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J. Bergsten och J. Andersson

1/03 Lake Victoria med kringområde
2/03 Kilimanjaro
3/03 Stödorganisationer, Tingatinga
4/03 Urbanisering
1/04 Lokala språk och kulturer
2/04 Musik
3/04 Gruvnäringen
4/04 HIV / AIDS
1/05 Resor, turism
2/05 Forskning
3/05 Konst och kultur
4/05 Demokrati och utveckling
1/06 Lake Victoria, ny regering mm
2/06 Alkohol
3/06 Kvinnors villkor
4/06 Utbildning
1/07 Swahilikulturen
2/07 Jordbruk
3/07 Investeringspolitik mm
4/07 Flyktingar
1/08 Tumaini, snidade dörrar mm

2/08 Bildkonst
3/08 Kina, NAI, Zanzibar mm
4/08 Makondeskulptur, Kina, WIOMSA
1/09 SVETAN 40 ÅR
2/09 Parlör, politiska makten, slaveri
3/09 Biståndshist., Tumaini, livshist.
4/09 Klimat och energi
1/10 Musik
2/10 Kibaha Education Center
3/10 Hälsa
4/10 Litteratur
1/11 Ungdom, Karagwe, ELCT mm
2/11 Hållbar utveckling
3/11 MV Liemba, forskarnätverk mm
4/11 Flora och Fauna
1/12 Självständigheten 50 år
2/12 Joha trust & Mama Barbro mm
3/12 Mänskliga rättigheter
4/12 Företagsamhet
1/13 Kvinnliga förebilder
2/13 John Kilaka, Karagwe 30 år mm

Omslagsfoto: Första raden fr.v.: Tanzanias ambassadör 
Muhammed Mwinyi Haji Mzale, Nyamko Sabuni f.d. inte-
grationsminister, Betty Sang gift med Kenyas ambassadör 
Joseph Sang, Henri Mbayahe Ndungo – Chargé d’Affaires 
på Demokratiska republiken Kongo.     Fotograf: Lars Asker

Hej!

Vi i Svetans styrelse startar hös-
ten med ett styrelsemöte 7–8 
september där vi ska dra upp 
linjerna för Svetans arbete un-
der resten av året, nästa år och 
även börja fundera på framti-
den. Vilken roll kan Svetan ha 
de kommande åren för tanza-
niaintresserade i Sverige och för 
den östafrikanska diasporan? 

Något vi ordförande ofta fun-
derar på är hur man kan ta till-
vara på det enorma intresse för 
Tanzania och den stora erfaren-

-
re och kortare vistelser i landet. 

-
serade att bli aktiva i Svetan? 
Mycket av arbetet koncentreras 
just nu kring styrelsen, men det 

ha en levande medlemsverk-
samhet och aktiva lokalfören-
ingar. Kan vi också samarbeta 
med andra föreningar som arbe-
tar kring liknande frågor i östa-
frikanska regionen? 

Det är alltid mycket pappers-
arbete och administration som 
tar tid i föreningar och när man 
driver projekt, mycket tid se-
dan årsmötet har lagts på att få 
ordning på alla rutiner för oss 
nya ordföranden. Nu hoppas 
vi på att få mer tid för övriga 
verksamheten och för visioner! 
Ytterligare ett arbete som lig-
ger framför oss är att uppda-
tera Svetans webbplats. Har du 
synpunkter på den och hur den 
kan se ut, eller andra idéer för 
Svetans framtida arbete? 

Hör av dig till styrelsen på 
svetan@svetan.org.

Med hopp om en solig höst!

Johanna Andersson 
 Johanna Bergsten 
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The history of Swahili

origin of Swahili, lived near Tana River 
in South-Eastern Kenya; they lived in 
the Northern valleys in the regions of 
Shupate and Shungwaya. The languages 
they spoke had Bantu roots. According to 
changes in family dynamics and dwelling 
patterns, and the need for work, pronun-
ciations of these people started to differ. 
Resultantly, there also appeared differ-
ent dialects, among them, Kiunguja (the 
dialect spoken on Zanzibar), Kipemba 

(the dialect spoken along the Northern 
coast of Kenya and also on the cluster of 
the Southern Somali Islands, which in-
clude Chula, Koyama, etc), Kingazija/
Shikomoro (the dialect spoken on 
Ngazija and the Comoros Islands as a 
whole) and Kimvita (the dialect spoken 
in and around Mombasa).

The arrival of the Arabs in the 10th 

Century A.D. merged these languages 
together. The Arabs called the mixture 
of those languages ‘sawaheli’ mean-
ing “the language of the coastal people” 
and starting from that time, the Swahili 
vocabulary would grow rapidly, albe-
it the structure and morphology of the 
Swahili words did not get affected. The 
Arab ruling also brought about contact 
between the coastal and inland ethnici-
ties. Too what is more, the spread of the 
Islam Religion contributed to the growth 
of Swahili. The epic poems of Fumo 
Liyongo and Rasi L’ghuli were written 
in Swahili. In its growth history, Swahili 
has taken on many vocabularies from, 
among others, Portuguese (leso = a wrap-
around material liked by East African 
women, gereza = prison, pesa = mon-
ey); the Shiraz, (achari = chutney, seri-
kali = government, diwani = councilor/
elder, sheha = chief/headman); English 
(baiskeli = bicycle, basi = bus, penseli 
= pencil, koti = coat); German (shule = 
school, hela = money). The missionaries 
also helped, considerably, with the spread 
of Swahili and the first dictionaries were 
compiled and standardized by them. 

Following the expansion of trade and 
businesses and people moving from 

coastal to inland/upcountry areas, par-
ticularly in the 19th Century, the language 
continued to grow. Today the language 
is spoken in Tanzania, Uganda, Burundi 
Congo, Rwanda, Mozambique and else-
where. Because Zanzibar was an impor-
tant centre of culture and trade, the dia-
lect spoken there, Kiunguja, was adapted 
to be the standard one.

Many discussions, colloquiums/sym-
posiums and workshops are held for the 
purposes of evaluating the Swahili lan-
guage; it is done not only regarding the 

state of the grammar, but also to evalu-
ate the ability/possibility to raise the lan-
guage, to a level, where it will serve the 
need for the development of science and 
technology.

To this day, this dialect has remained as 
a sign of the goodness of the use of the 
Swahili language. Great efforts are being 
made to ensure that Swahili will be used 
at all levels of education, all the way to 
the university. 

Foto: Osoro Ondusye

Swahili Day 15 juni 2013 berättade Mr Osore Ondusye 
från Tanzanias ambassad kortfattat om swahilins historia. Anförandet 
presenteras i sin helhet nedan.
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Pensionerade professor Muhammed 
Lodhi från Uppsala gav exempel på ti-
diga låneord i swahili, inklusive från 
sanskrit, och tidiga handelskontakter. På 
Zanzibar har 500 romerska mynt hittats 
och i Australien har 1300-talsmynt från 
Östafrika hittats. Ett annat exempel på 
handelsförbindelser som få känner till är 
att sten från Östafrika ingår i det indiska 
praktbygget Taj Mahal. 

Ordspråk
 Imma Andersson och Eva Löfgren gav 
oss exempel och jämförelser på ordspråk 
och lät oss försöka fylla i slutet på några 
ordspråk på swahili.

Imma berättade också om Watatu som 
importerar khangor och om swahili-par-
lören hon och Karin Zetterqvist gett ut 
och som nu kommer i en andra upplaga.

Lyrik
Ahmed Faris från Uppsala framförde ett 
långt poem i traditionell stil. Ahmeds 
barnbarn vill ständigt höra sagor. Boken 
Grodan och främlingen handlar om främ-
lingskap och utanförskap och gav inspi-
ration till ”Chura na mgeni asiejulikana” 
Grodan och den okända gästen. 

Vi skulle gärna presenterat en översätt-
ning men att översätta swahilipoem är 
mycket svårt. Se vidare sidan 6.

Kenyanen Tarus Wainaina framförde 
ett poem av mera modernt snitt i rappstil 
om livet i storstaden.

Konstnären Andrew Dudley Mlinga 
uppträdde som stå-upp-komiker med ett 
inslag som i mitt tycke inte riktigt pas-
sade in i sammanhanget.

Den planerade modevisningen och 
barnshowen utgick på grund av tidsbrist 
för att folk skulle få tid att prata med var-
andra och dansa till Vumbi Dekula Band 
innan tidig kväll då det hela avlutades ef-
ter en intensiv och givande dag.

Bild och text: Lars Asker

-
tet som missionärsbarn i Nzega höll 
ihop det ambitiösa programmet. Hans 
Kinyamesinamn Shija, med betydelsen 
”han som kommer efter tvillingfödsel 
och lägger allt tillrätta”, har som bak-
grund att tvillingfödslar förde olycka och 
sorg med sig, det var svårt att föda upp 
två nyfödda och ofta överlevde bara den 
ena.

Tanzanias ambassadör Muhammed 
Mwinyi Haji Mzale höll öppningstalet. 
Bland annat förklarade han att det inte 
var sed att bjuda in folk och sedan ta be-
talt för maten. Därför var det fritt fram 
att smaka sig fram från det fyra borden 
med mat från Tanzania, Kenya, Rwanda 
och Kongo. Kongo överraskade med att 

minnas ha fått på någon Östafrikafest i 
Sverige tidigare. 

Ett sextiotal personer deltog, tråkigt 
nog med dålig efterlevnad av önskemålet 
om ”Östafrikansk klädsel”. Till den av-
slutande dansen till levande musik ström-
mande det till mera folk. 

 
första identitet”
Förra integrationsminstern Nyamko Sabuni 
var huvudtalare. Hon ursäktade sin då-
liga swahili och talade på svenska. Det 
var nog blygsamt i överkant eftersom 

-
tingar från Kongo som när hon föddes 
bodde i Burundi men Sabuni växte upp 
i Tanzania. ”Swahili var min första iden-
titet”. Swahili är även det gemensamma 
språket i hennes stora släkt utspridd i 
världen. Hon skulle gärna se swahili som 
enande nationalspråk i det språkförbist-
rade Kongo och önskar att OAU skulle 
göra mer för att sprida användningen av 
swahili. Sabuni talade mycket om inte-
gration och kluvenheten som främling 
både i Sverige och i Östafrika.

Swahilidag

Hazze Shija Sandström höll ihop pro-
grammet och presenterade de medver-
kande.

Pilau, sallad och sambusa ingick natur-
ligtvis i det riktiga utbudet av mat från 
Östafrika.

Tarus Wainaina  framförde en dikt om det 
hårda livet i storstaden.

Dagen avslutades med livlig dans till le-
vande dansvänlig musik av ett förstärkt 
Vumbi Dekula Band.
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Eva Löfgren, Imma Andersson och Nyamko Sabuni.

Bland annat hade Tanzanias ambassad ett bord med information om Tanzania där även Habari fanns med. Broschyrerna om natio-
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Fadhili Williams från Kenya spelade in 
Malaika 1959. Därefter har många andra 
gjort inspelningar med den såsom Miriam 
Makeba, Harry Belafonte, Angelique 
Kidjo och även den svenska gruppen Hep 
Stars hade en hit med Malaika 1967. Tills 
helt nyligen tog man för givet att det var 
Fadhili Williams som var upphovsman-
nen till texten. Han tjänade mycket roy-
alty på sina inspelningar. Men 1986 pre-
senterade Sunday News i Tanzania en 
sensationell artikel. Ett hundratal äldre 
tanzanianer hävdade samfällt att det var 
en viss Adam Salim som skrivit sången. 
Några erbjöd sig att visa tidningen huset 
i Moshi där han bodde. 70-årige Adam 
Salim var en väderbiten, fattig man som 
bodde tillsammans med sin andra hus-
tru. Visst var det han som skrivit Malaika 
i början av 1945 till sin älskade Halima 
binti Ramadhani Maruwa, sa han. Båda 
deras föräldrar var emot deras förhållan-
de. I sin sorg över att inte få gifta sig med 
Halima skrev Adam Malaika på en vari-
ant av en traditionell swahilimelodi från 
Tanga. Adam spelade in den på Columbia 
East African Music Company omkring år 

inga skriftliga bevis. Halima gifte sig 

Mysteriet med Malaika
Malaika

med en rik man men skiljde sig efter en 
tid. Hon försäkrar att Adam Salim kom-
ponerat Malaika till henne.

