelska.

Det är ofta gästpredikanter från olika 
länder på swahiligudstjänsterna så det har 
varit en stor tillgång med en duktig tolk.

Även Overa har publicerat sig med 
bland annat en bok om en märklig och 
lite bortglömd kvinna ur Gamla Testa-
mentet, Rut. Hon har också översatt 
Barnens Bibel till swahili och samarbe-
tar med Petra Szabo med barnboksöver-
sättningar.

Overa har tjänstgjort i flera församling-
ar runt om i Stockholm. Den första fasta 
tjänsten som församlingspräst fick hon 
i Flen. Det var tre arbetsamma år med 
långa resor innan hon fick anställning 
som jourhavande präst i Stockholms stift. 
Det innebar nattarbete förutom arbetet 
med utslagna och swahiliförsamlingen. I 
och med att verksamheten i Clarakyrkan 
växte fick Carl-Erik allt mindre tid för 
Swahiliförsamlingen och han var dess-

utom ofta på resor och föreläste om arbe-
tet i S:ta Clara kyrka. På det viset föll allt 
mera på Overa.

I deras stora hus i Södertälje har många 
sargade människor fått en fristad och 
hjälp till ett nytt liv.

Där började Overa också med en butik 
för secondhandkläder för att få in pengar 
till behövande. Den verksamheten har nu 
utvecklats till S:ta Clara kyrkas stora se-
condhandbutik i Vårby i samarbete med 
Erikshjälpen.

MOKICCO
Overa och Carl-Erik har också tagit hand 
om och hjälpt flera barn från Tanzania till 
en ljusare framtid. Omtanken om barn har 
lett till att de sedan 2006 driver ett barn-
hem på en bit mark från Overas föräld-
rahem i Marangu. Den stora dödligheten 
i Aids i Tanzania har lett till att det bli-
vit fler föräldralösa barn än vad släkt och 
vänner orkat med.

Även denna verksamhet har vuxit och 
det finns nu barngrupper på flera håll i 
landet och man stöder flera barnhem. Allt 
genom gåvor som på ett mirakulöst sätt 
strömmar in trots att det många gånger sett 
bekymmersamt ut och att Overa och Carl-
Erik många gånger, under trycket av de 
stora behov som finns, tagit på sig mer än 
vad den osäkra ekonomin riktigt tillåtit.

För att driva verksamheten i Tanzania 
har de startat organisationen MOKICCO, 
Mount Kilimajaro Children’s Care Organ-
isation.

Overas avtackande
Den 28 oktober avskedspredikade Overa 
på swahili, med Carl-Erik som tolk, på 
temat samhällsansvar inför närmare 500 
personer.

Hon berättade hur hon som barn blivit 
fascinerad av berättelser ur bibeln och så 
småningom trots faderns motstånd kom 
till bibelskola. Samtidigt byggde fadern 
en ölhall på tomten trots Overas enträgna 
vädjanden. Efter sex år slutade han med 
ölserveringen och efter ytterligare några 
år följde han med på bibelstudium.

Efter gudstjänsten blev det många tal, 
gåvor och förtäring och inte minst musik 
och sång bland annat av en iranska som 
funnit en fristad i S:ta Clara kyrka.

Tre studiegrupper från andra kyrkor var 
också där.
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Carl-Eriks avtackande
Allhelgonasöndagen den 4 november var 
det Carl-Eriks tur att avtackas. Det kom så 
mycket folk att alla inte kom in, dörrarna 
fick stängas av säkerhetsskäl. Kyrkan var 
mer än fullsatt inklusive båda läktarna. 
Bara det var en märklig upplevelse. 

Dagen till ära släpptes Carl-Eriks senas-
te bok: Min Tro. Flera böcker är på gång. 
Raden av talare var överväldigande, ett 
drygt 20-tal. Det var representanter från 
en rad kyrkor, samfund och organisationer 
runt om i Sverige och även från Finland.

Där var vittnesmål från flera personer 
som kommit loss från kriminalitet och 
drogberoende och funnit ny mening i livet.

Även det lekamliga tillgodosågs med 
riklig förtäring. Inte helt lätt att organisera 
i historiska lokaler med dåliga serviceut-
rymmen.

Carl-Erik fick årets Eldsjälspris från 
stiftelsen Oscar Hirschs minne – Rolf 
Strömstedt, chef för stiftelsen gick nyligen 
bort, och eftersom han vurmade mycket 
för samma typ av verksamhet som Carl-
Erik Sahlberg och S:ta Clara har bedrivit 
ville man den här gången ge bort extra 
mycket pengar och dubblade summan till 
en miljon till Clarakyrkans diakoniverk-
samhet.

Till barnverksamheten i Tanzania fick 
han 50 000kr.

Det blev en lång dag, bara kollektgång 
och nattvard tog sin grundliga tid trots 
fyra stationer.

Det hela interfolierades med sång och 
musik till ett mäktigt avskedsfirande.

Det bästa framför
I sin avskedspredikan återkom Carl-Erik 
flera gånger till mottot ”Det bästa framför” 
och under det mottot har de nu flyttat till 
Marangu. De gjorde en lång och äventyr-
lig ”overlandresa” bland annat med buss 
och lastbil genom Etiopien och Kenya.

Till Lucia kom de till Marangu och 
satte igång med barnarbetet. De har be-
slutat att alltmer övergå till att, liksom 
Svetans och Bukobahjälpens Tumani-
hem, låta barnhemmet bli en genom-
gångsstation i väntan på att placera ut 
barnen hos fosterföräldrar.

Bild o text: Lars Asker

*”From Krapf to Rugambwa—a Church History of 
Tanzania” (Nairobi 1986). Finns även i en förkor-
tad swahiliversion, utgiven av Scripture Mission i 
Nairobi.

Overa Sahlberg avskedspredikar i S:ta 
Clara kyrka med Carl-Erik som tolk.

Mrs Lilian Mberi, Mma Laban, över-
lämnar ett kristallkrucifix från Swahili-
församlingen.

Uppvaktning av personal och frivilliga i 
S:ta Clara kyrka.

Söndagsskolläraren Kristia Molin med 
barn sjunger för Overa.
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Berättat 1995

Lilian Macha är född i början av regnti-
den den 20 september 1953. Högt uppe 
på Kilimanjaros sluttning i byn Mahoma. 
Den ligger ovanför Old Moshi, resterna 
av den stad som tyskarna byggde då de 
inledde kolonisationen av Tanganyika 
i slutet av 1800-talet. Familjen tillhör 
Chagga-folket som har bott på bergets 
sluttningar åtminstone sedan 1700-talet. 
Chagga är delade i ett femtontal byge-
menskaper som ligger som remsor på ber-
gets sluttningar. De talar besläktade språk 
men dessa har under årens lopp ändrats 
så att de som bor längst från varandra inte 
förstår varandras språk. Klanerna låg ofta 
i strid med varandra och de valde höv-
dingar, ibland utifrån, som på bästa sätt 
kunde organisera försvaret av byn vid 
strider och fientligheter.

Lilians klan kallas Macha efter män-
nen. I Moshi kallas Lilian för Makipure, 
vilket är efternamnet på de kvinnliga 
medlemmarna i klanen Macha. Lilians 
morfars far var en massaj från Loitoktok 
i nuvarande Kenya som kom till klanens 
hövding som tolk och som rådgivare i 
striderna mot de olika massajbyarna i om-
rådet. Det var ofta stridigheter om kreatur 
som massajerna betraktade som sin egen-
dom och hans uppgift var att mäkla fred. 
Av sina släktingar betraktades han som 
överlöpare och kunde inte gå tillbaka till 
sin familj utan blev kvar i klanen och fick 
ett chagganamn.

Kilimanjaros bönder odlar kaffe för 
avsalu och fram till självständighe-

ten levde de ganska gott på sin odling. 
Före självständigheten hade engelsmän-
nen uppmuntrat bildande av producent-
kooperativ och i dem var det chaggafol-
ket själva som bestämde och valde leda-
re. Efter självständigheten organiserades 
hela odlingen om och staten började ta 
hand om förtjänsten. Bönderna fick sitta 
emellan och många lantbrukare slutade 
att odla kaffe eftersom lönsamheten ute-
blev. Lilians föräldrar var alltför beroen-
de av kaffe så de fortsatte sin odling trots 
att de knappast tjänade något på det och 
nu har de fördel av det eftersom kaffeod-
ling börjar vara lönsam igen efter många 
magra år.

Lilian berättar om sin barndom. Hon 
hade aldrig skor på fötterna hemma. De 
enda tillfällen då hon fick ha skor på föt-
terna var då hon följde med resten av fa-
miljen till kyrkan eller då hon var sjuk 
och skulle till sjukhuset eller dispensären. 
Att ha skor på sig var högtid och hon as-
socierar fortfarande doften av eukalyptus 
med barndomen eftersom vägen till kyr-
kan var kantad med eukalyptusträd som 
doftade och då fick hon ha skor på sig.

På söndagarna före kyrkan fick också 
barnen bada rejält. Under veckorna skölj-
de de av sig bara hastigt eftersom vattnet 
var så kallt, men på söndagen stoppade 
mamma ned barnen i en balja och skrub-
bade dem ordentligt rena och sen lyfte 
hon in dem i huset och ställde dem på 
golvet eftersom de inte fick kliva i san-
den då de skulle ha skor på sig.

När skorna var utslitna så fick Lilian 
vara utan ett tag men en dag kom pappa 
med ett papper där han ritade av storleken 
på foten. Då visste Lilian att han skulle 
gå till det konstiga ställe som sålde skor 
inne i Moshi. Att hon skulle få nya skor 
hade snart spritt sig i hela byn.

En tid var mamma sjuklig. Lilian som 
var äldst fick sköta så mycket av hushål-
let hon orkade med. Hennes pappa hjälp-
te också till, han till och med tände elden 
och lagade mat. Det var ett stort avsteg 
från traditionen eftersom mannen normalt 
inte skall vara i köket. Grannkvinnorna 
hjälper oftast varandra då någon är sjuk 
i familjen. Lilian och två andra syskon 
hade mässling samtidigt när hon var fem 
år. Hon var mycket sjuk och måste till 
dispensären. Eftersom mamma var dålig 
bar pappa henne till doktorn. Att han bar 
henne kommer hon väl ihåg eftersom det 
i vanliga fall bara är mamma som bär på 
barnen.

Lilian gick i byns skola och det var en 
bra utbildning med duktiga lärare. Många 
av dem hade läst vid det lärarseminarium 
med anor från tiden före första världs-
kriget som ligger i Marangu, en by litet 
längre österut på Kilimanjaros sluttning. 
I skolan var skoluniform obligatorisk, ka-
kibrun kjol med vit blus men utan skor. 
Eftersom alla skulle vara lika klädda fick 
eleverna stryk om de hade skor på föt-
terna. Uppe på berget är det tidvis ganska 
kallt och Lilian frös hemskt vissa morg-

nar då hon sprang barfota ett par kilome-
ter hemifrån på den branta vägen ned till 
skolan. Skolan hade sju klasser och från 
klass fem skedde undervisningen på eng-
elska. Det kan inte ha varit lätt att från 
chaggafolkets eget språk, som man talade 
hemma börja lära sig swahili och sedan 
efter ytterligare något års utbildning i 
engelska och från årskurs fem börja an-
vända läroböcker på engelska och få all 
utbildning på det språket. 

Helena Malyimo, Lilians mor är trots 
sina 70 år en ståtlig kvinna som re-

gerar barn och familj med hårda nypor. 
Hennes svärdotter som bodde på gården 
och stod ut i fyra månader fick verkli-
gen veta av att hon levde. Där gick man 
inte utanför shamban och såg ut hur som 
helst, man klädde upp sig så svärmor 
slapp skämmas. Fortfarande kan den 
vuxna sonen få en rejäl hurring ibland 
om han inte sköter sig och gör vad mam-
ma tycker är rätt. Lilian berättade att det 
fortfarande efter trettio år händer att hon 
vaknar med hjärtklappning efter att ha 
drömt att hon varit ute sent och att hen-
nes mamma skulle ta hand om henne när 
hon kom hem. Då är det skönt när hon in-
ser att det är bara en dröm och att hennes 
mor befinner sig hemma i byn femtio mil 
bort. 

När Lilian gick på gymnasiet ville hon 
gärna vara med sina jämnåriga på deras 
fester men då gällde det att vara hemma 
innan det blev mörkt. Mor kom annars 
för att hämta henne och det syntes när 
hon kom med tänd lampa nedför stigen. 
Pojkarna varnade Lilian och sade åt hen-
ne att smita ut bakvägen och skynda sig 
hem så fort som möjligt. Värden på stäl-
let gick ut och mötte Lilians mamma, frå-
gade om han kunde bjuda på litet hem-
bryggt öl. Efter en stund frågade mamma 
om Lilian var där. –Ja hon hade varit där 
men hade gått hem för ett bra tag sedan. 
–Vilken väg då? Mamma hade ju gått vä-
gen ner men då hade nog Lilian tagit gen-
vägen hem så förmodligen hade de gått 
om varandra på vägen.

Mamma varnade Lilian för männen 
i äktenskapet; om han tog med sig 

egna barn hem skulle hon snarast se till 
att sparka ut dem eftersom det inte var 

lilian Macha
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någon mening med att ta hand om hans 
barn med andra kvinnor. Om Lilians 
mamma dog först så gällde det att ”det 
var min svett och det skall minsann ingen 
annan än mina barn ha nytta av”. Lilians 
far slog sin fru ibland. Hon hotade med 
att lämna hemmet och det hände att hon 
satte hotet i verket trots att barnen bö-
nade och bad. Dagen efter talade pappa 
med sin bror som gick och bad om ursäkt 
så att mamma skulle komma tillbaka hem 
igen. Lilians farmor hade inte alls varit 
glad då hennes man kom hem med fru 
nummer två och tre. Hon började ome-
delbart strejka och han kom inte tillbaka 
till hennes säng någon mera gång. Farfar 
och farmor grälade ofta och han slog far-
mor ibland.

