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Politiska val är alltid intressan-
ta, både när det gäller vem som 
väljs och vilka förändringar va-
len för med sig. Vissa val är mer 
intressanta än andra och valet 
i Tanzania är ett av dessa. Jag 
tänker att alla som är medlem-
mar i Svetan och läser Habari 
delar det intresset, då det påver-
kar framtiden för det tanzaniska 
samhället och alla som lever i 
det. Det talas om stora föränd-
ringar och i handen håller du 
Habaris temanummer Efter va-
let, med tankar om dessa samt 
vad framtiden kan ha att erbju-
da. Spännande och tankeväck-
ande, för hur det än blir så kom-
mer vi alla att vara en del av det.

Jag har även glädjande ny-
heter från Tumainigruppen, då 
Forum Syd har beviljat stöd 
för ytterligare tre års projekt. 
Samarbetet med Bukobahjälpen 
fortsätter och det arbete som 
gruppen har planerat inför 
de kommande åren är säkrat. 
Oerhört roligt att det finns möj-
lighet att fortsätta driva pro-
jektet framåt enligt planerna. 
Samtidigt ett tydligt kvitto på 
att allt det hårda arbete som ar-
betsgruppen tillsammans med 
personalen på barnhemmet gjort 
har gett resultat i form av fort-
satt förtroende från Forum Syd.

Du har väl inte glömt att boka 
in lördagen 9 april? Då är det 
årsmöte, ta chansen att träffa 
och diskutera med andra med-
lemmar, lyssna på intressanta 
föreläsningar samt äta god tan-
zanisk mat! Varmt välkomna! 
Se den separata inbjudan för 
mer detaljer!

Ta hand om er, så ses vi i 
april!

Bästa hälsningar,
Emma Kreü

t.f. ordförande
emmakreu@gmail.com
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The 2015 Tanzanian elections 
–a post-election analysis 

Fortsättning u

Election rallies throughout the country 
drew record crowds as the opposition 
smelled victory and CCM had to turn 
away from its past in order to gain yet an-
other big victory. Elections in Zanzibar 
as well as on the mainland were conduct-
ed in a peaceful manner although those 
on the islands, to the surprise of most 
Tanzanians and all election observers, 
were annulled by the Zanzibar Electoral 
Commission with claims that voting had 
been rigged. This article takes a closer 
look at what happened and what might be 
expected from the outcome of the elec-
tions.

Some background facts
The 2015 elections were the fifth of its 
kind since the reintroduction of multipar-
ty politics in the early 1990s. They were 
the eleventh in a row of general elections 
held regularly every fifth year since 1965 
when Tanzania presented the world with 
a new model of democracy–a constitu-
tional one-party democracy in which vot-
ers had a choice between two candidates 
selected in a primary election but both 
representing the same party. Tanganyika 
African National Union (TANU) had of 
course won the pre-independence elec-
tions without other parties gaining even 
one seat in parliament so the challenge 
facing the political leadership at the time 
was how to translate that victory into a 
legitimate system of governance. The 
model was meant to serve the young na-
tion because it reconciled the need for 
national unity with freedom of choice 
in elections. It became a model for oth-
er African countries like neighbouring 
Kenya which also adopted it.

The 2015 elections are proof that CCM 
is still the dominant force in Tanzanian 
politics. At the same time it is clear that 
Tanzania has moved a long way in the 
fifty years that have gone by. The one-
party democracy model fell into disre-
pute in the 1970s and 1980s when the 
ruling party became more authoritar-
ian and choice among candidates was re-
stricted by socialist ideological consider-

ations. Even so, when Tanzanians in the 
period leading up to the reintroduction of 
multiparty politics in 1991 was asked by 
a public commission whether they pre-
ferred a one- or a multiparty system, the 
majority expressed support for the for-
mer. The Government led at the time by 
President Ali Hassan Mwinyi, however, 
went against the majority opinion and 
thus paved the way for the first multipar-
ty elections since independence in 1995.

These elections have showed that 
the ruling party–renamed Chama Cha 
Mapinduzi (CCM) in 1977–still re-
tain large support around the country. 
Although the opposition in 2015 scored 
its highest percentage (39 %) in presi-
dential elections since Benjamin Mkapa 
was elected to his first term as President 
in 1995 (38 %), and CCM received just 
over 55 per cent of the national vote in 
the parliamentary elections, thanks to 
the electoral system (first-past-the-post 
in single-member districts), the ruling 
party now occupies 188 of the 256 con-
tested seats in parliament (approximate-
ly 73 %). With the proportional alloca-
tion of special seats for women, CCM’s 
majority in the National Assembly rises 
to 252 out of 364 total number of seats, 
which amounts to an absolute majority of 
69 per cent. It is fair to argue that the po-
litical landscape in Tanzania has not been 
rocked in any dramatic way by the recent 
elections

A united opposition falls short 
Yet, before the elections and especially 
during the campaigns, it looked to many 
observers in Tanzania as if 2015 would 
be the year when the political opposi-
tion will win. After all, for the first time, 
the main political parties in the opposi-
tion–Chama cha Demokrasia (Chadema), 
Civic United Front (CUF) and the 
National Convention for Construction 
and Reform (NCCR-Mageuzi)–had 
united in a common alliance–UKAWA 
(In English: Coalition for a People’s 
Constitution) that grew out of their ambi-
tion to reform the country’s constitution. 

Furthermore, in the time leading up to the 
elections, CCM showed signs of inter-
nal divisions. No less than forty promi-
nent persons in the party submitted their 
forms and paid the hefty nomination fee. 
This was in sharp contrast to previous 
years when only a small number of lead-
ers with a serious chance to win bothered 
to stand. This time CCM’s own primary 
looked like a free-for-all and left the im-
pression that it was losing its sense of di-
rection and coherence. The fact that the 
primary election led to the nomination of 
an ”outsider”–John Pombe Magufuli–and 

not one of the party’s real big-wigs added 
to the feeling that this was going to be-
come the year of turning things around.

Despite all these factors at play, the op-
position did only marginally better than 
they had done in previous elections. If the 
opposition had the expectation to defeat 
CCM, it seems that its leaders can only 
blame themselves for what happened. 
UKAWA had a team of experienced po-
litical leaders–Freeman Mbowe, Ibrahim 
Lipumba and James Mbatia–and in order 
to enhance their chance of a victory they 
had agreed to field only one name. For a 
long time, it was clear that the presiden-
tial candidate would be the incorruptible 
Secretary-General of Chadema, Wilbrod 
Slaa, a former Roman Catholic priest.

The original plan was thrown over-
board, however, when what appeared as 
the top candidate within CCM, Edward 
Lowassa, was dropped by the party’s 
nominating body and he out of disap-
pointment offered his name and services 
to the opposition. Confident that Lowassa 
with his name recognition and popularity 
would be unbeatable, the Chadema lead-
ership, without, as it seems, adequately 
consulting the other UKAWA leaders, 

The 2015 general elections in Tanzania proved to be the most exciting and 
competitive since multiparty politics was brought back in the early 1990s.
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CUF being seen as the party of the Arabs. 
The second factor is the division be-
tween the two main Zanzibari islands–
CCM dominating in Unguja and CUF in 
Pemba.

Electoral conduct issues
Like in previous elections it was a tight 
race on the islands but this time the out-
come resulted in the Zanzibar Electoral 
Commission, which is responsible for all 
voting on the islands, declaring the elec-
tion of the Zanzibar President annulled 
because of alleged rigging. At the time 
of writing this article in mid December 
there was no evidence to what this al-
legation refers although ZEC has also 
used as excuse for annulling the elec-
tion the announcement, prior to the 
Commission’s own official declaration of 
the result, by the CUF presidential candi-
date, Seif Hamad, that he had won. Such 
a statement is against the law in Zanzibar 
but his precipitate move reflects the lack 
of trust that he and his party have in ZEC 
after the experience of previous presi-
dential elections in which the CCM can-
didate was declared winner despite com-
plaints and doubts about the credibility of 
the outcome. This time, the ZEC decision 
looks like a cover-up for a CCM loss, 
an interpretation that is commonly held 
in Tanzania. It is no coincidence that all 
the election observation teams, both local 
and international, made a joint statement 
expressing their dismay at the annulment.

Before this statement, these observa-
tion teams had expressed their satisfac-
tion that the elections both in Zanzibar 
and on the mainland were free and fair, 
credible and democratic. To be sure, there 
had been problems, but nothing really se-
rious. Perhaps the most serious was the 
delay in registration that was caused by 
inadequate government funding of the 
new biometric identity cards. The cam-
paigns, however, were well attended, 
largely peaceful, and there were no real 

offered him the post as the party’s presi-
dential candidate. Slaa disappeared out 
of public view and eventually withdrew 
from politics in disgust. So did Lipumba 
some weeks later.

In hindsight, it is easy to see that re-
placing Slaa with Lowassa was a big 
mistake. Slaa had the moral standing to 
pose a real threat to CCM which in the 
eyes of the public after many years of 
public scandals was associated with cor-
rupt practices. Lowassa, who served as 
Prime Minister in President Kikwete first 
administration (2005–2010), no doubt 
had a big following around the country 
but he was also the very person that the 
opposition leaders had pinpointed as one 
of the most corrupt government leaders. 
So when Chadema invited him to be its 
presidential candidate the electorate in 
Tanzania did not miss seeing the oppor-
tunism and hypocrisy in this move. This 
realization is probably the main reason 
why the opposition in the end did not re-
ally fare any better than in previous elec-
tions. 

CCM reinvents itself
In contrast, CCM knew what it had to do 
to win again. Stained by a series of pub-
lic scandals allegedly involving senior 
leaders, the party was aware that it had 
to change its image. Hence, CCM decid-
ed to nominate a leader with a reputation 
of being honest and hardworking. Dr. 
Magufuli (Ph.d. in Chemistry from the 
University of Dar es Salaam) was picked 
after the party’s Central Committee had 
narrowed down the list to five and left 
the National Executive to recommend 
three names to the National Conference 
which in turn made the final choice. 
At the National Conference, Magufuli 
handily defeated the other two contend-
ants–Asha Rose Migiro and Amina 

Salum. Interestingly, the two candidates–
Bernard Membe and January Makamba–
who were the favourites of the Party 
Chairman and Secretary-General respec-
tively, were dropped by the National 
Executive Committee.

If Lowassa’s departure for the opposi-
tion was one of the most dramatic events 
during the election season, the choice 
of Magufuli as presidential candidate 
was also a real headline-catching move. 
In public opinion polls before the elec-
tion Magufuli was trailing many others. 
Although he is respected for what he has 
done as Government Minister, not the 
least in the Works Ministry, neither the 
media nor the public gossip had him as a 
front-runner. Once on the road, however, 
Magufuli took advantage of the opportu-
nities that the CCM organization offered 
all the way to the grass roots and drew 
large numbers of people at each rally. 

The parliamentary elections confirmed 
the CCM hegemony. Opposition candi-
dates only won where they had been suc-
cessful in 2010, notably in the northern 
parts of the country and in select urban 
areas. Its support in the rest of country 
remains spotty and did not increase from 
previous elections in ways that suggest 
the various opposition parties are making 
notable inroads in CCM-dominated ar-
eas. The newest such party–The Alliance 
for Change and Transparency (ACT) 
led by the outspoken Zitto Kabwe, MP 
for Kigoma North–failed to gain ground 
with its message aimed at restoring the 
ethical values that prevailed in President 
Nyerere’s days. Generally speaking, both 
the presidential and parliamentary elec-
tions were more about personalities than 
ideologies.

The only place where ideology may 
have been a factor was in the Zanzibari 
elections where the legacies of the revo-
lution in 1964 still influence the minds 
of the electorate with CCM seeing itself 
as representative of the suppressed and 

CUF is branded as supporter of the for-
mer landowners and rulers on the islands. 
This ideological fault line is reinforced 
by two other factors. The first is race–
CCM claiming it represents the Africans, 

Salim Jecha, ordförande för Zanzibars 
valkommission, avbröt Zanzibarvalet 
p.g.a. ”oegentligheter”.

Civic United Front
Equal rights for all

u
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issues stemming from the actual voting. 
Election officials and party agents at each 
polling station jointly signed documents 
that the counting was correct. The op-
position claimed after the election that 
there had been rigging but in the light 
of the observations made by the almost 
1.000 observers throughout the country, 
its claim has failed to sway both officials 
and public opinion.

Implications
The article concludes with a discussion 
of the implications of these elections. It 
addresses three separate questions:

1) what can be expected of President 
Magufuli and his Government?

2) what do the elections mean for po-
litical governance in Tanzania? And

3) what are the insights of special in-
terest to the Swedish Ministry of Foreign 
Affairs and Sida?

Magufuli is off to a brisk start and his 
first moves have rocked the public sec-
tor as both he and his Prime Minister, 
Kassim Majaliwa, have paid impromp-
tu visits to ministries and parastatals to 
check on their performance. These sur-
prise checks have in some instances led 
to the removal of senior officials accused 
of having managed their institutions in a 
lax manner that has encouraged indisci-
pline in the office and other forms of mis-
conduct, including loss of public funds 
through corrupt practices. Institutions 
that were initially targeted included the 
Ministry of Finance, Tanzania Revenue 
Authority, Tanzania Ports Authority, and 
the national referral hospital, Muhimbili.