 
Lodhi kontakt med en poet och konstnär, 
Ustaad Mitu från Zanzibar, som sa att 
han kände både Adam Salim och Fadhili 
Williams. Enligt Ustaad Mitu fanns det 
en swahilisång med endast en vers som 
några sjömän brukade sjunga på en tradi-
tionell melodi från Tanga. I deras version 
hette den kärestan just Malaika.

Enligt Ustaad Miti hade Adam Salims 
originalsång endast två verser, den för-
sta och tredje enligt nedan. Andra versen 
skapade Adam Salim senare.

Malaika, nakupenda Malaika - 2
Nami nifanyeje, kijana mwenzio? 
Nashindwa na mali sina wee, ningekuoa Malaika - 2

Pesa zasumbua roho yangu - 2
Ningekuowa mwenyewe; ningekuowa dada! 
Nashindwa na mali sina wee, ningekuoa Malaika - 2

Kidege hukuwaza kidege - 2
Nami nifanyeje, kijana mwenzio 
Nashindwa na mali sina wee, ningekuoa Malaika - 2

Abdulaziz Lodhi
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Ahmed Faris från Uppsala skriver långa 
poem i traditionell swahilistil. Ahmeds 
barnbarn vill ständigt höra sagor. Boken 
Grodan och främlingen handlar om främ-
lingskap och utanförskap och gav in-
spiration till ”Chura na mgeni asiejuli-
kana”, Grodan och den okända gästen. 
Ordspråket ”Asiyekujua, hakuthamini” 
betyder Den som inte känner dig, hedrar 
dig inte.

Chura na mgeni asiyejulikana
(Grodan och den okända gästen)

Mgeni hajulikani
Na hema humo ndani
Ngruwe kabaini
Ni panja yu maluuni
kangia msituni
kapiga pasi kifani
kwa hasira mdomoni
nawaonya kwa ilani

Na humo ndani mwituni
Miti wetu wa ukingoni
Kafanya bao mwishoni
Panya you mbioni
Kasahiba sikizeni
kaukata huyo jinni
na benchi naye kabuni

i

Förra året presenterade Ahmed Faris ett 
poem i 25 verser om swahili ”Kiswahili 
watambaa kama kobe makini”.

Kiswahili watambaa kama kobe makini
(Swahilin går framåt lugnt och bestämt 
som sköldpaddan)

Kiswahili ulizaliwa Shungwaya pawani
ukatamba toka mwambao Somalini
na kuwupa wengi wa pwani na visiwani
hongera! Watamba kama kobe makini
kati ya watu wachache humo vijijini
kulekea Msumbaji kiamani
utamaduni rasmi wa uswahilini
la, huna dhamiri ya kurudi nymbani

För den som vill lära sig mer om swahi-
lipoesi och swahilikultur rekommenderas 
Jan Knapperts bok Four Centuries of 
Swahili Vers: A literary history and an-
thology.

Knappert ger en mycket god bakgrund 
till swahilipoesi. För att förstå den behö-
ver man vara insatt i språkets historia och 
swahilikulturen uppkomst och utveck-
ling och den mycket starka påverkan av 
Islam. Islam är inte bara är en religion 
utan ett system och rättesnöre för indivi-
den, familj och staten som gör det svårt 
för västerlänningar att förstå.

Bland annat påpekar han skillnaden 
mellan islamisering, som historiskt är 
mycket stark, och arabisering som är be-
tydligt mindre än vad många tror.

Exempelvis är arabiskt diktning sedelä-
rande och upplysande och saknar episka 

Rimmönstren är snarare inspirerade från 
Persien än Arabien. Kvinnans ställning i 
swahilikulturen är betydligt starkare än i 
den arabiska osv.

Poesi

Swahililingvisten Abdulaziz Lodhi, nu-
mera pensionerad från Uppsala universi-
tet, har förutom en mängd vetenskapliga 
skrifter och lexikon även skrivit dikter.
I ett förord till en diktsamling skriver 
han om 

”Waimbaji wa Zamani wa Zanzibar”
Majoriteten av Zanzibars dikta-
re/sångare/dramaartister bodde i 
Mkunazini i Kijiweni som vi kallade 
”Kitovu cha Zanzibar” (Zanzibars 
Navel). I Kijiweni fanns också många 
lärda. I Mkunazini fanns ett 15-tal 
moskéer med madrassa, som var van-
liga skolor i förkolonial tid, men brit-
terna reducerade dem till ”koransko-
lor”!

Nedan en uppteckning Lodhi gjort av en 
sång han hört från sin mormor, mor och 
stora syster. Den lär ha gjorts omkring 
1914 av Bi Hawaa Sindhi till ett bröllop 
i Lodhis släkt på södra Zanzibar.

Enda mwanangu, mwari anakwenda!
(Gå mitt barn, vår jungfru lämnar oss!)

Enenda mwanagu wee, enenda,
Mwari karibu kutoka ndani!
Fanza haraka, fanza kunenda;
nenda hoko kwendea mwendoni!

Sikiza mwenetu nisikito,
wetu mwanamwari keshanyanga;
katoka Mwari wee, hana nzito,
unga yu tiyari kuutwanga!

Mwende hoyo Mwari kumchukuwa,
wende mwahi bila kungoja!
Mwari kwenda hendi, anakwendwa,
Nakujuza mwana pasi hoja!

Enenda mwanangu wee, enenda;
 juujuu Mwari anakwendwa!
Na mabarubaru mkagenda;
mwendee hoyo Mwari kuletwa!

Ahmed Faris 
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It gives me a great pleasure to stand here 
on behalf of my colleagues, the East 
African Ambassadors, to extend my sin-
cere thanks and gratitude to the organiz-
ers of this event, “Kiswahili Day”, for 
their thoughtful endeavor that has en-
able us to celebrate the success of our 
“Kiswahili” this day. 

In November 1961, Shaaban Robert, 
the most prominent Kiswahili author of 
all time, delivered a famous lecture at 
Makerere University in Uganda, where he 
had envisaged Kiswahili to be a very im-
portant unifying force for Africa. In that 
lecture and indeed in his literary works 
such as his famous poem, “Kiswahili”, 
he had predicted that the language would 
gradually turn into a Pan-African means 
of communication. We can understand 
the optimism that Africans had during 
this period, but this was a bold statement 
to make, at a time when Africa intellec-
tual society was almost entirely either 
British, French or Portuguese oriented. 
Besides, although Kiswahili was spoken 
outside of East Africa, it was just the lan-
guage of the East-African coast. Later 
on, other African intellectuals, Sonyica 
(Nobel Prize winner) and others, made 
similar calls to take Kiswahili as the main 
language of communication between and 
amongst the African people. 

Alas! That Shaaban Robert’s prophecy 
-

lectuals was heeded.
 Who could have ever imagined that 

Mzee Jomo Kenyatta of Kenya and 
Mwalimu Julius Nyerere of Tanzania 
would actually use Kiswahili almost 
exclusively in most of their campaigns 
for their countries’ independence. For 
it is one thing to understand the poten-
tial that Kiswahili had in unifying peo-

-
dependence of Kenya and Tanganyika; 
but to actually use it for campaigning, 
in the region that was basically tribally 
fragmented, was not only extraordinari-
ly brave but also politically risky at the 
same time.

Not many years later we saw Tanzania 
hosting many liberation organiza-
tions from Mozambique, South Africa, 
Namibia, Angola etc., and Kiswahili as-
suming the role of the language of lib-
eration and consequently a Pan-African 
means of communication. Similarly the 
OAU liberation committee, which had its 
headquarters in Dar es Salaam, became a 
hub from where Kiswahili lessons of de-
liverance spread to liberate the continent. 

to their countries carrying the language 
with them.

In 1963, OAU charter declared 
that “The working languages of the 
Organization and all its institutions 
shall be, if possible, African languages, 
English, French, Arabic and Portuguese”. 
A number of subsequent Charters, Action 
Plans and Declarations that followed em-
phasized the need for using African lan-
guages in the OAU. At the AU Summit 
in July 2004, Kiswahili was used by 
Head of the States and Delegates from 
Tanzania, Kenya, Mozambique, Burundi, 
DRC, the Comoros, Rwanda and 
Uganda, almost declaring that time has 
come for the AU to incorporate Kiswahili 
as one of its working languages.

For a very long period, Tanzania host-
ed millions of refugees from the neigh-
boring countries of Congo, Rwanda, 
Burundi, and Uganda. This resulted in 
Kiswahili being taken by refugees, spe-
cially their offspring, as their language, 
back to their countries.

On the international level, there has al-
ways been strong interest in Kiswahili. 
A number of national and international 
radio stations such as the BBC World 
Service, Voice of America, Deutsche 
Welle radio, Voice of Russia, China 
Radio Internationals, Radio France 
International, Radio Cairo, Radio Sudan 
and Radio South Africa are broadcasting 
Kiswahili programs. For example, China 
Radio International Kiswahili broadcast, 
alone provides 17 hours of programming 
a day to about 100 million listeners in 
central and eastern Africa. Most of these 

Ambassador’s speech
Swahili Day

Mwinyi Haji Mzale ett inledningsanförande om Swahilins roll i ett historiskt 
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Kiswahili broadcasting radio has devel-
oped into comprehensive media, integrat-
ing SW, AM, overseas FM and online ra-
dios, supported by their respective web-
sites and blogs. 

We are also witnessing a great number 
of universities in USA, Europe, Japan, 
China, Russia etc. teaching Kiswahili as 
a subject. In USA alone, there are more 
than 100 universities that offer Kiswahili 
language courses. 

Certainly, Kiswahili has a very bright 
future as an international language. It is 
estimated that over 150 million people 
all over the world speak or can speak 
Kiswahili. And this is a very conserva-
tive estimate, because outside East Africa 

-
try like Democratic Republic of Congo, 
nearly half of the 66 million Congolese 

-
inces of Democratic Republic of Congo 
are Kiswahili speaking. Kiswahili is 
starting to rival Lingala as the most im-

portant natural language of Democratic 
Republic of Congo. Probably a quarter 
of the population of countries like Oman, 
Yemen and Somalia can speak Kiswahili. 
In Zambia, Mozambique and Malawi, 
the provinces that share boarders with 

Tanzania to help it in preparing a base for 
Kiswahili, and has already announced its 
intentions to make Kiswahili a second 
language in the near future.

Kiswahili is being incorporated into 
the current technology. Kiswahili’s com-
puter language is a reality and is offered 
in most search engines, such as Google 
and even social sites like Facebook.

How could Shaaban Robert be so cor-
rect in his prophecy! Who are these peo-
ple called Kiswahili speakers and where 
did they come from. How did they man-
age to preserve its entire linguistic struc-
ture and almost 50 percent of its language 
despite the interactions and direct expo-

sure to foreign culture and languages for 
more than 15 centuries. How did they 
manage to adopt the advanced Arabic 
scripture into their language without fall-
ing into the danger of being a pigeon lan-
guage? 

and archeological evidence to allow 
them to state exactly when and where 
Swahili culture or language emerged 
from. Nevertheless, it is assumed that 
Kiswahili speaking people have occupied 
the present territories, hugging the Indian 
Ocean since well before 9th century. Their 
language is a Bantu language of Niger-
Congo family and has a typical compli-
cated Bantu structure. So probably their 
ancestors came from those areas.

Before I conclude my remarks, let me 
mention some very few interesting fea-
tures of this language.

i. It is believed that of all Bantu 
languages, Kiswahili ranks third, next to 
Bemba and Luba in preserving its Bantu 
structure. Isn’t it wonderful!

ii. Kiswahili utilizes over 13 noun 
classes, the equivalence of a romance 
language having 13 genders {imagine 
that!}, with three noun classes devoted 
to different aspects of space and time. It 
uses the noun class system to express di-
minutive, demonizing and argumentative 
meanings. This is incredibly delicious.

iii. Although Kiswahili has utilized 
Arabic script into its literacy, it did so 
through scriptural improvements, some-
thing which colloquial Egyptian lan-
guage has failed to do for centuries de-
spite being an Arabic language.

logic of many other languages. For ex-
ample, it uses the word “defecate” to ex-
press precipitation of rain and believe me 
the Europeans colonialists often made the 
mistake of using the word “urinate” for 
that purpose.

v. Kiswahili can utilize its words 
to express allegorical expressions in its 
literature, poems, and traditional songs. It 
can tag two words that don’t go togeth-
er to express a completely different idea. 
Example: “sour honey” to mean “hard li-
quor”.

vi. Kiswahili represents an African 
world view quite different from that of a 
European language. For example, if you 
take an African story and write a novel in 
Kiswahili and then in English. Those two 
novels will not only taste different, smell 
different but also convey a different pic-
ture altogether. 