Lilian fick ofta stryk av sin mor men 
hennes far gav henne stryk bara två gång-
er och de gångerna kommer Lilian ihåg. 
Lilian slogs en gång med sin bror och 
hon förlorade förstås, i gengäld använde 
hon alla grova okvädinsord hon kunde 
komma på och när hennes pappa hörde 
det fick hon rejält med stryk. Lilian var 
ofta sen på väg hem från skolan och då 
gällde det att hitta på någon bra ursäkt 
för att slippa stryk. En gång var ett helt 
gäng skolungar ute för att stjäla frukt i 
någon trädgård. Ägaren kom på dem och 
alla sprang utom en flicka som blev kvar 
uppe i trädet. Hon rev sönder skolunifor-
men när hon kasade ner från trädet och 
sedan fick hon hjälp med att sy ihop den 
och det blev förstås inte vackert. Sedan 
gällde det att skylla på lärarna i skolan att 
de fordrade arbete i skolträdgården och 
att uniformen hade gått sönder där. Lilian 
försökte använda barnslig trolldom för att 
slippa stryk när hon kände på sig att det 
skulle vankas och ibland fungerade det 
men för det mesta inte. 

Den bästa tiden i sitt liv tycker Lilian 
att gymnasiet var. Då kunde hon 

känna friheten från föräldrarna och hon 
visste med sig att hon var duktig i skolan 
och skulle göra bra ifrån sig i alla ämnen. 
Den sämsta tiden i livet var hennes äk-
tenskap. –Det får jag bära med mig tills 
jag dör, säger hon. Hon hade oturen att 
hitta en man med alkoholproblem. Under 
alla år har han inte lämnat någon hjälp till 
barnen och det har varit drygt både eko-
nomiskt och på annat sätt.

April 2010

Lilian bor numera ensam i ett ganska ny-
byggt hus. Det är hennes äldsta son som 
byggt det åt henne. Lilian har läst swahili 
på universitetet i Dar es Salaam och nu-
mera undervisar hon där men i samhälls-
kunskap. Hon klarar sig bra på sin lön 
men funderar på att pensionera sig och 
börja föda upp höns och sälja ägg. För 
femton år sedan höll hon knappt näsan 
över vattnet och det var en ko och grön-
sakerna på shamban som gjorde att hon 
tillsammans med sina tre barn slapp sväl-
ta. Hennes yngsta son, Noel var en mager 
och rädd pojke som fasade för att gå till 
skolan där det ofta vankades stryk. Han 
skolkade ibland och efteråt fick Lilian 
följa med och försöka förhandla fram ett 
så lindrigt straff som möjligt.

Min son Claes och jag träffade Noel i 
Kibaha i april 2010. Han kom i bil 

tillsammans med sin flickvän och ville 
bjuda ut oss på öl och det kunde vi inte 
tacka nej till. Noel bor numera i Dar es 
Salaam och är lärare i en privat skola. 
Dessutom skriver han administrativa da-
torprogram för olika företag. 

Vi var inte hungriga så vi tänkte nöja 
oss med några bananer till kvällsmat så 
Noel stannade vid marknaden och jag 
gick ur bilen för att handla. Damen i stån-
det tyckte nog att det var dagens händelse 
med en gammal viting som någotsånär 
begripligt kunde framföra vad han ville 
ha. Dessutom hade vi gått förbi åtskilliga 
gånger på väg till och från hotellet så de 
visste att vi fanns. Vitingar som går runt 
på marknaden i Kibaha är sällsynta. Noel 
ville visa oss ett nytt hotell i Kiluvya där 
han kände ägaren men han fortsatte halv-
vägs till Dar es Salaam, ända bort till 
Kibamba och åkte rätt in i bushen (tyck-
te vi, förmodligen var det huvudgatan). 
Någon kilometer från stora vägen låg ett 
jättestort, nybyggt konferenscenter som 
hade tänkt konkurrera med lägre priser 
och det kanske finns marknad för det. 
De två konferenshotellen i Kibaha Town 
hade full beläggning även på söndagen. 
Alla dagar vi bodde där var det fullt med 
folk som tittade på powerpointpresenta-
tioner och pratade i mobiltelefon.

Noel och hans flickvän – Peace kom 
direkt från kyrkan till vägen med alla 

dypölar utanför hotellet, hon iklädd lång 
klänning; som gäst på ett prinsessbröllop 
skulle hon platsa direkt, tala om kontras-
ter. Snygg och trevlig, arbetar på bokfö-
ringen på centret i Kibaha. I bilen fanns 
också Noels dator med mobilt bredband. 
Uppkopplingen till Internet var bättre än 
den vi har i sommarstugan norr om Hjo. 
I baksätet på bilen kunde vi kolla flyglin-
jerna till Europa och e-posten. Tittar vi ut 
genom sidofönstren ligger lerhus under 
palmerna och den skenbara misären lyser 
i ögonen. Öl till Claes och Noel, Pepsi till 
mig och läsken Miranda till Peace sma-
kade bra och vi gav oss av hemåt innan 
det blev nermörkt. Noel släppte av oss på 
marknaden och vi begav oss till hotellet 
i halvmörkret med Claes bärande banan-
klasen i en plastpåse. Då vi passerade da-
merna som sålt bananerna kom en yng-
ling rusande till Claes och vi undrade vad 
som skulle hända, men det var påsen som 
började gå sönder så en banan riskerade 
rasa ut och han kom med en ny plastpåse. 
Det är sådana händelser som gör att man 
älskar landet och invånarna. 

Per Olov Olsson 
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kan ta mellan fem och tio år i anspråk. 
Hittills har MCT kunnat hållas fritt från 
korruption, och det läggs stor vikt vid att 
medlemmarna i rådet har hög trovärdig-
het och står fria från intressen som skulle 
kunna påverka tilliten till rådets arbete. 
Medlingsprocessen blir, säger Ananilea 
Nkya, också en viktig lärprocess i press-
etik för inblandade journalister.

Att det trots demokrati och fria val kan 
vara farligt att vara journalist i Tanzania 
om man ställer fel frågor till fel personer 
visar Analiea Nkya med bilder på hur en 
journalist mördas av polis, som alltså inte 
alltid ser sig som statens och lagens före-
trädare utan mer är i tjänst hos politiker 
och lokala makthavare. 

Kvinnor som arbetar i medierna har re-
gelmässigt fått räkna med att utsättas för 
sexuell utpressning, och även om det sker 
en förändring av de patriarkala mönster 
som innefattar även sådant som kvinnlig 
omskärelse och att våldtäkt betraktas som 
ett bagatellartat brott så går det långsamt. 
Det har införts lagar mot kvinnlig omskä-
relse och hårda straff för våldtäkt, men 
det är fortfarande vanligt att småflickor 
omskärs och att våldtäkter begås inom 
familjekretsar eller byar där det upplevs 
som socialt otänkbart att anmäla brotten.

Ett problem för medierna är de föråld-
rade lagar under vilka de lyder. Dessa 
kan hänga kvar sedan kolonialtiden och 
just nu pågår ett arbete för att i den nya 
konstitution som håller på att utformas 
få med en modern medielagstiftning. 
Trots alla problem och missförhållanden 
inom den tanzaniska medievärlden finns 
det alltså en långsam utveckling i positiv 
riktning. Den drivs framåt av modiga och 
ihärdiga människor som Ananilea Nkya. 
För oss svenska åhörare blir hennes före-
läsning en bra påminnelse om vilka jour-
nalistiska och medieetiska värden vi har 
att slå vakt om.

Text och foto: Christian Swalander

I Habari nr 4/2012, sidan 13, överst i spalt 
3 fanns en bild av Ananilea Nkya, av-
gående executive director för TAMwA. 
Bildtextens uppgift att bilden föreställde 
Valerie Msoka, tillträdande executive di-
rektor var tyvärr felaktig.

Ett korrupt samhälle ger korrupta medi-
er, det var en utgångspunkt när Ananilea 
Nkya föreläste på JMG den 1 oktober om 
mediesituationen och kvinnlig journalis-
tik i Tanzania. Ananilea Nkya är ledare 
för Tanzania Media Women Association, 
TAMwA, och har varit med om att forma 
en dynamisk medieutveckling i riktning 

mot friare och mer professionellt fram-
ställda medier i sitt hemland, samtidigt 
som hon fortfarande kan konstatera att 
mediesituationen, både vad gäller kon-
sumtion och produktion, är mycket ojäm-
ställd.

Tanzania är en ung nation, och ännu 
yngre som demokrati. Först på 1990-
talet infördes flerpartisystem och fria 
val. Då kom också framväxten av fria 
medier igång, och idag finns det ett 
sextiotal dagstidningar, sextio radio-

stationer och femton teve-stationer. 
Transportsvårigheter gör att tidningarna, 
de allra flesta ges ut i huvudstaden Dar 
es Salaam, inte når ut till befolkningen i 
byarna på landsbygden. Radio är mycket 
vanligare, men det är framför allt männen 
som skaffar bärbara radioapparater, kvin-
norna har inte råd, varken till mottagare 
eller till batterier, som är mycket dyra 
och ofta dåliga. 

Internet är fritt tillgängligt. Det censu-
reras inte alls. Men det är bara en procent 
av befolkningen som har tillgång till ut-
rustning så att de kan komma åt Internet. 
Det är inte mer än fem procent som har 
tillgång till teve. Den kvalitativa nivån 
på journalistiken är enligt Ananilea Nkya 
ofta låg och det är vanligt med förtal och 
allmänt vilseledande uppgifter om folk. 
Medierna kan göra stor skada, säger hon, 
och det har förvärrats under tiden från att 
de blev fria. En faktor som har betydelse 
för detta är att utbildningsnivån för jour-
nalister är låg. När alla medier var stats-
kontrollerade fanns det ingen högskolet-
utbildning alls för journalister. Nu finns 
det vid flera universitet, men det tar tid att 
få in mer kvalificerade journalister i me-
dierna. Förr var samtliga journalister an-
ställda av staten. Nu har mediehusen ett 
fåtal journalister fast anställda och tar in 
mycket material från frilansar. Kontrollen 
av det materialet är ofta bristfällig.

Kritiken mot medierna och inte minst 
missnöjet hos de verksamma inom medi-
erna ledde fram till att man år 1995 in-
rättade The Media Council of Tanzania, 
MCT, ett granskningsorgan dit folk som 
kände sig orättvist behandlade eller 
kränkta av medierna kunde vända sig och 
klaga. Medierådet använder sig oftast av 
ett medlingsförfarande, där den förförde-
lade och den ansvarige redaktören för det 
medium som utpekats får mötas. I bästa 
fall leder detta till en rättelse och en ur-
säkt. Det finns också möjlighet att gå till 
domstol, men Ananilea Nkya menar att 
detta är ett vanskligt företag. Att driva 
en domstolsprocess är mycket dyrt och 

Kvinnokamp  
i medier och samhälle  
Ananilea Nkya var inbjuden till Sverige av IOGT-NTO-rörelsens Internationella 
Institut för att föreläsa på Internationella torget på Bokmässan 29/9 2012. 
Hon inbjöds även till Göteborgs universitet. Christian Swalander, journalist 
och sekreterare vid Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans 
villkor vid Göteborgs universitet, sammanfattar hennes föreläsning.
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Tidningskrönikan:

Gasen från Mtwara i fokus
Konflikten om gränsdragningen i Lake Nyasa verkar gå mot en fredlig 
lösning efter att Tanzania och Malawi gemensamt bett ett afrikanskt pre-
sidentforum att medla. Konstitutionskommittén har avslutat sin turné där 
över en miljon medborgare deltagit i möten.

Annars har Mtwaragasen varit i fokus, både med anledning av det möjliga 
välståndet den kan skapa, och de konflikter den redan har skapat. Många 
protesterar lokalt mot gasledningsprojektet, man vill i stället ha processin-
dustri i Mtwara för att lyfta en eftersatt landända.

19 November – Tanzania Daily News
Revisionen vapen mot korruption
Kikwete har upprepat sitt stöd för revi-
sionsmyndigheten. Myndigheten är fri-
stående från regeringen, och dess chef 
(CAG) inte kan avskedas.

Tanescos VD william Mhando arbets-
befrias efter uppgifter om maktmissbruk, 
bl.a. i en rapport från CAG. Styrelsen har 
utsett en kommitté för att gå till botten 
med anklagelserna.

20 November – Tanzania Daily News
Manlig omskärelse populär i Kagera
Kampanjen i Kagera regionen för man-
lig omskärelse, som sägs minska risken 
för HIV-smitta, har haft framgång. Under 
2 år har 25 000 män omskurits, och pla-
ner finns för att vidga kampanjen. Antalet 
HIV-positiva har sjunkit från 5,7 % till 
3,7 % under det gångna året, då man drivit 
en informationskampanj om HIV/AIDS.

20 November – The New Time
Analog TV stängs av i december 
Tanzania övergår till enbart digitala sänd-
ningar från januari, vilket överensstäm-
mer med ett beslut från EAC. I Kenya 
väntar man dock till efter valet.

22 November – Tanzania Daily News
Ebola varning för Kagera
Efter utbrott av ebola i Uganda har 
gränsregionen Kagera vidtagit åtgärder. 
Hälsopersonal har stationerats vid alla 
gränsövergångar. wHO rapporterar dock 
att utbrottet i Uganda är under kontroll.

