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Kära medlemmar!

Lördagen den 9 april hölls 
Svetans årsmöte i Stockholm. 
Där valdes jag till ordförande, 
vilket jag är både stolt och glad 
över. Det är en stort förtroen
de som jag ska göra mitt bästa 
för att förvalta på ett sätt som 
gynnar Svetan och dess med
lemmar. Jag känner att jag har 
en stark och kompetent styrel
se bakom mig, vilket betyder 
mycket för att styrelsearbetet 
ska kunna ske så effektivt som 
möjligt.

Johanna Andersson och 
Johanna Bergsten har under flera 
år varit aktiva i Svetans styrelse, 
men efter senaste årsmötet har 
de bägge valt att träda ur och fo
kusera sin tid på annat. Jag vill 
tacka dem för den tid, energi och 
arbete som de har lagt ner ge
nom åren – det har varit en gläd
je att få arbeta ihop med dem.

Just nu arbetar styrelsen med 
att färdigställa verksamhetspla
nen för det kommande året. Bl.a. 
finns tanken att återuppta tradi
tionen med ett medlemsmöte på 
hösten och på olika sätt stärka 
lokalrepresentanternas möjlig
heter nå ut till nya medlemmar. 
Har du tankar om vad du skulle 
vilja att Svetan satsade på under 
året? Hör av dig! 

Det numret av Habari som 
du håller i handen fokuserar på 
ungdomar och deras tankar om 
framtiden. Kanske känner du nå
gon som skulle bli glad över att 
få ett inspirerande exemplar i sin 
hand? Då kan du höra av dig till 
redaktionen. Det finns tillgäng
liga överexemplar för vidare 
distribution!

Jag önskar er alla en  
Glad Sommar!

Emma Kreü
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Årsmöte
Föreningens tillförordnade ordförande 
Emma Kreü hälsade vice ambassadör Mr 
Andy Mwandembwa och dryga 40talet 
medlemmar välkomna till ett bra pro
gram på engelska om Tumainiprojektet 
och om parlaments och presidentvalen i 
oktober. Efter en kort paus följde årsmö
tesförhandlingarna (på svenska). Mötet 
avslutades med mingel, god mat och gott 
att dricka.

Tumaini
Projektet presenterades med tal och bil
der av Tumainigruppens fyra närvarande 
representanter: Jeanette Olsson, Helena 
Stigsson, Jesper Sjöling och Jessica 
Sverndal. Gruppen har under år 2015 lagt 
ner ett omfattande arbete och gjort två re
sor till projektet för styrning och uppfölj
ning. Bland annat har man bistått med att 
skapa en databas med cirka 800 journaler 
för barn som man varit i kontakt med. Av 
journalerna avser 254 barn som Tumaini 
arbetar aktivt med i form av finansiellt 
och personligt stöd. Databasen har ock
så verktyg för uppföljning och styrning. 
Vidare är ett program med elearning rik
tat till projektets anställda under utveck
ling. Det ska ge verksamheten större obe
roende i framtiden. En ansökan om bi
drag från Forum Syd för åren 2016–2018 
har efter en del bollande med Forum Syd 
blivit godkänd av först Forum Syd och 
sedan av Sida.

Presidentvalet
Joseph Mabima, som bedriver masterstu
dier vid Uppsala universitet på ett stipen
dium från Svenska Institutet under pro
grammet Future Global Leaders gjorde 
en analys av valet i Tanzania i oktober 
och vad som har hänt därefter. Han re
dogjorde också kort för valet i Zanzibar 
i mars, som genomfördes under protest 
från oppositionen efter att Zanzibars val
kommission underkänt det val som gjor
des där i oktober. Tyvärr talade han väl

Styrelsen – stående från vän
ster: Helena Stigsson, Eva 
Löfgren, Helena Honkanen, 
Rehema Prick. Sittande: 
Jeanette Olsson, Emma Kreü, 
Seynab Haji Mohamed. 
Infälld: Torbjörn Arzt.

Foto: Jesper Sjöling

digt tyst så det var långt ifrån alla som 
hörde vad han sa. Han visade emellertid 
en del intressanta diagram över partisym
patierna, där kampen mellan CUF och 

Den nionde april hölls Svetans årsmöte i Studiefrämjandets lokaler vid 
Hornstull i Stockholm.

Handikapphjälpmedel till Tanzania
Tanzanias ambassad i Stockholm samlar in olika 
former av handikapphjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättningar. Kontaktpersoner på ambas
saden är Jacob Msekwa, tel 08 7322440, och Agnes 
Msafiri Mwaiselage, tel 08 7322442. 

CCM framgick. I Habari nr 1/2016 har 
Malin Cronquist intervjuat Joseph om va
let i oktober.

Folke Strömberg
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Bakgrund
Mitt namn är Michael Daniel. Jag är 32 
år och frisör med egen salong. Salongen 
ligger i Mikocheni i utkanten av Dar es 
Salaam. Min salong går bra. Jag har 
många kunder.

Min hustru och jag har två barn – 
Dennis (4) och Daniel (7). Dennis går i 
förskolan och Daniel studerar i andra 
klass i folkskolan. Vi bor i Kijitonyama, 
ungefär tre kilometer från mitt arbete. 
Jag använder min motorcykel, bodabo
da (motorcykeltaxi) eller bajaji (trehju
ling) för att ta mig till och från arbetet. 
Jag är katolik och går regelbundet i kyr
kan. Jag är medlem i kyrkans ungdoms
grupp för unga arbetare. Vi ber tillsam
mans och diskuterar frågor som rör unga 
yrkesarbetande.

Ursprungligen kommer jag från 
Mtwararegionen i södra Tanzania på 
gränsen till Mocambique. Min stam är 
Makonde. Förutom mina föräldrar bestod 
familjen fyra barn, tre flickor och jag. Jag 
är det tredje barnet. Jag föddes i Mtwara, 
där mina föräldrar var träskulptörer. Vi 
barn studerade till och med sjunde klass 
i folkskolan. Sedermera flyttade hela fa
miljen från Mtwara till Dar es Salaam. 
Grundorsaken till flytten var att mina för
äldrar sökte en bättre marknad för sina 
skulpturer. Vi barn fortsätter att bo i Dar 
es Salaam och bedriver alla fyra egen af
färsverksamhet. Far och mor har avlidit. 
De uppmuntrade oss barn att studera så 
att vi skulle kunna få arbete och bli själv
försörjande. Jag ville fortsätta studera ef
ter sjunde klass i folkskolan men det vi
sade sig omöjligt p.g.a. brist på pengar.

Jag försökte följa mina föräldrar i fot
spåren, det vill säga att bli skulptör, men 
jag upptäckte att jag saknade talang för 
det. Jag började arbeta som frisör med 
att bara använda rakblad. Efter hand fick 
jag många kunder. Eftersom jag gillade 
frisörsjobbet beslöt jag mig att satsa på 
detta yrke. Jag köpte en klippmaskin och 
öppnade senare en frisörsalong.

inga problem med att mina barn gifter sig 
med en person från en annan stam eller 
religion. Men jag skulle vilja att mitt barn 
fortsätter att vara kristen. Barnet kommer 
att förlora och förvirra sig om det byter 
religion. Det är OK att min fru arbetar ut
anför hemmet. Men det beror på vilken 
typ av arbete och att arbetet inte inkräktar 
på barnens väl.

Text och foto: Carl Åke Gerdén

Background
I am a 28 years young man working as a 
journalist for a local TV company. I am 
not married and have no children. My ac
commodation is renting one room in a 
suburb of  Dar es Salaam. I attend church 
service regularly during weekends to 
pray, thank and praise God.

My education is a Bachelor’s Degree 
in Journalism from the University of Dar 
es Salaam. Since graduation, I have been 
working as a journalist for a company 
that prepares TVprograms for a local TV 
station.

I grew up in Arusha city. My parents 
are farmers with five children, one sister 
and four brothers. I am the fourth child. 
My father and mother finished standard 
seven in primary school. My siblings 
have gone through vocational training 
schools. I am the only one with univer
sity education.

Framtiden
Efter fem till tio år siktar jag på att ha en 
större frisörsalong samt en butik eller fler 
för att sälja vardagsvaror. Jag försöker 
spara kapital för att uppnå dessa framtida 
mål. Jag vet att det kommer att bli svårt 
men jag vill satsa på detta.

Jag vill att mina barn skall utvecklas 
genom att studera flitigt så att de skall 
få bra arbeten som de trivs med. Studier 
främst, också om jag hade en dotter!

Tanzania har fördelen av att fortfarande 
vara ett land med lugn och fred och att 
många ungdomar vill utveckla sig. Det 
är jätteviktigt att ungdomar får arbete för 
att förhindra att de ägnar sig åt stölder och 
tjuveri för att få inkomst utan att arbeta. 
Regeringen måste anstränga sig för att in
dustrier och projekt startas som generar 
arbetstillfällen för ungdom. Det är också 
viktigt att ungdomar satsar på att bli egna 
småföretagare för att bli ekonomiskt själv
försörjande som jag. Jag vill att regering
en arbetar hårt för att minska korruptionen 
på det sätt som president Magufuli gör. 
Tidigare krävde de anställda på sjukhu
sen ofta muta för att ge medi cinsk vård. 
Nuförtiden är de rädda att be om mutor. 