Foto: Ambassadören

–Vänta, vänta chaufför, herr Chakubanga ska stiga av (shuka = stiga av).
–Helt fel herr chaufför, jag har ingen ”shuka” (tyg som män sveper om sig), jag har 
långbyxor.
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vistiskt totalt annorlunda mot svenskan. 
En del är unga, vet inte riktigt vad de vill, 
kanske vill man resa runt i Östafrika. 

 –Jag tror att det är intressant att ha en 
”pik” i sitt CV. Swahili är en sådan pik 
som, visar att man vill något mer än bara 
det anglosaxiska; att man har ”expande-
rat” , säger Niklas Edenmyr.

Kurslitteraturen är offentlig för den 
som vill studera swahili på egen hand. 

-
hili av Peter M Wilson, som innehåller 
många övningar. 

Text och foto: 

Niklas Edenmyr, universitetsadjunkt i 
lingvistik, har tagit över efter professor 
Abdulaziz Y Lodhi, som har undervisat 
i swahili i många decennier på Uppsala 
universitetet. Han har också undervi-
sat Niklas, som säger att det var swa-

lingvistiska spåret och forskning om 
hadza. Ett litet språk som talas söder om 
Ngorongoro i Tanzania. Niklas undervi-
sar i swahili på halvtid.

–Abdulaziz är internationellt känd. 
Han har unika kulturella kunskaper. Det 
kan jag aldrig ta över, säger Niklas.

Istället har Niklas skapat ett eget upp-
lägg på swahilikurserna. Man kan välja 
två spår när man väljer kurser: språkspå-

A- och B-kurser. Inga på C- och D-nivå. 
Man kan inte heller ha swahili som hu-
vudämne i en examen.

Varför ska man läsa swahili? Vilken 
nytta har man av det?

–Nytta? funderar Niklas. Det represen-
terar Afrika och är det enda afrikanska 
språk som kan läsas på den här nivån. 

i Afrikanska unionen. Och språket spri-
der sig på den afrikanska kontinenten. I 
USA är swahili stort. Många afroameri-
kaner läser det.

Swahili har en historisk koppling till 
Sverige via missionärer och t.ex. FN-
insatsen i Kongo på 60-talet. En svensk 
lärobok i swahili kom ut 1964. 

Idag är det folk som ska arbeta i 
Östafrika eller som just kommit hem 
från ett arbete där, som studerar språket. 
Andra är bara språkintresserade i största 
allmänhet. Swahili är exotiskt och ling-

Swahili – en merit

det är att läsa swahili, säger Niklas 
Edenmyr, Uppsala universitet.

ifylld, säger Eva-Marie Ström som för-
svarar sin doktorsavhandling i dag lör-
dag. Genom egna beräkningar har hon 
kommit fram till att språket, som har låg 
status, talas av cirka 72.000 personer i 

Men eftersom barnen i området lär sig 
swahili som förstaspråk är ndengeleko 
hotat. Bara swahili och engelska får an-

-
farande inte träffat ett barn som kan prata 
ndengeleko, utöver att hälsa och säga lite 

är väldigt få. Det är en ganska dramatisk 
förändring eftersom det är en så stor be-
folkningsgrupp.

Eva-Marie Ström vet, eftersom hon fors-

somrar och sammanlagt i ett halvår. På 

grundutbildning i afrikanska språk, har 
hon intervjuat lokalbefolkningen. –Jag 
frågar ”Hur säger du sten? Stenar? En 
grå sten? En svart sten?” Och så analyse-
rar jag substantivformerna, hur man gör 
plural, böjer ett adjektiv och så betar man 
sig igenom språket. De får även berätta 
saker de varit om, traditionella sagor eller 
hur en maträtt tillagas. Allt spelas in.

Även om ndengeleko är känt sedan ti-
digare har det inte nedtecknats förrän nu. 
Eva-Marie Ström har fokuserat på att be-

Ndengeleko

Hotat språk kartlagt
skriva ljudläran. –Men jag har inte före-
slagit något skriftsystem. Det är en spe-
ciell process där man ska ha bymöten och 
få med sig alla.

TT: Hur ser de på språket själva? –Det är 

bra att det dokumenteras och tycker det 
är viktigt att kommande generationer vet 
mer om sitt språk. Men i nästa ögonblick 
använder de det inte. Exakt hur många 
språk som talas i världen i dag är omöj-

-
fråga om de ses som språk eller dialek-
ter. FN-organet Unesco räknar med drygt 
6.000 och att hälften av dem riskerar att 
försvinna till nästa sekelskifte. –Hotade 

Sverige. Man vet inte hur länge älvdalska 
eller målen runt norra Siljan kommer att 

/TT 2013-03-23
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Tidningskrönikan:
Budget 2013/2014 presenterad

stora förändringar. Om det genomförs blir Tanzania en renodlad federa

Transportbudgeten presenterad
Regeringen har avsatt 51 md/- till att få 

Ministeriet arbetar med att få investerare 
och driftbolag till Dars transportväsen. 
Man väntar offerter från 8 olika bolag. 
Transportminister Mwakyembe sade ock-
så att Air Tanzania nästa år kommer att 

på Sydafrika. Parlamentets utskott för in-
frastruktur menade emellertid att reger-

Dar, Songwe, Bukoba, Kigoma, Tabora, 
Shinyanga, Sumbawanga och Mtwara. 

Regeringen ska genom Tanzania Ports 
Authority (TPA) göra stora investeringar 
i hamnverksamhet. Bygget av en hamn 
i Bagamoyo har prioritet. Vidare har en 
förstudie slutförts för en hamn som ska ta 
hand om gods med järnväg till Uganda. 
17 maj – Daily News

Kvoten elever per lärare har förbättrats 
till 46, vilket närmar sig målet 40 elever/
lärare. Regeringen avser fortsätta sin sats-
ning på rekrytering av lärare så att målet 
kan nås. 22 maj – Daily News 

Mtwara skakades åter av kravaller när po-

och ärkebiskop Lebulu invigde en ny kyr-
ka. 6 maj – Citizen

Man åtalad för kyrkobombning
Motorcykeltaxiägaren Victor Ambrose 
ställs inför rätta för sin roll vid bomb-
attacken mot en kyrka i Arusha. Han 
är hittills den ende att åtalas av de tolv 
som ursprungligen arresterades. Tre från 
Arabemiraten och en från Saudiarabien 
har friats då man fastställt att de inte hade 
något att göra med attacken. 
14 maj – Citizen

Regeringen håller fast vid att gruvföre-
tagen ska betala 30 procent företagsskatt 
trots en del protester. Africa Progress 
Report tar upp skatteplanering, hemliga 

hindrar Afrika från att dra nytta av gruv-

Annan, Nigerias Olusegun Obasanjo och 

vinster till skatteparadisen kostar Afrika 
38 miljarder dollar om året, dubbelt så 
mycket som biståndet. 
15 maj – Daily News

I regionen Dar es Salaam fanns 5.580 
barn som levde och arbetade på gator-
na i juni 2012 enligt en undersökning 
av Hälsoministeriet i samarbete med 
UNICEF. Av gatubarnen var 81 procent 
pojkar. 16 maj – Guardian

Tanzania kommer inom fem år att bli 
Afrikas ledande nickelproducent med en 
produktion på över 80.000 ton. För närva-
rande är Sydafrika störst i Afrika följt av 
Botswana. I Tanzania pågår förstudier på 
tre platser. 2 maj – Business Week

Lägst betalda får lättnader
Landets arbetare har enligt president 
Kikwete anledning att le idag eftersom 
PAYE-skatten (Pay as You Earn) ska 
minskas. Sänkningen blir dock inte så 
stor som arbetarnas organisationer öns-
kat. PAYE har redan sänkts från 18 pro-
cent 2007 till 14 procent under budgetåret 
2010/2011. 2 maj – Daily News

Arresterade för albinobrott
Polisen i Rukwa har arresterat nio per-
soner som anklagas för att ha huggit 
av vänstra handen på nioåriga albinon 
Mwigulu Matonange. De arresterades 
när de försökte sälja handen för mer än 
600 m/-. Man har inrättat en särskild en-
het inom polisen för brott mot albinos. 
4 maj – Daily News

Arushakyrka bombas
Polisen har anhållit två tanzanier och fyra 
utlänningar efter söndagens bombattack 
mot en kyrka i Arusha. Attacken dödade 
två och skadade omkring 60. 20-åriga 
Victor Ambrose är en av de som anhållits, 
han ska ha slängt en bomb in i en folk-
samling när Vatikanens envoyé i Tanzania 

Harrison Mwakyembe presenterar sats-
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md/- i parlamentet. Nästan alla hade in-
vändningar och krävde att budgeten skul-
le ökas. Vattenbrist är ett gigantiskt pro-
blem nästan överallt i landet. 
14 juni – Daily News

Budgetförslaget på 18,2 bn/- innebär en 
ökning med 17 procent jämfört med för-
ra året. Den är inriktad på ekonomisk 
tillväxt, minskat budgetunderskott och 
ökad indrivning av skatter och avgifter. 
Regeringen avser öka inkomsterna med 
20 % genom förbättrad skatteindriv-
ning och kontroll över statens utgifter. 

Oppositionsledaren Freeman Mbowe 
från Chadema tyckte inte att budgetför-
slaget har tagit hänsyn till vanligt folk ef-
tersom man bl.a. höjer skatten på bräns-
le. Han kritiserade också budgeten för 
att inte fokusera på att minska utgifterna 
och för att inkomsterna från avgifter är 
för små. Hamadi Rashidi från CUF anser 
att budgetförslaget inte följt parlamentets  
rekommendationer. Bl.a. tar man bara 
in 3 millioner $ på 4G-licenser, medan 
Frankrike tar in över 690 millioner € och 
Kenya så mycket som 50 millioner $ för-
ra året. 14 juni – Guardian

Flygplatsen i Dar byggs ut
Julius Nyerere International Airport 
(JNIA) står inför en kraftig utbyggnad. 
Bland annat kommer en tredje terminal 
att byggas. 15 juni – Guardian

världscupen försvann efter förlust med 
4–2 mot mästarna från Elfenbenskusten i 
en match i Dar. Taifa Stars huvudtränare 
Kim Poulsen applåderade emellertid sina 
spelare för deras insats. Även om de för-
lorade, så var det mot Afrikas främsta lag. 
16 juni – SuperSport

Tanzania ska medverka i G8-ländernas 
initiativ att tillförsäkra de fattigaste 
länderna mer nytta av sina naturresur-
ser. Åtta länder ska ingå i partnerskap, 

Kommissionen ska höra Mtwaraborna 
om deras skepticism mot regeringens 
planer. Alla boende i Mtwara uppmanas 

polisen ihjäl minst 3 personer under oro-
ligheterna och skadade andra. Tanzanias 
Legal and Human Rights Centre (LHRC) 
påstår att 12 dog. 29 maj – Daily News

Premiärminister Pinda berömde Nigerias 
Dangote Cement som investerar 500 
miljoner $ i Tanzania när han var med 
och tog första spadtaget till Dangotes 
Mtwarafabrik. Pinda tackade företaget för 
att de lokaliserat fabriken till Mtwara. 
3 juni – AllAfrica

Konstitutionsförslag presenterat
Förslaget till ny konstitution innehåller 
stora förändringar i fråga om pressfri-
het, rätt till information och utbildning,  
kvinnlig representation och styrelse-
skick. Förslaget återinför en regering för 
Tanganyika – man har kommit fram till 
att 3 regeringar är bäst. Om förslaget an-
tas som planerat 26 april 2014 kommer 
Tanzania att klassas som en federal stat. 
Konstitutionen kommer att minska om-
rådena för federalt ansvar från 22 till 7: 
Konstitution, utrikes affärer, försvar och 
säkerhet, valuta, immigration, tull samt 
registrering av politiska partier. 