23 November – Tanzania Daily News
Fiskbeståndet hotat i Lake Victoria
Föroreningar och överfiske hotar fisk-
beståndet i Lake Victoria. Nilabborre 
har minskat från 750 000 ton 2006 till 
337 000 ton 2008, och minskningen har 
fortsatt. Man beräknar att det fanns 400 
fiskarter i sjön 1920. Nu finns i stort sett 
bara nilabborre, tilapia och ”dagaa”.

24 November – Tanzania Daily News
Bataljon till Kongos gräns
Tanzania kommer att ingå i den neutrala 
styrka som skall övervaka Kongos geril-
lakontrollerade gränsområden mot bl.a. 
Uganda och Rwanda.

10 November – EA Business Week
Kampen mot droger skall stärkas
Regeringen förstärker lagstiftning och 
organisation mot smuggling och försälj-
ning av droger. Minister Lukuvi påpekar 
att under januari–maj 2012 togs nästan 
10 ton hash och 234 kg heroin i beslag, 
2003–2009 tog man endast 144 kg heroin 
för hela perioden.

12 November – Tanzania Daily News
Kikwete – Ekonomin förbättrad
BNP-ökningen ligger på 7 %, och in-
flationen sjönk från 19 % till 13 %. 
Skatteintäkterna förbättras, upp från 147 
md TSh 2005 till 555 md. 

13 November – Tanzania Daily News
Nu twittrar också Kikwete!
Presidenten tillhör nu gruppen twittran-
de regeringschefer, för det mesta twitt-
rar han på swahili. När det gäller följare 
har Ruandas Kagame 85 000, Kikwete 
39 000 och Museveni endast 9 000. 

16 November – Tanzania Daily News
Varningar för hög befolkningstillväxt
Zanzibars president Shein varnar för den 
höga befolkningstillväxten. Zanzibar har 
ca 1,3 miljoner invånare vilket motsvarar 
496 invånare/km2. Fler borde tillämpa fa-
miljeplanering, enligt Shein.

16 November – Tanzania Daily News
Matpriserna sänker inflationen 
Inflationen gick i oktober ner till 12,9 %, 
från 13,5 % i september, beroende på läg-
re prisökning för mat och oljeprodukter.

18 November – Tanzania Daily News
Angola ekonomisk modell enl. Membe
Utrikesminister Membe prisar Angola för 
att de utnyttjat sina naturtillgångar på ett 
klokt sätt. Samarbetet med Angola för-
stärks nu när Tanzania står i begrepp att 
utvinna gas och olja.

18 November – Tanzania Daily News
Matbrist driver folk från Ngorongoro
Massajkvinnorna i byar inom Ngorongoro 
har skickat nödrop till regering och parla-
ment: Matbristen gör att alla män lämnat 
området för att söka försörjning. Ett an-
tal gamla och barn har redan dött. Odling 
som skulle kunna lindra situationen är för-
bjuden inom området. Situationen uppstod 
i och med torkan 2009.

1 November – Tanzania Daily News
Gränstvist med Malawi historia!
Malawi gör ju anspråk på hela Nyasasjön, 
och hävdar dessutom att angränsande 
land i Tanzania historiskt tillhört Malawi. 
Åldringar på tanzaniska sidan hävdar 
tvärtom att wanyakusa kontrollerat stora 
delar av Malawi.

4 November – Tanzania Daily News
Serengeti får flygplats?
Luftfartsmyndigheten godkänner planen 
på ett flygfält nära Mugumu. Nu behövs 
ett godkännande från miljömyndigheten. 
Protester är att vänta.

5 November – Tanzania Daily News
Gratis insulin till diabetespatienter
Diabetes ökar i Tanzania liksom i andra 
utvecklingsländer. Regeringen har nu 
beslutat att inkludera diabetes bland de 
mediciner som är gratis för patienterna.

7 November – Tanzania Daily News
Privatisering fortsatt kritiserad
Den genomförda privatiseringen av far-
mer och industrier kritiseras fortfarande i 
parlamentet – staten borde återta sådana 
som saknar verksamhet. 
Obamas återval välkomnas
Obamas återval är populärt. Man gör 
många uppskattande kommentarer om 
valet, och att Romneys snabba erkännan-
de av förlusten är ett föredöme för Afrika.

10 November – EA Business Week
Staten lånar för mycket?
Statistik från BoT visar att utlåningen till 
den privata sektorn minskat med 11 % på 
ett år. Ekonomer tror att statlig upplåning 
kan ha trängt undan den privata sektorn.

CAG (Riksrevisorn) Ludovick Utouh –
Kikwetes vapen mot korruptionen.

Justitieminister Lukuvi vill bekämpa 
drogkriminaliteten mer effektivt.
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17 December – Tanzania Daily News
Tobaksexport till Kina hägrar
Under ett besök i Katavi regionen, som 
odlar mycket tobak, avslöjade premiärmi-
nister Pinda att han diskuterat tobaksex-
port med en kinesisk delegation.

19 December – Tanzania Daily News
Opinionsundersökning från Twaweza
En opinionsundersökning (550 hushåll 
i Dar) visar ett högre förtroende för per-
soner än för institutioner. 91 % gillar sina 
religiösa ledare, och Kikwete gillas av 
84 %. Elbolaget Tanesco och vattenbola-
get Dawasco har bottennoteringar.

20 December – Tanzania Daily News
”Land Grabbing” – begränsningar
Det blir begränsningar av hur stora om-
råden som kan leasas av utländska intres-
sen, efter många konflikter. En incident är 
när det amerikanska bolaget Agrisol köp-
te 800 000 acre i väster, bebott av över 
160 000 Burundiflyktingar som sedan 
kördes bort.

25 December – Tanzania Daily News
Zanzibars unionkritiker söker stöd
Vice presidenten i Zanzibar, Hamad från 
oppositionens CUF, söker internationellt 
stöd för att reformera unionen. Man kri-
tiserar t.ex. beskattning av export till fast-
landet och att inte Zanzibar får ansluta 
sig till organisationen för islamiska stater. 
Och man vill ha egen stol i FN.

25 December – EA Business Week
Milleniemål nås ej för vatten
Milleniemålet för vattenförsörjningen 
kommer inte att uppnås, trots ambitiösa 
planer. Brist på resurser och specialister 
uppges vara skälet. 2015 beräknas över 
90 % av stadsborna och 65 % av lands-
bygden ha tillgång till rent vatten.

27 December – Tanzania Daily News
Barndödsfall i Ngorongoro distriktet
200 barn rapporteras ha dött i Ngorongoro 
av matbrist eller relaterade sjukdomar. 
Men det finns mat i statens förråd, och 
tidningen frågar sig varför distriktsled-
ningen inte rapporterat tidigare om pro-
blemet.

27 December – Tanzania Daily News
Statsskulden passerar 20 000 miljarder 
Statsskulden växer snabbt men finansmi-
nister Mgimwa tycker inte att det finns 

3 December – Tanzania Daily News
Support för Kilimanjaro Maraton
Kilimanjaroregionen fortsätter stödja ma-
ratonloppet. Andra sponsorer är Kili-
manjaro Premium Lager, som instiftat ett 
pris till den tanzanian som lyckas vinna, 
men hittills har kenyanerna varit bättre.

6 December – Tanzania Daily News
Korruptionen rankas internationellt
Transparency Internationals korruptions-
index rankar Tanzania efter Rwanda, som 
är minst korrumperat i Östafrika. Globalt 
hamnade Tanzania på plats 102.

7 December – GAVI Alliance
Hans Rosling om vaccinering i Dar
Enligt Rosling finns en god överensstäm-
melse mellan ekonomiskt välstånd och 
låg barnadödlighet. Stora barnaskaror är 
ett problem, men vaccinering som mins-
kar barnadödligheten minskar faktiskt 
storleken på barnfamiljerna, inte tvärtom 
som vissa kritiker hävdar.

10 December – Tanzania Daily News
SADC skickar trupper till Kongo
SADC beslutar sända en neutral trupp 
om 4 000 man (inkl. tanzanisk bataljon) 
till östra Kongo, samtidigt som man för-
dömer rebellgruppen M23:s attacker på 
Goma. Zimbabwe uppmanades att skynda 
på processen för en ny konstitution.

11 December – EA Business Week
Investeringar i tullfria zoner tar fart
Utvecklingen av tullfria zoner är nu inne 
på sitt 6:e år. Lokala investeringar är 
44 %, utländska investeringar 40 % och 
joint-ventures resten. Största sektorerna 
är agroprocessing (36 %), teknikindustri 
(34 %), textil (20 %) och mineralföräd-
ling (10 %).

12 December – Tanzania Daily News
WB lån för jordbruksutveckling
Världsbanken ger ett lån på 310 milj US$ 
till jordbruksutveckling. Mest går till att 
stärka den lokala lantbruksadministratio-
nen. Man stöder också förbättrad distri-
bution av insatsvaror och teknik till bön-
derna.

14 December – Tanzania Daily News
Distribution av vacciner startar
Distributionen av nya vacciner mot ko-
lera och lunginflammation har startat. 
Hälsominister Mwinyi påpekar att det är 
föräldrars skyldighet att se till att barnen 
vaccineras. Vaccinering är den främsta 
orsaken till att dödstalen för barn under 5 
år har minskat med 49 % från 1999.

26 November – Tanzania Daily News
Minskat barnarbete på tobaksfarmer
ILO:s arbete har lett till att 1 500 barn slu-
tat jobba på tobaksfarmer – hanterandet 
av tobaksbladen ger bl.a. lungproblem. 
Tidningen påpekar dock att cigarettrök-
ningen i Tanzania ligger på en alldeles för 
hög nivå – trots varningstexter på paketen.

27 November – Tanzania Daily News
Smart Phones användning ökar
Smarta telefoner utgör ännu bra 15 % av 
mobiltelefonerna i landet. Användningen 
väntas öka då fler och fler kan utnyttja det 
bredband som byggs ut i landet. Enligt 
vissa rapporter medför en ökad mobilan-
vändning med 10 % en BNP ökning på 
1,2 % i utvecklingsländer.

28 November – Tanzania Daily News 
NGO vill stoppa uranbrytning
Människorättsorganisationen LHRC vill 
stoppa uranbrytning. Man konstaterar att 
regeringen är på väg att skriva avtal om 
uranbrytning, men vill att processen stop-
pas till dess regleringar och lagstiftning är 
på plats.
Modernt jordbruk minskar fattigdom
Världsbankens representant i Tanzania 
Jacques Morriset uppmanar småbrukare 
att diversifiera. Länder som Vietnam och 
Malaysia har till stor del sina förbättrade 
småjordbruk att tacka för sin utveckling.

29 November – Tanzania Daily News
Fortsatt svårt för albinos
Attacker och mord på albinos fortsätter 
i delar av landet, även om antalet inci-
denter minskat. Från 2010 och fram till 
idag har 5 albinos dödats och 7 utsatts för 
mordförsök, enligt UTSS, en NGO för al-
binos.

2 December – Tanzania Daily News
Nollvision för HIV-infektioner
Vid World Aids Day i Lindi presenterade 
Kikwete planer på att nå målet: inga nya 
HIV infektioner till 2015. Ett avtal har 
slutits med Global Fund om ett stöd på 
308 milj US$ för att reducera moder-barn 
infektion ned till 0 % 2015. Alla skall 
också ha tillgång till bromsmediciner.

Premiärminister Pinda, här i parlamentet, 
– gillar tobaksexport till Kina.

Professor Hans Rosling pratade om sta-
tistik och nyttan av vaccinering i Dar.
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skäl att oroas, eftersom det mesta av lå-
nen används för vatten, olja och gasin-
vesteringar. 1 000 md TSh utgörs av lån 
från Kina för att bygga gasledning från 
Mtwara till Dar. 4 000 md TSh utgörs av 
lokala lån.

29 December – Tanzania Daily News
Gränstvisten till Afrikanskt Forum
Tanzania och Malawi har efter att förhand-
lingarna om gränsen i Lake Nyasa brutit 
samman gemensamt hänskjutit frågan till 
ett forum för tidigare afrikanska statsche-
fer, vars ordförande är Joaquim Chissano, 
f.d. president i Mocambique. Man är över-
ens om att lösa tvisten fredligt.

30 December – The Citizen
2012 – så blev det gångna året
Mest negativa händelser: En sådan var 
M/S Skagits förlisning utanför Zanzibar 
som kostade nästan 400 personer livet. 
Läkemedelsskandaler har varit flera, en 
var när det avslöjades att många HIV-
bromsmediciner i vårdcentraler och på 
sjukhus var förfalskningar. Läkarstrejken 
stoppade vården vid två tillfällen, och 
strejkledaren Dr Ulimboka kidnappades 
– men läkarna fick inte igenom sina krav. 
Flera journalister har dödats under året 
– mest uppmärksammad blev Mwangosi 
som dödades av polis i samband med be-
vakningen av en demonstration.

På den positiva sidan: Dar har från ok-
tober ett mycket uppskattat pendeltåg – se 
särskild notis om detta!

Januari 1 – The Citizen
Omkring 45 miljoner tanzanier
De första resultaten av folkräkningen: Det 
finns nu 45 miljoner tanzanier, upp från 34 
miljoner 2002. Befolkningsökningen var 
2,6 % under 2002–2012, ner från 2,9 % 
under 1988–2002 – lägre än Uganda och 
Kenya. Den lägre ökningen avspeglar en 
positiv ekonomisk utveckling

2 januari – The Citizen
Mtwara MP kritisk mot gasprojekt
Parlamentsledamoten (CCM) för Mtwara 
är kritisk mot gasledningsprojektet. I 
Mtwara vill man att en processindustri 
byggs där, nära källan, för att stimulera 
utvecklingen av regionen. Oppositionen 
stödjer det lokala initiativet.