Om 20 år tror jag att Tanzania kom
mer vara ett land som utvecklats mycket 
mer. Fattigdomen kommer att ha minskat 
i viss mån. Jag hoppas naturresurser som 
gas och olja skall minska fattigdomen om 
regeringen lyckas etablera system för att 
sprida inkomsterna från gas och olja till 
folkflertalet och även ge många möjlig
het att laga mat med gas. Vi måste ge
mensamt bygga landet även om vi har ett 
flerpartisystem.

Generellt är tillvaron inte dålig och jag 
tror att läget skall bli bättre i framtiden.

Familj, barnuppfostran  
och jämställdhet
Både mina föräldrar och vi barn uppfost
rar våra barn jämställt, d.v.s. lika möjlig
heter för flickor och pojkar. Till exempel, 
att alla ärver lika oavsett kön. I dagens 
samhälle måste föräldrarna förhindra att 
barnen inte luras till att använda narko
tika som förstör både deras egen och lan
dets utveckling.

Jag identifierar mig som en person som 
kommer från Makondestammen. Jag har 

Carl Åke Gerdén blir klippt av frisören 
Michael Daniel

Redaktionen har inför detta nummer bett några av våra medlemmar göra 
intervjuer med ungdomar kring deras bakgrund och tankar om framtiden. 
Vi har varit försiktiga när vi redigerat intervjuerna och låtit deras egna ord 
och uttryck få stå oförändrade. Nedan presenteras några av dessa intervjuer.

Nöjd frisör med 
framtidsplaner

I want to start my 
own TV-company
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The future
I like my job and think I will continue 
with journalism for the foreseeable fu
ture. However, if  I get some capital, I 
would like to do some small business on 
the side to earn more money. In the long 
term, I would like to have my own com
pany, which is producing programs for 
TV stations.

Tanzania has still peace, but large parts 
of the population still go hungry and have 
poor access to basic services such as wa
ter, medical services, education etc.

Youth unemployment is a big problem. 
I would like to see job creation for youth. 
Through government offering more train
ing opportunities for starting small firms 
and changing the laws for better recogni
tion of manual professions like carpenter, 
macon, sewing etc, many more job op
portunities could be created. 

I hope that the development plans of 
the country will lead to efficient use of 
oil, gas and other resources to uplift the 
population as a whole. For example, that 
there will in the rural areas be better pri
mary education with school desks, suffi
cient teaching tools and qualified teach
ers in all schools with better payment and 
accommodation. That there will be medi
cines, equipment and trained doctors and 
nurses in clinics and hospitals.

Family, parenting  
and gender equality
My parents always emphasized to all of 
us five children how important it was to 
study hard and achieve good results in 
school. And we did study. The first born 
child, my sister, is now working as a 
nurse. However, generally in Tanzania, 
parents tend to promote boys to study 
further more than girls. This gender dif
ference is slowly changing towards equal 
treatment of boys and girls. Myself, I 
would treat my possible future boys and 
girls the same.

I respect and appreciate my parents for 
assisting me so that I can stand on my 
own nowadays. The same goes for my 
sister and brothers. One brother is even a 
teacher in English abroad. 

I come from the Meru tribe in Arusha. 
I do not like tribalism and discrimina
tion on religious grounds. I can think of 
marrying a muslim girl. You have many 
examples in Tanzania of crossreligious 
marriages. Gender equality means to me 
that women and men should have the 
same opportunities, e.g. access to edu
cation and have the same salaries for the 
same job.

Zuberi är 19 år gammal och bor i Tanga 
i Tanzania. Han är född med Downs 
syndrom.

Vad gör du på dagarna?
Jag hjälper min mamma att sälja kassa
va till skolor. Jag går med henne och bär. 
Jag har bara gått lite i skolan och kan inte 
läsa eller skriva. Men jag pratar bra.

Gör du något på fritiden?
Jag är aktiv i ett ungdomsråd. Ungdomar 
med olika funktionsnedsättningar träffas 
någon gång i månaden. Vi pratar om våra 
utmaningar. Vi sjunger och dansar också.

Vad är din dröm?
Jag vill ha en mycket bra bil och en stor 
TV.

Vad gillar du att göra?
Jag gillar att sjunga och dansa. Kultur. 
Jag sjunger i kyrkan ibland.

Text och foto: Johanna Bergström

Intervju med 
Zuberi Sige

IT and social media
As journalist, I use the Internet a lot. I 
use my smart phone for internet access 
at home. I use Twitter, Skype, Whatsapp 
and Instagram. I communicate  with 
friends abroad. In the future, I think 
that the use of IT will increase. People 
will read news more and more on smart 
phones and communicate with friends 
and relatives world over. 

Carl Åke Gerdén 
conducted the interview 

The interviewee wishes to be anonymous.

Malin träffar 
Agnes Masesa 
igen

– Jag stötte på Agnes för första gång-
en för några år sedan i min hemstad 
Lund där hon studerade via ett sti-
pendium från Svenska Institutet. Vi 
satt länge och skrattade åt mina er-
farenheter i Tanzania och hennes i 
Sverige. Lika ofta hade jag känt mig 
oförstående och bortgjord i Tanzania 
som hon i Sverige. Vi blev vänner på 
Facebook och har följt varandra 
där. Jag kom att förstå att kärleken 
som så många gånger förr lurat ödet 
och att Agnes stannat kvar i Sverige. 
Nyfiken på hur hennes liv här är 
nu träffades vi igen och Agnes de-
lade med sig av sin syn på Tanzanias 
framtid 

Bakgrund
Agnes Masesa är 29 år och har mam
ma, pappa och fem syskon i Tanzania. 
Hon har en B.Sc. International Business 
Administration från Nairobi och en 
Master i Entrepreneurship från Lund. 

Uppväxt
Jag växte upp i Musoma. När jag var åtta 
år blev jag skickad till en katolsk inter
natskola i Kenya. Mina föräldrar ville att 
jag skulle lära mig engelska ordentligt 
och på den tiden var utbildningen myck
et bättre i Kenya. Efter att jag avslutat 
Secondary School fick jag ett deltidsjobb 
på en tidning. Jag fick betalt per artikel 
och skrev om sport och nöje i Dar es 
Salaam. Det var en nyttig erfarenhet och 
ett roligt jobb men jag hade siktet inställt 
på universitetsstudier.

År 2006 var jag åter tillbaka i Kenya 
för att studera International Business 
Administration på United States Inter
national University. Efter examen bodde 
jag ömsom i Kenya, ömsom i Tanzania – 
jag flyttade helt enkelt dit jag tyckte att 
jag fick spännande jobbmöjligheter. Efter 
att ha jobbat ett par år som skatterådgiva
re på revisionsbyrån KPMG Tanzania var 
det dags för ett nytt äventyr. När man väl 
har ett jobb är mentaliteten i Tanzania att 
man ska gifta sig och skaffa familj. Jag 
ville ha mer och var rädd att om jag inte 
utmanade mig själv så skulle jag bli för 
bekväm. u
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u Hur hamnade du i Sverige? 
En vän berättade för mig att man kunde 
studera i Norden utan att behöva betala 
för undervisningen. Det lät ju bra tyck
te jag så jag googlade ”100 bästa uni
versiteten i världen” och fann då Lunds 
Universitet. Jag blev antagen till Lunds 
Universitet och var en av endast 5 lyck
liga tanzanier som fick stipendium från 
Svenska Institutet år 2012 – vilken lycka 
det var! 

Jag hade rest utanför Östafrika två 
gånger men aldrig till Europa. Så om jag 
ska vara ärlig var allt bara fantastiskt nytt 
och spännande. Vi togs så väl om hand 
också i Lund med mottagningskommitté 
och introduktionsvecka – alla var ju nya. 

Nu bor jag i Lund med min pojk
vän Lars och går ett traineepro
gram på Bergendahls Foods. Jag job
bar som Business Controller på 
ekonomiavdelningen.

Vad kan Sverige lära av 
Tanzania och tvärt om?
I Tanzania känner du alla på din gata, 
det går inte att undgå. I Sverige kan du 
vänta vid samma busshållplats i flera år 
och ändå aldrig hälsa. Där har Sverige 
något att lära från Tanzania. Den dagen 
du faller ner och får en hjärtattack är det 
personen bredvid dig på busshållplatsen 
du hoppas ska rädda livet på dig. Den 
vänskapen och öppenheten som finns i 
Tanzania önskar jag att det fanns mer av 
i Sverige. 

Å andra sidan kan Tanzania lära myck
et av Sverige när det gäller att följa reg
ler exempelvis att inte köra bil om man 
druckit alkohol. I Sverige finns rätt och 
fel och folk förhåller sig till det. Sverige 
är duktiga på infrastruktur och trafiksi
tuationen i Dar es Salaam håller på att 
bli helt ohållbar. Vi måste få till ett ef
fektivare kollektivtrafiksystem och det 
snart. Det stambussnät som byggts i Dar 
es Salaam är snart omodernt och otill
räckligt eftersom det tagit så lång tid att 

bygga. Sverige skulle kunna bidra med 
kunskap. Jag ser också att Sverige skulle 
kunna bidra med kunskap kring hur man 
bygger upp ett skattesystem där alla fak
tiskt betalar skatt. Hur kan Tanzania im
plementera ett sådant system i stor skala?

Hur ser Tanzania ut 2050? 
Jag tror att vi kommer att ha gratis utbild
ning för alla. Bara för 10 år sedan gick 
de flesta inte ens i Secondary School på 
grund av höga skolavgifter. Idag betalar 
man fortfarande lite men inte alls lika 
mycket och den nya presidenten har ju 
lovat att helt ta bort skolavgifterna på den 
nivån. Jag ser verkligen ljust på framti
den. Det finns så många entreprenörer 

idag, unga människor som inte finner sig 
i de problem som finns. Mentaliteten att 
”gillar du det inte så fixa det” finns nu 
och det minskar arbetslösheten. Jag ser 
framför mig ett Tanzania år 2050 med 
minskad arbetslöshet och där fler har ut
bildat sig. Och ett land där alla betalar 
skatt! 