A move against corruption has been 
made also by his two predecessors, 
Benjamin Mkapa and Jakaya Kikwete 
but their appointment of a public com-
mission to recommend steps to stem cor-
ruption led to no effective follow-up. 
The question that Tanzanians ask them-
selves after Magufuli’s quick use of the 
broom against even high-level officials 
is whether he can sustain his effort and 
reform the public service in ways that 
previous governments have failed even 
though they have been generously funded 
by donors to do so. There is no guarantee 
that he will succeed but it is worth noting 
that he has so far been able to stay free of 
the need to appoint government ministers 
and other officials from within the CCM 
establishment or from circles of leaders 
that are tainted by the reputation of be-
ing corrupt. Unlike before when minis-
ters were identified before they were al-
located to specific ministries, Magufuli’s 
approach has been the opposite: to first 

identify the ministry and then appoint 
someone who fits the bill, on not just 
political but also professional grounds. 
There are reasons, therefore, to believe 
that Tanzania under Magufuli is off not 
only to a fresh start but also a fresh jour-
ney which leads to a more effective rev-
enue collection as well as better use of 
scarce public resources. 

Free and fair elections are not the only 
measure of democracy but in countries 
like Tanzania where liberal-democratic 
norms are not part of a philosophical leg-
acy, each time an election has been con-
cluded in a credible manner, one more 
important step toward democracy has 
been taken. As my former student and 
colleague, Staffan Lindberg, now pro-
fessor at the University of Gothenburg, 
has argued, elections, if held in a legiti-
mate manner, tend to have positive rip-
ple effects in terms of strengthening re-
spect for both political and civil rights. 
The 2015 elections, therefore, should be 
able to have a long-term positive effect 
on the institutionalization of democratic 
values in the country. If doubts about this 

exist, it should be because of the conten-
tious situation in Zanzibar which hangs 
as a dark cloud over the brighter politi-
cal horizon on the mainland. The dispute 
over the 2015 election will probably be 
resolved in a peaceful manner through 
some form of accord, but even so, the 
road to democracy on the islands con-
tinues to look plagued by quarrels over 
rules and personalities.

The ultimate test of how far Tanzania 
has moved toward democracy, however, 
may be the country’s ability to handle 
the broad-based constitutional reform 
which originally was set to precede the 
elections but got bogged down in insur-
mountable disagreements and was thus 
suspended in August. This issue, which 
was also discussed in the previous issue 
of Habari (4/15) by Carl Åke Gerdén, 
is contested with the opposition seeing 
it as a prerequisite for legitimate gov-
ernance while CCM, at least so far, has 

shown no urgency to resume the process. 
The Tanzanian state often acts in a dis-
cretionary and nontransparent manner 
and the opposition continues to harbour 
suspicion toward the government as was 
evident in its claim that the final vote 
count was subject to rigging. Should the 
Magufuli Government pave the way for 
the resumption of this reform process in a 
straightforward manner, the prospects of 
greater legitimate governance would be 
greatly enhanced.

The Tanzanian elections should be of 
interest to Swedish officials in govern-
ment and at Sida not only because of 
the satisfactory way in which they were 
conducted but also because they offer 
some insights about how institutional re-
forms come about in countries that may 
still have a democratic governance defi-
cit. The conventional approach has been, 
and still is, that democratic governance 
requires the reform of public institutions 
using external models and inputs. The 
elections in Tanzania throw doubts about 
this approach. Externally introduced in-
stitutions (rules) do not in themselves 
change human behaviour or choice. They 
fail to resonate with local people who 
instead look for moral or political guid-
ance from credible leaders. Human be-
ings make institutions, not the other way 
around. We have seen this in Rwanda 
where an exceptional political leadership 
has turned the country around. President 
Magufuli has a chance to prove the same 
in Tanzania. Where there is political will, 
external support for institutional reform 
is not necessary and at best a supplement. 
In such circumstances, change evolves 
spontaneously from local sources with 
a sustainability prospect that is likely to 
significantly exceed that of donor-funded 
reforms.

Göran Hydén

Göran Hydén är pensionerad professor i 
statskunskap och afrikaexpert.

År 2015 erhöll han ”Distinguished 
Africanist Award” för sitt livslånga bi-
drag i forskningen om afrikansk politik 
och bistånd.
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Den nyvalde presidenten John Pombe Magufuli betonade att nu gällde inte 
”business as usual”. Han skulle bl.a. kräva disciplin i regeringsadministra-
tionen, skära bort onödiga utgifter, jaga skattesmitare och korruption. Carl 
Åke Gerdén sammanfattar några av Magufulis prioriteringar.

u

Magufulis tal till parlamentet  
och dess uppföljning

Ukawa tågade ut
Oppositionen buade när talmannen in-
bjöd den nyvalde presidenten Magufuli 
att den 20 november 2015 hålla sitt för-
sta tal till parlamentet i Dodoma. De pro-
testerade mot att Zanzibars president Dr 
Shein närvarade. Oppositionen (de flesta 
i koalition som UKAWA) ansåg att enligt 
Zanzibars konstitution var inte Dr Shein 
längre president. Ingen president hade 
avlagt eden efter det Zanzibars valkom-
mission oväntat avbröt röstsammanräk-
ningen efter valet i oktober. Den femåri-
ga mandatperioden sedan Dr Shein svor 
presidenteden hade redan löpt ut. 

UKAWA-ledamöter sjöng hyllnings-
sånger till CUF:s presidentkandidat Seif 
Sharif Hamad. Talmannen Ndugai för-
sökte utan framgång lugna ner opposi-
tionen. Till slut beordrade han opposi-
tionens ledamöter att lämna kammaren. 
Alla, utom Zitto Kabwe, tågade ut.

Ett bestämt och diplomatiskt tal
Magufuli talade klarspråk i en och halv 
timma. Han betonade att nu skall vi tan-
zanier gå från ord till handling i strävan 
att lyfta miljoner från förnedrande fat-
tigdom. Det skall ske genom att bl.a. 
öka skatteintäkter och minska statligt 
slöseri, angripa korruption och dålig 
byråkrati samt göra det lönsamt att ar-
beta. Fattigdom och arbetslöshet förblir 
Tanzanias största utmaning och det gäller 
att skapa arbetstillfällen för ungdomen 
och minska gapet mellan rik och fattig. 
Magufuli drog applåder när han berätta-
de hur han tänkte angripa korruption och 
öka disciplinen och produktiviteten i den 
statliga byråkratin.

Några huvudpunkter
 ■ En speciell domstol för korruption
 ■ Reformera Skatteverket (TRA), öka 
skattebasen och minska skattebefrielser

 ■ Stora strategiska investeringar i järn-
vägar, energi och hamnar

 ■ Prioritera utbildning, hälsa och vatten
 ■ Stärka parlamentet och rättsväsendet

 ■ Ökad regional ekonomisk integration 
och ekonomisk diplomati

Inga skolavgifter
Utbildning från primärskolan till och 
med sekundärskolan (”studenten”) skall 
vara fri från avgifter. Alla barn, oavsett 
föräldrarnas ekonomi, skall ha möjlighet 
att gå i skolan.

Återta icke fungerande  
privatiserade statliga företag
Regeringen kommer att skapa jobb ge-
nom industrialisering, bl.a. genom att ta 
tillbaks de statliga företag som privati-
serades men som aldrig blev produktiva 
som avsett.

Krig mot droger och korruption
Magufuli bad att parlamentets skulle 
hjälpa honom i att bekämpa handel med 
narkotika och korruptionen, som nått 
chockerande omfattning. Dessa sam-
hällsproblem involverar inte bara gemene 
man utan tanzanier på hög nivå med makt 
och stort inflytande. Magufuli kommer 
att införa en speciell domstol för korrup-
tionsfall. Han hade givit sig själv uppgif-
ten avskeda korrupta tjänstemän och lik-
nade detta med att han skulle skära bort 
bölder (kutumbua majipu). Som exempel 
nämnde han anställda hos det statliga el-
bolaget TANESCO, som mot muta släp-
per ut vatten från Mtera-dammen på nat-
ten, som leder till ransonering av elektri-
citet och skapar en bättre marknad för de 
företag som säljer elgeneratorer.

Minska utlandsresor, fordonskostnader 
och seminarier på dyra hotell
Staten spenderar enorma summor på ut-
landsresor och -traktamenten. Den by-
råkrat som vill resa utomlands i tjänsten 
måste från och med nu ansöka om till-
stånd från presidentens kansli. Magufuli 
kommer även att begränsa inköp av dyra 
fyrhjulsdrivna tjänstefordon. En vägin-
genjör bör ha en pick-up som passar hans 
arbetsuppgifter och inte en V8. Magufuli 

sade vidare att antalet seminarier och sty-
relsemöten, inte minst de som hålls på 
dyra hotell, måste minska och om nöd-
vändiga genomföras i möteslokaler på ar-
betsplatserna.

Zanzibar och konstitutionen
Magufuli var optimistisk att proble-
men med det avbrutna valet på Zanzibar 
skulle kunna lösas. Hans vicepresident 
Samia Zuluhu Hassan (från Zanzibar) 
lär ha en ledande roll i att söka en över-
enskommelse mellan CCM och CUF. 
Ungefär lika svävande var Magufuli om 
den avbrutna processen att få till stånd 
en ny konstitution. Han signalerade att 
han ville söka gemensamma lösningar. 
Det finns ett liggande förslag från kon-
stitutionsförsamlingen men samtidigt 
vill han också respektera det arbete som 
Wariobakommissionen genomfört.

Inget öl och vin  
samt förbjuda julkort
Direkt efter talet visade Magufuli att 
han avser att ”walk the talk”. Vid det 
sedvanliga cocktailpartyt för ledamö-
ter och gäster efter talet saknades öl och 
vin. Därmed sparades cirka 200 mil-
lioner shilling som i stället användes för 
att köpa sängar, lakan och medicin till 
Muhimbili sjukhus. ”Vi kan inte dricka 
vin och öl här medan folk dör på sjukhu-
set”, sade Magufuli. Några dagar senare 
förbjöd han statens myndigheter att fort-
sätta traditionen att bekosta julkort och 
kalendrar.
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working to identify and eventually take 
appropriate action on people behind the 
discriminatory poster displayed by one of 
its members in Zanzibar early this week,” 
and Nape Nnauye, the CCM Secretary 
for Ideology and Publicity, was quoted 
as stating, “I would like to reiterate that 
CCM is against all forms of segregation, 
and this is known all over the world. It 
is unfortunate that the party is taking the 
blame for wrongs committed by just a 
small number of our supporters.”

On Thursday, January 13, 2016 
Shaka Hamdu Shaka, UVCCM Acting 
Secretary General, issued a press state-
ment on behalf of the party. It is notable 
that the press statement was devoid of an 
apology from UVCCM but instead ac-
cused the opposition of fomenting racial 
hatred and assured the general public that 
CCM, with the help of TCRA and the po-
lice, would take strong legal measures 
against all those involved.

So, we shall no doubt soon see anoth-
er wave of arrests instigated by CCM 
against members of the opposition, for 
daring to bring to our attention the des-
picable conduct of members of UVCCM, 
whilst the real culprits remain at large 
waiting for another occasion to display 
their hateful banners. Shaka’s statement 
asked CCM members of mixed race to 
remain patient. Patient for what, I won-
der?

are a testament to the history of the East 
African coast–and yet on Sunday, mem-
bers of the CCM youth league, UVCCM, 
had the audacity to tell us that we are not 
welcome in Zanzibar.

On Sunday, January 10, 2016, two 
days before celebration of the 52nd anni-
versary of the Zanzibar Revolution, at a 
CCM public rally attended by the Vice-
Chairman of the party, Ali Mohammed 
Shein, members of the CCM youth wing 
carried two placards.

Both placards informed the coun-
try and the world at large that people of 
mixed race, who they referred to in a de-
rogatory manner as ‘machotara’, are not 
welcomed in Zanzibar because we are 
apparently servants of the Sultan, while, 
according to their views, Zanzibar is for 
Africans only.

The pictures of the placards were 
picked by the social media whereby on 
Tuesday, January 12, 2016, they went 
viral. Everyone with Internet connection 
knew that the CCM youth wing had fi-
nally shown its true colours. On Tuesday 
evening, Daniel Chongolo, the CCM 
Acting Head of Publicity and Ideology, 
had the decency and honour to issue an 
unreserved apology on behalf of CCM 
for the discriminatory placards displayed 
by the CCM youth league.

On the front page of the ‘Daily News’ 
of Thursday, January 14, 2016, the gen-
eral public was informed that “CCM is 

I am a product of Zanzibar. I am the re-
sult of thousands of monsoon winds that 
swept people in dhows from all over the 
world to these tiny islands nestled in the 
warm waters of the Indian Ocean on the 
east side of the African continent.

As the Indian Ocean merchants traded, 
the Swahili language emerged and with 
it the Swahili people with their culture. 
I am proud to be called a Swahili. I am 
a mixture of all those races that had the 
courage and strength to cross the Indian 
Ocean and the African continent and set-
tle in Zanzibar.

At the age of 10, my great grandmoth-
er, Bi Amani, was kidnapped from her 
village in Central Africa by slavers and 
survived the walk across the continent 
and the dhow journey from Bagamoyo 
to Zanzibar; my great-great grandfather 
came as a trader from Kutch Province 
in India; my great, great, great grandfa-
ther sailed into Zanzibar from Muscat 
with the aid of the ever present monsoon 
winds, not long after the arrival of Seyyid 
Said bin Sultan, the Lion of Oman; and 
further still, my great, great, great, great, 
great…great grandfather sailed into 
Zanzibar from Persia.