6 januari –Tanzania News24
Mödradödlighet sänkt i Kagera
Från 2005 till 2010 har mödradödlighet 
minskat från 194 till 88 per 100 000 föds-
lar. För barn under 5 år är minskningen 
från 11 % till 5 %. Malaria fortsätter vara 
den vanligaste dödsorsaken, och i Kagera 
har man delat ut över en halv miljon im-
pregnerade myggnät.

8 januari –Tanzania News24
Polis arresterad för tjuvskytte 
Två poliser från Kagera arresterades av 
kollegor från Serengeti när de var i färd 
med att transportera stulen elfenben till 
Mugumu stad på motorcyklar. Två intres-
serade köpare arresterades senare.

11 januari – The Citizen
IMF: OK att låna mer för Tanzania
Enligt IMF är det OK att låna mer från 
utlandet – statsskulden är under kontroll 
och ekonomin utvecklas väl. IMF:s prog-
nos är att statsskulden stabiliseras som an-
del av BNP 2014/2015 – nu är den 30 % 
av BNP.

11 januari – Christian Science Monitor
Förslag om elfenben dras tillbaka
Efter påtryckningar har regeringen skrin-
lagt planerna på försäljning av legalt el-
fenben – kritiken har varit att en sådan 
försäljning skulle underlätta försäljning 
av illegalt elfenben. Samtidigt visar en 
incident där kenyanska tjuvjägare dödade 
12 elefanter i en kenyansk nationalpark 
hur svårt det är att få bukt med tjuvjak-
ten.

12 januari – Daily News
Järnväg till Burundi och Rwanda
Järnvägen som skall förbinda Dar med 
Kigali i Rwanda och Musungoti i Burundi 
kommer att förbättra kommunikationerna 
för Rwanda, Burundi, Congo och Uganda 
när det gäller speciellt sjöfrakt över havet. 
Arbetet påbörjas i mars.

13 januari – ETN Uganda
Air Tanzania har svårt att lyfta
ATCL hade just officiellt återupptagit 
flygningarna till Kigoma–Dar. Men efter 
att planet, en Bombardier Q300, lyft bil-
dades en stor spricka på ett av passagerar-
fönstren, och piloten valde att återvända 
för att byta ut fönstret.

2 januari – The Guardian
Hus till hälsopersonal från Mkapa
F.d. president Mkapa överlämnade 50 
bostäder för hälsopersonal, avsedda för 
3 olika distrikt i Mtwara. Finansieringen 
kommer från Mkapas HIV/AIDS-stiftel-
se, som startade 2011.

4 januari – The Citizen
Minister: Alla vinner på gasprojektet
Energiminister Muhongo säger att det 
finns ingen anledning att hetsa upp sig 
över gasprojektet – alla är vinnare! Även 
Mtwara/Lindi kan utnyttja ett utbyggt 
gasnät, och regeringen har planer på att 
bygga en frihamn i Mtwara, samt flera in-
dustriområden i regionen för att utnyttja 
gasen vid t.ex. konstgödselproduktion.

5 januari – Daily News
Fler ansluts till sjukförsäkring
Anslutningen till sjukförsäkring är låg, un-
der 20 % – de flesta anslutna till National 
Health Insurance Fund NHIF. För att nå 
landsbygden startades Community Health 
Fund 2009, men den är ännu inte etable-
rad i alla regioner. Planen är att ansluta 
minst 30 % till 2015.

5 januari – TMA
TMA prognos: Regn fram till mars
Den tanzaniska vädertjänsten rapporterar 
om att de ovanliga ”off-season” regnen 
tros fortsätta fram till mars. Möjligen blir 
det i stället mindre regn i fortsättningen, 
eftersom varken La Niña eller El Niño 
verkar aktiva.

5 januari –Tanzania News24
Uamsho ledare kvar i häktet
Islamistiska Uamshos ledare som fängs-
lades på Zanzibar i samband med upp-
loppen i oktober sitter i häkte tills vidare. 
De anklagas för sabotage, upplopp m.m. 
Försvarsadvokaterna har försökt få de 
häktade fria mot borgen.

6 januari – Daily News
Konstitutionsprojektet fortsätter
Ordförande i CRC domare warioba med-
delar att man nu insamlat synpunkter 
från medborgarna (även via Facebook 
och med SMS), över 1 miljon har delta-
git i kommissionens nästan 1 800 möten. 
Konstitutionen planeras gälla från april 
2014, lagom till landets 50-årsjubileum.

Moçambiques f.d. president Joaquim 
Chissano tog emot begäran om medling 
om Nyasa från Tanzania och Malawi.

– men folket trilskas i Mtwara och gillar 
inte regeringens gasledningsprojekt.

Energiminister Muhongo glad för gasen –
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14 januari – The Guardian
Sesamfrö ny lovande exportgröda
Sesamfrö har blivit en lovande cash crop 
för kustregionen, och värdet av exporten 
uppgår nu till ca 30 milj US$.

13 januari EA Business Week
Fruktodlare kan få positiv utveckling
En destilleringsfabrik som anlagts vid 
Bagamoyo kan öka avsättningen betyd-
ligt för fruktodlare. Fabriken kommer 
att ta emot t.ex. banan, ananas, lime och 
sockerrör, för att tillverka lokal sprit.

15 januari – Tanzania News24
Oman investerar i Air Tanzania
Ett investmentbolag från Oman skall 
förse ACTL med friska pengar, 100 milj 
US$. Avtalet är ett resultat av ett besök av 
Kikwete i Oman oktober 2012. 

19 januari – The Guardian
Sänkta telekomavgifter för samtrafik
TCRA, den tanzaniska telekomstyrelsen, 
har bestämt att telekombolagen måste 
sänka sin samtrafiktaxa med 25 %. Syftet 
är att förbättra konkurrensen och sänka 
priset för konsumenterna.
Matbrist i delar av landet
Hälften av landets regioner har brist 
på mat. Bland de värst drabbade finns 
Singida och delar av Arusha. Totalt är ca 
en halv miljon människor kvalificerade 
för mathjälp.

14 januari – Daily News
Kenyadiplomati för Mkapa, Annan
Förre presidenten Mkapa och förre FN-
chefen Kofi Annan deltar i en diplomatisk 
övning för att förhindra att upploppen och 
dödandet 2007 upprepas vid de kenyan-
ska valen planerade till början av mars.

20 januari – The Citizen
30 000 mot planer på gasledning
30 000 Mtwarabor har signerat en peti-
tion till regeringen att skrinlägga planerna 
på en gasledning till Dar. Man vill istäl-
let att investeringar görs lokalt, så att de 
kommer regionen till godo.

22 januari – The Citizen
Tillväxten på 2:a plats i EA
Världsbankens tillväxtprognos för Tanza-
nia 2013 är 6,8 %, bäst i Östafrika utom 
Rwanda som spås växa med 7,5 %.

22 januari – Bloomberg
Kritik mot sänkta teletaxor
Vodacom kritiserar förslaget om sänkta 
samtrafikstaxor. Man hävdar att inves-

F.d. president Mkapa och Kofi Annan i 
Kenya på fredmission.

teringarna kommer att sjunka om taxor-
na inte avspeglar faktiska kostnader för 
tjänsten. Vodacom är störst med 9 miljo-
ner abonnenter. Totalt har landet 47 miljo-
ner abonnenter, mot Kenyas 61 miljoner.

22 januari – The Citizen
Uppvaktning om Mtwaragasen
En grupp äldre ledare från Mtwara har 
uppvaktat om gasprojektet. Förre presi-
denten Mkapa, själv bördig från regionen, 
har uppmanat till diskussion och samför-
stånd med oppositionen.

22 januari – All Africa
Fem hamntjänstemän sparkas
Kommunikationsminister Mwakyembe 
meddelar att 5 hamntjänstemän har av-
skedats och utreds för brott, däribland 
chefen för Tanzanias hamnmyndighet 
TPA, Ephraim Mgawe.

23 januari – The Citizen
Hög militär stoppad med elfenben
Lake Manyara-parkvakter stoppade en bil 
med elfenben efter en biljakt. Bilen till-
hörde en hög militär och kördes av mili-
tär personal.

24 januari – Daily News
Kikwete besöker WEF i Davos
Presidenten är i Davos och lobbar för 
mera utländska investeringar i Tanzania. 
Han träffade också FIFA:s ordförande 
Sepp Blatter.
Aga Khan stöder utbyggd mödravård
Hälsoministeriet har i samarbete med Aga 
Khan stiftelsen inlett ett 2-årigt projekt 
för att förbättra mödravården i landet.
EAC – Gasledning till Mombasa
EAC vill att den projekterade gasledning-
en till Dar fortsätter till Mombasa i Kenya 
via Tanga. I Mombasa skall gasledningen 
kopplas ihop med en annan ledning till 
Nairobi och Kampala i Uganda. Man har 
också planer på oljeledningar för fyndig-
heterna utanför Kenyas kust.

26 januari – The Guardian
Norge: Ta det försiktigt med olja, gas
Norges ambassadör Ingunn Klepsvik 
råder Tanzania att uppmärksamma de 
konflikter som olje- och gasfynd kan ge 
upphov till. Ambassadören talade i sam-
band med undertecknandet av ett 5-årigt 
samarbetsavtal mellan Norge och Angola, 

Tanzania för att stärka högskoleutbild-
ningen av specialister för olje/gas sek-
torn.

27 januari – The Guardian
4 döda i Masasiupplopp
Ett upplopp i Masasi i Mtwararegionen, 
ett led i gasprotesterna där, resulterade i 4 
döda och ett antal nedbrända hus och bi-
lar. Deltagarna var huvudsakligen ungdo-
mar, och ett 30-tal arresterades.

28 januari – Daily News
Pris för stöd till befrielserörelser
Under det pågående African Peer Review-
mötet i Addis prisades Tanzania av 
Sydafrika och Zambia för sitt stöd till be-
frielsekampen. President Zuma sade sig 
också vara imponerad av Tanzanias väg 
mot ökad öppenhet och ”accountability” 
som ett verktyg mot korruptionen.

28 januari – The Guardian
Avtal med Uganda om transporter
Ett avtal har slutits med Uganda om ex-
port/import via Dar es Salaams hamn. 
Tidigare har transporterna gått huvudsak-
ligen via Mombasa i Kenya.

22 januari –Tanzania News24
40 000 ton majs från reserver säljs ut
För att motverka snabbt stigande priser på 
majsmjöl kommer 40 000 ton att säljas ur 
de statliga lagren. Regioner som får till-
delning är Arusha, Dodoma, Kilimanjaro, 
Lindi, Mara, Manyara, Morogoro, 
Mwanza, Shinyanga, Singida, Tabora and 
Tanga.

28 januari – EA Business Week 
Exporten ökar till 9 miljarder US$
Enligt Bank of Tanzania var den totala 
exporten 8,5 md US$ t.o.m. november 
månad. Industriprodukter utgjorde drygt 
1 md US$, mer än den traditionella jord-
bruksexporten på 0,9 md US$.

31 januari –Tanzania News24
Inga höjda elpriser för närvarande
Tanesco har dragit tillbaka ansökan att 
få höja elpriserna 155 %, och får i stäl-
let behålla gällande ”emergency prices”. 
Tanesco dras fortsatt med stora finansiel-
la underskott.
Brittish Airways slutar flyga på Dar
BA lägger ner linjen London–Dar. Enligt 
turistministern förhandlar man med bl.a. 
Virgin Atlantic, ett privat bolag, om att 
dessa skall ta över linjen.

Mycket resor för Kikwete: Paris, Davos 
och Addis Abbeba.

Maria Kiwanuka, Ugandisk finansminis-
ter undertecknar transportavtal.
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flera burkar hem till Sverige. Ja, och så 
var det avokadoodlingen. Vilka fascine-
rande stora träd med frukter som mognar 
i olika faser! Träden var enorma så de 
måste ha funnits där innan Salome kom 
med i projektet. Skillnaden vara bara att 
nu hade hon kunskap om hur man kun-
de ta vara på det som fanns och sälja det. 
Hon var så lycklig!

Stora odlingar på statens väg, 
murstenar och kanske vatten
En annan kvinna i vårt projekt, Neema, 
levde i ett äktenskap som inte var bra. 
Hon åkte hem redan efter det första se-
minariet och började anlägga grönsaks-
odlingar. Hon hade ingen egen mark, så 
hon bröt upp en gammal väg som ägs av 
staten men som inte användes. Hon kul-
tiverade marken och började odla flera 
grödor med stor framgång. Hon var borta 
från hemmet långa dagar under 3 måna-
ders tid, men mannen var aldrig dit och 
tittade på vad hon gjorde. Senare kom 
hennes son hem från sina studier som han 
slutfört. Sonen däremot blev snabbt in-
tresserad och blev helt tagen av vad hon 
åstadkommit – en hel trädgård med od-
lingar! Han blev kvar hemma och kom att 
jobba i sin mors företag och nu blev även 
maken intresserad. Förutom sina odling-
ar tillverkade hon också murstenar. Hon 
hade även en brunn på sin gård och hon 
sa: ”Folk har alltid tagit vatten ur min 
brunn, varför har jag inte tagit betalt för 
det?” En sann företagare hade fötts. Hon 
var så lycklig att hon hoppade upp på en 

stor hög av majskolvar och åkte kana ner 
för högen. Idag har makarna förenats och 
har ett bra äktenskap.