Om 10 år vill jag driva ett nonpro
fit företag i Tanzania. Jag brinner för 
näringsrik mat. Jag hoppas att jag är i 
Tanzania då men än så länge kan man 
inte ha två medborgarskap och jag vill 
gärna bli svensk medborgare också.

Vad betyder jämställdhet för dig? 
Jämställdhet har spelat en stor roll i mitt 
liv och har varit avgörande för var och 
vem jag är idag. För mig är jämställdhet 
att bli lika behandlad oavsett ålder, kön, 
ras eller familjebakgrund. Det innebär 
också att få och kunna göra personliga 
val här i livet utan att någon dömer en för 
dessa. I min familj är vi fem döttrar och 
en son. Mina föräldrar behandlade oss 
lika i alla aspekter från att välja vilken 
skola vi ville gå i till vilken karriärbana 
vi skulle ta. I traditionella tanzaniska fa
miljer skulle min bror ha blivit favorise
rad, fått bättre utbildning och haft betyd
ligt med frihet än flickorna i familjen. 

Idag lever jag i ett jämställt förhållande 
byggt på respekt och kärlek. Jag är inte 
finansiellt beroende av min sambo och vi 
delar på ansvaret för att betala räkningar 
och utföra hushållsarbete. Vi respekterar 
varandra och det känns underbart att vi 
är ett team. Det är enorma ojämlikheter 
mellan könen i Tanzania. Mannen är den 
som bestämmer, äger hus och mark, fattar 
alla beslut om vem som får och inte får 
göra det ena eller det andra. Kvinnorna 
servar männen som sitter i soffan och lä
ser tidningen. Om barn är sjuka är det all
tid kvinnan i familjen som är hemma från 
jobbet – aldrig att männen skulle vara 
det. När det sedan är dags för att befor
dra anställda har kvinnorna inte samma 
utgångsläge som männen och kan därför 
förbli på samma position i decennier. Det 
är inte ett jämställt samhälle!

Tycker du att synen på barn och 
barnuppfostran har förändrats 
sedan du var liten? 
Jag önskar att jag hade fått vara barn lite 
mer när jag växte upp, fått leka och upp
täcka på egen hand. Efter skolan hade vi 
en lärare som kom hem till oss för att vi 
skulle ha extraundervisning i matematik 
och engelska. Jag uppskattar verkligen 
allt mina föräldrar gjort för oss sex barn 
men jag hade önskat att jag sluppit diska 
i flera timmar och göra andra hushålls
sysslor som inte barn ska göra. Jag öns
kar att mina föräldrar hade spenderat mer 
tid med oss barn och hittat på saker med 
oss snarare än att bara uppfostra oss och 
läxa upp oss när vi gjort fel. Men jag ska 
inte klaga, mina föräldrar har gjort myck
et för att vi ska få ett bra liv och en god 
framtid. 

Mycket har förändrats i Tanzania de 
senaste 30 åren. Idag värdesätter fler för
äldrar utbildning och vill att deras barn 
ska gå i riktigt bra skolor. Även de som 
inte har råd försöker så gott de kan för 
att barnen åtminstone ska få gå ut sko
lan och en examen. Dessvärre ser jag inte 
att föräldrar spenderar mer tid med sina 
barn. Man anställer en hemhjälp som tar 
hand om barnen. Arbetsmarknaden gör 
det omöjligt för föräldrar att ta hand om 
sina barn på heltid och staten utformar 
inte lagar och regler för att föräldrar ska 
kunna umgås med sina barn, leka och 
lära dem saker. Rika familjer kan betala 
för barnomsorg där lek och skoj ingår. 
En vanlig tanzanisk familj däremot skul
le bara betala för att deras barn ska lära 
sig räkna och skriva, inte för att de ska 
få rita, dansa och göra sådant som hör till 
när man är barn. 

Jag vill uppfostra mina barn så att de 
får de bästa förutsättningarna akademiskt 
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Doris Sindano works at Tumaini 
Children’s Center as a social worker. 
She is 26 years old, single and has 
no children. She has a first degree in 
political science and public admin-
istration from the University of Dar 
es Salaam.

and I also played a lot of games with my 
friends which were real funny. Rising 
children nowadays is very different in 
the sense that the children have no time 
to be with their friends for some games 
because they have a lot of homework and 
some prefers watching television and 
playing with their toys rather than play
ing outside with friends. When I get chil
dren I would like them to grow up in a 
safe environment, go to a good school 
and have good discipline but also have 
enough time for themselves for study
ing. Playing sometimes would be a great 
thing that they will be fit physically and 
mentally. When I grew up boys and girls 
had equal opportunities, where by both 
had equal chances on education aspects.

IT and social media
I do use the internet a lot to communicate 
and keep in touch with friends and also 
to get some information so I keep myself 
updated on what is happening around the 
world. I have the Internet in my phone 
but sometimes if it doesn’t work prop
erly. I do connect with the computer and 
in few circumstances I go to the inter
net café. I do have several social media 
which includes Facebook, Whatsapp, 
Instagram, Viber Messenger and those 
sorts of channels helps to keep in touch 
with friends as well as keeping me up
dated on what is taking place in Tanzania 
and the world at large.

 Intervjun gjordes på TCC

What do you think you will be 
doing in the future?
I like what I’m doing right now. I work 
hard to serve the children, those who 
are living a hard life. I think in the com
ing five years I will be doing the same 
thing, helping the needy people. Though 
it might be in a different shape. I would 
like to have more experience in helping 
and serving the future Tanzanian genera
tion. In the coming 10 years I wish I will 
be having something more to do together 
with what I am doing right now. I would 
like to extent a bit of my experience in 
helping the other kind of needy people, 
I mean people with disabilities. It’s very 
sad that those people are in another group 
that needs attention in the community, 
but they get so little support. I really wish 
that sometimes in the future, something 
like that may have happened, because in 
helping the needy it’s sharing the gifts 
that we were given by God.

What’s the best with Tanzania 
today? What would you like to 
change?
The best in Tanzania today is that we 
have the new government under the new 
President, who is working very hard 
to change a lot of the situations here in 
Tanzania. He is against corruption and 
emblazonment of public fund. 

There are several things in Tanzania 
that I would like to change if I had the 
chance to. I would like to change the life 
situation of people in Tanzania in several 
aspects, especially economically through 
proper utilization of resource. I would 
encourage the people who have good 
economy to assist those who are very 
poor. I would improve the social services 
like infrastructures, health services and 
water services in making sure that they 
are available in all places, especially in 
the countryside. I also want to change the 
education system in the sense of mak
ing the students selfreliant. This would 
be more useful in giving them ability to 
create the environment that is accessible 
to the youth to employ themselves rath
er than waiting for employment from the 
government and other private sectors. I 
would want to stabilize democracy in the 
sense of making Tanzania a real demo
cratic country, a country that falls full all 
the principles of democracy.

Bringing up children
I had a very great childhood whereby 
I grew up in a big family with a lot of 
friends. I went to the kindergarten near
by my home. During free time I used to 
go to our children choir at our church 

Religion 
I am a Christian and religion means a lot 
to me because it plays several roles. It 
acts as guidance of life to me, for it di
rects me on how to live with other peo
ple in peace and harmony. It shapes my 
behaviour in all aspect as the matter of 
the Word of God is concerned. It also 
strengthens my faith in which through 
it the fare of evil and bad spirit is de
creased. Living together with a person 
who has different religion will work and 
be perfect to me as long as both parts 
respect each other. Also as long we will 
love and helping each other.

Family
I have a family of eight people, three 
brothers and two sisters. My father is a 
pastor working in one of the parishes in 
North Western Diocese. My mother is 
farmer, my elder sister lives in UK and 
the two brothers in Canada, and the other 
brother is in the last year at the University 
of Dar es Salaam while the last born is in 
form one at Bukoba Lutheran Secondary 
School. My family means everything to 
me because they are the people I real
ly can rely on in all situations. They are 
available at any time I need their help 
and I’m very proud of that. I am living 
with my sister together with her family 
but I will be going to my small apartment 
where I will have to learn how I can do 
everything by myself without depending 
on my parents.

Doris Sindano

så som jag fick men också socialt. Jag 
önskar att mina barn på sitt eget sätt ge
nom olika aktiviteter får lära sig varför 
världen ser ut som den gör. Jag ska inte 
forcera mina barn att bli vad jag vill att 
de ska bli utan låta dem lära sig från sina 
egna misstag. Jag vill att de ska få lära sig 
att uppskatta livet så som de vill leva det.

  
Malin Cronqvist
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Ska skräddaren Benita vinna, frisö
ren Idrissu eller Noel som distribuerar 
dricka? Eller får Rajab flest röster, han 
som ger sin by elektricitet, eller går pri
set på fem miljoner shilling till Mariams 
kafé eller Samnas parfymeri? Från början 
var de 60, sedan blev de 30 och av dem 
valdes sex finalister. Filmteamet har följt 
deras arbete på hemorten, de har ställts 
inför olika prov och fått klara diverse 
utmaningar.