I am no different from thousands 
of ‘Waswahili’. We are people of the 
coast, a people whose genetic make-up 
is a mixture of Bantu, Arab, Persian and 
Indian. We have lived on the Swahili 
coast and in Zanzibar for centuries. We 

Why CCM should shun racists for 
the sake of democracy in Zanzibar

Överraskande besök
Både Magufuli och hans premiärminis-
ter Majaliwa visade genom oannonserade 
besök på finansministeriet, Muhimbili 
sjukhus och Dar es Salaams hamn att de 
i praktiken vill jaga skatteflykt, korrup-
tion, slapphet och vanskötsel i ministerier 
och myndigheter. Ett stort antal tjänste-
män har avskedats eller suspenderats och 
några har åtalats och är föremål för dom-
stolsförhandlingar. Se vidare tidningskrö-
nikan, Göran Hydéns valanalys och no-
tis om premiärminister Majaliwa i detta 
nummer av Habari.

Sju dagar att betala skatt
Några dagar efter besöket i Dar es 
Salaams hamn kallade Magufuli de le-
dande affärsmännen till ett möte i 
State House. Huvudbudskapet var att 
Magufulis regering kommer att arbeta för 
att ge dem ett bättre företagsklimat och 
färre byråkratiska hinder, men, de måste 
betala skatt enligt lag. Han gav de företag 
som smitit från avgifter och importskat-
ter i samband med utförsel av contai-
ners i hamnen att betala inom sju dagar. 
Tanzanias skatteverk fick in nio billioner 
shilling inom den angivna tidsgränsen.

Skära i statsförvaltningen och 
öka produktiviteten
Magufuli lovade att skära antalet mi-
nisterier och kostnader i förvaltningen. 
Arbetsdisciplinen i staten måste bli bätt-
re. Alla tanzanier måsta arbeta hårt för 
landets utveckling. Magufulis slogan 
är därför ”Arbete har högsta prioritet!” 
(Hapa kuna kazi tu!)

Oppositionen instämmer 
CHADEMAs ordförande sade sedermera 
att Magufuli i praktiken genomför det 
största oppositionspartiets program.      

Fortsättning u
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And what of the mixed race citizens 
of this country who are not members of 
CCM–are they the ‘traitors’ referred to in 
the message?

Apparently, UVCCM believes that pa-
tience and commanding the police to 
deal with the opposition is the cure for 
this evil. We have seen too many mem-
bers of the opposition arrested during the 
election period and Shaka did not stop 
UVCCM members from publishing ra-
cially hateful statements. Which brings 
me to an idea that may be rather novel 
for UVCCM: perhaps the police should 
try arresting errant members of CCM, it 
may bring an end to this type of illegal 
conduct.

Before CCM can deal with the racism 
in its party, it needs to commence by ac-
cepting some simple truths.

First and foremost, on Sunday, January 
10, 2016, there were two racist placards 
displayed by members of the CCM youth 
wing and not one as claimed by CCM. 
Secondly, these placards were displayed 
in front of the Vice-Chairman of CCM 
and other prominent members of CCM, 
and we did not hear a word of condemna-
tion from them, either at the public rally 
or afterwards.
Thirdly, please do not patronise us all by 
telling us that you will ‘work’ on identify-
ing the members responsible for the plac-
ards because their pictures are all over 
the social media. In fact, I have them on 
my phone; if you wish to see them I can 
‘What’s Up’ them to you at no cost. 
Fourthly, this is not the first time that 
CCM members have made racist com-
ments. CCM displays a black board 
called ‘Sauti ya Kisonge’ outside a CCM 
maskani situated in Michenzani, in 
Zanzibar, which has recently taken to dis-
playing racist comments aimed at Arabs 
and people of mixed race and, of course, 
Wapemba.

The people who originate from the is-
land of Pemba have suffered the worst 
excesses of racism at the hands of CCM. 
Fortunately, there are people who have 
kept records of this hateful propaganda. 
I have never heard official condemnation 
for this behaviour from CCM.
Finally, there are high-ranking mem-
bers of CCM who make racist and anti-
Islamic comments during public rallies. 
Again this is on record. None of these 
people have ever been sanctioned by 
CCM. Instead they are rewarded with 
high-ranking posts within the party and 
the government.

So, I am not convinced that the blame on 
CCM is unfortunate. I would argue that 
it is well placed, and until CCM has the 
courage to cut this cancer out from its 
midst, instead of putting the blame on the 
opposition, it is unlikely that the party will 
be dissociated with this hateful behaviour.

Are we any different from Rwanda be-
fore the genocide, when the police allow 
members of CCM to consistently pub-
lish racist and inflammatory comments 
on public blackboards and placards and 
make hate speeches during public rallies 
with impunity? When a prominent mem-
ber of CCM can refer to Zanzibaris as 
problematic simply because 95 per cent 
of the population professes the Islamic 
religion? Fortunately, there are people 
who find this conduct unacceptable, but 
they dare not speak out for fear of per-
sonal attacks that will be unleashed on 
them by the Grand Old Party.

I am not going to quote Mwalimu’s fa-
mous speech on racism because you all 
know it, and therefore ignorance is not 
an excuse for this atrocious behaviour. 
Suffice it to say that when members of 
CCM make anti-Islamic comments, thou-
sands of Zanzibaris and I are repelled be-
cause more than 95 per cent of our popu-
lation profess the Muslim religion.

When members of CCM make racist 
comments against Wapemba, thousands 
of other Zanzibaris and I are repelled 
because we have close relatives who 
are Wapemba. When members of CCM 
make racist comments against Arabs, 
thousands of other Zanzibaris and I are 
repelled because we have Arab relatives. 
When members of CCM make racist 
comments against people of mixed race, 
CCM has lost Zanzibar because our fa-
thers and mothers are Africans and they 
too are repelled.

This commentary is my footprint in 
the sands of time so that, long after I am 
gone, my children and their children will 
know the truth rather than the legend of 
CCM. They will know how CCM allowed 
racism and religious fervour to invade it. 
The story is yet to end, either the racist el-
ements within CCM will destroy the par-
ty and our country or CCM will have the 
courage to stop the rot that has invaded it.

I suggest that CCM takes a good look 
at itself and starts cleaning up the racist 
fringes of the party for everyone’s sake, 
and, most of all, for the sake of democ-
racy in Zanzibar because, believe it or 
not, we need to have a strong and via-
ble CCM as a counterbalance to CUF. A 
CCM that remains in power with the aid 
of the gun is of no use to anyone, espe-
cially Zanzibar.

Fatma A Karume

Ms. Karume was called to the Bar in the 
Middle Temple and is an advocate of the 
High Courts of Tanzania and Zanzibar. 
She is presently Senior Litigation Partner 
with IMMMA Advocates in Dar es 
Salaam. Email: Karume@immma.co.tz

Comments to this article on Mzalendo 
Net includes several claiming that CUF 
is also using discriminating and racist 
speech.
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1. What was the largest difference in 
this election compared to previous 
elections? 
This election had three key differences 
with respect to previous elections. First 
on the demographics: we had a majority 
of young voters who were well informed 
thanks to technology and social media. 
Tanzania has about 50 million people 
with 66 % of that below 24 years old, if 
you are 25, you are older than 70 % of 
the population. Second is finances: for 
the first time, the opposition had a candi-
date who was a strong member of the rul-
ing party, had united at a large scale and 
was at the best level of financial ability to 
compete with the ruling party. The third 
difference is the age of the ruling party: 
it’s by nature that at some point people 
just want change; the ruling party has 
been in power since 1977 as CCM and 
1961 and 1964 as TANU in the mainland 
and ASP in the isles. So in every com-
ing election, how long you have been in 
power and how fast people want to see 
improvement will differentiate one par-
ticular election with the other. 

2. How has social media and the digi-
talization changed the campaigning in 
the elections? Is it positive or negative? 
Yes. Positively. No publicity is bad pub-
licity. We had 23 million registered vot-
ers, data usage on mobile phones is at a 
rise and an app like WhatsApp has more 
than three million users in Tanzania. A 
message could go viral in a span of hours 
and this had a huge impact from young 
and urban voters. Social media was an 
easy way to reach young voters especial-
ly in urban areas who could in turn influ-
ence peers across the country. Parties and 
candidates made modest investments in 
social media and campaign digitalization 
and this is set to increase in coming elec-
tions. 

3. Who are the main winners of this 
outcome of the election? Young people, 
elders, people in rural areas, interna-
tional investors? 
The winners are all the people of 
Tanzania on a big picture. This was the 
5th multiparty election and the country 

has been able to sail through it peace-
fully, this is a success if you look at how 
African elections have been marred by 
violence and civil wars from mid 1960s 
to the present. 

In this particular election, Tanzanians 
wanted: a government that can seriously 
put an end on forms of corruption (mis-
use of public funds, nepotism, and pet-
ty corruption); the first 70 days of Dr. 
Magufuli as a President is a testimony 
that the government is serious about cor-
ruption (reforms in anti-corruption bu-
reau, merit based nominations in cor-
ruption notorious areas like the ports, 
revenue authority and immigration; they 
also wanted a government that will trans-
late the steady economic progress that 
the country has been sailing on, to reach 
Tanzanians at all levels, it’s very early to 
comment on this second goal, the third 
goal is a government that will continue 
to make sure that the country is at peace 
and harmony; now the third goal partly 
depends on the second and the first. So 
it’s early to say who the real winners are 
but if we use Dr. Magufuli’s performance 
as a Minister and Member of Parliament 
and now as a President, the chances that 
he will deliver are clear meaning this 
election’s victory won’t just be for the 
ruling party and Dr. Magufuli but for all 
Tanzanians. 

4. What was the main reason the oppo-
sition did not win so after all? 
The ruling party is still strong and has 
one of the best organized systems for its 
members in Africa. It has about five mil-
lion registered members and about a mil-
lion 10 block or cell leaders. If properly 
organized that guarantees a party at least 
50 % of the votes. They reached areas 
that the oppo-
sition didn’t, 
es pecial ly rural 
Tanzania and 
that made a 
dif fer ence. Fi-
nan cial ly, the 
ruling party 
had an upper 
hand compar-
ed to the oppo-

sition which then translated to a wider 
reach to voters in all levels. 

5. How do you see that Tanzania will 
change according to the new govern-
ment? 
The new President Dr. John Magufuli is 
a no-nonsense man. That alone is clear 
message to public servants and the sta-
tus quo. For these first 100 days we 
have seen where the country is set to go: 
zero tolerance to corruption, a keen eye 
on collection and use of domestic rev-
enues (the Tanzania Revenue Authority 
hit an all-time high of more than one 
trillion Tanzania shillings collection in 
December 2015), a more stable country 
financially, a government that will trick-
le down the fruits of a stable growth to 
each citizens, a better country that will 
continue to be in peace with her people 
and neighbours and progress further. I 
also see most of the nice things that the 
5th phase government will do becoming 
constitutional and carried by next phas-
es of leaders, so these good things won’t 
just become short term events and played 
around by mere politics. 

6. What does it mean that the Vice 
President is a woman? 
To Tanzanians especially women, it’s 
a message and a testimony that the sky 
isn’t even the limit. That in a country 
where the constitution still allows a 15 
year old to get married, a girl can actu-
ally pave her way to Presidency, so to 
young women it’s a message of hope and 
possibility, to Tanzanians it’s a message 
of trust and our belief in people and not 
gender or colour or religion, so it defines 
us even better that this is still a country 
of possibilities no matter who you are, 
what you look like or where you come 
from. 

*******
I am from Tanzania and currently living 
in Uppsala. I am a second year Master 
degree student at Uppsala University 
with a scholarship from the Swedish 
Institute (Svenska Institutet) under the 
Network of Future Global Leaders. My 
research interests are in Innovation, 
Business Intelligence and Development. 

Joseph Mabima is a student at the University of Uppsala. Malin Cronquist 
of Svetan asked him six questions about the election in October.

Joseph Mabima about the election
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Sveriges nya ambassadör i 
Tanzania, Katarina Rangnitt
Sedan den första september 2015 är 
Katarina Rangnitt vår nye ambassadör 
i Tanzania då Lennart Hjelmåker åter-
vände till Sverige. Det är Katarinas för-
sta tjänst som ambassadör. Hon har tidi-
gare varit chef för gruppen budget och 
styrning vid UD:s enhet för styrning av 
utvecklingssamarbetet. Hon har tidigare 
också tjänstgjort vid ambassaden i Peking 

och vid OECD-delegationen i Paris samt 
Genève. Att det blev en diplomatkarriär 
var det lite av en slump som avgjorde när 
hon sökte jobb after avslutade studier vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Katarina har nyss fyllt 50 år, är gift 
med Olivier Guerot, som också är dip-
lomat, men för den franska utrikesföralt-

ningen. Maken har valt att ta tjänstledigt 
och flytta med till Dar es Salaam. De har 
två gemensamma barn, flickor 10 och 13 
år gamla. Dessutom har hon två ”utflug-
na” bonusbarn. Katarina tycker om att 
läsa, allt från deckare till franska klassi-
ker. Just nu vidgar hon sina vyer vad gäl-
ler afrikansk litteratur. Ett annat intresse 
är att rida. Hur det senare intresset ska 
utövas i det hästfattiga Dar återstår att se.

Katarina sökte tjänsten som ambassa-
dör i Tanzania. För fyra år sedan då hon 
var på tjänsteresa till Tanzania var det 
något särskilt med landet som fångade 
henne, det blev kärlek direkt. En generell 
vänlighet som hon blev överraskad av. 
Därmed blev hon nyfiken på Afrika sam-
tidigt som hon sökte nya spännande pro-
fessionella utmaningar. Att vara ambas-
sadör innebär att representera den svens-
ka regeringen i Tanzania och att vara 
chef för ambassaden i Dar es Salaam. 
Ambassadens uppgift är bland annat att 
stärka relationerna mellan Sveriges och 
Tanzanias regeringar och mellan invåna-
re, organisationer samt företag i de båda 
länderna.