Höns, butik och en juicemaskin
Ana bor i en liten by i Kili-området. 
Hennes make jobbar med att leta diaman-
ter men hittar inga. Efter första semina-
riet så startade hon en hönsfarm. Efter 
andra seminariet öppnade hon en butik 
och sålde ägg, godis, läsk och afrikanska 
tyger. Hon ville utöka sortimentet och 
lånade en juicemaskin av en äldre herre 
som ägde en juicemaskin men som inte 
använde den. Efter ett tag kom mannen 
och ville ha tillbaka sin juicemaskin. Det 
gick så bra för Ana att han insåg att han 
själv kanske skulle kunna sälja juice. På 
vår fråga om hon kände sig besviken på 
mannen som stal hennes affärsidé, svarar 
hon: ”Nej, jag är inte besviken, han kan 
aldrig stjäla min kunskap som jag fått på 
seminarierna”. Hon har idag två personer 
anställda och kan ge dem lön.

”Vad gör du om 5 år”, undrade vi? ”Då 
har jag ett företag med tio anställda”, sva-
rade hon. I hennes butik hittade vi ett tyg-
stycke där det stod: ”Mamma hjälp mig 
att stå ut med dessa svåra utlänningar, 
de är så besvärliga”. Vi fick oss ett gott 
skratt och tankeställare.

Våra reflektioner 
Det som kvinnorna har skapat sina före-
tag kring har ofta varit saker som de re-
dan haft i sin omgivning. Det fanns de 
som hade symaskiner som stått i 10 –15 
år i deras hus, men de har inte vetat vad 
de skulle göra med dem. Andra kvinnor 
har haft mark och kanske även tillgång 
till vatten, men inte vetat hur de kunde 
använda det. När vi frågat ”Varför har ni 
inte gjort detta tidigare?” Det gemensam-
ma svaret från alla har varit: ”Vi har inte 
haft kunskapen”. Projektet fortsätter nu 

med en ny fas under 
2013. Det kommer 
att bli mycket spän-
nande. En projektle-
dare ska rekryteras 
och en utökad pro-
jektkommitté bildas.

Text och foto:
Bibi Staaf

Britt-Marie Laurell
Margareta Hegarty

Projektet drar igång
Pingstförsamlingen i Leksand är projekt-
ägare och undertecknade utgör idag pro-
jektgruppen i Sverige. En av de första ak-
tiviteterna var en veckas utbildningssemi-
narium i Mwanza där 40 kvinnor deltog. 
Liknande seminarier har sedan hållits i 
andra delar av landet och totalt har 120 
kvinnor utbildats som i sin tur ska utbil-
da vidare. Deltagarna kommer från både 
städer och landsbygd och utbildningarna 
håller en mycket hög kvalité.

Nästa fas av projektet inleddes med en 
fyra dagars workshop i Dar es Salaam. 
Under dessa dagar kom den svenska pro-
jektgruppen och de deltagarna kvinnorna 
mycket nära varandra och alla problem 
och utmaningar som många kvinnor i 
Tanzania står inför diskuterades. Något 
måste förändras för att kvinnorna skall 
kunna och orka ta sig ur sin nuvarande si-
tuation. Att få en bättre ekonomi, som de 
kan styra över själva, gör stor skillnad på 
flera vis. Männen kommer att få respekt 
för kvinnorna både i familjen och i sam-
hället och kvinnorna kommer att få posi-
tioner, som de inte haft tidigare. Tanzania 
behöver dessa starka kvinnor!

Här nedan återger vi några upplevelser 
som vi fått när vi besökt några av kvin-
norna i projektet. Vi fick se deras före-
tag, smaka på deras produkter och köpa 
det som de producerat i sina butiker. En 
fantastisk upplevelse! Vi var en grupp be-
stående av projektledaren, några av kvin-
norna i projektkommittén, en tanzanisk 
pingstpastor och några kvinnor från nät-
verket i Sverige. 

Butiken med honung  
och avokado 
Salome tog emot oss med öppen famn 
och bjöd alla på en fin lunch. Vi fick se-
dan se hennes biodling, som bestod av 
ett femtital hemgjorda bikupor. Först såg 
man bara en bikupa men när man titta-
de ett tag såg man den ena efter den an-
dra uppe i träden och efter husväggarna. 
Honungen är en förstklassig produkt helt 
utan konserveringsmedel! Vi tog med oss 

Kvinnor blir entreprenörer

Christina Muhinas aktivitet efter utbildningen.

Pingströrelsens kvinnoorganisation i Tanzania, UWW, och Svenska kvin-
nonätverket Tanzania, SneTz, bestående av några svenska kvinnor som 
varit aktiva i missionsarbetet började 2004 bygga ett nätverk mellan de 
båda länderna. Idag driver de tillsammans ett entreprenörskapsprojekt 
inom pingstmissionen, Wepp, Women Entrepreneurship Promotion 
Project.
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Men varför diskutera alkohol och alko-
holens inverkan på ett lands utveckling? 
Det kan i förstone tyckas vara en banal 
fråga och gripa in i människors privat-
liv. Men vi behöver bara tänka tillbaka på 
Sveriges historia för något mer än 100 år 
sedan för att få en bild av alkohol som ett 
utvecklingshinder. Hade inte nykterhets-
rörelsen vuxit fram under senare delen av 
1800-talet så finns det anledning att tänka 
sig en annorlunda utveckling i Sverige. 
Detsamma gäller i dagens Tanzania där 
traditionella alkoholdrycker numera er-
sätts alltmer med industriellt tillverkade 
alkoholdrycker. Det gäller särskilt den 
yngre generationen som vill vara i linje 
med den moderna utvecklingen i världen. 

Hälften nykterister
Alkohol är ingen vardagsvara i Tanzania. 
Det är viktigt att komma ihåg för att för-
stå de snabba förändringarna som sker i 
landet. Statistiken är inte helt klar, och 
det bedrivs tyvärr inte mycket forskning, 
men wHO räknar med att hälften av be-
folkningen är nykterister. I Europa är i 
bästa fall 10 % nykterister som i Sverige 
men annars avstår bara någon procent 
från alkohol. Man kan lätt första att detta 

Alkohol – ett hinder  
för utveckling i Östafrika
Vi möts överallt i Tanzania av reklam som ska få oss att dricka Kilimanjaro 
Lager, Serengeti, Amarula, Konyagi etc. Det finns inte en chans att undvika 
förrädiska meddelanden om hur lyckade och framgångsrika vi ska bli om 
vi bara dricker just ett speciellt märke av alkohol. Alkoholen och reklam 
för alkohol spelar allt större roll i Tanzania.

är ett intressant faktum för alkoholindu-
strin – marknaden är mättad i Europa och 
USA men det finns en potential att öka 
marknaden i Afrika!

Traditionellt alkoholdrickande
Vad dricker då folk i Tanzania? Det tra-
ditionella är alkoholsvaga drycker gjorda 
av frukter av olika slag, eller av honung, 
eller av olika former av säd. Det har va-
rit för att fira olika högtider som barna-
födande och bröllop eller vid begravning. 
Huvudsakligen vuxna män har använt al-
kohol på detta sätt. Det har under senaste 
århundradet vuxit fram en traditionell till-
verkning av starkare drycker som mbege 
(öl). Varje by har en tillverkare och vars 
produkter säljs i lokala barer. Det finns 
även tillverkare av det som kallas illicit 
brew – starka alkoholhaltiga drycker som 
destilleras. Tyvärr inte alltid med lyckat 
resultat utan men jämna mellanrum skri-
ver tidningarna om folk som blir blinda 
eller dör av denna ofullgångna alkohol/
metanol.

Det förekommer även diverse tillsatser 
i mbege för att ”förbättra” smak och ef-
fekt, såsom batterisyra och insektsmedel.

Det beräknas att omkring 75 % till 
80 % av all konsumerad alkohol i Öst-
afrika härrör från den obeskattade infor-
mella sektorn. Det innebär att det även 
här finns en möjlighet för industrin att 
öka sin marknad.

Lockande stor marknad
Det som sker idag i Tanzania är att alko-
holindustrin är på frammarsch och snabbt 
växer i landet. Tanzania Breweries (TBL), 
som ägs av världens största tillverkare 
av alkoholhaltiga drycker SABMiller, 
satsar stora summor på att öka markna-
den för alkohol. Men TBL är inte enbart 
tillverkare av öl utan ansvarar även för 
Konyagi samt köpte för ett antal år sedan 
upp Tanganyika vineyards i Dodoma.

Det finns två parallella växande feno-
men i Tanzania. De fattiga dricker allt-

mer och den växande medelklassen är 
på väg in i västerländska alkoholvanor. 
Alkoholindustrin satsar enorma sum-
mor på alkoholreklam och sponsring av 
idrott och kultur. Målsättningen är att öka 
marknaden och därmed öka sina vinster. 
Hälften av befolkningen i Tanzania be-
räknas vara under 20 år och utgör mål-
tavlan för alkoholindustrin. Det gäller att 
bygga upp en kultur av modernitet om-
kring alkohol. Budskapet är klart – mo-
derna snygga unga män och dito vackra 
kvinnor dricker öl, Amarula eller om man 
är riktigt uppe i smöret Jonny walker 
Black Label. Reklamen finns överallt i 
samhället med tonvikt på de större stä-
derna där enorma reklamskyltar ska få 
fler att dricka mer och oftare.

Stora skatteintäkter men…
Men är det inte bättre att folk dricker 
skattebelagd alkohol? Det är ett argu-
ment som industrin för fram och kan låta 
lockande för staten som behöver skattein-
täkter. Men haken är att kostnaderna för 
ett samhälle under utveckling är enorma 
och inte motsvaras av skatteintäkter – det 
gäller kostnader för sjukvård, för tidig 
död, frånvaro från arbete, och det snabbt 
växande antalet trafikolyckor. De socia-
la effekterna är även enorma – våld mot 
kvinnor och barn är ofta initierat av al-
kohol. TAMwA har t.ex. under året haft 
ett stort antal artiklar i tidningarna och 
inslag i medierna om relationen mellan 
alkohol och våld mot kvinnor. Det finns 
internationella beräkningar på att de ne-
gativa ekonomiska effekterna av alkohol 
är tre gånger så höga som intäkterna. Det 
är dessutom så att internationella företag 
som SABMiller för bort skatteintäkter 
från Afrika till skatteparadis på andra håll 
i världen. 

Nationell alkoholpolicy
Det finns idag ingen modern reglering 
av alkohol i Tanzania och det är en pock-
ande uppgift för myndigheterna och det 
civila samhället att försöka få till en lag-
stiftning eller en alkoholpolicy med folk-
hälsoaspekten som bas.

Det har varit en långsam process men 
tecken finns på att hälsomyndigheter bör-
jat röra sig i frågan. Det behövs egentli-
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går sedan som en del i ett globalt nätverk 
– Global Alcohol Policy Alliance.

I september 2012 arrangerades den 
tredje alkoholpolitiska konferensen i Öst-
afrika – EACA 3. Konferensen samlade 
under två dagar knappt 100 representanter 
för civila samhället, myndigheter, forska-
re och fick en god mediabevakning.

Deltagarna antog ett uttalande med re-
kommendationer som att agera nu (mot 
bruket och missbruket av alkohol), att 
mer forskning måste till i Östafrika, att 
beslutsfattare måste blanda sig i debatten 
och påverka allmänheten om konsekven-
serna av alkoholmissbruk och att följa 
wHO:s globala strategi.

Gunnar Kraft 

Regionchef på IOGT-NTO:s Östafrika-
kontor i Dar es Salaam

Det var gott om alkoholreklam i tidningarna inför jul- och nyårshelgerna som är den 
stora semesterperioden i Östafrika då även skolorna har långt jullov.

gen inga konstigheter, det är en fråga om 
att reglera tillgång genom att begränsa 
försäljningsställen och tider för försälj-
ning, öka priser och förbjuda (eller reg-
lera) reklam för alkohol. Lätt i teorin men 
motståndarna i form av industrin är star-
ka. Dessutom är det som i Europa – de 
som dricker vill inte avstå från tillgången 
på alkohol för att på det sättet visa solida-
ritet med folk som har problem.

Det blir inga lättvunna segrar men för 
att rädda kommande generationer är det 
viktigt att inte ge upp. Det finns i 
Tanzania ett nätverk som heter TAAnet 
(Tanzania Network Against Alcohol Abuse) 
och består av ett 15-tal organisationer 
som arbetar för en reglering av alkohol 
med en målsättning att en alkoholpolicy 
ska reglera tillgången till alkohol i sam-
hället och begränsa reklamen för alkohol. 
Den policyn ska grundas på wHO:s glo-
bala policy som handlar om ”harmful use 
of alcohol”. Den an-
togs 2010 och är ett 
riktmärke för länder-
na i världen. Miss-
bruket av alkohol tar 
bort resurser från ut-
vecklingen av Tanza-
nia med ekonomiska 
och sociala problem 
som följd. 