Förslaget slår fast att Högsta Dom-
stolen har sista ordet i tolkning av lagen 
inklusive konstitutionen. Pressfriheten 
och allmänhetens rätt att ta del av infor-
mation stärks. Vidare föreslår man 50 
procents representation för kvinnor i par-
lamentet  genom att man i varje valkrets 
väljer en kvinna och en man. Man före-
slår begränsning av parlamentarikernas 
tjänstgöring till tre perioder och ger miss-
nöjda väljare rätt att avsätta sina repre-
sentanter. Förslaget minskar också presi-
dentens makt väsentligt och antalet fede-
rala ministerier begränsas till 15. 
6 juni – Sabahi

Minister Maghembe med ansvar för vat-
tenfrågor måste ha blivit chockad av le-
damöternas reaktion när han presentera-
de sitt budgetförslag för 2013/14 på 398 

lisen ingrep mot hundratals demonstran-
ter som opponerade sig mot den tänkta 
53 mil långa gasledningen till Dar es 
Salaam. Enligt obekräftade uppgifter ska 
en polisman ha avlidit och dussintals per-
soner skadats. Upprorsmakarna ska mest 

hus, affärer och kontor. De använde dyna-
mit för att skada broar och andra anlägg-
ningar. 23 maj – Daily News

90 arresterade i Mtwara

Mtwara under protestkravaller mot gas-
ledningen. Polisen sköt tårgas sedan de-
monstranter förstört bron som förbinder 
Mtwara med Lindi, satt eld på ett tio-
tal hus och bränt ner ett antal regerings- 
och CCM-kontor, enligt inrikesminister 
Nchimbi.  26 maj – Sabahi

Efter att ha kämpat i sju år för sitt tradi-
tionella landområde har Barbaigerna i 
”Vilima-Vitatu” i Babatidistriktet vun-
nit i domstol över en fransk investerare. 
Domstolsutslaget ger dem rätt att åter-
vända till sina marker. Området Vilima-
Vitatu är en bred viltkorridor som kopp-
lar ihop Lake Manyara och Tarangire 
National Park och är en del av ekosyste-
met Tarangire-Manyara. 
27 maj – Daily News

Iringas katolske biskop Ngalalekumtwa 
säger att kristna och muslimer alltid har 
haft bra relationer i Tanzania och tror 
att den senaste tidens våld speglar in-
blandning utifrån. Han pekar på ”Abuja 
Declaration” från 1989 med uppmaning 
att göra hela Afrika muslimskt. 

Förutom bombningen av kyrkan i 
Arusha sköts en präst vid attacker mot 

hindra kristna från att bränna ner en mos-
ké. I oktober arresterade polisen 120 per-
soner sedan muslimer attackerat kyrkor i 
Dar es Salaam. 
27 maj – Catholic News Service

MP Charles Mwijage kommer att leda 

Maghembes vattenbudget förkastades av
en majoritet i parlamentet.

Inrikesminister Nchimbi: Riktigt att polis
och militär ingriper i Mtwara.

Pemiärminister Pinda nöjd med nigeri-
ansk cementfabrik i Mtwara.
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bl.a. Tanzania med Canada. Det hand-
lar t.ex. om mer information om företa-
gens försäljning genom att stärka kom-
munikationen mellan regering och bolag. 
Transparensen ska säkras genom stränga-
re lagstiftning för sektorn ”utländska fö-
retag”, t.ex. med lagar om öppnare redo-
visning som standard. 
17 juni – Daily News

Ännu en bomb i Arusha
Åtminstone fyra personer befaras ha om-
kommit och ett 40-tal skadats av en bomb 
vid ett möte organiserat av oppositions-
partiet Chadema i Arusha. Bomben släng-
des in i en stor folksamling vid 18-tiden 
när partiledare Freeman Mbowe var på 
väg att avsluta mötet. 17 juni – Guardian

Regeringen avser öppna 19 nya centra 
för biobekämpning av vattenhyacinterna 
i Victoriasjön. Man inför två typer av in-

– de äter alla hyacinter i sin väg. Sju cent-
ra som redan är igång har visat att meto-
den är effektiv. 22 juni – Guardian

Tangaregionen kan bli nästa medlem i 
klubben för olje- och gasproducenter om 
provborrningar i januari visar positiva re-
sultat. 23 juni – Daily News

Budgeten godkänd
Parlamentet godkände igår budgeten för 
2013/14 på 18,2 bn/-. Finansminister 
Mgimwa informerade om att beslut om 
utestående frågor som skatt på telekom-
munikation och beslut att ta bort väg-
skatten på motorcyklar (Bodaboda) och 
trehjulingar (Bajaj) kommer senare. 
Regeringen böjer sig inte för trycket att ta 
bort skattehöjningen på bensin och diesel. 
25 juni – Guardian

Sjukdom hotar majsodling
Jordbruksminister Chiza meddelar att 
landet drabbats av en sjukdom på majsen 
känd som Maize Lethal Necrosis Disease 
(MLND). Första gången iakttogs den i 
Rift Valley i Kenya i september 2011. En 
specialgrupp har gått igenom alla distrikt 
i landets norra delar och belagt förekom-

med mobilföretag för att kunna ge ser-
vice. Bara mellan 12 och 15 procent av 
landets 44 miljoner invånare har tillgång 
till bankservice och då främst i städer-
na. Chefen för Bank of Tanzania, Benno 
Ndulu, vill därför att de Östafrikanska re-
geringarna avstår från onödiga skatter på 
mobilservice. 1 juli – Daily News

Obama på statsbesök

mottagande av tusentals som kantade 
hans väg till Kikwetes residens när han 
inledde sitt statsbesök. Huvudämnet för 
resan var initiativet ”Power Africa” med 
mål att dubbla tillgången på el i Afrika. 
Ett nytt initiativ ”Trade Africa” presente-
rades också, för att öka handeln med start 
i East African Community. Afrika har 
några av världens starkast växande eko-
nomier sade Obama, men det måste bli 
enklare att göra affärer. Det tar för lång 
tid, kräver för många dokument och för 
mycket byråkrati. 2 juli – Sabahi

Den fjärde rundan licenser för olja och 
gas offshore kommer att inledas 25 ok-
tober under olje/gaskonferensen enligt 
Tanzania Petroleum Development Cor-
poration (TPDC). Budgivningen omfat-
tar djuphavets sedimentbassänger med  
sju block samt ett block i norra delen av 
Tanganyikasjön i den västra armen av 
East African Rift System. 
4 juli – Guardian

Regeringen har engagerat sig i ett pro-
gram för att utbilda och stödja småska-
lig gruvindustri meddelar State Mining 
Corporation (STAMICO). Utbildningen 
omfattar bl.a. vaskning, undersökning, 
gruvteknik och värdering av mineral. 
Brist på utbildning gör att de småskaliga 
gruvägarna slösar bort pengarna från de 
mineral de får fram istället för att inves-
tera i modern utrustning. 
8 juli – Daily News

Kondombrist i Rukwa ökar HIV
Läkare i Rukwaregionen har kopplat ök-
ningen av HIV/Aids i regionen till att ef-
terfrågan på kondomer är större än till-
gången p.g.a. försenade leveranser av 

sten av sjukdomen i regionerna Manyara, 
Simiyu, Mara, Arusha och Kilimanjaro. 
Sjukdomen sprids av insekter över långa 
sträckor, så risken för snabb spridning 
till många områden är överhängande. 
Regeringen genomför informationskam-
panjer riktade till allmänheten om hur 
man upptäcker sjukdomen och stoppar 
den. Föreskrifter införs, såsom förbud 
mot att transportera majs från drabbade 
områden till rena. Överträdelse bestraffas 
och majsen beslagtas och bränns på äga-
rens bekostnad. 27 juni – Guardian

Resolute Resources som drev guldgru-
va i Nzega i över 15 år betalade bolags-
skatt endast för de två sista åren i drift. 
Mark Bomani, ordförande för Tanzania 
Extractive Industry Transparency Ini-
tiative (TEITI), berättade att Barrick som 
är landets största gruvföretag har acku-
mulerade förluster på 1,3 md$ som de 
kan dra av innan de börjar betala skatt. 
Bomani fortsatte med att Geita Gold 
Mine och Tanzanite One Trading inte be-
talar någon skatt alls. Han uppmanar nu 
regeringen att med lagliga medel försöka 
få alla företag – utlandsägda som inhem-
ska – att betala skatt. 
29 juni – Daily News

Partiledaren för Civic United Front 
(CUF) Lipumba anklagar Tanzania 
People’s Defence Forces (TPDF) för 
att ha spöat upp sex partiföreträdare i 
Mtwara. De ska ha attackerats i onsdags 
då de var på väg till Mtwara för att sam-
la information om en påstådd våldtäkt 
av säkerhetsstyrkorna. De ska ha klätts 
av nakna och blivit slagna av militären. 
TPDF:s överste Mgawe och Mtwaras po-
lischef Sinzumwa förnekar anklagelserna. 
De sex från CUF åtalades vid en domstol 
i fredags på tre punkter för bl.a. provoka-
tion. 1 juli – Citizen

18 miljoner vuxna använder mobilte-
lefon för att skicka och ta emot pengar. 
Pengaöverföringar med mobilen hjälper 
en majoritet på landsbygden som inte 
har tillgång till banktjänster. Antalet kon-
ton för mobil har ökat dramatiskt till 28 
miljoner och nu ingår banker partnerskap 

Chademas Freeman Mbowe bombad.

Mark Bomani: Skärp lagstiftningen så att
även gruvbolag betalar skatt!

Chefen för BoT manar till måttliga avgifter 
på telekom för att inte störa betaltjänster.
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kondomer från Medical Store Department 
(MSD). Frekvensen har ökat från 4,9 pro-
cent år 2009/10 till 6,2 % år 2011/12, vil-
ket är över landets genomsnitt (5,7 %). Vi 
beställer 10.000 och får 1.000, säger den 
regionala HIV/Aids koordinatorn. Han ta-
lade till en grupp journalister som gjorde 
studiebesök till ett projekt kallat Tanzania 
Men as Equal Partners (TMEP) som ge-
nomförs av svenska RFSU i samarbete 
med Resource Oriented Development 
Initiative (RODI). 8 juli – Daily News

Singidas 100 MW vindkraftprojekt kom-
mer snart att generera ström till den na-
tionella huvudkraftledningen, efter att 
ha fått offentlig uppbackning av presi-
dent Barack Obama förra veckan. Han 
är en stark förespråkare för förnyelseba-
ra energikällor. Projektets initiativtagare 
Rashid Shamte välkomnar hans uppback-
ning. Projektet stöds redan av regeringen, 
TANESCO och Världsbanken. Det är 
resultatet av partnerskap med Aldwych 
International som har förbundit sig att 
utveckla 400 MW ren vindkraft i Kenya 
och Tanzania till en sammanlagd investe-
ringskostnad på 1,1 md$. 
9 juli – EA Business Week

Militär i Mtwara kritiseras
Tanzania Human Rights Defenders 
Coalition (THRDC) har anklagat Tan-
zania People’s Defence Force (TPDF) 
för brott mot mänskliga rättigheter i de-
ras arbete att upprätthålla ordningen i 
Mtwara. TPDF:s styrkor har använt över-
drivet våld och kvävt mötesfriheten och 
yttrandefriheten. Våld mot företrädare 
för media och aktivister förvägrar all-
mänheten dess rätt till information och 
målar ut Mtwara som mer fridfullt än det 
är. TPDF:s överste Mgawe förnekar an-
klagelserna och säger att soldaterna är i 
Mtwara för att upprätthålla säkerheten. 
10 juli – Guardian

The National Development Corporation 
(NDC) söker efter 500 m$ för att sät-
ta upp en fabrik för pottaska. Det skulle 

Presidenterna Kikwete och Obama vinkar glatt.

möjliggöra att exploatera en miljon ton 

en nyckelråvara vid tillverkningen av 
glas, kemikalier, tvål och rengörings-
medel. NDC tror att en sådan fabrik kan 
tjäna in 300 m$/år och skapa 500 jobb. 
Regeringen ska gå in med 49 procent 
av kapitalet genom NDC så snart man 
blir överens med ytterligare investerare. 
Aktivister motsätter sig dock planerna, 