Katarina har rätt fria händer att tolka 
regeringens intentioner. För utvecklings-
samarbetet utgår dock arbetet från en av 
regeringen fastställd strategi för Tanzania 
2013–2019. Prioriterade frågor utöver 
de grundläggande demokratifrågorna är 
jämställdhet och klimat. Katarina har 
ambitionen att utveckla relationen mel-
lan Sverige och Tanzania till en ny form 
av partnerskap. Mer av ömsesidig handel 
och lättare att etablera näringsverksam-
het. Något Katarina redan sett och som 

förvånat henne är den relation som finns 
på gräsrotsnivå som bygger på svenska 
eldsjälar som inte kräver statsbidrag för 
deras verksamhet, exempelvis ungdomar 
som hittar på egna projekt.

Sedan Katarina kommit till Tanzania 
har hon blivit helt indragen i bevakning-
en av valet och den politiska situatio-
nen. Hon har dock hunnit med att också 
besöka Barbro Johansson Model Girls’ 
Secondary School och läst nyhetsingres-
sen på kiswahili i ITV. Särskilt i början 
som ny ambassadör är det rätt många 
artighetsbesök till andra ambassader 
för att presentera sig och lära känna an-
dra. Någon fritid har det knappt bli-
vit. Familjen har hunnit med att besöka 
Ruaha nationalpark och se de klassiska 
djuren.

Det som slagit Katarina är det stora fat-
tigdomsgapet mellan de som har och de 
som inte har något. Det verkar dock fin-
nas ett hyfsat ”samhällskontrakt” genom-
syrat av en vänlighet och fördragsamhet 
som gör att Tanzania hittills är förskonat 
från allvarliga konflikter. Inte minst det 
nyss avslutade valet visar på det. Kan 
man hitta en tillfredsställande lösning för 
situationen på Zanzibar så har man tagit 
ytterligare steg mot en inkluderande de-
mokrati. Valproceduren skulle dock må 
bra av ytterligare transparens.

Katarina känner sig hedrad av att ha 
fått tjänsten och är ödmjuk inför utma-
ningen av att vara ambassadör i Tanzania. 
Hon är öppen och chosefri, ger intryck av 
att stå med båda fötterna på jorden och av 
att klara de flesta utmaningar.

Gunnar Lundström

Den svenska ambassaden har till uppgift att representera den svenska regeringen 
i Tanzania. Ambassadens uppgift är bland annat att stärka relationerna mellan 
Sveriges och Tanzanias regeringar och mellan invånare, organisationer samt fö-
retag i de båda länderna.

Ambassaden uppmuntrar till utbyten och samarbeten inom handelsområdet 
Sverige och Tanzania och kan bidra med generell information angående in-
vesteringsmöjligheter samt företagsklimatet. Ansvar för utvecklingssamarbetet 
mellan Sverige och Tanzania är en annan central del av ambassadens arbete. 
Samarbetet är fokuserat mot att effektivsera Tanzanias egna processer att mins-
ka fattigdomen. Detta genomförs via generellt budgetstöd samt fördjupas i det 
direkta samarbetet inom energi, utbildning och forskning, privat sektor och för 
god samhällsstyrning.

Källa: Ambassadens hemsida
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CUF:s Hamad trolig Zanzibarsegrare –
vill inte acceptera omval. 

Tidningskrönikan:
Magufuli: Hapa kazi tu!
Perioden t.o.m. januari domineras av Magufulis rivstart. Magufulis slogan 
under valkampanjen ”Arbete och inget annat” har han hittills levt upp till. 
Kikwetes regering lämnade kassakistan tom och skulderna i topp. Staten för-
lorade miljarder i skatter p.g.a. korruption på hamn- och skattemyndighet, 
men nu har de ansvariga fockats och skattesmitarna hotats, och i december 
steg skatteinbetalningarna till all-time-high! En rad nedskärningar på utgifts-
sidan har också skett, bl.a. måste alla utlandsresor i tjänsten sanktioneras 
på högsta ort.

Regeringen har också genomfört ett av vallöftena och återinfört avgiftsfri 
primärskola. Populärt, men nu köar nygamla elever till skolorna och bristen 
på utrustning, klassrum och lärare blir ännu värre.

Det avbrutna valet på Zanzibar fortsätter att vara en huvudvärk. Ett nytt 
valdatum har satts av Zanzibars valkommission – men nyval accepteras inte 
av oppositionen, som anser sig redan ha vunnit en gång.

Kritik mot valobservatörsraid
Tanzania Human Rights Defenders Co-
alition (THRDC) har fördömt polisens 
raid mot ett volobservationskontor den 
29 oktober – man hävdar att räden hade 
initierats av politiker. Polisen anklagar 
de häktade för att ha samlat in och spridit 
valresultat, något som bara valkommis-
sionen (NEC) får göra. THRDC invänder 
att man bara samlade in rapporter från va-
lövervakare vilket inte är olagligt. 
2/11 Citizen

Kikwete ingriper i Zanzibarkris
Det är kris efter valen i Zanzibar sedan 
valkommissionens ordförande Jecha av-
brutit rösträkningen när resultatet of-
fentliggjorts från 31 av 54 valkretsar. 
Oppositionsledaren Seif Shariff Hamad 
från CUF förklarade sig som valets vin-
nare innan valkommissionen meddelat re-
sultatet. Efter att Hamad begärt det har nu 
President Kikwete i ett officiellt uttalan-
de sagt att han är beredd att personligen 
ingripa för att hitta en lösning på krisen. 

Han markerade dock att det är Zanzibars 
valkommission som har rätten att be-
sluta. CUF, som har motsatt sig beslutet 
om avbrott i räkningen, har stöd av både 
Zanzibars och Tanganyikas juristsam-
fund. FN, Samväldet, EU, EAC, USA och 
UK anser att underkännandet av valet var 
opåkallat. 2/11 Citizen

Magufuli blir femte presidenten
President Kikwetes 10-åriga styre är av-
slutat. Magufuli har under jubel svurits in 
som president vid en ceremoni på Uhuru 
Stadium i Dar. Han säger att han kommer 
att arbeta hårt för att genomdriva sina val-
löften. Med vid ceremonin var AU:s nu-
varande ordförande Robert Mugabe samt 
Ugandas Museveni, Rwandas Kagame, 
Kenyas Kenyatta, DRC:s Kabila, 
Zambias Lungu, Sydafrikas Zuma och 
Moçambiques Nyusi. 5/11 Citizen

Pipeline från Uganda till Tanga
Uganda och Tanzania har skrivit under en 
överenskommelse med skiss till nya pi-

pelines. Man inbjuder också andra intres-
senter såsom Kenya att ansluta sig och 
utveckla vägen över Tanga och därmed 
bilda en bas för en pipeline för export av 
råolja från Hoima i Uganda till Tangas 
hamn. Om projektet drivs vidare är det ett 
slag mot Kenyas planerade Lamu–South 
Sudan–Ethiopia korridor. 5/11 Citizen

Brist på pengar för ny regering
Det finns starka tecken på att President 
Magufulis regering kommer att få pro-
blem med betalningsförmågan. Han har 
nu frusit alla utlandsresor. Pengarna ska 
istället användas till hälsa och utbildning 
enligt hans vallöften. Kikwete har enligt 
uppgift lämnat efter sig ett stort budget-
underskott och ökande skulder, parat med 
för låga skatteinkomster. 11/11 Citizen

EUR 625 miljoner till bistånd
Vid lanseringen av boken ”Partnership 
in Action”, som behandlar EU:s 40-åri-
ga samarbete med Tanzania, meddelades 
att EU avsatt EUR 625 miljoner (cirka 
sh1,44 biljoner) för Tanzania åren 2014 
till 2020. Stödet omfattar god samhälls-
styrning, budgetstöd, energi och hållbart 
jordbruk. 11/11 Citizen

EU: Öka skattefinansiering
EU:s representant Sebregondi avslu-
tar sin tid i Tanzania med att uppma-
na regeringen att introducera skattere-
former och bredda skatteunderlaget. 
Skatteinkomsterna uppgår till mindre än 
14 % av BNP, medan andra länder i när-
heten tar in mellan 18 % och 20 %. 
13/11 Citizen

Lowassa kommer tillbaka
Chademas presidentkandidat Lowassa 
tänker fortsätta vara politisk aktiv trots 
att han förlorade valet, som han anser var 
riggat. Jag må ha förlorat slaget, men inte 
kriget, säger han. Före valet sa han dock 
att om han förlorade skulle han dra sig 
tillbaka till sin hemby i Monduli och ta 
hand om sin boskap. 15/11 Citizen

Diabetes växande problem 
Förekomsten av typ 2-diabetes i landet 

Magufuli gratuleras vid presidentinstallationen av president Kagame, Rwanda. I bak-
grunden presidenterna Kenyatta, Museveni och Mugabe.
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var tidigare lägst i världen. Idag tar dia-
betes fler liv än aids och bröstcancer till-
sammans. En av 10 har för närvarande 
diabetes och 5 av 10 är diabetiska i tidigt 
stadium. Ökningen beror på nya matva-
nor och minskad motion. 15/11 Citizen

Parlamentets talman utsedd
Job Ndugai (CCM) har utsetts till par-
lamentets talman. Ndugai har varit vice 
talman de senaste fem åren. Han har en 
gedigen akademisk bakgrund inom jord-
brukssektorn. 17/11 Citizen

Landsbygdshälsovård stärks
Regeringen kommer att fortbilda mer 
än 5 000 Community Health Workers 
(CHW). För tre år sedan började man 
inom ramen för milleniemålen tala om att 
vitalisera landsbygdhälsovården genom 
att sända ut en generation CWH som är 
utbildad, avlönad och med tillgång till 
den senaste teknologin. 16/11 Citizen

Översyn av privatisering
Regeringen har kallat till sig entreprenö-
rer som köpt statliga jordbruk och fabri-
ker i ett försök att se över resultaten av 
privatiseringen. De får 30 dagar på sig 
att lämna rapport om status på projek-
ten. Många befaras inte ha utvecklat fö-
retagen enligt avtal eller ha ändrat inrikt-
ning, medan andra aldrig betalat för vad 
de köpt. 18/11 Daily News

Kassim Majaliwa ny premiärministe
Kassim Majaliwa från Ruangwa blev den 
11:e premiärministern. Han fick sina po-
litiska meriter inom lärarfacket innan han 
2006 utsågs till District Commissioner. 
Kolleger och politiska kommentatorer 
menar att hans profil både som politiker 
och tjänsteman kompletterar Magufulis 
ledarstil. Hans inställning, hårt arbete, 

villighet att lyssna samt det faktum att 
hans politiska karriär är utan fläckar har 
gett honom uppskattning. 20/11 Citizen

Magufuli listar prioriteringar
Vid invigningen av Tanzanias 11:e parla-
ment drog Magufuli upp linjerna för den 
kommande regeringen. Nu skall proble-
men angripas, såsom omfattande kor-
ruption, förskingringar på region- och 
distriktsnivå, slöseri av allmänna med-
el samt byråkrati inom förvaltningen. 
Därutöver listade han problem som bris-
tande underhåll av strategiska investe-
ringar och en kultur som uppmuntrar 
lättja och inte belönar hårt arbete. Han 
avslutade med att fattigdom och arbets-
löshet fortfarande är landets viktigaste 
utmaningar. Han vill skapa jobb åt unga 
och minska gapet mellan rika och fattiga. 
21/11 Citizen

Inget firande av Independence Day
Magufuli har ställt in allt firande av årets 
Independence Day, 9 december i syfte 
att minska onödiga offentliga utgifter. 
Pengarna ska istället gå till en renhåll-
ningskampanj ämnad att hindra sprid-
ningen av kolera. 24/11 Citizen

Zanzibar lösning villkor för bistånd
Bråket efter valen i Zanzibar och arres-
teringen av bloggare riskerar bistånd på 
nästan 1 bn/- till Tanzania. USA har be-
gärt att regeringen klarar ut de två sa-
kerna före december månads styrelse-
möte i USA:s Millennium Challenge 
Corporation (MCC) om $472 m ska föras 
över. 27/11 Citizen

Skattechefer får sluta
Chefen för Skattemyndigheten Rished 
Bade skickades hem igår av president 
Magufuli. Bade fick sällskap av fem an-
dra toppchefer sedan staten startat ut-
redning av 80 md/- i skatteinkomster 
som skattmasen inte kan redogöra för. 
Pengarna var importskatt för 349 contai-
ners som inte kunde redovisas när pre-
miärminister Kassim gjorde ett överrask-
ningsbesök i hamnen. 28/11 Citizen

Export t.o.m. oktober upp 9,2 %
Bank of Tanzania (BoT) rapporterar att 
exporten har ökat med 9,2 % senaste året 
med slut oktober 2015 och nådde ett vär-
de av $9,4 mdr. Inkomsterna från turism 
nådde $2,23 mdr medan tillverkade varor 
exporterades för $1,31 mdr. Den traditio-
nella exporten ökade till $839 m främst 
genom ökad export av cashewnötter, kaf-
fe, sisal och tobak. 29/11 Citizen

Magufulifebern stiger
Professor Ali Mazrui skapade år 1967 
begreppet Tanzaphilia, ett nytt politiskt 
fenomen som definierades som den ro-

mantiska förtrollning Tanzania spred över 
många som var nära knutna till landet – 
inte minst vänsterorienterade västerlän-
ningar. I Arushadeklarationen, Nyereres 
politiska magnum opus, skrevs självtil-
lit, frihet, Panafrikanism och Ujamaa in 
– målet var att regeringen skulle utplåna 
alla typer av exploatering, förödmjukelse, 
diskriminering, mutor och korruption. 