Östafrika – 
EACA 3
Men alkohol och 
missbruket av al-
kohol är inte en-
bart en fråga för 
Tanzania utan gäl-
ler hela Östafrika. 
Rörelsen mot miss-
bruk av alkohol i 
Östafrika består av 
fem nationella nät-
verk och ett paraply 
for hela regionen – 
East African Alcohol 
Policy Alliance. Nät-
verket i Östafrika in-

IOGT-NTO i Östafrika
IOGT-NTO-rörelsen i Sverige stödjer se-
dan i början på 90-talet arbetet mot al-
kohol i Östafrika. Från en blygsam start 
med arbete enbart i Tanzania har sedan 
arbetet utvecklats i alla fem länderna. 
Målsättningen är att stärka kapaciteten för 
att skapa en restriktiv alkoholpolitik samt 
att stödja organisationer som arbetar med 
prevention – i synnerhet arbete riktat mot 
ungdomar. En viktig del i arbetet är att 
bygga upp den alkoholpolitiska kunska-
pen men även att stärka samarbetsorgani-
sationernas kapacitet organisatoriskt och 
ekonomiskt. Partners i Tanzania är för när-
varande Tanzania Girl Guides, IDYDC, 
wOCHIVI, TPHA och TAMwA. Arbetet 
i Östafrika leds från kontoret i Dar es 
Salaam. Läs mer på <http://www.global.
iogt.se/en> eller följ på twitter.

WHO:s alkoholstrategi
Världshälsoorganisationen wHO har en 
relativt ny (2010) strategi för alkohol. Den 
beskriver bakgrunden till det växande glo-
bala problemet med alkohol och vägar för 
att reducera bruket. Strategin konstaterar 
att alkohol inte är en vara hur som helst 
utan förenad med risker. Målsättningen är 
att komma åt det skadliga bruket (harmful 
use) av alkohol och inte bruket som så-
dant. Bruket/missbruket av alkohol kräver 
idag minst 2,5 miljoner liv per år i värl-
den (nyare statistik pekar på det dubbla). 
Alkoholen ligger bakom brottslighet och 
mäns våld mot andra män men särskilt 
mäns våld mot kvinnor och barn. Det är 
möjligt att reducera problemet med alko-
hol och strategin visar på att enkla meto-
der som att begränsa försäljning, höjda 
priser, förbud mot lockpriser, begränsning 
eller förbud mot alkoholreklam. Det krävs 
dock ett stort politiskt mod att genomföra 
strategin nationellt. Alkoholindustrin är 
stark och allmänna opinionen är ännu inte 
beredd att solidariskt begränsa tillgången 
på alkohol. Strategin finns att ladda ner 
<http://www.who.int/substance_abuse/
alcstratenglishfinal.pdf>

TAMWA
Tanzania Media womens Association 
(TAMwA) är en oberoende organisation 
för kvinnliga journalister. TAMwA starta-
des redan i slutet av 80-talet av 12 journa-
lister vilka reagerade mot orättvisor i all-
mänhet men mot kvinnor i synnerhet. Det 
har varit ett riktmärke sedan dess och anta-
let medlemmar har nu stigit till närmare 
1 000. TAMwA är en aktivistorganisation 
som finns med i alla rättighetsfrågor i 
Tanzania. Våld mot kvinnor har fått en 
större roll i dagens samhälle genom orga-
nisationens envisa arbete på att lyfta fram 
problemet från hemmen till offentligheten. 
Alkoholens roll som utlösare av våld har 
under senare tid betonats i TAMwA:s ar-
bete med en serie artiklar i media. I Dar 
driver TAMwA ett krislösningscenter 
(CRC) som direkt arbetar med kvinnor ut-
satta för övergrepp.
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När jag var i Iringa i Södra högländer-
na en månad i höstas bodde jag och till-
bringade mycket tid på Neema Crafts 
Centre, som är hostel, café och hant-
verksworkshop där människor med olika 
funktionsnedsättningar arbetar. Precis 
som när jag var där senast 2007 jobbar 
döva och hörselskadade på caféet och fy-
siskt funktionshindrade gör de olika fina 
hantverksprodukterna. När jag nu var till-
baka hade Neema Crafts dock flyttat till 
ett nytt stort hus där det också finns plats 
för ett mysigt hostel och utökade utrym-
men för café, hantverkstillverkning, butik 
och sjukgymnastik.

Anställningar för 
funktionsnedsatta
Neemas verksamhet startade i liten 
skala 2003 med tillverkning av pap-
per av elefantdynga och har sedan växt. 
Fortfarande är anglikanska kyrkan hu-
vudmannen bakom. Förutom att erbjuda 
anställningar för funktionsnedsatta som 
annars ofta har nästintill obefintliga möj-
ligheter att komma in på den tanzaniska 
arbetsmarknaden är syftet också att höja 
deras status i samhället. Till exempel blir 
det ett naturligt möte med personalen på 
caféet. Stamgäster vet förstås att man 
måste kommunicera med skrift med de 
som jobbar på caféet men för andra kan 
det vara lite förvirrande i början, men det 

löser sig alltid snabbt. Idag är Neemas 
café ett väldigt populärt ställe i stan. 
Det finns lunchmat och fika för både 
tanzaniska och mer europeiska smaker. 
Priserna är relativt låga och det finns gott 
om sittplatser, många av dessa på en my-
sig balkong ut mot gatan. I menyn finns 
också en snabbkurs i teckenspråk!

Tidig träning för barn
Numera är en stor del av Neemas Centres 
arbete också förebyggande. De har en 
sjukgymnastikmottagning där både de 
anställda och utifrån kommande kan få 
hjälp med sjukgymnastik och hjälpmedel. 
Utifrån kommer främst barn med olika 
funktionshinder för att börja sjukgymnas-
tik och träning tidigt. Sigi är sjukgymnast 
från Österrike och volontärarbetar där. 
Hon menar att många av de vuxna som 
idag lever med olika fysiska funktions-
nedsättningar i Tanzania inte skulle be-
höva ha så stora problem att till exempel 
gå, om de också hade kunnat få sjukgym-
nastik tidigt. 

Det är förknippat med stor skam för 
familjen, speciellt mammor, att få funk-
tionshindrade barn. Barnen göms ofta i 
hemmet och får därför ännu mindre fy-
sisk och psykisk stimulans än de annars 
skulle ha fått. Sigi och de andra i sjuk-
gymnastteamet på Neemas jobbar därför 
också med uppsökande verksamhet och 

Neema Crafts i Iringa ett föredöme
hembesök för att försöka nå så många 
barn som möjligt. För att mammorna ska 
få kraft och stöd för att kunna ta hand om 
sina barn med funktionsnedsättning har 
de också börjat med fikaträffar för mam-
morna så att de ska tillfälle att träffas och 
prata mer öppet.

Hinder i miljön
Här i Sverige finns det också stora hin-
der för människor som faller utanför nor-
men för fysisk rörelseförmåga, men det 
är ändå ingenting om man tittar på hur 
statsmiljön i Tanzania i allmänhet ser ut. 
Gropiga grusvägar är vanligast, och om 
gatorna är asfalterade är trottoarerna så 
trasiga och håliga att det är som en ter-
rängpromenad att ta sig fram. Inte heller 
kollektivtrafiken eller ens vanliga bilar 
finns anpassade för rullstolar eller män-
niskor med begränsad rörelseförmåga. 
Men en sak jag tycker att vi i Sverige 
borde ta med oss från Neemas exempel 
är att de som arbetar där har marknads-
mässiga löner som i praktiken lyfter sta-
tusen i samhället för de anställda med oli-
ka funktionsnedsättningar. Vi har en lång 
väg kvar över hela världen. Ett besök på 
Neemas Crafts Centre erbjuder inte bara 
gott fika, bra boende eller fint hantverk, 
utan också inspiration om att saker kan 
blir bättre.

Text och foto: Johanna Bergsten

I Iringa finns Neema Crafts Centre, som är hostel, café och hantverkswork-
shop där människor med olika funktionsnedsättningar arbetar. Döva och 
hörselskadade jobbar på caféet och fysiskt funktionshindrade gör de olika 
fina hantverksprodukterna. Johanna Bergsten besökte centret 2007 och nu 
– 2012 – har hon gjort ett återbesök.



Habari 1/�013—sid 1�

Nysatsningar
I Vetenskapsrådets senaste beslut om nya 
u-forskningsmedel för 2013 syns flera 
större forskningsprojekt i Tanzania. U-
forsk är ett statligt finansierat forsknings-
program som stöder svensk forskning med 
relevans för låg- och medelinkomstländer 
och Tanzania är alltså ett fortsatt priorite-
rat land för svenskt forskningsstöd. Bland 
de beviljade projekten finns bland annat 
miljöforskning representerad genom pro-
jekt som kommer att ledas av Stockholms 
universitet och SLU (Quantifying the 
Emission Sources of Health and Climate 
Affecting Black Carbon in Tanzanian 
Air och Conservation for Carbon or 
Communities? Swedish climate and com-
munity forestry initiatives in Uganda and 
Tanzania). Uppsala universitet har inom 
ramen för samma stöd fått beviljat ett 
tvärvetenskapligt projekt som inriktar sig 
mot genus och utbildningspolitik (Public 
Policy, Health Education and Female 
Empowerment in Uganda and Tanzania). 

Affärstvister
Förutom de nysatsningar som sker via 
Vetenskapsrådets anslag för 2013 pågår 
andra satsningar i Tanzania. Ett av pro-
jekten drivs av Malin Tillmar som är do-
cent i företagsekonomi vid Linköpings 
universitet. Projektet utgår från ett ge-
nusperspektiv på affärstvister i Östafrika 
genom studier av kvinnors och mäns fö-
retagande i Tanzania, Uganda och Kenya. 
Bakgrunden är att formellt eller infor-
mellt egenföretagande av olika slag är det 
enda sättet att försörja sig och sin familj 
för många människor i de Östafrikanska 
länderna. Internationella mätningar visar 
att Östafrika är en av de regioner i värl-
den där det startas flest företag. Tyvärr 
misslyckas också väldigt många. För att 
bekämpa den arbetslöshet som leder till 
fattigdom och dålig hälsa behöver fler 
företag överleva. Kvinnors entreprenör-
skap och företagande är särskilt viktigt i 
den här regionen, inte bara för den eko-
nomiska utvecklingen utan det kan också 
vara ett medel i kampen för jämställdhe-
ten. Det här projektet, som syftar till att 
öka kunskapen om villkoren för kvinnors 
företagande, rör alltså flera av målen i 

Politik för Global Utveckling (PGU), 
såsom ekonomiskt deltagande, ekono-
misk utveckling, minskad arbetslöshet, 
minskat förtryck och jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Via forskning och ut-
vecklingssamarbete vet vi en del om bris-
ten på insatskapital och så kallad institu-
tionell infrastruktur. Vi vet t.ex. att det är 
problem med korruption inom polis och 
domstolsväsende, som i förlängningen 
leder till osäkerhet och låg grad av tillit 
i samhället. Affärstvister av olika slag är 
en del av vardagen. Om och hur den situ-
ationen påverkar kvinnor och män i deras 
små- och mikroföretagande vet vi mindre 
om. Malin Tillmars forskning behandlar 
den frågan.

Språket Kami
Flertalet forskningsprojekt pågår även 
inom ämnesområdet lingvistik och hu-
maniora. Malin Petzell, forskare vid 
Göteborgs universitet driver projektet 
”An analysis of an endangered langu-
age—the Kami in Tanzania”. Syftet med 
projektet är att beskriva ett av Tanzanias 
många minoritetsspråk, nämligen bantu-
språket kami. Det finns mycket lite do-
kumenterad information om språken och 
folkgrupperna i regionen där kami talas i 
Tanzania. Många av språken är inte ned-
skrivna överhuvudtaget. Ett fåtal sekun-
dära källor nämner kami och den enda 
källa som ger något lite mer information 
är över 100 år gammal. Kami har mycket 
få talare och språket kommer sannolikt att 
dö ut om någon generation eller två om 
inget görs. Utifrån 
Malins forskning 
finns en möjlig-
het att i framtiden 
ta fram en gram-
matikbok och på 
så vis ge möjlig-
heter för skolor att 
lära ut på det språk 
som faktiskt talas 
till vardags i re-
gionen. Språkliga 
beskrivningar gör 
dessutom att ling-
vister kan jämföra 
olika språk och 

fastställa släktskapen dem emellan. Detta 
i sin tur kan göra det möjligt att räkna ut 
hur folken har delat på sig och migrerat 
genom historien. Språkvetenskapliga be-
skrivningar kan med andra ord användas 
som en slags indirekt källa till den annars 
svåråtkomliga äldsta afrikanska historien. 

Text: Josephine Sundqvist 
samordnare Svetans forskningsnätverk 

Forskningsnätverkets 
grundläggande upp-
gift är att inom nät-
verkens ämnesområ-
den skapa förutsätt-
ningar för forskare 
och MFS-studenter, 
oavsett geografisk 
placering och in-
stitution, att träffas och samverka kring 
tvärvetenskaplig forskning om Tanzania. 
Nätverkets syfte är också att skapa are-
nor och verka för forskning, utbildning 
och debatt om Tanzania i Sverige. Under 
�01� ingick �� forskare i nätverket och 
det arrangerades flertal forskningsse-
minarium med fokus på bland annat so-
cial ansvarstagande, reproduktiv hälsa 
samt inkludering av personer med funk-
tionsnedsättning. Inför �013 söker forsk-
ningsnätverket efter en ny koordinator 
att efterträda Josephine Sundqvist som 
samordnat nätverket sedan starten �010. 
Intresserad av uppdraget? Skicka ett mail 
till <research@svetan.org> senast ��  
februari.

Nyheter från Svetans forskningsnätverk:

Fortsatt satsning på forskning 

Starta er egen studiecirkel!
2:a upplagan av

vår populära
parlör nu ute

+
Studiehandledning

Kan köpas på
watatu.jetshopfree.se

www.watatu.se/swahili, info@watatu.se, 070-694 00 79
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Under min Kenyavistelse förra vintern 
roade jag mig bland annat med att inven-
tera Anglikanska sjömanskyrkans biblio-
tek i Mombasa. En av de största angli-
kanska sjömanskyrkorna runt om i värl-
den. Nuvarande komplex är från början 
på sextiotalet men sjömanskyrkan har 
funnits i olika skepnader sedan första 
världskriget.