-
pulationen i sjön och för turismen. 
16 juli – EA Business Week

Monetär union diskuteras
-

der är i Arusha för att diskutera fördju-
pad ekonomisk integration med fokus på 
ett förslag om gemensam valuta för hela 
kontinenten. AU:s statschefer har givit 
bankcheferna i uppdrag att försöka skapa 
en monetär union för Afrika som skulle 
innebära både en enda centralbank och en 
enda valuta. 18 juli – Daily News

Vattenministeriet planerar att investera 
1,4 bn/- under de kommande tre åren på 
att nå målen för vatten till landsbygdens 
folk. Det sker mot bakgrund av initiativet 
Big Result Now (BRN). Enligt ministe-
riet ska 10 byar i varje distrikt få vatten 
eller sin infrastruktur för vatten repare-
rad. För att uppnå detta och övriga vat-
tenprojekt har alla distriktschefer fått 
underteckna en förbindelse att genom-
föra programmet. 
Ministeriet tackar 
parlamentet för de 

-
sprungliga 389,4 md/- i budgeten. Nu 

därför blivit möjligt för pensionärer att 
återinträda i tjänst, och man avser anställa 

19 juli – Daily News

Kommission utreder Mtwaraanklagelser
Legal and Human Right Commission and 
Good Governance (se 29 maj) har skickat 
ett team för preliminära undersökningar 
i Mtwara med anledning av händelser 
som de betecknar som brott mot mänsk-
liga rättigheter. De har mottagit ett stort 
antal rapporter som antyder att det pågår 
brott mot rättigheterna i stor omfattning. 
Informationschefen uppmanar folk att 
använda sina mobiltelefoner för att rap-
portera alla incidenter genom att ringa ett 
alarmnummer. 21 juli – Daily News

Tanzaniska trupper kommer att fortsätta 
delta i fredsbevarande uppdrag trots tra-
gedin nyligen då sju soldater dödades se-
dan 36 soldater och poliser hamnat i ett 
bakhåll i Södra Sudan. President Kikwete 
meddelade detta när han ledde 100-tals 
människor som hedrade de fallna. Han sa 
vidare att fokus nu måste läggas på den 
fredsbevarande styrkans möjligheter att 
försvara sig. 23 juli – Daily News

President Kikwete har uppmanat tele-

och kommunikationsministerierna lösa 
det pågående grälet om 1.000/- i skatt 
på SIM-kort som infördes med regering-
ens budget för 2013/2014. Uppmaningen 
kom vid ett möte med ministeriernas 
toppar och representanter för Tanzania 
Telecommunications Company Limited 
(TTCL), Airtel, Vodacom, Tigo and 
Zantel. Han bad dem träffas och komma 
på ett sätt att täcka inkomstbortfallet på 
178 md/- om regeringen ska kunna accep-
tera att skatten slopas. 
24 juli – Daily News

Presidenterna Obama och Bush möttes i 
Dar i samband med en minnesceremoni 
för offren vid ambassadbombningen.
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vit större som språk sedan 1960-talet. På 
vilket sätt frågar jag.

swahili från grundskola upp till universi-
tetsnivå. I Tanzania pågår just nu en de-
batt om att använda swahili som språk 
parallellt med engelska efter primary 
school. Många forskare från Kenya och 
Tanzania har spridit språket utanför sina 
hemländer. Utöver detta tror jag att de 
kurser man kan läsa i swahili på olika 
universitet i Europa och USA betyder 
mycket för språkets utveckling liksom att 
få höra språket talas i exempelvis BBC. 

Det är både bra och dåligt att undervis-
ningen är uppdelad på två språk tycker 
Jackline Kiwara, elev på Kishumundu 
Secondary School. 

–Att enbart ha swahili i primary school 
är en nackdel tycker jag. En fördel kan-
ske kan vara att vi visar respekt för äldre 
tanzanier genom att prata swahili under 
tiden i primary school. När vi kommer 
till secondary school kan vi bara swahi-
li och det blir svårt för oss att förstå vad 
läraren säger eftersom allt plötsligt är på 

engelska. En fördel med att undervis-
ningen enbart är på engelska i secondary 
school visar sig nu när vi exempelvis är 
i Sverige. Det hjälper oss att kommuni-
cera.

Samwel Minja, elev på Kishumundu 
Secondary School har en åsikt som skil-
jer sig från övriga. Han tycker att det ska 
vara mer swahili i secondary school på 
bekostnad av engelskan.

–Om swahli skulle vara huvudspråket 
från primary school upp till universitets-
nivå skulle det få större betydelse inom 
utbildning, handel och andra sektorer.

Språkets förändring råder det delade 
meningar om. 

–Kiswahili kommer att spridas ef-
tersom det nu använts i East African 
Community. Språket kommer att expan-
dera och snart ta kontroll över andra afri-
kanska länder och över hela världen, sä-
ger Kaleb Kimambo. Han hoppas att det 
också kan innebära att märkning av varor 
och produkter ska ske på swahili i framti-
den. Samwel Minja menar att det inte blir 
så lätt.

–Idag är viktiga produkter som exem-
pelvis medicin skrivna på engelska. 

Avslutningsvis ber jag alla att titta i 
kristallkulan och se hur swahili kommer 
att användas i Tanzania år 2030. Vad ser 
de?

Tumainiel Makyara, rektor på Kidia 
Secondary School, börjar.

–Fler länder som Rwanda, Burundi och 
Demokratiska republiken Kongo kom-
mer att ha medborgare som talar swahili 

Martha Ngowi menar att språket inte 
kommer att spridas så mycket men för-
ändringen av ord och tillkomsten av nya 
ord kommer att öka.

–Media kommer säkert att använda 
swahili mer, tror hon.

Samwel Minja tror inte att alla i 
Östafrika kommer att prata swahli 2030.

–När du besöker Uganda, Rwanda, 
Burundi och Kenya pratar alla ”broken 
swahili”. Och när de politiska ledarna 
pratar med varandra är det inte alltid på 
swahili och under sessioner i parlamen-
ten blandar man engelska och swahili. 
Det är som om de inte vill prata swahili 
fullt ut.

Torbjörn Arzt

Vi börjar prata om sheng, slang på swa-
hili, som tanzanianska ungdomar använ-
der. Som lärare på ett svenskt gymnasi-
um är det roligt att höra slang i form av 
olika förstärkningsord. Jag får dagligen 
hör att datorn ”laggar”, att det är ”lökigt” 
i klassrummet och att något är ”fett bra” 
eller ”fett dåligt”. 

Martha Ngowi, elev på Kidia Sec-
ondary School, och Kaleb Kimambo, 
elev på Natiro Secondary School, menar 

kan betyda något för ungdomar men som 
efter ett tag kanske försvinner. Samma 
fenomen som i Sverige alltså.

–Ungdomar använder några ord just nu 
som många känner till och som verkligen 
inte kan användas av vuxna, exempelvis 
mshua = pappa, msela (wangu) = min 
vän, mshkaji (wangu) = min bästa vän, 
mzuka = bra och haina noma = inga pro-
blem. Det skulle bara vara konstigt om 
vuxna använde orden på det sätt som vi 
gör, säger Martha.

Ndesario Foya, rektor på Natiro 
Secondary School, menar att swahili bli-

Swahilins framtid 
Ett samtal med rektorer och elever

Elever från Danderyds gymnasium med sina utbytesstudenter från Tanzania. 
                   Fotograf: Anna Winroth
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”Lämna sheng åt biljettförsäljare på lo-
kalbussar, knarklangare, hopplösa hip-
hop-artister och dem som hoppat av sko-
lan.”

Så lät det i en krönika i tidningen 
The Standard efter att förläggarnas 
branschorganisation, Kenya Publishers’ 
Association, för några år sedan berät-
tade att de skulle börja publicera böcker 
på sheng. Attityden återspeglar den bild 
som många kenyaner har av sheng och 
dess talare: det är ett slumspråk som hör 
hemma i gettot.

Det var i Dandora och slumområ-
det Kibera som sheng uppstod omkring 
1970. Då var det – enligt den populära 

löst folk som använde språket. Ungdomar 
i de stora och trångbodda familjerna hit-
tade på nya ord för att kunna prata om 
sex, alkohol och droger utan att deras för-
äldrar skulle förstå. I dag ser det annor-

budskap på sheng, gospelsånger skrivs 
på slumspråket och till och med president 
Mwai Kibaki har smugit in sheng-ord i 
sina tal.

Hur gick det till? Hur kunde slumsprå-
ket bli ett maskrosbarn och ta sig ända 

-
tråd till shengs snabba spridning hittas i 

befolkas av en mängd olika folkgrupper 
med egna språk. Under den brittiska ko-
lonisationen av Kenya infördes engel-

introducerades i parlamentet 1974 av pre-
sidenten Jomo Kenyatta. Eftersom indel-
ningen i folkgrupper fortfarande är viktig 
är det många kenyaner som inte pratar 
vare sig engelska eller swahili under upp-
växten, utan det språk som talas av deras 
eget folk. I skolan får de sedan lära sig 
engelska och swahili. Konsekvensen har 
blivit att många kenyaner inte behärskar 

-
rum som sheng gör entré – en häxbrygd 
av främst swahili, engelska och olika 
folkspråk.

För alla de tusentals landsortsbor som 
-

ligt lättare att prata sheng än swahili eller 
-

anser även vissa språkvetare att sheng 
kan vara precis vad landet behöver.

Dickson Mwaneki, ung lingvist från 
Eldoret i Kenya, har skrivit sin magis-
teruppsats om sheng och menar att det 
är just i den enande kraften som språkets 

–Sheng kan få en enormt viktig roll i 
att ena människorna i Kenya. Sheng är 
folkets språk, swahili är för svårt, säger 
han.

Sheng följer samma grammatiska prin-
ciper som swahili, men orden förkortas 
ofta, och får vanligen någon av ändel-
serna -sh, -e, -i och -o. Gikomba, som 
är ett ortnamn på swahili, blir Gikosh. 
Mtoto, swahili för ’barn’, blir mtoi. Nya 
shengord, som inte baseras på bantu-
språk, får först en bantuändelse för att 
passa in i strukturen. Engelskans presi-

prezidenti, för att 
sedan förkortas och få den nya ändelsen 
-o: prezzo. Men den riktigt stora skillna-
den mellan sheng, engelska och swahili 

kan till exempel lånas in med en helt ny 
innebörd. Om man studerar hur mening-
en ’Min dator har gått sönder’ skrivs på 
swahili, engelska och sheng blir det tyd-
ligt hur sheng förändrar orden och mix-
ar de två andra språken. Sheng använder 
varken engelskans break down eller swa-
hilins imeharibika i betydelsen ’gå sön-
der’. I stället används ett annat engelskt 
ord, chew, med swahilins förstavelse 
ime-, imechew:

Swahili: Kompyuta yangu imeharibika
Engelska: My computer broke down
Sheng: Comp yangu imechew
I andra sammanhang kan ordet chew ha 

en annan betydelse på sheng, exempel-
vis ’vara full’. För dem som talar engel-
ska eller swahili blir det svårt att hänga 
med i svängarna, vilket är meningen med 

sheng. Betydelseförändringarna sker väl-
digt fort.

Den kenyanska hiphopscenen har haft 
enorm betydelse för spridningen och ut-
vecklingen av sheng. Rapparen Robert 
”Rawbar” Matumbai var medlem i den 
populära gruppen Kalamashaka, som 
tidigt skrev texter på sheng. Han de-
lar Dickson Mwanekis uppfattning om 
shengs dynamiska och snabbrörliga natur:

–Sheng har inga regler och kan inte lä-
ras ut i skolan. Vad som betyder något i 
dag kommer att betyda något helt annat 

-
na gör att det är mycket lättare att skriva 
på sheng. Jag hör ofta rim på gatan som 
inspirerar mig. Engelskan och swahilin 
känns inte som våra språk. Hiphopen blir 
mäktigare på sheng.

Många av shengorden är myntade av 
just hiphopartister. Det inte särskilt kläd-
samma smeknamnet på Kenyas huvud-
stad, Nairobbery, dök upp första gången 
i en hiphoplåt på sheng, och är nu ved-
ertaget. Många i det kenyanska etablisse-
manget ser en fara med sheng. Språkets 
enorma spridning påverkar swahilin, me-
nar de. Enligt Clara Momanyi, doktor i 
swahililitteratur vid Kenyatta university 

-
dersökningar om hur många som talar 
sheng, men majoriteten av landets ung-
domar använder det dagligen. Eftersom 
de unga utgör en så stor del av Kenyas 
befolkning är hennes gissning att hälften 
av landets invånare talar sheng.

på swahilin, anser Clara Momanyi. Sheng 
är inte ett eget språk, utan ett slangspråk 
som påverkat swahilins ordförråd, mor-
fologi och grammatik negativt. Elever 
presterar hemskt dåligt i språkämnen på 
grund av dessa störningar.