Med valet av Magufuli till president 
har Tanzaphilia fått ny aktualitet – i val-
kampanjen använde han slagordet Hapa 
Kazi Tu (Arbete och inget annat!). Nu 
tycks han leva upp till sina löften med 
ett tydligt eko från Nyerere. Den tidi-
gare kemiläraren har beordrat stopp 
för onödiga utlandsresor vilket sparat 
$160 m/-, att användas för 40 mil as-
faltvägar. Från januari 2016 slopas skol-
avgifter för att öka antalet barn som går 
i skolan. Sedan drog han in firandet av 
Independence Day och köpte sängar till 
sjukhuset Muhimbili för pengarna. De 
här initiativen kan ses som symbolis-
ka, men de kan också ses som en renäs-
sans för andan i Arushadeklarationen. På 
sociala medier har skapats en hashtag 
#WhatWouldMagufuliDo med ofta hu-
moristiska och romantiserande kommen-
tarer till hans Nyereriska beslut. 
30/11 African Arguments

Bajaj expanderar i Tanzania
Det indiska företaget Bajaj Auto Ltd som 
tillverkar två- och trehjuliga motorfordon 
har som mål att öka sin marknadsandel i 
Tanzania från 22 % till 40 % 2017. (red.
anm: Den populära 3-hjuliga taxin kallas 
bajaji på swahili.) 1/12 Citizen 

Sheik Ponda frisläppt
Sekreteraren för Council of the Islamic 
Organisation, Sheikh Issa Ponda, har fri-
ats efter att ha suttit häktad i över två år 
anklagad för uppvigling och spridande 
av religiöst hat. Domstolen i Morogoro 
meddelar att åklagaren inte har kunnat 
visa utom rimligt tvivel att han är skyldig. 
Jubel utbröt när domaren förklarade ho-
nom oskyldig, men själv beklagade han 
att han hölls i häkte så lång tid då åklaga-
ren vägrat gå med på frihet mot borgen. 
1/12 Citizen

Nye talmannen Job Ndugai i parlamentets 
talarstol.

Nye premiärministern Kassim Majaliwa – 
hårt arbetande f.d. lärare.
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Samatta African Player of the Year
President Magufuli har gratulerat Taifa 
Stars Mbwana Samatta till utmärkelsen 
till African Player of the Year. Han är den 
första fotbollsspelaren från zonen Öst- 
och Centralafrika som får priset. 
9/1 Citizen

Koleravaccin från WHO
Tanzania har satts upp på listan med 
11 länder som får koleravaccin från 
WHO, men det är global brist på vaccin. 
Experter säger att tillgången f.n. är be-
gränsad till främst områden där det råder 
humanitär kris. 11/1 Citizen

Tillväxten 6,3% tredje kvartale
BNP växte med 6,3 % tredje kvartalet 
2015, jämfört med 5,4 % samma period 
förra året. Transport- och byggsektorer-
na drev på tillväxten. Byggsektorn med 
en tillväxt på 17,6 %. Utsikterna är fort-
satt positiva enligt National Bureau of 
Statistics (NBS). 14/1 Citizen

Statligt stöd för kvinnobank
Regeringen har lovat stödja Tanzania 
Womens Bank (TWB) med en årlig sub-
sidie på 2 bn/-. Jämställdhetsminister 
Ummy Mwalimu gratulerade banken till 

Affärsmän uppmanas betala skatter
President Magufuli har gett affärsmän 
som undvikit att betala skatter och avgif-
ter en vecka att frivilligt uppfylla sina för-
pliktelser om de vill slippa arrest och åtal. 
Han intensifierar sin jakt på inkomster till 
budgeten. Magufuli sa till en grupp af-
färsmän på artighetsvisit i State House att 
de inte kan gömma containrar som man 
kan gömma nålar – mer än 2 300 conta-
inrar har klarerats ut från hamnen utan 
att avgifter betalats sedan mars 2014. 
Magufuli behöver skatterna för att finan-
siera lokal utveckling – kassan är tom. 
4/12 Citizen

Hamnledning sparkas
Som ett resultat av hamnskandalen har 
Magufuli bl.a. upplöst hamnstyrelsen 
och friställt ansvarig statsekreterare. 
Premiärminister Majaliwa säger att åt-
gärderna har vidtagits efter hans besök i 
hamnen tidigare. 7/12 Daily News

Världsbanken nöjd med åtgärder
Världsbankens representant i Tanzania, 
Bella Bird, sa vid en artighetsvisit i State 
House att banken är nöjd med de åtgär-
der som vidtagits för att hejda utflödet av 
pengar. Bird bekräftade vidare bankens 
åtaganden att finansiera olika utveck-
lingsprojekt. Hittills har den finansierat 
29 projekt till ett belopp om $4 miljarder. 
8/12 Citizen

Kolerainfo över mobilen
Cirka 10 miljoner mobilanvändare kom-
mer att få tillgång till livräddande in-
formation om kolera tack vare en över-
enskommelse mellan staten, Unicef och 
Push Mobile. I fyra månader kommer 
Push att tillhandahålla SMS-service om 
kolera utan kostnad. Mobilanvändarna 
kan sända lösenordet Cholera – eller 
Kipindupindu – till koden 15774 och få 
information om sjukdomen. 9/12 Citizen

Avgiftsfri skola ökar antalet elever
Beslutet att avskaffa skolavgifterna har 
medfört en klar ökning av antalet elever 
i primärskolorna. Föräldrar köar för att 
få barnen antagna. Nu saknas undervis-
ningsmateriel, klassrum och lärare. 
10/12 Citizen

Halverat antal ministrar
Ett effektivare regeringsarbete förväntas 
sedan Magufuli minskat antalet ministrar 
till 18 – hälften av Kikwetes. Magufuli 
har utsett folk som kommer att driva hans 
agenda, men man misstänker att Zanzibar 
kommer klaga eftersom positioner som 
traditionellt gått till öarna nu har getts till 
fastlandsfolk. 11/12 Citizen

Film får utmärkelser
Den tanzaniska filmen Dogo Masai re-

gisserad av Timoth Conrad vann tre pri-
ser vid filmfestivalen California Viewers’ 
Choice Awards i USA. De var för bästa 
film och bästa regi och ett pris gick till 
huvudrollsinnehavaren Omary Clayton. 
Filmen handlar om en pojke som efter 
att ha blivit berövad sitt arv av släkting-
ar körs ut i skogen där en grupp massa-
jer hittar honom och uppfostrar honom. 
11/12 Citizen

Importavgifter på 3,7 md TSh obetalda
Igår meddelade skattemyndigheten (TRA) 
att den kommer att vidta lagliga åtgärder 
mot 15 importörer som inte har betalat 
inom de sju dagar Magufuli gav dem i 
respit. Hittills har TRA fått in 10,6 md/- 
från 28 olika affärsmän. 13/12 Citizen

Antikorruptionschef sparkad
Chefen för antikorruptionsbyrån PCCB, 
Edward Hoseah får sluta, med motivering 
att PCCB inte förhindrat oegentligheter-
na vid Hamn- och Skattemyndigheten. 
Valentino Mlowola utsågs omedelbart till 
ny chef för PCCB, han är tidigare utreda-
re inom polisen. 17/12 Citizen

Hamnskandal förstoras
En skatterevision vid flera containerde-
påer avslöjade att minst 11 884 contai-
ners och 2 019 fordon har klarerats från 
hamnen utan att avgifter betalats. Därmed 
förlorade staten 48,4 md/-. Det medde-
lade kommunikations- och arbetsminister 
Mbarawa vid ett besök i hamnen. Sju an-
ställda med ansvar för att ta upp avgifter 
har arresterats medan åtta andra har avvi-
kit. 30/12 Citizen

Rekord i skatteuppbörd
I december uppgick skatteuppbörden till 
rekordstora 1,4 bn/-. Det är den största 
summa som någonsin betalats in. Under 
hösten betalades bara in cirka 900 mdr/- 
per månad. Rekordet följer på president 
Magufulis kampanj mot skattefusk och 
skattefykt. Han har klart deklarerat att 
han vill leda ett land som inte är beroende 
av bistånd för att finansiera sina projekt 
och säger att en dag blir Tanzania också 
är ett givarland om skatteuppbörden sköts 
som den ska. 7/1 Citizen

Mbwana Samatta får priset African Player 
of the Year. Hamnar nog i Europa inom 
kort.
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bra procedurer för service och särskilt 
service till kvinnliga entreprenörer. 
20/1 Daily News

Världsbankens BNI per capita 2014
Enligt Världsbanken är Kenya det enda 
östafrikanska landet inom EAC som 
har en bruttonationalinkomst (BNI) per 
capita som når över gränsen medelin-
komstländer med $1 245 år 2014, följt av 
Tanzania med $1 045, Uganda med $660 
och Rwanda med $650. På sista plats i re-
gionen finns Burundi med $270 per capi-
ta. 21/1 Citizen

Nytt val på Zanzibar i mars
Enligt Zanzibar Electoral Commission 
(ZEC) blir omvalet i Zanzibar den 20 
mars 2016. Beslutet att genomföra ett 
omval kommer troligen fördjupa de poli-
tiska motsättningarna på öarna och kasta 
ekonomin in i osäkerhet. Oppositionen 
under ledning av partiet CUF har redan 
angett att de inte kommer att delta i ett 
upprepande av valet. 23/1 Citizen

Negativt med AU trupper till Burundi
Tanzania försöker få igång en skytteldi-
plomati för att återuppta fredssamtalen 

om Burundi i ett försök att undvika place-
ringen av en styrka från afrikanska unio-
nen (AU). Tanzania anser att en fredsstyr-
ka riskerar att förvärra konflikten och fö-
redrar förhandlingar mellan de stridande 
parterna. 23/1 Citizen

Magufuli fortsätter städa upp
GD för National Identification Authority 
(NIDA) får sparken tillsammans med fyra 
högre tjänstemän och en utredning inleds 
hur 179,6 mdr/- har använts under regist-
reringen av nationella ID-kort. Magufuli 
blev nyfiken eftersom folk har klagat på 
att det går långsamt att utfärda korten. 
Magufuli har uppdragit åt Controller and 
Auditor General (CAG) och Public Pro-
curement Regulatory Authority (PPRA) 
att göra en särskild revision av utgif-
ter och upphandlingar. Dessutom ska 
Prevention and Combating of Corruption 
Bureau (PCCB) undersöka om det före-
kommit korruption i sammanhanget. På 
presskonferensen där allt detta behandla-
des påmindes alla inom offentlig förvalt-
ning – ledarna och alla andra – att de be-
höver ändra sin inställning till arbetet och 
utföra det noggrant och uthålligt – varje 
kontor betjäna folket rättvist, noggrant, 
kunnigt och respektfullt. Alla tjänstmän 
ska ha en namnbricka så att man lätt ser 
vem man pratar med. 26/1 Daily News

Kikwete får FN post
Jakaya Kikwete har utsetts till medlem 
av FN:s High-Level Advisory Group for 
Every Woman Every Child. Gruppen ska 
ge ledning och inspirera till kraftfulla 
åtgärder för kvinnors, barns och tonår-
ingars hälsa under övergången från mil-
leniemålen till de nya 17 utvecklingsmå-
len för social, ekonomisk och miljömäs-
sigt hållbar utveckling. Gruppen leds 
tvåhövdat av Chiles president Michelle 
Bachelet och Etiopiens premiärminister 
Hailemariam Desalegn, alternerande med 

Kikwete och Tarja Halonen. 
26/1 Daily News

Lokala medicinmän måste registreras
Medicinmän i städerna har fram till 15 
april på sig att få sina örtmediciner god-
kända av Chief Government Chemist 
och Tanzania Food and Drugs Authority, 
samt få sina kliniker registrerade hos 
Alternative Health Practices Council of 
Tanzania för att få sälja sina mediciner. 
Medicinmän på landsbygden får 6 måna-
der på sig. Sedan kommer ingen medicin-
man/kvinna få sälja droger utan registre-
ring. 27/1 Daily News

CUF deltar inte i omval på Zanzibar
Civic United Front (CUF) har meddelat 
att de inte tänker delta i omvalet 20 mars. 
Det kommer troligen fördjupa den kon-
stitutionella krisen och hota den politiska 
stabiliteten i Zanzibar. CUF kallar omva-
let för att vanhelga demokratin och totalt 
strunta i respekten för väljarna. CUF vid-
håller att de hade 54 procent av rösterna 
när räkningen avbröts. Den troliga konse-
kvensen av att CUF:s väljare inte deltar i 
valet 20 mars blir att Zanzibars nästa re-
gering kommer att sakna legitimitet. 
29/1 Citizen

Jämställdhetsministern Ummy Mwalimu 
gläds åt Tanzania Womens Bank.

Förre presidenten Kikwete gläds åt ny FN-
post – och så har han blivit hedersdoktor.

Uhuru na kazi = Frihet och arbete, slogan för Independence Day 
som nu blev städdag. Hapa kazi tu: Här finns bara arbete, Magufulis 
valslogan.
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Carl-Erik Sahlberg 70 år 
och hedersstipendiat

Den 24 oktober fick Carl-Erik motta-
ga Evangelistfondes Hedersstipendium 
vid en högtid i Korskyrkan i Uppsala. 
Motiveringen löd:

”Årets hedersstipendium går till en 
jämtländsk pensionerad präst i Svenska 
kyrkan, tillika docent i kyrkohistoria. 
Carl-Erik Sahlberg har vunnit stor res-
pekt och beundran för sitt sätt att leva ut 
missionsbefallningen i praktisk handling. 
Det gäller både det sociala och evang-
elistiska arbetet bland Stockholms hem-
lösa som han har byggt upp i S:ta Clara 
kyrka och den barnhemsverksamhet som 
han och frun Overa numera driver i 
Tanzania.”
Dagen efter firades Carl-Erik i, till brist-
ningsgränsen fullsatta, Clarakyrkan. Bå-
de för stipendiet och sjuttioårsdagen den 
22 oktober. Carl-Erik predikade och be-
rättade om verksamheten I Tanzania.