Under en vecka inför sista programmet 
träffas alla i ett svalt ljust rum, en studio i 
centrala Dar es Salaam. Ute är det tryck
ande hett. Kamerorna går när företags
ekonomen Goodluck Urassa leder och 
grillar deltagarna. Hur bygger man upp 
sin affärsverksamhet? Ingen av deltagar
na har någon som helst teoretisk förkun
skap. De har bara gjort. 

Under en paus i inspelningarna sitter 
tävlande Benita Mwinuka från Njombe 
Iringa i sin konstfulla frisyr med inflätade 
bruna band och ammar lugnt sin nyfödde 
pojke. 

Hon är skräddare. 17 år gammal blev 
hon som så många flickor gravid, hon 
sparkades ut från både skolan och hem
met och måste börja försörja sig som 
hemhjälp. Mot alla odds lyckades hon 
skrapa ihop pengar för att i sex månader 
kunna gå lärling hos en skräddare. Hon 
bakade och sålde kakor på gatan. 

– Jag jobbade hårt, fick in lite extra 
pengar och kunde hyra en symaskin, sä
ger hon och lägger sin lille till andra 
bröstet. 

Hon fortsatte sälja kakor men började 
också sy upp kläder i egen design. Efter 
fem månader hade hon genererat pengar 
till en egen symaskin. En tid senare kun
de hon hyra lokal med en partner. Nu har 
hon en egen lokal där andra går i lära hos 
henne. Hon har kunnat köpa fem syma
skiner, men har sex studenter och behö
ver ännu en maskin. 

Dottern hon fick som tonåring är i dag 
åtta år. Benita tycker inte att den nya ba
byn är i vägen under inspelningarna. En 
av hennes lärlingar hjälper henne. 

I ett av Ruka Juuavsnitten ställs hon 
inför frågan: ”Du får 100 000 shilling, 
gör något för att lyfta fram din firma”. 
Eftersom inte alla kände till hennes 
skrädderi, lät hon tillverka en skylt till sin 
affär, hon spred flygblad och gjorde en li
ten reklamslinga på radio. 

Rajab Mgonwe från Kilindi, Tanga vill 
förse sitt samhälle med elektricitet. Bara 
två procent av landsbygdsbefolkningen 
har el. Han talar lågt och tyst, ger ett lite 
blygt intryck. 

Men skenet bedrar, säger Amabilis 
Batamula, programledaren: ”That guy, 
he is so smart”. Ann Kihengu, också pro
gramledare, håller med. 26 år gammal 
driver hon ett företag som bland annat 
säljer sollampor.

Rajab Mgonwe, vad skulle han göra för 
100 000? Jo, skaffa nya reservdelar till 
sin generator för att visa att han sköter 
sin verksamhet, han trodde det var bästa 
sättet att lyfta fram den. Han var redan 
känd på orten.

Rajab började som de flesta i jord
bruket. De 10 kilo bönfrö han satte gav 
bara 40 kilo bönor tillbaka. Men vid näs
ta skörd gav 40 kilo bönor en skörd på 
400 kilo. Han behöll 100 kilo, sålde res
ten och kunde köpa till ytterligare en bit 
land. Efter ett år kunde han skörda 1000 
kilo. Nu kom idén. Han hade klurat på 
det där med elektricitet. Varför inte köpa 
en kraftfull generator för pengarna och 
producera el med diesel? Att förse folk 
med el blev populärt. Han har dessutom 
skaffat utrustning för svetsning och visar 
teve och video. Solenergi intresserar ho
nom. Han kan tänka sig att bli återförsäl
jare av sollampor.

– När jag fick frågan om jag ville vara 
med i Ruka Juu förstod jag inte vad det 

var frågan om. Det kändes inte seriöst. 
Tävla? Men nu är jag mycket lycklig 
över att vara bland de sex utvalda. Jag 
har lärt mig massor. 

Hur sköter man sin rörelse? Alla skrat
tar igenkännande när Samna berättar att 
hon tar ut lite pengar från kassan varje 
dag, jo så gör de allihop. 5000 shilling 
per dag, blir 150 000 på en månad. Jaså, 
man ska skilja mellan privata kostnader 
och firmans. Hur ska halvårshyran bokfö
ras? Idrissu svarar rätt, summan ska slås 
ut per månad. 

Slutligen ska var och en presentera en 
affärsplan på fyra minuter framför tre do
mare som bedömer motivation, planering, 
strategi för växande och finansiering.

Bakom Ruka Juu står organisationen 
Femina HIP, en multimediaplattform som 
arbetar med hälsoinformation till ungdo
mar, folkbildning i RFSU:s anda kring 
sexualitet och hiv/aids. Behovet att med
vetandegöra de unga om genderfrågor, 
demokrati och mänskliga rättigheter gick 
hand i hand med en hälsosam livsstil. 

Men vad har det att göra med entrepre
nörskap? Frågan går till Femina HIPs vd 
Minou Fuglesang, tillika organisationens 
skapare och eldsjäl. Vi går genom kon
torslandskapet på Femina HIP, på skriv
borden ligger tidningar och väggarna är 
klädda med affischer om Ruka Juu, kär
leksABC, solcellslamor och One love
kampanjen, som handlar om att bara ha 
en partner. 

– Entreprenörskap är förhållandevis 
nytt, säger Minou Fuglesang. Det är bra 
timing nu. Behovet är skriande av att 
göra något. Vi vet, för vi får ett stort gen
svar genom våra tidningar Fema och 
SiMchezo, Fema TV Talk Show och Pilika 
radio. 

Innan Femina HIP startade hade ingen 
kommit på tanken att fråga vanligt folk 
vad de tyckte. Ungdomarnas berättelser 
och frågor var helt osynliga. Det var bara 
topparna i samhället som exponerades i 
media. Via sms, mejl, Facebook och brev 
till Femina HIP är det tydligt vad de vill 
ha.

”Skriv om hur vi kan få arbete och en 
inkomst. Gör program om hur vi kan 
tjäna pengar. Hjälp oss att bygga upp ett 
liv”. 

– De tävlande blir rolemodels, vi har 
saknat förebilder här.

 
Ruka Juu betyder hoppa upp på swahili. Sex unga en-

treprenörer från landsbygden, tre män och tre kvinnor, 
tävlar i en reality-show i TV. I tio avsnitt har tittarna följt 

dem och sms-röstar på sin favorit. Arrangör är Femina HIP (se faktaruta).
Detta är delar av en artikel som publicerades i tidningen Omvärlden för 

några år sedan men är lika aktuell idag. Nu har ytterligare en serie med 
”young farmers in business” genomförts och just i dagarna har Femina HIP 
påbörjat förberedelserna för en ny omgång med kvinnliga entreprenörer.
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Sagt och gjort. Förra året drog Minou 
Fuglesang igång Ruka Juu. 

Likt andra afrikanska länder har 
Tanzania en ung befolkning. 70 % är un
der 25 år. Varje år går en miljon ungdo
mar ur skolan med förväntningar på att 
få jobb. Men vadå jobb? Det finns inget 
arbete och det har heller ingen upplyst 
dem om. Så vad återstår. Arbetslöshet, 
beroende av familjen, fattigdom eller ar
bete i det traditionella jordbruket. Lätt då 
att som ung flicka bli lockad av en fataki, 
en man som i utbyte mot sex förser henne 
med mat, kläder och kanske en mobiltele
fon. Men som också kan göra henne med 
barn och ge henne aids. Det är den typen 
av sexrelaterade ämnen som Femina HIP 
informerar om och varnar för.

Ruka Juu är en tävling, men ska sam
tidigt fungera som utbildning och upp
muntra de som tittar att ta saken i egna 
händer och inte vänta passivt på jobb.

Ruka Juu! Jump up and build your life. 
Get going! Så lyder uppmaningen. 

– Det här är jättekul! säger Amabilis 
Batamula, programledare, med en mas
tersexamen i journalistik från England 
och kreativ chef på Femina HIP. Vi kallar 
vår metod för ”edutainment”, education 
genom entertainment. Det ska vara lätt
samt, appellera till känslan och samtidigt 
ge kunskap. 

Det öppna klimatet och sättet att sam
arbeta på Femina HIP är helt unikt i 
Tanzania, påpekar hon. 

Inför Ruka Juu brainstormade redaktio
nen och bjöd in folk med ideer. Hur hade 
andra gjort? Afganistan, av alla ställen på 
jorden, hade gjort en reality show för en
treprenörer. Minou Fuglesang studerade 
Draknästet. Ruka Juu tog form. 

Men hur skulle man finansiera en in
spelning? Vem ville satsa på en pilot och 
ge pengar till något som ännu bara fanns 
i huvudet på Femina HIP? Det långsik
tiga stödet från Sida ligger till grund för 
verksamheten, men biståndspengar räck
te inte till en kampanj som denna. Minou 
Fuglesang fick kontakt med studenter 
från Said Business School i Oxford, de 
letade efter intressanta projekt för en brit
tisk filantrop. Hon skrev en ansökan.

En dag förra året kom ett oväntat 
telefonsamtal.

– Är du den norska Minou?
Jo, det stämde. 
Det var filantropen Sir Ronald Grierson, 

ordförande i den europeiska Black Stone
gruppen, rådgivare för UNDP och en gång 
Dag Hammarskjölds privatsekreterare, 
som frågade. 

Jo, han ville stödja idén med pengar. 
Mentalt coachade han Minou Fuglesang 
att våga satsa. Entreprenörer måste det, 
missar och felbedömningar gör alla, det 
hör till processen. 