Clara Momanyi upplever att studen-

swahili, eftersom sheng påverkar både 
deras uttal och grammatik. Studenterna 
blandar omedvetet swahili och sheng, 
även när de skriver uppsatser och tentor.

ned den något.

Sheng förenar och delar Kenya
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–Lärarna har därför en tung uppgift, sä-
ger hon.

–Det är lönlöst att försöka kämpa 
emot. Sheng är en social rörelse som inte 
går att stoppa. Till och med mödrar pra-
tar med sina barn på sheng. Jag tror att 
de inom etablissemanget är rädda för att 
sheng kommer att förena folket, och att 
vi tillsammans kommer att få mer makt. 
Swahili är inte heller ett rent språk. Vem 
har gett dem rätten att bestämma hur vi 
ska tala? Att sheng blivit politiskt är tyd-

om att sheng i grund och botten är resul-
tatet av dålig språkpolitik. Utan ordent-
liga kunskaper i något språk har unga 
kenyaner tagit saken i egna händer och 
hittat ett sätt att kommunicera över folk-
gränserna.

Och frågan är om inte slaget redan är 
förlorat. Förra året höll Kenya en histo-
risk folkomröstning där man röstade om 
en ny grundlag. Inför omröstningen kun-
de man på webbplatsen shengnation.com 
läsa hela konstitutionsförslaget översatt 
till sheng. Från initiativtagarnas sida var 
detta ett försök att demokratisera omröst-
ningen och ge Kenyas unga väljare en 
chans att förstå vad de tog ställning till. 
Nätverket Sheng nations uppfattning är 
att sheng är nyckeln till de unga, och de 
är inte ensamma om att resonera på det 
sättet. Myndigheter använder sheng i 
kampanjer för att stävja hiv-spridningen, 
radio- och tv-kanaler sänder program på 
sheng och – som sagt – till och med pre-
sident Mwai Kibaki har tvingats använda 
det.

–Revolutionen har redan skett. Om du 
vill sälja något i dag, oavsett om det är ett 
politiskt budskap eller tvättmedel, måste 
du använda dig av sheng, säger Robert 
Matumba.
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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

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

Kunskap  Erfarenhet  Specialpriser (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

Många seriealbum skrivs på Sheng. I texten ovan ser man tydligt hur engelska och 
swahili blandas och förenklas. Mer på http://www.africandigitalart.com/contact/



sid 18—Habari 3/2013

–Ett tips från en lokal musikhandlare 
gjorde att jag begav mig till Linkoni vid 
Mombasakusten. Där blev jag bekant med 
en kvinna som hade en skivdistribution 
av kenyansk och tanzanisk vinyl fram till 
att CD-skivorna tog över i popularitet. 

-
gar på golvet i hennes hus. Vi det första 
mötet 2004 köpte jag bara några stycken 
skivor. Tre år senare köpte jag alla 25.000 
singlar. Några var repiga och gick inte att 
rädda medan andra var helt okey.

De kenyanska popgrupperna som talar 
luo spelade liquid soul och de som talar 
kikuyu spelade benga. De grupper som 
var från Tanzania däremot sjöng natur-
ligtvis enbart på swahili.

Att låtar på swahili dominerar menar 
Fredrik Larvik också framgår i presenta-
tionen av kenyansk och tanzanisk popu-
lärmusik på hans blogg Afro7. Vad bety-
der bloggen för dig?

–Mycket! Mitt huvudfokus med Afro7 
är att förutom att sälja singlar också 
upplysa om all bra musik som kom från 
Kenya och Tanzania under denna krea-
tiva period. Det har också länge varit 
strålkastarljus på musik från Västafrika. 
Folk från hela världen besöker hemsidan! 
Östafrikansk musik är just nu mycket hett 
i exempelvis Colombia som är ledande i 
Latinamerika vid sidan av Kuba när det 
gäller musik.

Det är bara en kvinnlig sångare på 
Kenya Specialsamlingen, Sophia Ben. 
Varför då?

–Det fanns en hel del kvinnor som 
sjöng, framförallt taarab, den traditio-
nella bröllopsmusiken från Tanzania 

Special, min anmärkning). Sophia Ben 
var ett undantag som en av få kvinnor un-
der perioden som musiken omfattar.

Med undantag av taarab är alla övriga 
musikstilar på Kenya Special – liquid 
soul, benga samt swahili afro -
de av den kongolesiska rumban, 1900-ta-

-
stil. Rumban sjöngs på lingala och den 
standardiserade swahili som fanns i DRC 
nyttjades inte nämnvärt bland kongoleser 
i Kinshasa. I de östra mineralrika provin-
serna Katanga, Shaba och Kasai talades 
dock shaba swahili, en kongolesiskt fär-
gad kiswahili.

Hur gick du tillväga när du i innerkon-
volutets textdel översatte textutdragen 
från swahili till engelska?

Kenya Special – östafrikansk musik 
från 70-talet

Selected African recor-
dings from the 1970s & 80s

singlar som denne hittade i ett hus i Mombasa 2007. En bortglömd musi

liquid soul, benga, swahili afrobeat  chakacha

Week End (1972) med sångerna:
”Tufurahia mandugu weekend eehhh/ Låt oss vara glada bröder över helgen eehh
Twaomba mcheze wimbo zote kwa fuhara/Vi uppmanar er att dansa till alla sånger 
med glädje
Nyumbani ya poromochwa/Hemmen är förstörda 
Mufurahi mufurahi mufurahi…/Be happy be happy be happy…”
Källa: Kenya Special—Selected East Africa Recording from the 1970s & 80s, 
Soundway Records (2013).
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–Swahili är inte min starka sida och 
mina kunskaper inskränker sig till ru-
dimentär turistswahili. Den kenyanska 
musikjournalisten Emmanuel Mwendwa 
gjorde därför merparten av översättning-
arna, liksom textutdragen. Det är många 
kärlekssånger och personliga dedikatio-
ner till okända kvinnor. Det är få politiskt 
laddade texter.

–Unga musiker i framförallt småstäder 

amerikansk hip hop som visas hela tiden 
i lokala TV-program och som gör dagens 
musikklimat i Tanzania mer likt USA.

–Afro70 intar en särställning som 
Tanzanias mest betydelsefulla grupp. 
Andra band med bakgrund i Tanzania 
som är med på Kenya Special är Daniel 
Owino Misiani, D.O Shirati Band och 
Orchestra Super Volcano.

“We welcome all patrons to have fun 
and enjoy dancing away to our songs re-
pertoire/ It´s our pleasure to entertain re-
vellers on the weekend outings.”

Inledningsmeningen översatt till eng-
elska som kickar igång Afro70:s låt 
Week End (1972) ger en känsla för vad 
de unga grabbarna i bandet från Dar es 
Salaam sjöng om! Afro70:s bandledare 
Patrick Balisidya, har enligt Emmanuel 
Mwendwa haft störst betydelse för 
Tanzanias populärmusik sedan 1970-ta-
let och var en levande legend vid sin död 
2004.

Lyssna vidare på Youtube och sjung 
med eller köp Kenya Special!

Afrikansk musik kan köpas t.ex. på 
www.sternsmusic.com.

Torbjörn Arzt

Sånger vi lärde oss som barn sitter oftast 
helgjutet kvar i minnet även som vuxna, 
själv minns jag de sånger som jag lärde 

-
ta kulturer och språkgrupper verkar ha 
barnsånger eller ramsor som lärs och leks 
ut med barn, men det är stor skillnad på 
hur tillgången ser ut mellan olika länder 
och språk. Sånger och ramsor har i alla 
tider lärts ut av äldre generationer, men 
nu tar många av oss det för givet att de 
också ska ingå i det övriga underhåll-
ningsutbudet. 

tillgång till inspelad musik och under-
hållning för barn, medan det på swahili är 

undantag! Sedan 2009 producerar Fnouk 
studios i Arusha skivor med barnsång-
er och barnsagor på swahili. Hittills har 
två skivor med barnsånger och fem olika 
ljudberättelser getts ut. Skivorna skapa-
des först med tanken att ge swahilitalan-
de barn som växer upp utanför Östafrika 
en möjlighet att ta del av sång- och sago-
traditioner. Med tiden har de också visat 
sig att de är sätt att dokumentera barn-
sångerna på eftersom att de inte har spe-
lats in tidigare. Barns glädje i att lära sig 
språk och stolthet över sin kultur ökar 

andra sätt att ta till sig språk och kultur 
på. Skaparna Sune Mushendwa och Meri 
Dandaki ser som sin idé att både skapa 
utbildningsmaterial men också att bevara 
den kulturskatt sångerna utgör.

På första skivan, Tuimbe Pamoja (Let’s 
-

sånger, som till exempel Simama kaa 
som jag lärde mig på min första swahi-
lilektion, medan den andra skivan är mer 
blandad och även innehåller Tanzanias 
nationalsång. Sjunger på inspelning-

Arusha. Just i dagarna kommer den tredje 
skivan ut Mapambio som är traditionella 
söndagsskolesånger. 

Vi alla mår bra av att sjunga och dansa!

Johanna Bergsten

På http://swahili4kids.com/
information om hur du kan köpa skivorna.

Swahili 4 Kids

Källor

 www.afro7.
net  samt e-postintervjuer med Fredrik 
Larvik och Emmanuel Mwendwa, keny-
ansk musikjournalist.
Andreas Hansen: Kenyas Special’s mu-
sical history lesson (24/7-2013). The 
Guardian.

: Kongo – En 
historia (2013), Natur och Kultur. 
Stockholm.
Jan Blommaert: Situating language 
rights: English and Swahili in Tanzania 
revisited (2005). Tilburg University. 

 av låttexten Week End 
gjordes av Diana Wanjiku Waruhiu.
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På platsen där National Museum 
ligger i Dar es Salaam har med 
stöd från Sida byggts ett kul-
turhus. Tengboms har genom 
Inger Thede som ansvarig arki-
tekt ritat huset och upphandlat 
ett kinesiskt byggföretag CRJE 
(Tanzania Railway Engineering 
Company) för att bygga det. 
Nu är det klart! Det ursprung-
liga muséet byggt 1938 res-
pektive 1964 i Botaniska Träd-
gården är nu moderniserat, påbyggt, 
tillbyggt och utrustat för modern han-
tering och utställning av museiföremå-
len. Dessutom är ett helt nytt kulturhus 
sammanbyggt med museet. Det är unikt 
i världen med ett museum och kultur-
hus i samma anläggning. Arbetet påbör-
jades 2002 genom workshops med tan-
zaniska kultureliten och museiexpertis, 
projekterades under 2003–2007 i samar-
bete med lokala konsulter, byggdes under 
2007–2011. Byggherre har varit National 
Museum genom director Paul Msemwa.

Kulturhuset har som vision att ”levan-
degöra tanzanisk historia och kultur och 
vara en folkets naturliga mötesplats för 

en träningslokal för dans, inspelningsstu-
dior där artister kan spela in egna produk-
tioner, ett galleri för konstutställningar, 
konstbutik samt kaféer och en restaurang 

-
tarrum, en konstverkstad samt en liten te-

-
tek/multimedialokal (där nu Korea bistått 
med böckerna) och konferenslokaler. På 
museet och kulturhuset arbetar idag ett 
40-tal personer, bland dem under senare 
tid även två bibliotekarier. Butik och res-
taurang drivs av privata entreprenörer. 
Diverse kulturevenemang som interna-
tionella och nationella dansuppvisningar, 
musiktävlingar, konstutställningar har 
ägt rum på Kulturhuset. Den första juli i 
år var presidenthustrun Michele Obama 
gäst i teatern för att åse Baba Watotos 
dansuppvisningar.

Kulturhuset kommer delvis att ersätta 
Nyumba ya Sanaa (konstens hus), som 

-
ralskulpturen som konstnären Llilonga 
gjort har nu tack vare ideella kraf-

Kulturhuset, som ett led i att samla tanza-
nisk konst till Kulturhuset. 