Barnverksamheten
År 2006 började han och Overa bygga ett 
barnhem på mark Overa fått från sin far 
i Marangu på Kilimanjaros sydsluttning.

Verksamheten har hela tiden finansie-
rats med gåvor som flutit in utan insam-
lingsverksamhet. Det var inte helt lätt att 
driva verksamheten med ”remote con-
trol” från Sverige med bara kortare besök 
på plats.

Sedan pensioneringen hösten 
2012 bor de i eget hus på barn-
hemstomten. Man har tänkt om 
när det gäller barnverksamheten. 
Numera ger man stöd till familjer 
som tar hand om föräldralösa barn. 
Det blir en närmare och livslångvarig 
relation för barnen. Familjehemmen 
väljs ut och besöks regelbundet. För 
att komma ifråga skall de ha egenför-
sörjning, bestå av en familj och hemmet 
skall vila på kristen grund. Familjerna 
får knappt 200 kr/mån i bidrag från 
MOKICCO som Sahlbergs organisation 
heter, Mount Kilimajaro Children Care 

Prästen Carl-Erik Sahlberg som lyfte Clarakyrkan i Stockholm till att 
bli en av de livaktigaste inom Svenska kyrkan och tillsammans med sin 
fru Overa startade och drev Swahiliförsamlingen, fick i oktober mottaga 
Evangelistfondens Hedersstipendium i samband med sin 70-årsdag. 

Organisation. För äldre barn i sekun-
därskola betalar man halva skolavgiften 
i statliga skolor. I oktober var 200 barn 
placerade i 25 familjehem. De flesta runt 
Kilimajaro men även runt om i landet, 
bland annat i Mwanzaregionen där man 
särskilt stöder albinobarn.

Kroppsdelar från albinos tros ha ma-
giska krafter och betingar ett högt pris 
på svarta marknaden. En vidskepelse 
och verksamhet som förre presidenten 
starkt fördömde som omänsklig, ovärdig 
och pinsamt för landet. Förhoppningsvis 
kommer den nya rivstartande regimen att 
komma till rätta med detta otyg.

Yrkesskola 
I Mwangaria där det finns flera famil-
jehem bygger man upp en yrkesskola. 
Huvudbyggnaden är nu klar och grunder-
na till två sovsalar klara.

Missionsfonden 
Den nybildade MOKICCO missionsfon-
den har som mål att

 ■ Hjälpa fattiga barn med skolavgifter
 ■ Stödja evangelisationssatsningar
 ■ Stödja starten av små självförsörj-
ningsprojekt 

 ■ Öppna bokkaféer i Geita, Kikatiti, 
Boma Ngombe och Marangu.

Fest och boksläpp
Efter gudstjänsten den 
25 oktober firades Carl-
Erik grundligt. Det var 
mängder av tal, gåvor, 
dockteater, musik och 
sång, bland annat från 
Swahiliförsamlingen. 
Och så förstås förpläg-
nad.

Trots all verksam-
het och mycket resande i Tanzania hin-
ner Carl-Erik med att skriva, vanligen 
två dagar i veckan vilket inte ingriper 
söndagen, den är en helgad vilodag. 
Åtminstone en bok per år har det blivit 
de senare åren.

Under festen släpptes hans senaste bok, 
Miraklet S:Clara där han beskriver arbe-
tet i Clarakyrkan åren 1989–2012.

I somras gjorde Carl-Erik en turné i 
Sverige och i mars är det åter dags för 
besök på åtminstone nio orter. Förutom 
arbetet i Tanzania drömmer han om en 
väckelse och förnyelse inom Svenska 
kyrkan. Han är en eftersökt predikant och 
inspiratör. 

Bild och text Lars Asker

I samband med Carl-Eriks hedersstipen-
dium och 70-årsdag den 22 oktober upp-
märksammandes han med en tresidors 
artikel i EFS-tidningen Budbäraren och 
av Evangelistsfondens egen skrift samt i 
Världen idag.

Biskopsbesök i S:ta Clara
Under hösten besöktes Clarakyrkan i 
Stockholm av ärkebiskop Antje Jackelén.

Den 30 augusti besökte biskop Gulle 
från Mwanza Clarakyrkan och predikade 
för Swahiligruppen i samband med ett bi-
skopsmöte i Rättvik för 14 + 14 biskopar 
från Tanzania och Sverige.

Som vanligt fullt hus, sång och musik, 
tal och förplägnad.

Biskop Gulle från Mwanza predikar 
och tolkas av Ingemar Holmquist.
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Rivning av hus ändrar inriktning
Rivning av hus i Mzimbazi Valley, bomoa bomoa

Under november–januari har Tanzanias nya reger-
ing rivit hus som ligger riskzonen för översvämningar. 
Det är främst hus som ligger i floddalen för Mzimbazi 
(Kinondoni distrikt) i Dar es Salaam som utsatts för bull-
dozers och grävmaskiner. 

Per den åttonde januari hade 774 hus ri-
vits. Enligt ministern för markfrågor, 
Lukuvi, är planen att riva omkring 8 000 
hus längs Mzimbazifloden. Många bo-
ende blev överraskade när rivningsma-
skinerna dök upp tidigt på morgonen och 
hann inte rädda sina ägodelar. Kampanjen 
kallas bomoa bomoa på kiswahili.

Vart skall vi flytta?
Regeringen menade att berörda invå-
nare blev varnade och fick möjlighet att 
flytta till tomter i Mwebepande i Bunju 
utanför Dar es Salaam vid tidigare över-
svämningar. Många flyttade inte, eller 
flyttade tillbaks till floddalen. Den här 
gången tycks inte finnas någon plan för 
vart de boende skall ta vägen. Det verka-
de inte heller kännas som ett ansvar för 
myndigheterna (The Citizen 7 januari). 
Tidningarna har varje dag varit fyllda av 
bilder av familjer framför nedrivna hus 
(se Nipashe 8 januari). 

Paus för jul och nyår  
men många fler röda X
Regeringen tog en paus i rivningskam-
panjen under jul och nyår för att ge de 
boende möjlighet att flytta. Samtidigt 
fortsatte dock markeringarna med röda 
X på väggarna för hus som stod på tur 
för rivning (se The Citizen 9 januari). 
Förutom Ministry of Lands och NEMC 
(National Environment Council) anslöt 
sig också Ministry of National Resources 
till rivningskampanjen med röda X i nya, 
välbeställda områden i Dar es Salaam. 
Hus som låg närmare än 60 meter från ett 
vattendrag eller mangroveskog fick stora 
röda X på väggarna och grindarna (se 
Tanzania Daima 4 januari). Även turist-
hotell på Msasanihalvön skulle rivas.

Protester och domstolsstopp
Eftersom många husägare hade lagfarter 
och byggnadstillstånd för sina hus börja-
de tidningarna fyllas av protestartiklar på 
både humanitära, formella och ekonomis-
ka grunder. ”När regnen kommer blir det 

en humanitär kata-
strof för familjer 
som nu tvingas 
sova utan tak över 
huvudet” (se The 
Citizen 7 januari). 
Har inte regeringen 
en mer långsiktig 
(stads-) plan utöver 
att endast riva hus 
som ligger inom 
60-metersgränsen? 
skrev en affärsman 
(Ali Mafuruki) i ett 
öppet brev till mi-
nistern Lukuvi. 60- 
me tersregeln är från 
kolonialtiden och 
passar inte dagens 
situation. Titta på 
stora städer som 
Paris, London, Am-
ster dam m.fl. Genom 
visionär planer ing 
och smart kanalisering av vattendrag så 
har man där lyckats möjliggöra boende i 
anslutning till vattendrag. 

En parlamentsledamot (Dr Dalaly 
Peter Kafumu, Guardian 9 januari) påpe-
kade att för gott ledarskap krävs inte bara 
hög intelligenskvot men också emotio-
nell intelligens när man skall genomföra 
president Magufulis motto ”Hapa Kazi 
Tu” (Här gäller det att arbeta).

600 boende i Mzimbazi Valley lycka-
des i början av januari i domstol tillfälligt 
stoppa vidare rivningar i väntan på för-
handlingen i huvudfrågan om det legala 
i rivningskampanjen. Många har lagfar-
ter för sina hus och har bott i decennier i 
Mzimbazi Valley. De krävde tid att flytta 
och kompensation för sina (rivna) hus.

Regeringen begränsar 
rivningskampanjen 
Den åttonde januari snävade reger-
ingen in kampanjen till att endast gälla 
Mzimbazi Valley. Det var resultatet av 
ett möte mellan ansvariga för Lands, 

Regional och Kommunal administration 
och Naturresurser. De som har giltiga 
lagfarter skall erbjudas nya tomter. De 
tjänstemän som utfärdade dessa lagfarter 
för byggnation på förbjuden mark kom-
mer att bli föremål för polisundersökning 
liksom de som bomoa bomoa-de på sätt 
som gick mänskliga rättigheter förnär. 
Hus som byggdes innan nuvarande lagar 
kom till kommer inte att rivas. Ägarna 
kommer istället få råd om hur de skall 
bevara miljön och undvika (översväm-
nings-) katastrofer. 

Turisthotellen i Masaki på halvön 
Msasani kommer inte att rivas utan skall 
få instruktioner om hur de skall bedriva 
verksamheten miljövänligt enligt lagen. 
Regeringen kommer också hjälpa de som 
nu bor under bar himmel och inte vet vart 
de skall ta vägen. 

Nu återstår att se hur regeringen lyckas 
genomföra denna räddningsaktion, helst 
innan regnen kommer.

Carl Åke Gerdén
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Hemma hos min massajfamilj
”Ni bali sana Eva.” Purka tittade på mig. 
Jag stod där med pangan (macheten) i 
handen. Nokiniarko hade frågat om jag 
vill följa med och hämta ved. Porini, 
skogen, skymtade långt bort i fjärran där 
soldiset lagt sig som en dimslöja över 
den nakna savannen. 

Nokiniarko tittade in i grannfruns hyd-
da och bad att få låna hennes yxa. Vi gav 
oss iväg. En stund senare kom en annan 
grannkvinna ikapp oss. Efter ungefär en 
och en halvtimme närmade vi oss skogen 
som bestod av ett vildvuxet buskage och 
några träd. På gräsplätten framför låg en 
rejäl gulbeige spillning. Inte dagsfärsk 
men inte heller helt torr. Tembo? Jo, igår 
hade ju Kosmos sagt att det hade varit 
elefanter borta i skogen. Den här skogen. 
De nedfällda träden vittnade om deras 
framfart.

 Under de närmaste timmarna högg, 
klöv, bände, bar, släpade, rensade No-
kiniarko och grannkvinnan grenar och 
stammar från de nedfällda trädgrenar 
som låg intrasslade bland taggiga bus-
kar. Armar och ben fick rejäla rivmärken. 
Själv gav jag upp efter en halvtimme. 
”Umechoka?” Nokiniarko kom fram till 
mig och log som vanligt. Hennes vinrö-
da klänningskläde lyste i solen och hen-
nes alla vackra pärlsmycken klirrade och 
rasslade, örhängen, halsband, armband 
i rött, blått och vitt. Jag tittade på henne 
och kände en stor tacksamhet över att 
hon, Purka och Kosmos hade tagit emot 
mig som en familjemedlem.

”När kommer du?”, hade Kosmos 
frå gat mig varje gång vi pratades vid. 

Jag från Göteborg och han här från 
Ngorongoro. Kosmos är min före det-
ta nattvakt från tiden då jag bodde i 
Mwanza. För tre år sedan besökte jag ho-
nom och familjen här. En upplevelse som 
var fantastisk men också tuff eftersom 
jag fick både malaria och lunginflamma-
tion. Nu var jag tillbaka. 

Kosmos mötte mig i Arusha. Han var 
sig lik, klädd i samma röda togor och 
blårutiga robeiga. Fimbo, vandringsta-
ven, hade han lämnat kvar hemma men 
han hade en orinka instoppad i bältet där 
svärdet hängde. En tidig morgon gav vi 
oss iväg från Arusha fullastade med saker 
som stod på min inköpslista och famil-
jens önskelista. För att slippa sitta i knäet 
på andra passagerare i de livsfarligt över-
lastade bilarna så betalade jag helt sonika 
för två extra sittplatser. Den branta vägen 
nedför sydvästra sidan av kratern var bit-
vis lerhal och det var bara att blunda och 
be en stilla bön när vi fick plötsliga mö-
ten i skarpa kurvor.

 ”Pole ya safari”, sa Kosmos familj 
när vi kom fram och Purka fäste vack-
ra massajörhängen i mina öron. Sedan 
blev det chai och samtal kring vad som 
hänt sedan jag var här senast. Regnen 
hade kommit sent och för lite i år igen 
och flera kor hade dött. En period hade 
det inte ens funnits vatten i den kommu-
nala brunnen, så varken mjölk att dricka 
eller vatten till att laga ugali. Grannar 
hade flyttat från området. Men livet hade 
också varit gott och välsignat familjen 
med två nya medlemmar, lilla Mosan och 
Tumaini. Den gamla boningen hade fa-
miljen rivit och istället byggt två separata 
hus, en till varje fru. Pengarna jag läm-
nat för ett hus till Nokiniarko hade, till 
min glädje, förvaltats väl. ”Titta Eva nu 
har vi bafu!” sa hon stolt och visade mig 

det lilla utrymmet innanför ytterdörren. 
Det här huset hade också lite högre tak än 
det gamla. Men annars var det standard-
modellen; jordgolv, öppen eldstad i rum-
mets mitt, fruns och barnens sovalkov på 
ena sidan och på andra sidan sovplatsen 
för mannen eller gäster. Vedupplaget mot 
ena väggen. Det lilla kyffet för ungdjuren 
vid utgången. Inga möbler. Inga fönster. 
Mörkt. Min ficklampa blev ett måste för 
att ta mig ut och in och för att hitta bland 
mitt bagage. Röken fick mina ögon att 
rinna och gjorde det svårt att andas. 