Trots att här även finns swimming-
pool, sporthall, och tidigare även fot-
bollsplan samt restaurant och bar är det 
numera tunt med sjömän. Tankfartyg och 
de numera nästan allenarådande contai-
nerfartygen har mycket korta liggtider 
i hamn. Dessutom kommer huvuddelen 
av besättningarna från låglöneländer som 
Filippinerna och Pakistan. 

Bokbeståndet kommer till stor del från 
passagerar- och kryssningsfartygs bib-
liotek efter att först ha varit några år i 
besättningsbiblioteken. Flera fartyg har 
också rensats på både böcker och annat 
på väg till Indien för att huggas upp. 

Min förhoppning var att bland de ca 
1 300 böckerna, enbart sorterade på 
språk, finna böcker om Östafrika. Men 
jag hittade bara en handfull. 

Det statliga biblioteket i Mombasa är 
i bedrövligt skick och har nästan inga 
pengar för nyinköp. De har huvudsakli-
gen kurslitteratur så där är mycket gott 
om studenter.

British Council har nyligen skänkt bort 
sitt bibliotek till en teknisk skola, ”allt 
finns numera digitalt”. 

Alliance Frances är en mycket verksam 
kulturinstitution och har ett bibliotek men 
min franska är tyvärr ytterst rudimentär. I 
övrigt finns inga bibliotek tillgängliga för 
allmänheten.

Lions in the evening
Bland fynden jag gjorde i sjömanskyrkans 
bibliotek fanns en roman av den sydafri-
kanske författaren Alan Scholefield som 
handlar om slutdelen av järnvägsbygget 
från Mombasa till Victoriasjön under för-
sta världskriget. 

Jag har nyligen läst Jan Guillous 
Brobyggarna som till stor del handlar 
om järnvägsbygget Dar es Salaam till 
Tanganyikasjön under första världskriget 
sett ur ett norskt-tyskt perspektiv ( Habari 
nr 4/2011).

Liksom Jan lånar Alan friskt bl.a. från 
Pattersons klassiska The Maneaters of 
Tsavo. Lite irriterad på det frestades jag 
att lägga boken åt sidan men så kommer 
det in flera intressanta personligheter i 
handlingen.

Patterson är 
ingenjör och 
skriver om 
järnvägsbyg-
get och de be-
svärliga lejo-
nen som för-
senar bygget. 
Det märks att 
Alan däremot 
är rutinerad 
författare som 
bygger upp ett 
drama med en 
mängd perso-
ner. Han låter till och med lejonen få per-
sonligheter och tankar.

Bland annat får vi känna en gammal 
f.d. detta berömd storviltsjägare som inte 
längre vill skjuta utan vill inrätta en na-
tionalpark och skriver till bland annat 
svenska kungen för att få bidrag till pro-

jektet. Hans dotter 
blir instäng i den 
av tyskarna be-
lägrade staden vid 
sjön medan den 
överårige fadern 
blivit övertalad att 
hjälpa bokens hu-
vudperson, järn-
vägsingenjören 
Kendon, med dö-
dandet av två män-
niskoätande lejon. 
En, som det visar 
sig långvarig och 
svår uppgift, som 
inte blir lättare av 

en upprorisk förman och tyska sabotage-
patruller. I slutändan blir det ett forcerat 
järnvägsbygge och heroisk evakuering av 
den belägra staden med hundratals sårade 
att ta hand om.

Geografin har Alan stuvat om friskt 
men i övrigt är allt mycket sannolikt. 
Man kommer snabbt in i handlingen och 
det rullar på i snabb takt. Välskrivet och 
rappt med en något för mig främmande 
engelska.

Lion in the evening
Alan Scholefield
Pane Books and Heinemann 
London 1���
ISBN 0 330 ����� �

Safari adventure
En annan för mig ny bekantskap var 
Willard Prince. Han föddes i Kanada 
men kom till USA redan som fyraåring. 
Efter universitetsstudier reste han myck-
et och ofta på uppdrag av The American 
Museum of Natural History och National 
Geographic Society, resor som han do-
kumenterat i en mängd böcker. År 1949 
började han med en serie om 14 ung-
domsböcker ”Adventure” som alla hand-
lar om två bröder som under sina resor 
för att fånga djur till zoologiska trädgår-
dar får uppleva många äventyr.

Boken jag hittade i sjömanskyrkans 
bibliotek handlar om brödernas kamp mot 
tjuvjägare i Tsavo nationalpark i Kenya 
på sextiotalet, strax efter självständighe-
ten. Bröderna är mycket unga, bara 13 
och 19 år, men för en man född 1887, dvs 
79 år när han skrev boken, kanske det inte 
är så konstigt. Vid förra sekelskiftet var 
man ju vuxen när man konfirmerat sig.

Boken är skriven för att väcka indigna-
tion och opinion mot den kommersiella 
tjuvjakten. Ofta med grymma fällor och 
bara delar av djuren tillvaratagna. Med 
ett litet tyskt flygplan (enligt modell från  
Grzimeks bok och film ”Serengeti får 
inte dö” som då var högaktuell) lyckas de 
till slut spränga ett syndikat med okon-
ventionella metoder. Gamewarden som 
bett om deras hjälp hade duperats av den 
vänlige men som det visade sig dubbel-
spelande grymma ledaren.

Biblioteksfynd

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

3Kunskap  3Erfarenhet  3Specialpriser (Raptim)

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

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

Tranås resebyrå - trygghet och kvalitet sedan 1979

£        £         £
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Amerikanaren Jon Aren-
sen är missionärsbarn med 
norsksvenskt påbrå, upp-
vuxen i Sukumaland vid 
Victoriasjön. Han har ny-
ligen skrivit om sin barn- 
och ungdomstid och om 10 
år hos Murlefolket i södra 
Sudan.

Nio månader gammal 
kom han 1946 med sina 
föräldrar till den gamla 
African Inland Missionen Nasa mellan 
Lake Victoria och Serengeti. Han lärde 
sig kisukuma snabbare än sina föräldrar. 

År 1951 var familjen tillfälligt på 
Kijima-missionen drygt sex mil söder 
om Mwanza. Då hade Jon redan fått två 
bröder födda på Kola Ndoto missions-
sjukhus. I Kijima fanns flera missionärer 
bl.a. oldtimerparet Hess. Han var kisu-
kumaexpert och hade reda översatt Nya 
Testamentet till kisukuma och arbetade 
nu på Gamla Testamentet.

År 1952 flyttade de till den då obefol-
kade Kahundahalvön. Då fanns där en-
dast några få fiskeläger med Zinzafiskare. 
Genom tsetsebekämpning öppnades om-
rådet upp för befolkning. På initiativ av 
pastor Aliya Mogoke byggde Arensens 
upp en ny missionsstation från grunden 
på stranden längst ut på halvön. Mogoke 
hade fått sig tilldelat ett stort områ-
de till kyrkan vid fördelning av mark. 
(Flera medlemmar av den företagsamma 
Mogokesläkten finns numera etablerade i 
Sverige.)

Här fanns gott om vilt och fisk men i 
övrigt var det i början svårt med försörj-
ningen. Det fanns ingen väg. En gång 
per månad kom en stor regeringsmo-
torbåt med förnödenheter och post från 
Mwanza. Med alla stopp på vägen för 
lastning och lossning tog resan två dagar. 

Jons far var erfaren jägare och jagade 
mycket, både för familjens försörjning 
och till arbetsstyrkan och kringboende. 
Tillgången på mark var stor så befolkning-
en på halvön växte snabbt och med det 
möjligheter att köpa jordbruksprodukter.

Även på missionen anlades grönsaks- 
och fruktodlingar. Jon började själv som 
ung pojke att jaga, fiska och odla grönsa-
ker och lärde sig mycket om naturen.

Som 13-åring reste han själv med en 
grupp skolelever med båt och tåg till 
AIM: s internatskola Kijabe i Kenya. Efter 
studier i USA och antropologarbete i Ama-

zonas återvände han som lärare 
till skolan i Kijabe. Jon introdu-
cerade naturkunskap på skolan 
och ordnade många utflykter 
för eleverna i naturkunskap. 

Han bildade familj och kom 
att arbeta med språk- och antro-
pologistudier hos Murlefolket i 
södra Sudan i 10 år. Murle hade 
då haft mycket lite kontakt med 
västerlänningar och statsmak-
ten. Slätten invid Piborfloden 

är snustorr med stora torksprickor under 
torrtiden och en oframkomlig lera ”black 
cotton soil” under regntiden så Mulefolket 
odlar mycket lite och flyttar under torrti-
den till träskområden med sin boskap. För 
Jon och hans familj fordrades det mycket 
god planering och uppfinningsrikedom 
för att klara försörjning. Inbördeskriget 
i Sudan tvingade dem att lämna Pibor 
1983. Men arbetet med att översätta Nya 
Testamentet till murlespråket fortsatte och 
avslutades i Kenya.

Familjen bor numera i USA men Jon 
är flera månader per år i Tanzania där 
han undervisar på Hougthon Collage 
Tanzania Semester nära Iringa.

Det märks att Jon är van att skriva, 
han berätttar lättflytande om sitt liv i 
Afrika men studieåren i USA, arbetet i 
Amazonas och numera i USA får vi inget 
veta om. Boken kompletteras med teck-
ningar och färgfoton varav en hel del från 
tidigt femtiotal.

Av en tillfällighet har jag just läst två 
böcker som mycket liknar varandra, mis-
sionärsbarn som vuxit upp under mycket 
enkla förhållanden, nära befolkningen och 
naturen och som de första skolåren under-
visats hemma för att så småningom kom-
ma till internatskolor. Allan Burmans bok 
1937 – 1955 från Nyamesiland och Jon 
Arensens något senare från Sukumaland. 
Mycket stora förändringar har skett se-
dan deras barndomsår, befolkningen och 
utbildningsnivån har ökat mycket starkt,.
Det finns en helt ny värld med infrastruk-
tur som man inte kunde drömma om då 
och båda skriver om skogar som vimlade 
av vilt.

Lars Asker

Drinking the Wind: Memoirs of an 
African Odyssey
Jon Arensen
Old Africa Books, Kijabe, Kenya �010
ISBN ���-����-��0�-�-3

drinking the Wind 

Med flygplanets hjälp hinner pojkarna 
besöka Mombasa för rättegång och för att 
få se de otroliga mängder tjuvjakts-”tro-
féer” som skeppas ut. 

De besöker Treetops i Aberdarebergen 
och Rubondo Island i södra Victoriasjön 
som då användes som en fristad för di-
verse djur från olika håll, bl.a. schimpan-
ser från Borås djurpark. På återvägen fly-
ger man över Serengeti, Ngorongoro och 
förbi Kilimanjaro.

Boken har illustrerats av tecknaren Pat 
Marriott. Tyvärr gör sig inte teckningar-
na så bra, hon använder en mycket mörk 
teknik och det enkla pocketbokpappret 
gör inte saken bättre.

Det hela känns lite gammaldags och 
var nog det till en del redan vid publice-
ringen, men böckerna sålde bra på sin tid. 
Den sista i serien, ”Artic Adventure” kom 
ut så sent som 1980, dvs. då willard var 
93 år gammal.

År 2006 såldes rättigheterna till 
willards böcker till det brittiska Fleming 
Literary Management som planerade 
fortsätta Adventureserien och de har även 
köpt TV-och 
filmrättighe-
terna.

willard skri-
ver enkelt och 
rappt, äventy-
ren kommer 
slag i slag, lite 
väl mycket 
på så kort tid 
i mitt tycke. 
Till sin hjälp 
förkortar han 
alla avstånd 
och förenklar 
resandet, det 
är aldrig några problem med exempelvis 
bränsle eller gränsövergångar.

När det gäller omsorg om naturen och 
djurskydd samt respekt för urinnevånare 
var willard före sin tid.

Lars Asker

Safari adventure
Willard Prince
Jonathan Cape Ltd 1���
Paperback Knigth Books Hodder and 
Stougthon, London 1��0
ISBN 0 3�0 13�00 X
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mer att svara för matartrafiken fram till 
Morogoro road. Som komplement pågår 
bussfilsarbetet på Marocko road fram till 
Bagamoyo road. 

Målsättningen är att arbetet ska vara 
klart till 2015 men tanzanierna är skep-
tiska. Fortsatta planer för DART inbe-
griper även Bagamoyo road, Pugu road 
och Kilwa road men då är vi inne på 
2020-talet. GK

Nya korruptionshärvor
Den politiska klassen skyr inga medel 
för att berika sig! TANESCO är alltid ett 
säkert kort att plocka pengar ifrån efter-
som företaget inte kan kollapsa och sta-
ten skjuter alltid till nya räddningspengar. 
Det pågår för närvarande flera undersök-
ningar för att kartlägga olika märkliga fall 
av anbud där MP:s och andra makthava-
re varit inblandade, hur företaget betalat 
överdrivna räkningar eller placerat arbe-
ten hos företag som inte uppfyllt kraven. 
Reservdelar importerade från UK till ett 
värde av 300 000 kr visade sig bestå av 
spik! Ett parti ledningsstolpar producera-

på Morogoro road och bekvämt ta sig in 
till centrum. I folkmun har trafiken fått 
namnet Mwakyembe efter ministern. GK

Snabbussar i Dar – DART
Arbetet med att införa snabbussar i 
Dar går vidare – DART. Arbetet längs 
Morogoro road fortsätter hela vägen från 
Ubungo in mot centrum. Det till bilister 
och matatus förtvivlan eftersom det ska-
par långa köer. Köer fullt i klass med kö-
erna i Nairobi!