Den åldrande Sir Ronald närmar sig 
90 år, men kom själv ner från London till 
Dar es Salaam när TVserien lanserades 
på Femina HIPs årliga skolkonferens. 
Salen var fylld av lärare och ett hundra
tal skolbarn från de Femaklubbar som 
vuxit upp kring tidningen Fema runtom i 
Tanzania. Då är man med i Femina HIP 
family. Alla satt bänkade i sina Ruka Juu
tröjor medan Sir Ronald skakade hand 
med de sex tävlande. 

– Nu blir ni rolemodels, sade han. I 
USA och Europa finns gott om förebil
der, men det har saknats här.

Get going! Hela salen hoppar och 
trummorna dånar. 

När sir Ronald får se delar av det in
spelade materialet utbrister han i lovord.

– Amazing! Very well done. Jag är 
mycket imponerad. Har ni åstadkommit 
det här på så kort tid som ett år! säger 
han efteråt. 

Ingela Bendt 
frilandsjournalist

Femina HIP (Health Information Project), 
bildat 1999 av Minou Fuglesang, är en 
ungdomsrörelse med folkbildningsfokus, 
inspirerad av RFSU:s sexualupplysning. 
Når 10 miljoner människor med sitt socia
la budskap. Målgrupp 15–25 åringar. 

FEMA (FE=female, MA=male) 
kvartalstidskrift på swahili och eng
elska som trycks i 180 000 exemplar. 
Distribueras gratis till 75 procent av 
Tanzanias gymnasieskolor, spridda över 
hela landet. Distribueras även till 300 
partnerorganisationer.

FEMA-klubbar. 640 stycken med mel
lan fem och 60 medlemmar. Tanzania är 
ett ungt land. Vad innebär det att vara en 
medborgare? Vilka rättigheter och skyl
digheter för det med sig? Klubbarna byg
ger på volontärverksamhet, bygger upp 
egen ekonomi, väljer ordförande, kassör 
o.s.v. 

SiMchezo! (Inget Skämt!) Tidning som 
ges ut sex gånger per år, på swahili. Målet 
är att nå de unga som ej går i skolan. 
Distribueras till 600 partners. 

Fema TV Talk Show. 30 minuter teve 
varje vecka. Bjuder in ungdomar, experter, 
kändisar och politiker för att diskutera so
ciala frågor. Allt oftare producerad i fält. 
I soffan sitter Bwana Ishi, populär komi
ker och Tuli och pratar relationer, gender 
och sex, på ett helt nytt sätt för Tanzania.  
Ruka Juu ingår i Fema TV Talk Show. Tio 
program à 60 minuter. 
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A huge part of initiatives thriving is, 
of course, following up with past par
ticipants and continuing to provide time, 
space, and opportunities for people to 
channel their creativity to solve chal
lenges. We have a partner that offers 
small pico grants to innovators, and we 
work together to visit our innovators to 
learn about their progress, obstacles, and 
future plans. This year we are trying a 
new idea to give innovators the chance to 
learn more from each other–a seven day 
CCB Refresher Summit, where we bring 
all past CCB participants to Arusha for a 
week to progress further into the innova
tion pipeline by continuing prototypes, 
attending panels and workshops and 
meeting each other. More info at 
www.twendetanzania.org

Deborah Tien
Twende Director of Development 

deborah@twendetanzania.org 

Solving Community Challenges 
through Grass roots Innovation

their communities and themselves during 
CCB. We hear things like:

––What I have learned I used for my day 
to day live and also introduced to oth
ers. (Eliashea)
––The most important thing I learnt is to 
use CCB knowledge to answer some of 
my challenges. For instance, I have de
veloped a machine that mixes chicken’s 
food. And I also will go on with bee 
hive project. (Michael) 
––The training helps me to make my own 
medicine from avocado seed. Though 
the prototype is not here. (Ernest)
––Through CCB knowledge I have real
ized a method to prevent young avoca
dos to be affected and drop before ma
turity. In general CCB open my eyes. 
(Ezekia)

We love this feedback and hearing sto
ries about how CCB has short term im
pact. For example, one participant, who 
had never used a hand tool prior to CCB, 
designed and built a chicken coop for her 
home. Another participant, who made 
leather keychains to sell to tourists, cre
ated a leather punch, returned to Twende 
to improve her product, made and sold 
keychains, and then sold her punch for 
two weaving looms to diversify her prod
uct offerings. 

Alongside the workshops, we have 
a number of innovators, from second
ary school students to ‘older’ folks, who 
regularly gather at our social innovation 
centre to brainstorm, design, build, and 
iterate on their technologies. Some are 
even taking their prototypes into market 
able products, such as one smallholder 
farmer who was intrigued by soil fertility 
and designed and sold Tanzania’s only 
manure spreader.

Jesse, a young innovator, working on his 
pedalpowered coffee sheller.

Photo: Marko Saipen

Edgar, one of the secondary school stu
dents, working on reusing plastic waste. 

Photo: Marko Saipen

Twende occupies a small plot in Arusha, 
Tanzania, hidden among car fundis, res
taurants serving local cuisine and some 
exciting technology companies. You’ll 
recognize us by a mural of three bands 
of colours intertwining on the front of 
our building, and behind the tree, there is 
a cob, a combination of sand, clay, lime 
and straw wall connecting the building 
and the 40foot container nearby. Karibu, 
our door is open to visitors, aspiring 
builders, designers, and creators. 

Here at Twende, we encourage people 
to use their creativity to solve the chal
lenges they and their communities face. 
We work with Tanzanians to first change 
mind sets from ‘impossible’ to ‘possi
ble’ and then enter the ‘innovation pipe
line’ and create products to improve the 
lives of themselves and their communi
ties. The first step is a 5day ‘Creative 
Capacity Building (CCB)’ workshop 
adapted from methodology developed by 
our close partner Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). The CCB work
shop begins by teaching the design cycle, 
showing examples of appropriate tech
nologies in Tanzania like a bicyclepow
ered juice blender or a solarpowered wa
ter heater, challenging participants to use 
everyday objects to accomplish a task, 
and teaching participants how to make 
a simple tool out of some sheet metal. 
Participants then divide into teams, dis
cuss and identify community challenges, 
and brainstorm possible solutions. The 
most exciting part is moving from idea 
to prototype as participants pick one so
lution to actually design and build, and 
by the end of the handson workshop, all 
participant teams have created a working 
prototype of their solution. 

Every participant has mentioned their 
‘mind opening’ to new possibilities in 

In 2011 Tanzanian electrician and bicycle mechanics instructor Bernard 
Kiwia founded an NGO called AISE with the aim of providing a space for 
people from his local community to learn, develop, and create local innova-
tion. In 2015 AISE joined forces with Twende, an NGO run by mechanical 
engineer Jim Elsworth who had a similar vision of designing, producing, 
and disseminating technologies that could improve the lives of Tanzanian 
small-holder farmers. Since 2015 the joint NGO Twende is a physical space 
in Arusha were young people can get help in developing an idea into an 
innovation.



Habari 2/2016—sid 11

Premiärminister  Majaliwa  hjälper presi
denten att städa upp... 

Tidningskrönikan:
Magufuli fortsätter städa!
I perioden februari–april fortsätter president Magufuli och premiärminister 
Majaliwa oförtrutet att städa upp, och höga chefer får gå på löpande band. 
Skatteinkomsterna fortsätter att öka och är nu nära 2 000 miljarder Tsh i 
månaden – i slutet av Kikwetes period låg de på endast 900 miljarder Tsh. 
Målet med en budget oberoende av bistånd verkar med ens realistiskt!

Ett orosmoment finns dock – utvecklingen på Zanzibar. CCM och presi-
dent Schein vann omvalet, som oppositionen bojkottade. Nu arbetar största 
oppositionspartiet CUF för att omvärlden skall införa sanktioner mot led-
ningen på Zanzibar.

Högre mål för turistinkomster
Turistministeriet vill öka antalet besö 
kare från nuvarande 1,1 miljoner till 
3 miljoner inom de närmaste tre åren 
meddelade turistminister Maghembe igår 
i parlamentet. Turismen bidrar med 23 % 
av landets ekonomi och 25 % av valutain
komsterna. 30/1 Daily News

Fortsatt hög skatteuppbörd
Enligt finansdepartementet, BoT och 
skattemyndigheten var skattinkomsterna 
redan förra veckan 1,31 bn/. President 
Magufuli har framhärdat i att skattein
komsterna måste öka. Nu har uppbör
den förbättrats och man räknar med att 
få in 1,5 bn/ under januari (i december 
1,4 bn/). 31/1 Daily News

Kikwete AUs Libyensändebud
AUs toppmöte återupplivar en kontakt 
grupp på hög nivå för att medla i Libyen. 
F.d. presidenten Kikwete blir AU:s sär
skilda sändebud. 1/2 Daily News

Ingen valbojkott på Zanzibar?
National Muslim Council (BAKWATA) 
råder Civic United Front (CUF) att delta 
i omvalet på Zanzibar. Det är planerat till
20 mars. BAKWATAs ledare Alhad 
Mussa Salum meddelar också att de stäl
ler sig bakom valkommissionens beslut 
att valet ska göras om. Han säger också 
att även den radikala muslimska gruppen 
UAMSHO stödjer beslutet.
3/2 Daily News

Landsbygdens elektrifiering når 33 %
Cirka 5 900 av 15 290 byar eller drygt 
33 % har anslutits till elnätet genom Rural 
Energy Agency’s (REA) projekt. Under 
den tredje fasen av REAprojektet plane
ras de återstående byarna att anslutas.
3/2 Daily News