Jag snyter ungar, förundras över hur 
oerhört tåliga och glada de är, lagar de-
ras trasiga kläder, får hjärtat i halsgropen 
varje gång de är en hårsmån från de höga 
eldsflammorna. Jag jagar bort flugor från 
lilla Tumainis mun, bär henne på ryg-
gen tills jag inte orkar bära längre och 
någon av småflickorna tar över. Jag föl-
jer med kvinnorna till den uttorkade flo-
den där leran har lagt sig som ett hånfullt 
grått täcke, bär hem tunga vattendunkar, 
sjunger ’Vi går över daggstänkta berg’ 
och får ungarna att hänga med i refräng-
en ’tralala’ när vi går den dammiga halv-
milen till stället där både de och kläder 
ska tvättas. Jag råkar sätta foten i en färsk 
komocka när jag följer med Purka för att 
mjölka korna. Hon skvätter lite mjölk i 
varje väderstreck ”Vi tackar Enkai innan 
vi börjar” förklarar hon innan hon sätter 
den pärldekorerade kalebassen vid spe-
narna på kossan. 

Och jag följer med Kosmos på betes-
vandring. Korna går i maklig takt. De 
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Utbildning, mat,  
sjukvård och stödsamtal
Under 2015 bodde det i snitt 57 barn på 
centret där de fick tillgång till utbild-
ning, mat, sjukvård, stödsamtal etcetera. 
Projektet når även barn utanför centret 
och under 2015 har de gett stödsamtal 
till 812 barn samt gett rådgivning till 74 
vårdgivare. Utbildningsstöd har givits till 
112 barn varav 13 har gått högre utbild-
ningar såsom sjuksköterska, förskolelä-
rare, elektriker och utbildningar inom IT. 
Samtliga barn får även information om 
deras lagliga rättigheter samt skyldig-

heter i samhället och pro-
jektet har en egen Child 
Protection Policy. Tumaini 
utbildar både barn och öv-
riga samhället genom se-
minarium. Under 2015 
hölls det seminarier för 
1 100 barn och över 500 
vuxna. Seminarierna berör 
ämnen som till exempel li-
vet på gatan, vikten av en 
utbildning, sjukdomar och 
hiv/aids. Under 2015 har 
projektet kunnat återförena 

lämnade märken i pannan… det kändes 
grymt. ”Nej! Så här kan ni inte ha det. 
Punda. Ni måste ha en åsna!” ”Purka 
och jag har bett Kosmos skaffa en åsna. 
Men flera av våra kor har ju dött. Vi har 
inte råd.”

Jag hade köpt med mig klassiska mas-
sajpärlorna från Arusha. Nokinarko, 
Purka, Purkas mamma, Kosmos syster 
och jag hade varje dag suttit, bland klän-
gande ungar och tvåtusen flugor, under 
skratt och sång gjort vackra armband 
och örhängen. Så som lön fick Purka och 
Nokiniarko pengar till skaffa en åsna. 

Några dagar efter min hemkomst ring-
de jag henne. Kosmos hade köpt åsnan 
och gått en mil med den från markna-
den till hemmet. Nu var livet lite lättare. 
”Ashe naleng! (Tack så mycket på kimaa) 
Vi har mer vatten hemma så vi kan tvätta 
ungarna och kläderna och diska. Bättre 
för hälsan” tillade Kosmos. ”Och när du 
kommer tillbaka så får du mer vatten för 
att tvätta dig.” 

Bild och text: Eva Sävfors

Sociolog som arbetat i Tanzania i om-
gångar från mitten av 90-talet. Bl.a. i 
LAMP- och HESAWA-projekten och inom 
turistnäringen i Mwanza.

Tumaini Children’s Center (TCC)
Tumaini Children’s Center är ett gatubarnsprojekt som startade 2002 i 
Bukoba i nordvästra Tanzania. Projektet startades i samband hiv/aids-epi-
demin som orsakade att antalet gatubarn i regionen ökade. Projektet drivs 
inom ramen för ELCT (Evangelical Lutheran Church of Tanzania) i Bukoba 
och har till syfte att återföra barnen till en fungerande vardag genom att 
hitta ett hem, samt utbildning. Projektet får delvis sitt finansiella stöd från 
Bukobahjälpen och Future With Hope, samt biståndsmedel från Forum Syd 
som förmedlas av Svetan. 

stannar till då och då för att tugga i sig 
torrt gräs som växer lite här och där på 
den torra marken. Bland vallpojkar-
nas tuffa busvisslingar och koskällornas 
vackra klingeling småpratar Kosmos och 
jag. Jag kämpar med min dåliga swahili 
och han talar långsamt och lyssnar tål-
modigt. Vi pratar om hur det är att åld-
ras, han är femtio och jag är nu pensio-
när. Hur det blir när man tappar minnet 
och kanske inte ens känner ingen sina 
barn? Finns det ett liv efter döden? Vi 
pratar om hans familjs framtid. Att leva 
ett traditionellt massajliv. ”Nej, det går 
inte längre” säger han. ”Torka år efter år, 
och vi får inte odla något här. Inte ens lite 
majs eller bönor.” Mina barn måste få ut-
bildning. Hade jag gått i skolan så hade 
mitt liv varit annorlunda”. Monika, hans 
äldsta dotter, 8 år, har börjat skolan. ”Jag 
kommer inte att gifta bort henne, trots att 
det skulle hjälpa oss att få 40–50 kor för 
henne.” 

Han frågar mig om Amerika och 
Europa är samma land, hur flygplanen 
kan ta sig fram i natten, hur många liter 
mjölk svenska kor ger. Och jag ber ho-
nom berätta hur det var när han som ung 
moran blev överfallen av ett lejon. Han 
skrattar och visar mig återigen ärren på 

armar och ben. Och så beklagar han sig 
över den nya generations massajmän. 
”De är svaga, kan inte gå långa sträckor 
som vi gjorde. De klarar ju inte ens lite 
kyla. Sitter där med filtar som gamling. 
Nej, alla de där unga massajerna som 
hänger i Arusha, de är inte äkta massa-
jer.” Tiderna förändras. Kosmos tillhör 
säkert den sista generationen av massajer 
som lever ett traditionellt liv

Nokinarko och grannfrun var klara 
med vedhuggningen och inga elefanter 
syntes till. Jag reste mig från marken och 
hjälpte Nokinarko att lägga vedbitarna i 
en jämn hög ovanpå de starka remmar-
na som hon tagit med sig. Hon satte sig 
på huk, spände remmen om pannan och 
bad mig lyfta upp vedtraven. Jag är stark 
och kan ta 65 kg i marklyft. Vedhögen 
vägde säkert 40 kg. ”Släpp nu!” sa hon 
och reste sig upp, vacklade till innan hon 
hittade balansen. Sedan var det grann-
fruns tur. Jag fick ta i av alla krafter för 
att lyfta upp hennes vedhög. Solen var nu 
bländade het. Jag tittade bort mot fjärran 
och hemmet. Att gå hit hade varit en lätt 
prövning. Bara tanken på att gå tillbaka 
gjorde mig matt. Och att mina medsystrar 
dessutom skulle gå med en plågsamt tung 
börda som skavde i ryggen, remmen som 
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36 barn med deras familjer eller släkting-
ar genom att ge stödsamtal om hur de kan 
förbättra sitt eget och barnets beteende. 
Elva barn har lämnat centret och åter-
gått till gatan för att träffa gamla vänner, 
jobb och pengar och andra för att de vill 
ha mer frihet än att gå till skolan och de 
dagliga sysslorna. Tre av dessa elva har 
återvänt till centret.

Självförsörjande projekt
Projektet arbetar aktivt med att bli själv-
försörjande men det är svårt, och det 
kommer även i framtiden att vara en 

Uppföljningsresor
I april 2015 besökte en representant från Svetan projek-
tet för att arbeta med ytterligare en ansökan om bistånd från 
Forum Syd för den kommande treårsperioden 2016–2018. 
Personalen i projektet hade tidigare arbetat fram en strate-
gisk plan för de kommande åren, och denna låg till grund for 
ansökan. Bukobahjälpen kommer att bistå med egeninsatsen 
för den kommande treårsperioden. Detta kommer att vara 
den sista perioden som Svetan kommer att kunna söka me-
del från Forum Syd för att bistå Tumaini med löpande kost-
nader. Arbetet med att färdigställa projektansökan har pågått 
fram till december, men då kom slutligen positivt besked från 

Forum Syd att projektet är beviljat bistånd för en ny period.
I maj 2015 reste ytterligare två representanter för Svetan på 

uppföljningsresa till Tumaini för att fortsätta arbetet med den 
databas som utvecklades under hösten 2014. I dagsläget inne-
håller databasen 793 journaler varav 254 gällande barn som 
Tumaini arbetar aktivt med för närvarande i form av finan-
siellt och personligt stöd, och där det finns en utbildningsplan. 
Databasen har en viktig betydelse för att få en tydligare över-
blick av projektets arbete och om det uppfyller sina mål ge-
nom att projektet följer de överenskomna planerna för barnen.

utmaning. Projektet har svårt att hitta 
medel inom landet då fattigdom är ut-
brett i landet och därför är det svårt att 
hitta lokala donatorer. Detta är dock en 
fortsatt viktig del i det kommande arbe-
tet. Det ligger därför ett större fokus på 
att hitta andra givare och en ambitiös 
Fund Raising Plan har tagits fram, där 
projektet under de kommande åren kom-
mer att arbeta för att få medel både från 
församlingar, företag och privatpersoner 
i Bukoba, samt från internationella gi-
vare. De arbetar också med inkomstge-
nererande Tumainiaktiviteter som odling 
av grönsaker och majs, djurhållning som 

ger ägg, mjölk och kött samt odling av 
skog. Vikten av att projektet ska kunna 
fortsatta även när Forum Syd minskar sin 
budget har bidragit till att sex medlem-
mar från Svetan startat en egen förening 
Future With Hope för att genom insam-
ling av medel kunna stödja projektet yt-
terligare. Insamlingen sker bland annat 
genom medlemmar som betalar en av-
gift, gåvor från olika organisationer och 
privat personer. 

Mer information om projektet och upp-
dateringar kan hittas via www.facebook.
com/futurewithhope.se eller på hemsida 
www.futurewithhope.se.

Mikael Malmsjö och  
Jessica Sverndal



sid 22—Habari 1/2016

Återbetalning av Sida-bistånd
”Ekonomiska oegentligheter i samarbetet 
med tanzanska riksrevisionen” var rub-
riken för ett pressmeddelande från Sida 
den 16 december 2015. Några dagar tidi-
gare, den 11 december, publicerade den 
tanzanska riksrevisionen en pressrelease, 
där rubriken löd: ”CAG (Controller and 
Auditor General) to take measures to 
strengthen internal fi-
nancial controls of the 
National Audit Office of 
Tanzania (NAOT)”.

Bakgrunden är att 
Sida varit missnöjd med 
redovisningen för hur 
NAOT använde Sidas stöd till NAODP 
(National Audit Office Development 
Project). Sida beslöt därför att uppdra åt 
en kenyansk revisionsfirma att genomfö-
ra en ”special review” av stödet för peri-
oden januari 2013–juni 2015. Rapporten 
visar brister i hanteringen för cirka 4,7 
miljoner kronor av stödet. En huvudfrå-
ga var att NAOT hade ”lånat” från Sida-
kontot inom NAOT (utan att informera 
Sida) för att bland annat finansiera trakta-
menten som Sidas stöd enligt avtalet inte 
fick användas till. Lånen togs i samband 
med en likviditetskris när NAOT inte fick 
budgeterade medel från finansministeriet. 
Vid revisionen återstod omkring 287 mil-
joner shilling att återbetala av ett lån om 
totalt cirka 987 miljoner shilling. NAOT 
hade också köpt datorer utan att först 
inhämta tillstånd från Sida enligt avta-
let. Vidare påvisade revisionsrapporten 
dubbelbetalning, oredovisade förskott, 
trak tamentsbetalningar i strid med sta-
tens regler, manipulation av kvitton samt 
bristfälliga redovisningsrutiner med svag 
intern kontroll. 

Enligt pressmeddelandet har Sida be-
gärt att hela beloppet för den ifrågasatta 
hanteringen skall återbetalas av NAOT 
till Sida. NAOT:s pressrelease näm-
ner inget om återbetalning. Riksrevisor 
(CAG) professor Juma Assad ser allvar-
ligt på det inträffade. ”It is of course a 
challenge to us when these things occur 
in a Supreme Audit Institution which has 
to set an example of national excellence 
but it also provides the NAOT with an 
opportunity to improve its internal man-
agement and routines even further”. 

CAG har tillsatt en oberoende kom-
mitté att undersöka oegentligheterna. 
Under tiden har tre berörda tjänste-
män (Acounting Officer, Chief Internal 
Auditor och Head of Planning Division) 
blivit fråntagna sina administrativa upp-
gifter. NAOT kommer att informera om 
resultatet av kommitténs arbete och för-
bereder ett svar till Sida på slutrapporten. 
Svaret lär innehålla att ingen dubbelbe-
talning förekommit samt att andra uppda-
gade brister till stora delar tillbakavisas.