När arbetet är klart ska två filer vara 
öppna för enbart bussar. Filerna ska 
vara avskilda från annan trafik och bus-
sarna ska snabbt förflytta sig mellan 
centrala Dar och Ubungo. Matatus kom-

Lokaltåg i Dar – Mwakyembe
Kommunikationsministern Mwakyembe 
annonserade i juli att lokaltågstrafik 
skulle starta i oktober. Det fanns en hel 
del skepsis om möjligheten att köra lo-
kaltåg. Vagnar och lok renoverades un-
der några månader. Det blev en månads 
försening men i november kom trafi-
ken igång. Trafiken går mellan Ubungo 
Maziwa och City center samt även mel-
lan TAZARA och Makanga. Det har bli-
vit mycket populärt och under rusnings-
trafik överfullt i vagnarna. Det finns även 
en vagn reserverad för elever! Fler vag-
nar håller på att renoveras och ska sättas 
in i trafik framöver. Särskilt boende från 
Ubungo, Mabibo etc. kan undvika kaoset 

Firande av självständighets
dagen i Göteborg
Kylan slog till i Göteborg och det knast-
rade under fötterna och isade i fingrarna 
för att ta sig ut mot festlokalen i Bellevue. 
Men hade festen varit utomhus hade snön 
smält och kylan skingrats av värmen från 
leenden, mat och dans. 

Ett 50-tal personer kom för att tillsam-
mans fira Tanzanias självständighets-
dag. Här fanns chansen att umgås för 
hela familjen med olika relationer till 
Tanzania. Festen arrangerades av Svetan 
tillsammans med Tanzaniaföreningen i 
Göteborg. Den tanzaniska maten spred 
dofter i rummet och var populär.

–Det är viktigt att vi har stunder där 
vi bara kan umgås, äta god mat, säger 
Fredrik Gladh, ordförande Svetan. –För 
många är det en chans att få närhet till 
sitt land, men det är också en möjlighet 
att vi får stärkt nätverk. Därför är det kul 
och viktigt att vi Svetan samarbetar med 
Tanzaniaföreningen för att anordna detta.

När dansgruppen Manongu drog igång 
ökade värmen ytterligare. En stor samling 
dansare gav allt med sång och dans. Med 
energi tog de sig an traditionella tanza-

niska danser. De följdes upp av sång av 
Floid Gumbo och dans med musik av DJ 
som leddes oss in natten.

Text och foto: FG
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de i Iringa transporterades till Mombasa 
och importerades tillbaka till Tanzania 
märkta Sydafrika. Undersökningar fort-
sätter och nye energiministern Muhongo 
utlovar räfst och rättning.

Allt detta sker medan TANESCO i 
princip är bankrutt och vill höja priserna 
för användarna med 155 %. EwURA ge-
nomför nu en undersökning om vilken ta-
riffnivå som är acceptabel. Dock har det 
under hösten inte varit någon ransonering 
utan förhållandevis stabil eltillgång i Dar. 

Media rapporterar regelbundet om 
olika fall av försnillningar av offentli-
ga medel. Det senaste är en uppgift att i 
Schweiziska banker finns konton med ett 
stort antal miljoner dollar undanstoppade. 
Schweiz har utlovat hjälp med arbetet 
att komma åt pengarna. Dock krävs att 
Tanzania tar fram namnen på vilka som 
har stoppat undan pengarna samt att det 
är illegalt enligt tanzanisk lag! Något som 
knappast kommer att ske, en åsikt som är 
vanlig bland allmänheten i Dar. Det posi-
tiva för närvarande är att en ny tid börjar 
göra sig gällande. Den växande medel-
klassen accepterar inte försnillningen av 
skattepengar utan kräver ansvar av myn-
digheterna. Och det är inte enbart oppo-
sitionen i Bunge som reagerar, utan även 
representanter i CCM har börjat höja rös-
ten. Media är i framkanten när det gäller 
kampen mot mutor och korruption. GK

Malariavaccin på gång (igen)
Malaria fortsätter att vara ett humanitärt 
och ekonomiskt problem för Tanzania. 
Visst har framsteg gjorts under senaste 
decenniet genom att behandlade myggnät 
distribuerats brett. Men fortsatt drabbar 
malaria omkring en miljon tanzanier om 
året och man beräknar att 600 000 per-
soner behandlas på sjukhus. Hur många 
gånger har det inte rapporterats om att 
forskarna tagit fram ett vaccin mot ma-
laria? Det går några år och sedan visar 
det sig att försöket misslyckats. Nu har, 
ett ännu mer lovande, vaccin testats och 
forskarna talar om ett genombrott. Det 
går under beteckning RTS,S. Tester har 
gjorts under en lång följd av år med po-
sitivt resultat. Spädbarn som vaccinerats 
löper klart mindre risk för malaria jäm-
fört med kontrollgrupper. Ifakara Health 
Institute som ligger i framkanten i mala-
riaforskningen ser mycket positivt på tes-
terna som genomförts fram till nivå tre. 

Man räknar med att vaccinet kan intro-
duceras i större skala 2014 och att wHO 
kommer att rekommendera vaccinet för 
allmänt bruk från 2015. Vaccinet blir ett 
viktigt medel tillsammans med myggnät 
för att bekämpa malaria. GK

MSD Sverige stödjer kampen 
mot mödradödlighet
Det svenska bolaget inom MSD, känt 
som Merck i USA och Kanada, har fat-
tat beslut om ett nytt bidrag för att fort-
sätta förbättra mödrahälsan i Tanzania. 
Bidraget går till World Lung Foundations 
Maternal Health Project och Professor 
Staffan Bergström på Karolinska Insti-
tutet, avdelningen för Global Hälsa, för 
att fortsätta kampen mot mödradödlighet 
i Tanzania. Bergström är redan idag känd 
över hela världen för sitt arbete att inrätta 
förlossningskliniker, utbilda barnmor-
skor och hälsovårdspersonal över hela 
Tanzania, även i otillgängliga områden, 
genom e-learning och avancerade tele-
komlösningar, som bland annat svenska 
företag bidrar med. Ambitionen är i lin-
je med FN:s millenniemål nr � att sänka 
mödradödligheten med 75 procent från 
1990 till 2015 och att alla mödrar ska 
ha tillgång till mödrahälsovård år 2015. 
MSD for Mothers är ett initiativ som lö-
per på 10 år till en kostnad av en halv 
miljard dollar och som syftar till att ska-
pa en värld där ingen kvinna behöver dö 
på grund av komplikationer vid graviditet 
och barnafödsel. Mer information finns 
på www.MSDforMothers.com.

Serengeti International Airport
Den tidigare så hett debatterade föreslag-
na vägen Arusha–Musoma genom norra 
delen av Serengeti har avklingat sedan 
det beslutats att istället låta vägen gå sö-
der om Serengeti.

Nu har ett nytt kontroversiellt projekt 
presenterats, en internationell flygplats i 
Mugumo angränsande Serengetiparken 
i nordväst. Det skulle innebära ett lyft 
för turistnäringen som nu är den näs-
ta största ”exportvaran” efter gruvnä-
ringen. Turister skull kunna flyga till 
Kilimanjaro, besöka Tarangire, Lake 
Manyara, Ngorongoro och Serengeti utan 
att behöva göra den långa dagsresan till-
baks till Kilimanjaroflygplatsen. 

Man hoppas också det skulle dra mer 
turister till Lake Victoriaområdet.

Planerna är redan långt framskrid-
na, man väntar nu bara på en miljökon-
sekvensrapport innan arbetena kan börja. 
Miljövänner med Friends of Serengeti i 
spetsen är mycket skeptiska och befarar 
att den stora biltrafiken en stor flygplats 
drar till sig och det stora antal männis-
kor som skulle flytta till Mugumo kom-
mer att innebära allvarliga störningar för 
Serengetis djurvärld.

Den amerikanska multimiljonären Paul 
Tudor Jones som äger den exklusiva fem-
stjärniga Sasakwa Hill Lodge i närheten, 
sägs stå bakom finansieringen.

Bråk om Ngorongoro

Ngorongoro är inte en Nationalpark utan 
en ”conservation area” där 64 000 mas-
sajer med boskap, turister och djur skall 
samsas. Massajerna menar att staten inte 
håller sin del av avtalet som förbjuder od-
ling i området men att man istället skall 
få (mat-)stöd av staten. Massajerna över-
ger alltmer sitt traditionella kosthåll och 
vill numera ha majsmjöl, potatis, bönor, 
grönsaker och frukt m.m.

De vill också ha tre representanter i 
styrelsen för området istället för som nu 
bara en och vill att arbeten inom turistnä-
ringen i första hand skall gå till dem som 
bor i området.

De känner sig också förbisedda när det 
gäller statlig service i form av skolor och 
sjukvård m.m.

Om inte deras krav beaktas hotar de 
med att ta över Ngorongoro.

Skatteindrivningen förbättras
Skattemyndigheten har genomfört en 
mängd förbättringar och effektivisering 
av sina rutiner med vars hjälp man för-
väntar sig ökning med 16 % i skatteintäk-
ter under innevarande bokföringsår.

Dvs. från 4.2 $ till 4,9 $ miljarder.



Petra Szabo, barnboksförfattare och illustratör, hade 
under 2012 workshops tillsammans med John Kilaka 
i Rinkeby och på Lidingö samt i byarna i Tanzania vid 
Kilimanjaros sluttning. 

Under två veckor i september besökte jag tillsammans med den 
tanzaniska konstnären, barnboksförfattaren och sagoberätta-
ren John Kilaka barnen på Torsviks skola och Kvarnbyskolan. 
Klassrummen fylldes av skaparglädje och afrikansk bakgrunds-
musik.

Vi berättade våra sagor på både engelska och svenska, visade 
tanzanisk Tingatingakonst, berättade om konstartens tillkomst 
och om våra möten med barnen i Tanzania. 

Vi fotograferade, filmade och dokumenterade vårt gemensam-
ma arbete. Medan John tillsammans med fyra till sex barn i taget 
skapade stora konstverk i akryl hjälpte jag tillsammans med lä-
rarna de övriga barnen i klassen att måla egna Tingatingabilder.

Stora och små vackra färgrika tavlor i den tanzaniska konst-
stilen blev resultatet av vårt gemensamma Skapande Skola-pro-
jekt ”Mångfald i Bildundervisningen”.

Jag och John träffades 2010 på bokmässan i Göteborg. Årets 
tema var Afrika och John Kilaka tillsammans med andra afri-
kanska författare och illustratörer deltog i seminarier och höll 
workshops. John hade kommit ut med boken ”Förtrollat frukt”, 
som är hans tredje bilderbok på svenska. Han hade workshop 
med barnen på Barnens torg där jag signerade min nyutkomna 
bok ”Karibu, välkomna till min by”. Boken handlar om barnens 
liv i Tanzania nära berget Kilimanjaro. Jag berättade för John 
att jag snart skulle besöka barnen i byarna runt Moshi som min 
bok handlade om. ”Jag kommer”, sa John. Och verkligen, han 
kom med buss från Dar es Salaam och vi besökte en grundskola 

och ett barnhem i Marangu tillsammans. John berättade sagor 
och vi målade tillsammans med barnen.

Där fick vi idén att utöka vårt samarbete: vi skulle inte 
bara träffa barnen i Tanzania utan också i Sverige. Två sko-
lor i Stockholm sökte pengar för vårt Skapande Skola-projekt 
som beviljades av Kulturrådet. Med hjälp av Moshigruppen i 
Danderyds församling bjöd jag in John Kilaka till en vistelse i 
Danderyd och Stockholm i september 2012. John ställde ut sina 
bilder i konstgalleriet på Just Africa, han deltog på Afrikadagen 
i Bagarmossen och träffade sina läsare i den internationella 
barnbokhandeln Bokspindeln i Stockholm. Vi besökte Vivlio 
förlag på Lidingö där vi planerar att ge ut en bok tillsammans, 
en bilderbok om en sagoberättare. Och så höll vi workshops i 
två skolor. Vi hade fullt upp under hela vistelsen.

Moshigruppen i Danderyds församling har startat ett nytt 
projekt: Reading Club. Visionen är att barnen ska få ta del av 
böcker, detta för att främja barnens språkutveckling, fantasi och 
kreativitet. Vi hoppas att det i förlängningen ska leda till att fler 
barn går vidare till högre utbildning för att skapa förutsättningar 
till ett bättre liv. Reading Club realiseras bland annat i form av 
workshops på grundskolor och förskolor. John Kilaka har redan 
två gånger veckovis besökt skolor i byarna runt Moshi som be-
stod av sagoberättande och skapande verkstad. I slutet av april 
i år kommer han tillbaka till Sverige och då blir det bland annat 
fler gemensamma workshops i Rinkeby.

Petra Szabo
Foto: Birgitta Enström

Länkar: <www.petraszabo.se>, <www.kilaka.org>.
Youtube filmclip från våra möten med barnen i Sverige och 
Tanzania: <www.youtube.com/user/petrasz1>.

ett samarbete  
från kontinent till kontinent 

Den 27–28 april ordnas en workshop samt vernissage med John Kilaka i Danderyds nya församlingshus bredvid kyrkan.  
Församlingarna i Danderyd, Ed, Spånga och Österåker-Östra Ryd anordnar under hela april utställningar av Tingatingatavlor. 

John Kilaka och 
Petra Szabo 
tillsammans 
med klass fem i 
Kvarnbyskolan.