Ingen legalisering av hasch
På en fråga i parlamentet om varför ma
rijuana och khat är olagligt, när alkohol 
är lagligt trots att det har liknande ef
fekt, svarade Dr Kigwangalla från hälso
ministeriet att en legalisering var uteslu

ten. Flera studier har visat att bruket av 
marijuana och khat leder till beroende 
och i många fall till psykossjukdomar.  
3/2 Daily News

Mwinyi leder EAC:s valobservatörer
Tanzanias expresident Mwinyi väntas 
leda en grupp valobservatörer på 50 per
soner från EAC under de allmänna valen 
i Uganda den 18 februari. 3/2 Daily News

UAMSHO stöder ej omval
BAKWATAs uppgift att ledaren för grup
pen UAMSHO stödjer beslutet om omval 
på Zanzibar förnekas. Sheik Ponda har 
kontrollerat uppgiften med UAMSHOs 
ledare Farid i fängelset. 4/2 Daily News

Skuggregering utsedd
Oppositionsledare Freeman Mbowe har 
bildat ett skuggkabinett med ledamöter 
från de tre oppositionspartierna Chadema, 
CUF och NCCR Mageuzi. 
6/2 Daily News

Ny beskattning planeras
Regeringen vill säkerställa att ägare till 
privata fastigheter i städer betalar skatt. 
Regeringen är bestämd på att kräva in 
skatt från många källor. Därför arbetar 
de nu på system där alla med inkomst ska 
betala lagstadgade skatter. En början är 
att identifiera alla ägare till privata bostä
der. 9/2 Daily News

ICC orättvist mot afrikanska ledare?
Justitieminister Mwakyembe uppmanar 
internationella domstolen ICC att hör
samma klagomålen att Haagdomstolen 
är orättvis vid behandlingen av afrikans
ka ledare. Uppmaningen framfördes vid 
ett regionalt seminarium för jurister i 
Arusha. Sekreteraren för ICC, Herman 
Von Hebel, påpekade att domstolen bara 
kan hantera ärenden för länder som ratifi
cerat Romfördraget. 9/2 Daily News

Magufuli: Omval på Zanzibar bäst
Det finns inget bättre sätt att lösa det po
litiska dödläget på Zanzibar än via va
lurnorna, hävdar regeringen. Även om 

Tanzania är en nation så har Zanzibar sitt 
eget politiska system och en oberoende 
valkommission, sa han. Han anmärkte att 
öarnas ledande oppositionsparti, CUF, en
sidigt förklarat sig som vinnare i oktober
valen, och att andra politiska partier anser 
det nödvändigt med omval. 
9/2 Daily News

BoT: Banksektorn sund
Finans och banksektorn är fortsatt sund 
och stabil enligt Bank of Tanzanias halv
årsrapport. Bankernas osäkra fordringar 
har minskat till 6,4 % jämfört med 6,8 % 
vid slutet av 2014. Sektorn växte med 
19,3 % till  bn/ vid slutet av året. 
10/2 Daily News

Presidentens första 100 dagar förbi 
Politiker, akademiker och religiösa ledare 
ger goda betyg åt vad president Magufuli 
uppnått under sina första 100 dagar vid 
makten. Han anses vara en man som gör 
det han säger att han ska utan onödigt 
prat. På kort tid har han stärkt de offent
liga institutionerna som tidigare domine
rats av korruption och fört skatteinkom
sterna till nya nivåer. 12/2 Daily News

Mindre stöd för Lowassa
Magufulis popularitet har ökat med 16 % 
under hans första 100 dagar medan op
positionens presidentkandidat, Lowassa, 
tappat enligt en opinionsundersökning. 
Magufuli har stöd av nästan 75 % av väl
jarna, medan Lowassa bara får stöd av 
20 % jämfört med de 40 % han fick i va
let i oktober. 12/2 Citizen

Lowassa allt mindre populär. Ett första 
aprilskämt går ut på att han gör avbön 
och återgår till CCM...
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BoT:s mål för finanstjänster
Bank of Tanzania har nu målet att 
80 % av den vuxna befolkning
en skall utnyttja finansiella tjäns
ter. Man var nära 50 % redan 2014. 
Utvecklingen drivs av de tekniska 
framstegen inom ITsektorn och sär
skilt mobiltelefonernas användning. 
I december 2015 fanns 19 miljoner 
aktiva mobilanvändare anslutna till 
banksystemen. 12/2 Daily News

Fler chefer faller i hamnskandal
Chefen för vikt och måttbyrån har 
suspenderats från sin tjänst inför en 
undersökning av varför man sluta
de använda flödesmätare för olja i Dars 
hamn för fem år sedan. 13/2 Daily News

Över 90 % HPV vaccinerade
Trots historier om problem efter vaccine
ring mot Human Papilloma virus (HPV) 
täckte år 2014 programmet 93 % av flick
orna i landet. Programmet följs upp under 
noggrann övervakning, säger chefen för 
Hälsomyndigheten. 14/2 Daily News

Burundiflyktingar fortsätter komma
Från april 2015 till 10 februari i år har 
Tanzania tagit emot 129 210 flyktingar 
från Burundi. De flyr från den politiska 
instabiliteten i grannlandet och finns nu i 
olika läger i Kigomaregionen. Totala an
talet flyktingar i tanzaniska läger uppgår 
nu till 191 436. 16/2 Daily News

Fem länder enas om Central Railway
Delegationer från Uganda, Rwanda, 
Burundi, Kongo DRC och värdlandet 
Tanzania har mötts för att se hur de bäst 
kan utveckla Central Linejärnvägen. 
Medan varje land måste avsätta pengar till 
anslutningslinjer får Tanzania som svarar 
för 90 % av projektet bära huvuddelen av 
kostnaderna. Mer än 15 bn/ kommer att 
behövas för att ge linjen standardbredd. 
Den kostnaden hoppas man kunna täcka 
med bland annat privat finansiering, ett 
s.k. Public Private Partnership (PPP) ar
rangemang. 17/2 Daily News

Finansiella tjänster för alla
Enligt Bank of Tanzania är Tanzania 
i ledningen i Afrika vad beträffar en 
öppen miljö för finansiella tjänster 
och man är på 6:e plats i världen en
ligt The Economist. Det är tack vare 
BoT:s politik att tillåta andra företag 
än banker att förmedla finansiella 
tjänster. 18/2 Daily News

CUF demonstration stoppad
Polisen i Dar förbjöd oppositions
partiet CUF:s kvinnoförbund att 
ordna en fredlig marsch på måndag 
till stöd för partiets beslut att boj
kotta omvalen i Zanzibar 20 mars. 

CUF:s kvinnoförbund är oroliga för att 
omvalet kommer att medföra orolighe
ter som kommer att drabba främst kvin
nor och barn. Polisen i Dar säger att valet 
är en fråga för Zanzibar. Då finns ingen 
anledning att föra fram klagomål i Dar es 
Salaam. 19/2 Citizen

Sockerimport irriterar presidenten
Nu är det slut med att ohederliga affärs
män kan samarbeta med korrupta tjäns
temän om onödig import av socker. Nu 
kommer president Magufuli själv att skri
va under importtillstånden. Normalt ko
ordineras tillstånden av Sugar Board of 
Tanzania (SBT). 19/2 Daily News

Svenska riksdagsmän på besök
Parlamentets talman Job Ndugai har dis
kuterat med en svensk riksdagsdelega
tion. Det handlade om samarbetet mel
lan länderna – ett samarbete som enligt 
Job Ndugai varit starkt ända sedan Olof 
Palmes tid. Sveriges ambassadör Katarina 
Rangnitt berättade att avsikten med be
söket var att uppmärksamma Tanzanias 
framsteg. Landet rör sig mot nya områ
den och därför kan mötet vara en platt
form för nya initiativ, sa hon.
20/2 Daily News

Koleraspridning minskar
Förekomsten av kolera har sjunkit med 
5 % enligt hälsoministeriets veckorap
port. Antalet kolerafall mellan 15 och 21 

februari uppgick till 499 med 6 
döda. Kolera förekommer i 11 av 
landets regioner. 
23/2 Daily News

Skatteinbetalningarna stiger
Skattemyndigheten TRA medde
lar att man siktar på en månatlig 
skatteuppbörd på 2 bn/. Förra 
månaden nåddes 1,8 bn/. Ett 
system med tillförlitlig kontroll 
av alla skattebetalare har införts. 
23/2 Daily News

Kili maraton dominerad av 
kenyaner

Tanzanias löpare sprang under förvän
tan i årets Kilimanjaro International 
Marathon. Både de manliga och kvinnli
ga kenyanerna tog hand om topplacering
arna. Bara två Tanzanier, Sigiarid Ngolly 
på 6:e plats och Angel Joseph på 8:e, 
lyckades komma bland de 10 bästa. 
29/2 Daily News

Pipeline från Uganda till Tanga
Tanzania och Uganda är överens om att 
bygga en 112 mil lång pipeline för olja 
mellan fyndigheter i Uganda och Tangas 
hamn. Bygget beräknas skapa över 
15 000 jobb. 3/3 Daily News

Vägprojekt Arusha-Voi
President Magufuli har tillsammans med 
president Kenyatta meddelat att en 23 
mil lång väg ArushaHolili/TavetaVoi 
ska byggas. EAC-projektet finansieras av 
Tanzania, Kenya, African Development 
Bank och Japan. 3/3 Daily News

Avsatta chefer kan hamna i domstol
President Magufuli säger att statstjänste
män som nyligen blivit avskedade, sus
penderade eller befriats från tjänstgöring 
på grund av korruption, förskingring eller 
misskötsel  inte kan räkna med enbart av
sked. De kan ställas inför rätta och even
tuellt hamna i fängelse. 4/3 Daily News