Byggnaderna är designade efter miljö-
vänliga kriterier och med lokala mate-
rial. Öppna verandor vetter mot Indiska 
Oceanen för att fånga in monsunen och 
havsbrisen genom botaniska trädgården. 
Byggnaderna är konstruerade för natur-
lig ventilation genom perforerade yttre 
väggskivor och invändiga håltagningar. 
De håller högsta standard när det gäller 
modern IT-teknik. Anläggningen har fått 
internationellt arkitekturpris Best buil-
ding 2009 i Hamburg, BEX 2009 un-
der rubriken ”Client Commitment and 
Technical Innovation”.

 Den 3 juni samlades ett 20-tal per-
soner, som åhört kallelsen, till konsti-
tuerande av en svensk stödförening för 
Kulturhuset Friends of the House of 
Culture i Tengboms lokaler vid Slussen 
i Stockholm, och diskuterade hur vi bäst 
skulle kunna stötta verksamheten i det 
nya kulturhuset. Efter det att Sida släppte 
kulturbiståndet 2006 har farhågor lyfts 

av byggnaderna och drift av verksamhe-
ten i anläggningen, inte minst Tanzanias 
intresse av att stötta detsamma. Tills för 
två år sedan har fokus varit att få bygg-
naderna klara med inredning, utrustning 
och utvändiga markarbeten. Nu gäller det 

verksamheten. Ansvariga för 
Kulturhuset är samma personer 
som ansvarar för museet, men 
det behövs förmodligen an-
dra former av ledarskap för att 
driva ett kulturhus. I Tanzania 

Kulturhuset som ”avsomnade” 
år 2008. Många lokala kulturar-
betare, NGO:er och företagare 
i Dar es Salaam har visat stort 
intresse av Kulturhuset och den 

nya verksamhetsledningen har uttryckt 
intresse av hjälp att styra upp detta på ett 
hållbart sätt. Ag Director General Mama 
E Maru och ag Director Mawazo är också 
intresserade av utbyteskontakter med an-
dra kulturhus i Afrika och Europa.

National Museum och House of 
Culture lyder under Ministry of Tourism 
and National Resources
ingen museistyrelse sedan den tidigare 
styrelsen avsatts. Ministern, generaldi-
rektören och museidirektören är utbytta. 
Den senare pensionerades i januari i år. 
Så kontinuiteten är bruten.

Nuvarande ambassadör Lennarth 
Hjelmåker deltog på mötet och oroa-
de sig litet för att Kulturhuset kunde bli 
”en vit elefant”, men lovade att stödja 
det i kontakter på högre nivå i Tanzania. 
Ambassaden är numer vår enda in-

-
dan Sida lade ner kulturbiståndet 2006. 
Stödföreningen kommer att ha en viktig 
roll i att stödja de lokalt ansvariga. De 
församlade hade många kreativa idéer 
till hur Kulturhuset skulle kunna fyllas 
med olika kulturaktiviteter. En interims-
styrelse valdes med Sten Rylander som 
ordförande, Inger Thede som vice ord-
förande, Hans Persson som sekreterare 
och Emma Sundberg Persson som kas-
sör. Det känns viktigt att även Svetan och 
Stödföreningen för Kulturhuset hittar bra 
samarbetsformer för att kunna stötta var-
andra och Tanzanias kulturliv.

Inger Thede och 
Foto: House of Culture

National Museum and House of Culture
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Författaren till dessa två böcker är 
Jakob Ejersbo, som under sin uppväxt 

-
tet av 1970-talet och början av 1980-ta-
let, och därefter besökte han Tanzania 

-
brott som författare 2002 med novell-
samlingen Nordkraft, men det var med 
Afrika-trilogin, som består av romanerna 
Eksil och Liberty samt novellsamling-
en Revolution, som hans författarskap 
blev internationellt uppmärksammat. 

unikt i både dansk och skandinavisk lit-
teratur. Inte bara för sitt självmedvetna, 
globala perspektiv – utan också för sitt 
sätt att gestalta det. Ejersbo skriver på en 
gång brutalt och nyanserat: ”en postko-
lonial realism helt utan illusioner” skrev 
Dan Jönsson i DN. Romanerna gavs ut 
år 2009, ett år efter Jakob Ejersbos död i 
cancer. Han blev endast fyrtio år gammal. 

Berättaren och huvudpersonen i Eksil 

som har bott i Tanzania sedan hon var 
tre år och går på internatskola i Moshi. 
Föräldrarna driver ett litet hotell vid kus-
ten i Tanga, men anläggningen är fall-
färdig, mamman alkoholiserad och pap-
pan så gott som aldrig hemma. Efterhand 
framkommer det att han är legosoldat och 
tjänar sina pengar på vapensmuggling. Vi 

och hennes skolkamrater, barn till mi-
nistrar, diplomater, biståndsarbetare och 
affärsmän, under stormiga pubertetsår. 
Ställd inför hotet att en dag tvingas läm-
na Tanzania tappar Samantha fotfästet i 
tillvaron, börjar missköta skolarbetet och 
på ett självdestruktivt sätt experimen-
tera med sexualitet, alkohol och droger. 
Romanens huvudtema är just den hem-
löshet som européer som bosätter sig i 
Afrika kan drabbas av, och kanske sär-
skilt deras barn som växer upp som ”vita 
afrikaner”. Men berättelsen ger samtidigt 
inblickar i mycket mer: dysfunktionella 
familjerelationer, osynliga eller förneka-
de rasbarriärer samt korruptionen och de 
växande klyftorna i det tanzaniska sam-
hället. Det är en effektivt berättad och 

fängslande bok som man sträckläser trots 
att den är på danska.

Romanen Liberty, som är betydligt mer 
omfångsrik (816 sidor), blev mer upp-
märksammad i medierna och är översatt 
till svenska. Här återkommer samma te-
man som i Eksil, men de gestaltas med 
större komplexitet. Historien berättas 
omväxlande av två unga pojkar: det dans-
ka biståndsbarnet Christian (författarens 
alter ego?) och den tanzaniske hemhjäl-
pen Marcus. Trots den stora ojämlikhe-
ten i materiella förutsättningar har de en 
hel del gemensamt – brinnande musik-
intresse och upplevelsen av övergiven-

från sin alkoholiserade och våldsamma 
pappa, och den svenska familj som tagit 
emot honom utnyttjar honom som gra-
tis arbetskraft. Christians mamma reser 
hem till Danmark efter lillasysterns död 
och hans pappa dränker sorgen i alkohol. 
Pojkarna söker sig till varandra, men när 
de blir vuxna och försöker etablera sig i 
samhället håller vänskapen inte för de 

-
villkor medför. Christian vill se sig själv 
som en vit afrikan, men blir aldrig riktigt 
accepterad i Tanzania och måste till slut 

Danmark, och Marcus drömmar om att få 
utbildning i Sverige blir aldrig infriade.

De två huvudpersonernas karaktärer är 
väl utmejslade, de är känsliga och kloka 
pojkar som vill göra rätt för sig och ta 
hänsyn till andra, men samtidigt drivs av 
starka känslor, och de lyckas båda trassla 
till sina liv ordentligt. Författaren har gi-
vit Marcus ett lite annorlunda språkbruk 
och det känns som att han har fångat nå-
got karaktäristiskt för tanzaniers sätt att 
uttrycka sig. (Här är jag osäker, texten är 
ju på svenska, inte på swahili.)

Också de andra personerna i boken 
känns trovärdiga och är nyanserat be-
skrivna, inte minst den unga kvinnan 
Rachel som Christian förälskar sig i. Det 
händer hela tiden mycket, ibland näs-
tan onödigt mycket, och vissa avsnitt är 
riktiga ”cliff-hangers”. Livet för unga 
tanzanier i staden Moshi på 1980-talet 

EKSIL och LIBERTY
Om Tanzania  
på 1980-talet

beskrivs som mer eller mindre kaotiskt 
och sidorna fylls till brädden av kärleks-
problem, slagsmål, bedrägerier och stöl-
der. Exempelvis reser Christian till en 
diamantgruva på gränsen till Zaire för 
att skaffa kapital till sitt diskotek och blir 
där indragen i otäcka uppgörelser. Här 
skildras också hur det bekväma expatri-
ate-livet kan förstärka egoistiska motiv 
hos biståndsarbetare och leda till kor-
ruption, hänsynslöst utnyttjande av män-
niskor, promiskuitet och våld, ja rentav 
mord.

I början av 1980-talet hade sjukdo-
men HIV/AIDS börjat spridas i Tanzania, 
men länge visste folk inte riktigt hur den 

Christian och Marcus hör talas om unga 
människor som blir sjuka och dör, grad-
vis ökar medvetenheten om vad det är för 
slags sjukdom och så småningom låter 
båda testa sig, men kan de lita på test-
svaren ? Marcus lilla dotter tynar bort 
och dör utan att man vet varför, han och 
hans hustru misstänker att hon kan ha 
haft sjukdomen, men vågar aldrig beröra 
detta med ord.

Nittonhundraåttiotalet är historia nu, 
det har gått mer än tjugo år sedan den 
stora kursändringen ägde rum i det tanza-
niska samhället och man lämnade den so-
cialistiska modellen för en marknadslibe-

fattigdom, orättvisor och korruption, har 
-

teriellt avseende och beroendet av euro-
peiska ”välgörare” har sannolikt minskat 
avsevärt. Den något ”vilda västern-akti-
ga” bild av situationen som Ejersbo ger 
stämmer nog inte längre, men den kan 
ge ett viktigt bidrag till förståelsen av det 
historiska förloppet, inte minst det som 
hade med biståndsamarbete att göra.
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-
nerar att börja producera i Afrika söder 
om Sahara. I Asien ökar produktionskost-
naderna snabbt och larm om dåliga för-
hållanden kommer tätt. I Kina har timlö-
nen för textilarbetare dubblerats på sex 
år och samma trend kan ses i Pakistan, 
Bangladesh och Kambodja. 

Det är främst mot Etiopien, Kenya, 
Tanzania och Sydafrika som intresset rik-
tar sig.

Länder med snabb ekonomisk utveck-
ling, (4–8 %) god tillgång till billig ar-
betskraft och som producerar bomull. 
Dessutom underlättas förbindelserna av 
den jämfört med Asien lilla tidsskillnaden.

Snabbast är utvecklingen i Etiopien 
som från 2006 till 2010 fyrdubblat pro-
duktionen av kläder och ökat exporten till 
Europa fem gånger. Den kinesiska sko-
jätten Huajian som tillverkar skor till en 
rad kända märken tillkännagav nyligen 
en satsning på 13 miljarder kronor för att 
etablera ett ”skokluster” i Etiopien.

I våras besökte en svensk handelsdele-
gation Etiopien och Tanzania med textil-
produktion som ett av fokusområdena.

Stephaine Persson och Madeleine Ros-
berg startade företaget Responsify för tre 
år sedan. De har nu avtal med textilfabri-
ker i 8 afrikanska länder och har hjälpt ett 
tiotal svenska företag in på marknaden.

Sammandrag ur SvD 2013-07-26 

Var är tåget när pendlarna 

örortstra k med tåg i Dar es Salaam  
del två

stor framgång från starten i novem-
ber 2012 och har varit mycket uppskat-

sluppit trängas på daladalas och utsättas 
för smutskastning av konduktörer eller 
drabbas av överraskande prishöjningar. 
Det har blivit så populärt att i rusnings-
tid har pendlarna hängt utanför dörrarna. 
De korta regnen har dock satt stopp för 
driften. Banvallen har förstörts på vissa 
sträckor och lera har packats samman vid 
övergångar. Tillsamman gör det driften 
har stoppats. Förhoppningsvis för en kort 
period?     

ELCT femtioårsjubilerar
Under midsommarhelgen rar den 
evangeliska lutherska kyrkan i Tanzania 
(ELCT) sitt 50-årsjubileum. Ärkebiskop 
Anders Wejryd är på plats och överläm-
nar Svenska kyrkans jubileumsgåva: 
100.000 kronor till ELCT:s radiostation 
som sänder dagligen över stora delar av 
landet.
Firandet äger rum den 21–23 juni med 
seminarier, föredrag och gudstjänster 
på Tumaini University 
Makumira utanför Arusha. 
ELCT räknar med minst 
5.000 deltagare i ju-
bileet. Makumira, 
som drivs av ELCT, 
startades som en 
teologisk utbildning 
för den tanzaniska 
kyrkan med stöd 
från Svenska kyr-
kan.