Chefen för Sidas Afrikavdelning, 
Torbjörn Pettersson, säger att NAOT:s 
riksrevisor har visat stor beslutsam-
het med att själva komma till rätta med 
problemen och vi har fortsatt förtroende 
för myndigheten som är en respekterad 
institution både i Tanzania och interna-
tionellt.

Premiärministern Majaliwa 
studerade i Sverige
Tanzanias nye premiärminister Kassim 
Majaliwa (55) studerade i slutet av 
1990-talet i Sverige. Hans utbildnings-
bakgrund:
1970–1976 Mnacho Primary School
1977–1980 Kigonsera Secondary School
1991–1993 Mtwara Teachers College
1994–1998 University of Dar es Salaam
                   (Bachelor)
1999–1999 Stockholm University (Post-
                   graduate degree, DGDP).
Majaliwa startade som lärare 1984 och 
gjorde karriär inom utbildningssektorn 
fram till 2006, när han blev utnämnd till 
District Commissioner i Lindi fram till 
2010. Fr.om. 2010 var han vald till par-
lamentsledamot för Ruangwa valkrets. 
Under denna tid var han viceminister i 
ministeriet för regional administration 
och kommuner. Han utnämndes av presi-
dent Magufuli till premiärminister den 19 
november 2015.

Som premiärminister har Majaliwa ar-
betat i presidentens anda och fått beröm 
i massmedia för sitt resoluta sätt att an-
gripa skatteflykt i Dar es Salaams hamn. 
Vid ett hastigt sammankallat möte, inför 
TV-kameror, med hamnledningen och 
cheferna för skatteverket, påvisade han 
att 2 431 containers hade tillåtits lämna 
hamnen utan att betala skatt motsvarande 
80 billioner shilling. Senare undersök-

ningar avslöjade att hela 11 884 contai-
ners och 2 019 bilar slunkit igenom utan 
att erlägga skatter och avgifter. Chefen 
för skatteverket och ett antal höga tjäns-
temän har blivit avskedade, suspenderade 
och är åtalade i domstol.

Majaliwa har däremot fått utstå stark 
kritik för ett tal i Lindi strax före jul, där 
han uttryckte avsikter stoppa eller starkt 
begränsa möjligheterna till politiska pu-
blika möten. Valet var nu över och den 
tanzanska allmänheten skulle koncentre-
ra sig på att arbeta hårt för att bygga lan-
det och inte spendera tid på politisk verk-
samhet. Majaliwa sade att regional- och 
kommunchefer skall inte ge tillstånd till 
publika politiska möten och den som så 
gör kommer att möta konsekvenser. 

Carl Åke Gerdén

Ordbok efterlyses
Vi efterlyser återigen 
Swahiliordboken som 
Ulf Nilsson gärna vill ha 
flera av till sina elever.

Ulfs bok om swahilins 
utveckling är slut på för-
laget men han har några 

överex som han slumpar bort för 125 kr 
inklusive porto och förpackning.

ulf@bahati.se

President Magufuli rör om
Den nyvalde president John Pombe 
Magufuli har gjort en rivstart och rör 
om ordentligt. Drastiska sparåtgärder 
och oannonserade besök hos ministerier 
och myndigheter till folkets förtjusning 
och korrupta ledares förskräckelse. DN:s 
Erik Esbjörnsson skrev den 4 december 
”Presidenten skaffar fiender när han låter 
kvasten gå”.

Tidningarna i Kenya följer noga med 
både på nyhetsplats, i krönikor, kåserier 
och insändare. Några exempel ur Daily 
Nation:

1/12 What would Magufuli do is a 
clear sign of buyer’s remorse haunting 
Kenyans. Bl.a. om inbesparandet av in-
dependence day-firande till förmån för 
sjukvården.

4/12 Magufuli war on waste wins sup-
port.

4/12 My colleagues should emulate 
Magufuli.

6/12 Go, go Magufuli: Show our lead-
ers how to inspire change from the top.

8/12 Magufuli fires port board follo-
wing tax evasion.

Maguful sends transport PS, port bos-
ses packing in corruption purge.

14/12 What our free-spending leaders 
can learn from Tanzania’s new president.
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16/12 Do we really need Jamhuri Day? 
Sjävständighetsdagen den 12/12 firas 
slent rianmässigt till stora kostnader, följ 
Tanzanias exempel!

18/12 Magufuli sacks anti-corruption 
watchdog boss.

19/12 Like Magufuli, Uhuru needs a 
little more power to get things don pap!

2/1 What Magufuli presidency means 
for Uhuru’s reign.

Hazze bland massajer
I oktobernumret av EFS-tidningen Bud-
bäraren presenterar Jürgen Ulvsgärd 
Hazze Sandström. Hazze växte upp 

som missionärsbarn i Nzega i centrala 
Tanzania. Efter studier i Sverige återvän-
de han och arbetade inom olika missions-
projekt innan han blev mångårig chef för 
markservice på flygplatsen i Dar.

 En hel del av Habaris läsare känner ho-
nom som konferencier på Swahilidagarna 
i Bergshamra skola. 

I artikeln får vi följa honom då han blev 
upptagen som massajäldste i Loiborsoit 
och fick namnet Kimani = God ledare.

Fotsafari i Serengeti
I Dagens Nyheters Lördagsmagasin den 
17 oktober berättar Lars Lindqvist på 
nästan tio sidor med stora foton om även-
tyraren och mångsysslaren Johan Ernst 
Nilsson. Johan har genomfört 40 expe-
ditioner i 146 länder och innehar flera 
Guinnessrekord.

 Denna gång gäller det fotsafari på 40 
mil i Serengeti för att bekämpa tjuvjakt. 
Betalande deltagare är miljonärer som 
vill ägna sig åt något annat än lyxkon-
sumtion.

Tjuvjägare har dödat 
helikopterpilot
Den 29 januari sköt tjuvjägare ner en he-
likopter i Maswa Game Reserve angräns-
ande Serengeti National Park. Den brit-
tiske piloten lyckades landa men dog se-
nare av sin skottskada. 

Han hade sent i livet omskolat sig till 
helikopterpilot och arbetade för Friedkin 
Conservation Fund. Han hade just upp-
täckt tre dödade elefanter och när han 
närmade sig den tredje öppnade tjuvskyt-
tarna eld.

The East African tillbaks
Efter ett års bannlysning får nu åter The 
East African säljas i Tanzania. 

Se Habari nr 1/2015. 
Ett glädjande besked men samtidigt har 

tidningen Mawio stoppats och flera av 
dess journalister arresterats.

Reportrar utan gränser och The Com-
mittee for the protection of journalists 
(CPJ) är bekymrade över pressfriheten i 
Östafrika. ”It is worrying that Tanzania 
continues to use the 1976 Newspapers 
Act to harass and intimidate jornalists”.

Konstfoto speglar Afrikas själ.  
Fotografier av Frank af Petersens
Den svenske fotografen Frank af Peter-
sens är djupt engagerad i frågor som rör 
tjuvjakten av elefanter och noshörningar i 
Afrika. Hans fotografier har visats på ut-
ställningar i Europa och USA de senaste 
åren, och säljs för att finansiera arbetet 
med att stoppa tjuvjakten. Den 11–21 fe-
bruari ställdes hans fotografier ut på Skajs 
Konst- och Antikhandel i Stockholm.

”Franks fotografier balanserar i gräns-
landet mellan det rent dokumentära och 
konstfoto, och är unika i sitt uttryck. De 
speglar ett försvinnande Afrika. Ljuset, 
savannernas vidd och närkontakten med 
de vilda djuren får betraktaren att för-
flytta sig till den enastående natur som 

är Afrikas själ,” säger Mikael Skaj, som 
2014 hade en mycket framgångsrik ut-
ställning med hans fotografier.

Uppmärksamheten kring tjuvjakten 
ökar i hela världen, men samtidigt fort-
sätter jakten på de sista elefanterna och 
noshörningarna. Efterfrågan på elfenben 
och noshörningshorn är störst i Kina och 
Vietnam. Mellan 25 000–50 000 elefan-
ter dödas varje år i Afrika och populatio-
nerna har sjunkit katastrofalt i flera län-
der.

Tanzania har förlorat över hälften 
av sina elefanter de senaste fem åren. 
Sydafrika har den största populationen 
av noshörningar i Afrika, och där drivs 
tjuvjakten nu ofta av tungt beväpnade le-
gosoldater. Parkvakterna gör heroiska in-
satser för att skydda djuren, med fara för 
sina liv. Enligt WWF och The Thin Green 
Line Foundation dödas en parkvakt var 
fjärde dag.

Frank af Petersens arbetar ideellt i oli-
ka afrikanska länder på uppdrag av orga-
nisationer som Save The Elephants och 
Wildlife Conservation Network. Han fo-
tograferar för deras websites, trycksaker 
och presentationer. Han donerar även 
signerade verk till insamlingsevents för 
utbildning och utrustning av reservatens 
parkvakter.

• Pressmeddelande • 2016-01-27 CET •

Transport via Dar expensive
According to the 2015 East Africa 
Logistics Performance Survey, the cost of 
transport from the port of Dar es Salaam 
to the landlocked countries of East Africa 
is twice higher than that from the port of 
Mombasa to the neighboring EAC coun-
tries.

“The average transport cost from 
Mombasa to Kampala came down from 
$3,400 in 2011 to $2,500 in 2015, while 
the rates from Dar es Salaam to Kampala 
have increased from $2,507 in 2011 to 
$4,500 in 2015,” says the report.

Gilbert Langat, chief executive officer 
at the Kenya Shippers Council, noted that 
the 2008 postelection violence in Kenya 
saw many shippers and cargo traders 
shift to the port of Dar es Salaam due to 
the losses they incurred during this pe-
riod. This lasted till 2012, when Kenya 
was going through election campaigns 
again. “But after the 2013 elections, with 
President Uhuru Kenyatta and his coun-
terparts Paul Kagame of Rwanda and 
Yoweri Museveni of Uganda focused 
on improving business at the port of 
Mombasa and the Northern Corridor, the 
cost of cargo clearance dropped.”



Wie die Tiere ihre Farben bekamen
Wie die Tiere ihre Farben bekamen (Hur djuren fick 
sina färger) är en trevlig bilderbok i A4-format utgiven i 
Schweiz.

Boken är trespråking, swahili, engelska och tyska vilket 
gör den mycket användbar och en utmärkt present både 
till små och stora barn.

Texten är skriven av Agnes Mwidadi Mpata, en av 
Edward Saidi Tingatingas kusiner, född 1968 i Dar es 
Salaam. Hon växte upp hos en farbror i Nairobi, också 
han en konstnär liksom hans fru som förmodligen var 
den första kvinna som målade i tingatingastilen. År 1994 
återvände Agnes till Dar och arbetade som sekreterare i 
TACS, Tingatinga Arts Cooperative Society. Men det blev 
mer och mer målning och nu är hon en väletablerad konst-
när som haft utställningar runt om i världen. Hon brinner 
för att teckna ner och illustrera folksagor .

Bilderna är gjorda av Issa Thabit Mchisa född 1969. 
Efter skolan följde han sin bröder och gick med i TACS, 
där han nu är en av de ledande. Issa berättar också gärna histori-
er och särskilt traditionella djurhistorier, men gör det i bildform. 
Även han har haft utställningar runt om i världen. Det är den 
första boken både för Agnes och Issa. 

Boken innehåller även en kort Tingatingahistorik. Där det 
bland annat berättas om hur John Kilaka ”upptäcktes” och 
hjälptes fram av den Schweiziska Baobab barnboksfonden och 
om stödet till TACS under tio år från utvecklingsorganisationen 
Helvetia. 

Berättelsen börjar med att Kung Lejon bjuder in alla djur till 
fest för att fira att han just fått en son. Vid den tiden var alla djur 
gråa. Man funderade länge på hur man skulle klä sig till denna 

stora fest och så kom man på att man skulle måla sig själva. Vi 
får följa arbetet med att samla in allt material och tillverka fär-
ger och bestyret med att måla alla djur och komplikationer på 
vägen till den stora festen. Avslutningsvis får vi också veta var-
för åsnan inte fick någon färg och anslöt sig till människorna.

Lars Asker

Wie die Tiere ihre Farben bekamen
Eine Geschichte aus Tansania Erzählt von Agnes Mpata, 
Gemalt von Issa Thabit.
Angelika Brockhaus, Bettingen CH, 2013
ISBN 978-3-87103-036-9

Den stora tävlingen
Konstnärerna och barnboksförfattarna 
John Kilaka och Petra Szabo har samar-
betet under flera år med workshops för 
barn och vuxna. Nu har de skrivit sin för-
sta barnbok tillsammans, Den stora täv-
lingen. Boken kommer att tryckas både 
på svenska och swahili.

Den stora tävlingen handlar om djuren 
på savannen som vill mäta sig med var-
andra precis som människorna gör. Vem 

springer fortast? Vem hoppar högst? Vem 
simmar bäst? Som alla förstår går det inte 
att göra denna tävling på ett rättvist sätt. 
Var och ett av djuren har sin egenart och 
sin specialitet. På slutet föreslår apan att 
de ska göra något som alla kan – att be-
rätta historier!

Petra Szabo målar gärna små figurer 
med många detaljer. John Kilaka målar 
stort och färgglatt. De har lyckats förena 

sina båda stilar på ett utmärkt sätt. De 
kom på berättelsen tillsammans under en 
gemensam workshop. Petra har nedteck-
nat den och skrivit den svenska texten. 
Texten har sedan översatts till swahili.

Eva Löfgren 
Boken på swahili kan beställas från 
Petra Szabo på info@petraszabo.se för 
40 kronor inklusive porto.