Vägprojekt Tanga – Bagamoyo
Transportminister Mbarawa försäkrar 

Tangaborna att bygget av den 24 
mil långa asfaltvägen från Tanga 
via Pangani till Bagamoyo snart 
kommer att gå igång. Han upp
manade också folk som slagit sig 
ner på marken för vägen att riva 
sina hus. De kommer att kom
penseras enligt gällande lag, sä
ger han. 7/3 Daily News

Mordbränder på Zanzibar
Ett moln av oro hänger över in
vånarna på Pemba och Unguja 
efter en våg av brandangrepp 
på bostäder och kontor tillhö
riga både CCM och oppositions

Magufuli och Kenyatta glada efter avtal om väg mellan 
Arusha och Voi, med gemensam gränsstation 

Magufuli och Museveni glada efter avtal om oljeledning. 
Museveni hade föredragit Kenya, men det blev för dyrt 
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och vatten. Nu kommer projekten i stäl
let finansieras lokalt och med anslag från 
andra biståndspartners. Egen finansiering 
är trots allt i linje med Magufulis strävan 
efter biståndsoberoende. 30/3 Citizen

EA:s högsta byggnad i Dar
Den högsta byggnaden i östra och centra
la Afrika, ägd av hamnmyndigheten, blir 
klar i augusti. Den är på 35 våningar och 
kommer att ha kostat 120 mdr/. Den ska 
innehålla bl.a. en roterande restaurang, en 
konferenslokal för 1 200 personer, 500 
parkeringsplatser och ett utsiktsplan mot 
Indiska oceanen. 4/4 Daily News

El-tariffer sänks pga övergång till gas
Energi och vattenmyndigheten EWURA 
har godkänt en sänkning av elpriserna 
med mellan 1,5 och 2,4 % fr.o.m. den för
sta april i år. Anledningen är övergången 
till gasdriven elproduktion i stället för 
den dyrare produktionen med oregelbun
den vattenkraft och dieselaggregat i pri
vat ägo. 2/4 Daily News

Uber expanderar i Afrika
Det amerikanska företaget för privata 
transporter online, Uber Technologies, 
som startade sin afrikanska verksamhet 
för två år sedan, planerar att dra igång 
även i Tanzania i slutet på juni. 
5/4 Daily News

CUF manar till motstånd på Zanzibar
Oppositionspartiet CUF uppmanar sina 
anhängare till ”passivt motstånd” mot re
geringen i Zanzibar, ledd av CCM:s Dr 
Schein. 5/4 Citizen

Magufuli besöker Rwanda
President Magufuli ska på sitt första utri
kesbesök till Rwanda öppna Rusumobron 
och en ny gemensam gränsstation tillsam
mans med president Kagame. Den för
enklade gränskontrollen har utvecklats 
inom EAC. 6/4 Daily News

Inflationen sjunker
Förra månadens inflation sjönk till 5,4 % 
från 5,6 i februari enligt National Bureau 
of Statistics (NBS). Inflationen för mat 
inom och utom hemmet har på årsbasis 

partiet CUF, inför omvalet den 20 mars. 
CUF:s sekreterare i Zanzibar säger att 
det enda de kan göra är att anmäla hän
delserna till polisen, men polisen brukar 
inte agera rättvist, säger han. När CCM 
får problem rycker de ut snabbt, men när 
man sätter eld på våra kontor svarar de 
med att klå upp våra anhängare.
7/3 Citizen

Nya filmframgångar
Elizabeth Michael Lulu (Lulu) och Single 
Mtambalike (Rich) gjorde Tanzania stolt 
genom att ta hem pris i Africa Magic 
Viewer’s Choice Awards (AMVCA) vid 
en gala i Nigeria. Richs film Kitendavili 
utsågs till kontinentens bästa film på lo
kalspråk (swahili), medan Lulu bekräf
tade sin ställning inom filmindustrin med 
sin film Mapenzi som utsågs till bästa 
Östafrikanska film. Båda artisterna tack
ade skådespelarna och alla andra i Bongo 
Movie för deras hjälp och stöd. 
7/3 Daily News

Vietnams president på besök
CCM och Vietnams kommunistparti 
(CPV) har vid ett möte hyllat sina långa 
historiska relationer och sitt samarbete 
som går tillbaka ända till TANUtiden. 
Expresident Kikwete och Vietnams besö
kande president Truong Tan Sang utbytte 
minnen och Kikwete påminde närvarande 
journalister om att TANUs ungdomsför
bund, inklusive sekundärskolor och uni
versitetsstudenter stött CPV med pengar 
under Vietnam kriget. 10/3 Daily News

Skattesystemet moderniseras
Tanzania har träffat avtal med Norge om 
ett program för modernisering av skat
tesystemet så att uppbördsgapet hos 
Tanzania Revenue Authority (TRA) kan 
minska. Ytterst syftar det till en budget 
oberoende av bistånd. Programmet är värt 
10 mdr/. 11/3 Daily News

Bodabodatrafik gränslös
Motorcykeltaxis vid Horohoro som 
pendlar vid gränsen mellan Kenya och 
Tanzania hyllar beslutet av de två reger
ingarna att tillåta fri rörlighet för deras 
fordon i området. Det kommer att gynna 
handeln.  11/3 Daily News

CUF varnar om Zanzibar
Oppositionspartiet CUF säger att säker
hetsläget och situationen för mänskliga 
rättigheter har försämrats i Zanzibar och 
att deras anhängare trakasseras. Folk 
flyr från Pemba till Mombasa inför om
valet. Regeringen har stationerat tungt 
beväpnade soldater på ön, vilket får 
folk där att leva i fruktan, hävdar CUF. 
Säkerhetsstyrkorna klår upp folk, huvud
sakligen CUFanhängare, och tvingar 
dem att fly. 70 personer hålls för närva
rande arresterade utan anklagelse. 
15/3 Citizen

Schein vinner bojkottat val
President Shein utropades till vinnare 
av omvalet på Zanzibar, men har konsti
tutionella problem. Zanzibar fick en ny 
konstitution år 2010 efter en folkomröst
ning om en enhetsregering (Government 
of National Unity, GNU). Den innebär att 
Schein, som fick en promenadseger ef
tersom CUF bojkottade valet, måste utse 
sin förste vicepresident från det opposi
tionsparti som samlade minst 10 % av 
rösterna. Med CUF borta från valurnorna 
saknar Schein någon att utse till vicepre
sident och även folk till den halva av ka
binettet som är reserverad för oppositio
nen. 22/3 Citizen

Ny pipeline ej via Serengeti
Den nya pipelinen för olja mellan ham
nen i Tanga och Albertsjön i Uganda ska 
inte passera nationalparken Serengeti 
som några grupper på internet häv
dat. Tanzania Petroleum Development 
Corporation (TPDC) har klargjort att led
ningen kommer att undvika tätbefolkade 
områden, vilt och skogsreservat och na
tionalparker. Ledningen ska påbörjas i 
augusti och vara klar år 2020. 
28/3 Daily News

USA ställer in utbetalning av bistånd
USA:s Millennium Challenge Corporation 
(MCC) har ställt in betalning av $472 m/  
i bistånd med anledning av kritik mot 
omvalet i Zanzibar och Cybercrimes Act. 
Beslutet kom inte som någon överrask
ning för regeringen. Biståndet var avsett 
för projekt inom sektorerna energi, vägar 

Zanzibar CCMs Schein vann på Walk Over. 
Men kommer han att kunna regera?

Single Mtambalike (Rich) med sitt pris 
från Africa Magic Viewer’s Choice Awards Elizabeth Michael Lulu med sitt pris från

Africa Magic Viewer’s Choice Awards
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gått ner till 8 % medan inflationen för an
dra varor än mat stigit till 3 %. 
9/4 Daily News

CUF vill ha reserestriktioner för ledare
På en presskonferens i Zanzibar igår be
gärde oppositionspartiet CUF:s general
sekreterare Seif Shariff Hamad att om
världen ska införa reseförbud för alla i 
Zanzibars regering och att deras tillgång
ar utomlands fryses med hänvisning till 
att man vanhelgat demokratin. Vissa län
ders beslut att dra in bistånd är bra men 
inte tillräckligt. 11/4 Citizen

Samtal med USA om biståndet
Utrikesminister Mahiga har överlagt med 
USA:s ambassadör Mark Childress om 
stödet till utbildnings och hälsosekto
rerna, ekonomisk tillväxt och regional sä
kerhet. Mötet ägde rum ett par veckor ef
ter att MCC dragit in bistånd på $472 m/ 
för bl.a. energiprojekt. 14/4 Citizen

Sydsudan medlem i EAC
President Salva Kiir kom till Dar för att 
signera anslutningen av Sydsudan till 
East Africa Community, EAC. Han togs 
emot av president Magufuli. 
15/4 Daily News

USA:s bistånd fortsätter
De bilaterala relationerna med USA är 
fortsatt starka trots knäppen på näsan av 
MCC. USA kommer att gå vidare med 
$700 m/ i bistånd för bl.a. utbildnings 
och hälsosektorerna. 15/4 Citizen

Ökad medicinbudget
Hälsominister Ummy Mwalimu medde
lar att regeringen inte vill att patienter ska 
dö i brist på medicin. Budgeten för medi
cininköp ökar från 41 mdr/ till 251 mdr/ 
detta budgetår. 18/4 Daily News