Ärkebiskop 
Anders 
Wejryd har 
en personlig 
relation med 
Tanzania, 
bland annat
genom släkt 
och vänner som arbetat i Svenska kyr-
kans missionsarbete i landet.

Tanzania var också en viktig partner 
under mitt eget långa engagemang i bi-
ståndsarbetet, dåvarande Lutherhjälpen. 

Det känns högtidligt att nu få vara med 
-

gång, även som samhällsbyggare, men 
som också har stora utmaningar framför 
sig, säger Anders Wejryd.

Det känns som vi har en mogen rela-
tion mellan två stora och självständiga 
kyrkor som inte är överens om allt, men 

Krig eller inte krig! Hårda ord 

Tanzania och Malawi har sedan förra 
året en diskussion om gränsdragningen i 
Malawisjön. Dock har gränsdragningen 
då och då varit på tapeten sedan 60-talet. 
Det är en gräns grundar sig i en överens-
kommelse mellan de gamla kolonialmak-
terna Tyskland och England. Heligoland-
Zanzibar-avtalet 1890 stipulerade att 
gränsen mellan kolonialområdet Tyska 
Östafrika (Tanganyika) och Brittiska 
Central Africa Protectorate (Nyassaland) 
skulle vara längs kusten av sjön i det som 
senare skulle bli Tanganyika. Ett ovan-
ligt beslut eftersom gränser i sjöar nor-
malt dras längs mittlinjen av sjön. Men 
England och Tyskland delade upp Afrika 

framtiden skulle innebära. Motsättningen 
mellan Tanzania och Malawi har ökat ef-

behov av energi och här öppnar sig en 
möjlighet att utvinna gas eller olja. 

Tanzania accepterar inte ett gammalt 
avtal mellan kolonialmakter utan hävdar 
att mittlinjesprincipen ska gälla. Och det 
är där vi står idag! 

De senaste år har striden dragits i me-
dia och det har periodvis varit toner av 
förlikning eller aggression. AU har gi-
vetvis ingripit och försökt medla i kon-

det ska lösas här i Afrika. Det är svårt att 
-

gen framöver. Båda sidor anser sig ha 
rätten på sin sida. Gränsdragningarna i 
Afrika fortsätter att vara ett problem för 
olika länder. Vi har inte sett slutet på 

Fakta
Evangeliska lutherska kyrkan i Tanzania 
är en av världens största lutherska kyrkor 
med över 5 miljoner medlemmar, och 
växer stadigt. ELCT bildades 1963 av 
sju redan verksamma lutherska kyrkor i 
landet. Idag har ELCT 22 stift, varav två 
bildades 2013. Kyrkan står för en bred 
närvaro i samhället genom allt ifrån tra-
ditionellt församlingsarbete till biltvättar. 
Läs mer på ELCT:s webbplats.

Svenska kyrkans relation till ELCT 
går långt tillbaka i tiden, och började i 
det gamla Bukobastiftet (idag uppdelat 
i två stift), där den svenske professorn 
Bengt Sundkler var biskop. Svenska kyr-
kan har idag utsända medarbetare på sko-
lor, sjukhus och i församlingar i landet.
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Förbättrad utbildning och ökat företa-
gande.

Stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande 
och transparens samt ökad kunskap om 
mänskliga rättigheter.

Internationell konferens om 

Förutsättningar för utveckling och inn-
ovation i arbetslivet är temat för en kon-
ferens som hålls i Linköping den  11 1  
juni. Anställda som själva utvecklar 
idéer för att förbättra sitt arbete, förut-
sättningar för att driva företag i östra 
Afrika och effekter av stora projekt är 
exempel på vad som ska belysas.

Det är HELIX VINN Excellence 
Centre som arrangerar konferensen In-
novative practices in work, organisation 
and regional development. HELIX är ett 

Linköpings universitet som arbetar med 
arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap 
mellan universitet, industri, offentlig sek-
tor och arbetsmarknadsorganisationer.

–Vi samlar inte bara forskare på den 
här konferensen utan även praktiker, det 
vill säga människor som jobbar med ar-
betslivsfrågor i vid bemärkelse, bland an-
nat tjänstemän från statliga myndigheter 
och från EU.

En delegation från Tanzania och 
Uganda ska tillsammans med svenska 
forskare och praktiker tala om entrepre-
nörskap och vilka förutsättningar det 

andra verksamheter.
Andra ämnen som blir belysta är exem-

pelvis ledarskap, jämställdhet samt an-
ställdas och chefers hälsa.

Konferensen samlar 250 deltagare och 
hålls på engelska.

HELIX VINN Excellence Centre
 2013-05-05

Rylander ordförande  
för Forum Syd
Den för Habaris läsare välkända tidi-
gare ambassadören och diplomaten Sten 
Rylander valdes till ny ordförande för bi-
ståndsorganisationen Forum Syd på orga-
nisationens årsmöte den 
första juni.

Forum Syd 2013-06-01 

lingar och via deltagande i Radiohjälpen/
Världens Barn samt pengar från Lions in-
ternationellt.

Sjukvården har varit eftersatt och där-
med heller inte haft så högt förtroende 
hos befolkningen. Barnadödligheten vid 
födslar har varit hög, kvinnor har hellre 
fött hemma än åkt till BB.

Större delen av distriktens bybor sak-
nar rent vatten för dryck och hygien. När 
en hälsocentral uppgraderas borras sam-
tidigt en djup brunn med ledningar så att 
både hälsocentralen och omgivande byar 
kan få rent vatten. Vattenprojekt pågår i 
olika stadier för 15 hälsocentraler, 23 
skolor och 155.000 bybor.

Investeringarna från Sveriges Lions 

uppgradering av lokaler och utrustning 
men även utbildning av sjukvårdsperso-
nal samt information till byar och byråd 
för att ändra attityder kring förlossning 
exempelvis. Även synvården har ingått i 
uppgraderingen. Arbetet har gett resultat, 
förutom säkrare vård och förlossningar 
med adekvat utrustning har antalet pa-
tienter som söker sig till vårdinrättning-

-
tienter.

Synen att invånarna själva ska förvalta 
investeringarna och kunna exempelvis 
sköta vattenanläggningarna har funnits 
med från början. Hjälp till självhjälp, så-
ledes.

www.lions.se

Swahilikonferens i Bayreuth
Den 10–12 maj hölls den 26 Swahili-
konferensen på Bayreuths universitet i 
Tyskland, ”Kongamano la ishirini na sita 
la kiswahili”.

Ett mäktigt tredagarsprogram med 
mängder av förläsningar. Mycket hand-
lade om problemen vid översättning, rent 
språkligt men även om problemen att 
”översätta” kulturella företeelser i prosa, 
poesi och akademisk facklitteratur.

Resultatstrategi 
UD har gett ut en liten skrift: 
Resultatstrategi för Sveriges internatio-
nella bistånd i Tanzania 2013–2019.

Strategin ska gälla under perioden 
2013–2019 och omfattar högst 5,5 mil-
jarder svenska kronor. Huvudsakliga mål-
grupper ska vara kvinnor, barn och ung-
domar inom följande tre områden:

Fler arbetstillfällen samt utvecklade  
energi- och jordbruksmarknader.

som utgår från att den kristna gemenska-
pen kan och ska härbärgera skillnader.

-
kebiskopen i överläggningar med ELCT 
och gör sedan ett församlingsbesök.

Svenska kyrkan 2013-06-18

We Effect (före detta Kooperation Utan 
Gränser) är en biståndsorganisation som 
sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt 
– för att förändringar ska bestå. Hjälp till 
självhjälp är ledstjärnan i vårt bistånds-
arbete i 25 länder i fyra världsdelar. Våra 
fokusområden är landsbygdsutveckling, 
bostäder, jämställdhet och tillgång till 
mark. Bakom organisationen står ett sex-
tiotal svenska företag och organisationer 
med rötter i den svenska kooperationen  
(www.weeffect.se).

Hela 240 personer har i år sökt till de 
18 praktikplatser som We Effect erbju-
der i Latinamerika och Afrika. Det är en 

dubblering från året tidigare. Mest ökar 
intresset bland ekonomer. 

 Intresset för att göra praktik utomlands 
verkar växa. Det är extra glädjande att 
många personer från utbildningar som 
traditionellt inte förknippas med bistånd 
söker sig till oss. Personer med dessa 
kunskaper behövs inom biståndssektorn, 
men vår erfarenhet är att de tidigare of-
tast sökt sig till den privata sektorn, säger 
David Fältén, praktikantsamordnare på         
We Effect. 

Sedan 2006 har Sveriges Lions för-
bättrat vården för 650.000 människor i 
Tanzania. Det handlar huvudsakligen om 
synvård samt BB- och mödravård. I detta 
arbete ingår också att förse bybor och de-
ras sjukvårdsinrättningar med rent vatten 
och el via solenergi.

Det är människor som bor i distrikten 
Morogoro och Mvomero som fått hjäl-
pen från Sveriges Lions. 23 miljoner kro-
nor har satsats, pengar som kommer från 
allmänheten i Sverige via Lions insam-

Praktikantprogrammet erbjuder perso-
ner mellan 20 och 30 år en möjlighet att 
på plats lära sig mer om förutsättning-
arna för internationellt bistånd och ut-

Sida och sker på We Effects samarbets-
organisationer i länder som Paraguay, 
Zimbabwe, Tanzania och Uganda. De 18 
praktikanterna startar sin praktik i sep-
tember och är ute i drygt fyra månader. 
Efter praktikperioden kommer de resa 
runt i Sverige för att sprida sina kunska-
per vidare till en svensk allmänhet.



tillsammans med Imma Mpili Andersson har gett ut parlö
ren Swahili för svenskar.

-
ka till sitt barndomshem – ett hus i Dala-Floda med härbre och 
stall på gården. Det är inte svårt att hitta fram; vid gårdsinfarten 
står skylten Watatu.

Karins intresse för Tanzania började 1976, då hon åkte ut 
med Svenska fredskåren. På 1980-talet var hon koordinatör för 
Svensk volontärsamverkan. På 90-talet arbetade Karin som re-
dovisningskonsult och var växelvis i Sverige och Tanzania. Sen 
kom nätbutiken Watatu och på 2000-talet boken Swahili för 
svenskar.

–Jag gick in för swahilin från början, när jag kom till 
Tanzania; det blev mitt arbetsspråk. Mitt språkintresse har kan-
ske att göra med Dala-Floda. Här har vi ett särskilt mål, som 

att man får tala sitt eget språk. Språk är ju också kulturbära-
re. Floda-målet ger oss en identitet. 
Swahilin blir allt starkare i Afrika 
och stärker en afrikansk identitet. 

swahili bland svenskar. När jag arbe-
tade som lärare här i Dalarna var det 
t.o.m. elever som valde swahili som 
”elevens val”. Imma och jag vill vara 
med och påverka det intresset, säger 
Karin och berättar att Imma var hen-
nes swahililärare, när hon arbetade i 
Arusha. När intervjun görs är Imma 
på väg till Tanzania på semester.

Idag har Swahili för svenskar kom-
mit ut i en andra upplaga och dess-
utom fått en lärarhandledning.

-Även tanzanier använder boken 
för att lära sig svenska, ler Karin.

Språk är en del av ett folks kultur. Hantverk och konst är en 
annan del. När jag stiger in i Watatu-butiken i härbret möter jag 

-
hästen från Kenya. Kangan, som tanzaniska kvinnor bär sina 

användes för att bära småbarn på ryggen.
–Vi försöker stödja produktion i Östafrika och sälja produk-

i Tanzania; ge en mer rättvis och nyanserad bild av ett utveck-
lingsland. 

T.ex. helgkurser i matlagning. 
–Populärt är mchicha wa nazi och samaki na mchuzi wa ka-

ranga. Jag hittade tilapian i Djurås, skrattar Karin, så globala är 
vi i Dalarna.

–Alla hälsar på varandra här. Det liknar hälsandet i Tanzania 
och det älskar jag, säger Karin, och börjar berätta om dalkul-
lorna, som förr vandrade ut i världen och sedan kom tillbaka till 
sina byar med nya intryck. –Sådana är vi dalkullor.

Text och foto: 

Karibuni Dala-Floda

vill sprida kunskap om den tanzanis-
ka kulturen.