Många skadas i Bodaboda-olyckor
Ortopeden på Muhimbili tar nu emot 50 
skadade i trafikolyckor varje dag, mot 20 
per dag innan bodaboda började använ
das. Civil och hälsoministerierna har nu 
kommit överens om att förena sina kraf
ter i kampen mot problemet. 
19/4 Daily News

Magufuli inviger Kigambonibron
President Magufuli har invigt Östafrikas 
längsta kabelbro i Kigamboni (Dar). 
Bron är 60 meter lång och tog cirka fyra 
år att bygga. Den finansierades med 
s.k. Public Private Partnership (PPP). 
Pensionsfonder bidrog med 60 % och re
geringen med 40 %. 19/4 Daily News

Totalförbud för plastpåsar
Regeringen inför totalförbud för plastpå
sar f r.o.m. januari 2017. 20/4 Daily News

Ekonomin problem för Zanzibar
President Shein öppnade igår Zanzibars 
parlament med att presentera nästa fem
årsplan. Han riskerar emellertid att få 
svårt att genomföra den eftersom han le
ver under hot om internationella sanktio
ner. 20/4 Citizen

Nästa femårsplan presenterad
Finansminister Mpango har presenterat 
femårsplanen för 2016/17 till 2020/21 i 
parlamentet. Den kommer kräva 107 bn/ 
att genomföra eller i genomsnitt 21,4 bn/ 
per år. Staten ska stå för 59 bn/. Planen 
är inriktad på ökad industrialisering för 
att göra landet till ett medelinkomstland. 
Pengar för att genomföra planen ska 
komma från två källor: inhemska skatter 
o.dyl. samt lån och bistånd utifrån. Några 
av de stora projekt som ska genomföras 
rör kol i Mchuchuma, järnmalm i Lilanga 
samt omvandlingen av järnvägarna till 
normalspår. 21/4 Daily News

CAG: Förra regeringen nära bankrutt
Bara 2,6 bn/ av anvisade 20 bn/ betala
des ut under det katastrofala budgetåret 
2014/15 avslöjades igår i Dodoma. Det 
förklarar varför nästa alla projekt stoppa
des upp medan regeringen kämpade för 
att få pengar till att betala löpande utgif
ter, som löner, i tid. Enligt rikrrevisorn 
CAG fick utvecklingsprojekten 1,8 bn/- i 

stället för anvisade 45 bn/ medan drift
kostnaderna var endast 807 mdr/ i stäl
let för anvisade 13 bn/. Samtidigt ökade 
statens upplåning med 27 % och stats
skulden gick upp till rekordhöga 33 bn/. 
Regeringen var tvungen att låna stort för 
att betala konsumtion och omsättning av 
gamla lån. 26/4 Citizen

CAG: Skatter på 8 bn/- att hämta
Ungefär 7,8 bn/ i skatteuppbörd hämta
des aldrig in förra budgetåret av Tanzania 
Revenue Authority (TRA) p.g.a. av för
sumlighet, ineffektivitet och eftersläpan
de domstolsfall rapporterar CAG. Hans 
rapport visar att merparten, 6,8 bn/, var 
överklaganden i olika instanser som inte 
avgjorts. Tvistefallen kunde ha finansie
rat 30 % av budgeten om de avgjorts till 
TRAs fördel. 26/4 Citizen

Fastjet: 2 miljoner passagerare
På en flygning från Nairobi till Dar es 
Salaam blev Peace Matovu lågprisbola
get Fastjets tvåmiljonte passagerare. Det 
är femton månader sedan bolaget passe
rade en miljon passagerare. 27/4 Citizen

CUF:s Hamad bojkottade Zanzibars omval 
och vill att omvärlden inför sanktioner...

...något som amerikanska MCC redan gjort. 
Men USAs ambassadör Mark Chidress vill 
fortsätta stödet på många områden.

Nedan: Magufuli fixar skattesmitare utan 
problem – men kommer han att rå på an
dra stora bovar som lurar i vassen?
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Det bästa med en mobil är  
att kunna ringa min familj

Bara några få procent av alla i Tanzania 
har någonsin haft tillgång till fast telefon. 
Att gå från osäker kontakt via brev till 
mobiltelefon är ett stort och fantastiskt 
hopp som påverkar mycket. Nu kan du nå 
familjemedlemmar i olika delar av lan
det, få aktuella marknadspriser på jord
bruksprodukter och sjukvårdspersonal på 
avlägsna vårdcentraler kan få handled
ning av specialister. Det blir också lätt
are att driva business och för försäljare 
att kommunicera med och göra köp hos 
grossister. Ungdomarna jag intervjuade 
pratade även om positiva erfarenheter 
av detta. Några av dem hade själva tjä
nat ihop till sin mobil genom egen busi
ness – jag minns särskilt en tjej som sålde  
biblar!

Betalningstjänster
En annan revolution som mobiltelefoner
na har fört med sig är betalningstjänster 
som M-pesa och TigoPesa. Det finns oli
ka sätt att föra över pengar via bankkon
ton eller via ombud i kiosker. I Sverige 
börjar Swish bli vanligt, men i t.ex. 
Östafrika har systemet funnits mycket 
längre. Det underlättar mycket att kun
na föra över pengar, då de allra flesta i 
Tanzania inte har möjlighet att ha vanligt 
bankkonto. En av ungdomarna jag inter
vjuade gav som exempel att hans föräld
rar för över skolavgiften via telefonen.

Ökat samhällsengagemang
En av frågorna jag hade när jag började 
min undersökning var om ungdomars 
ökade tillgång till Internet och mobi
ler har påverkat deras samhällsengage
mang. Den ökade tillgången på informa
tion ger förstås nya möjligheter – även 
i enklare mobiler går det att få nyhe
ter och tidningsflashar skickade till sig. 
Undersökningen är inte klar och det går 
inte att säga i hur hög utsträckning som 
det demokratiska engagemanget har ökat, 
men att ta del i samhället är ju mer än 

En av tjejerna jag intervjuade för min masteruppsats hösten 2012 berät-
tade om hur mycket livet på landsbygden i Tanzania har förändrats när fler 
har råd med en mobiltelefon. Inte alla jag intervjuade ägde en mobiltelefon 
själv, men de allra flesta hade tillgång i familjen eller kunde låna av någon 
kompis. Då, 2012, hade billiga smartphones och 3G-nät börjat sprida sig på 
landsbygden. Men det var alltså att kunna ringa som gjorde störst skillnad. 

så. För den fotbollsintresserade kommer 
matchresultat direkt i mobilen. 

Sociala medier
Samma sociala medier som har ökat 
snabbt i Sverige finns även i Tanzania. 
Kända personer som modellen och 
teve-profilen Flaviana Matata har i 
april 2016 nästan en halv miljon föl
jare på Instagram, nästan 300 000 likes 
på Facebook. Den superkända artisten 
Diamond Platinumz har över 2 miljo
ner på Instagram, 1,2 miljoner likes på 
Facebook och 200 000 följare på Twitter. 
Det låter som ganska mycket, men med 
en befolkning på nästan 40 miljoner är 
det ändå en bråkdel. Ungdomstidningen 
Fema har 15 000 likes på Facebook, allt
så betydligt mindre. 

Rent praktiskt finns det stora möjlig
heter, med ständigt pressade och flexibla 
priser på internettid. För några kronor 
kan man surfa en dag, för några hund
ralappar blir det ganska många gigabytes 
i en månad. Fortfarande mycket pengar 
för de allra flesta dock. Samtalspriserna 
går också ner hela tiden. 

Även hårdvaran utvecklas och blir bil
ligare. När jag var i Tanzania i februari 
2016 köpte jag för några hundralappar 
ett usbmodem som även funkar som 
wifi-router och som även kan sättas di
rekt i vägguttaget. Billiga smartphones 
är en möjlighet för allt fler. Även den 
större tillgången till billiga solpaneler gör 
att laddningsmöjligheterna blir bättre. 
Eftersom att bara ca 15 % av hushållen är 
anslutna till elnätet är det annars ett stort 
problem. Ungdomarna jag pratade med 
vittande om problem och risker med att 
lämna sina telefoner på laddning i kios
ker – de stjäls eller blir utbytta.

Skillnad mellan stad och land, 
pojkar och flickor
Precis som i Sverige har den nya och hela 
tiden ökande tillgången till Internet och 

därmed information gett en stor föränd
ring och nya möjligheter för de som kan 
ta del av den. Klyftan mellan de som har 
och de som inte har ökar också. En skil
jelinje går mellan stad och landsbygd och 
en annan mellan kvinnor och män. I min 
intervjustudie var det stor skillnad på an
del tjejer och killar som hade tillgång till 
en enkel mobil, mobil med Internet och 
även vad denna används till. Ekonomiska 
förutsättningar ger en ytterligare dimen
sion. Ibland används begreppet digital 
klyfta, men den är egentligen en spegling 
av andra klyftor och ojämna fördelningar 
i samhället. Dock riskerar den att ytter
ligare fördjupa dessa. Tillgång till infor
mation och kunskap att tillgodogöra sig 
denna är en maktfaktor. 

Samtidigt är mobiltelefoner och Inter
net alltså en ännu större potentiell för
utsättning för förändring i Tanzania än i 
Sverige. I en by som tidigare knappt har 
nåtts av dagstidningar går det nu att hitta 
all tillgänglig information på Internet och 
det går att ringa över hela världen. 

Johanna Bergsten

Apps and Girls
Apps and Girls målsättning är att över
brygga jämställdhetsklyftan inom ICT i 
Tanzania. Genom att etablera program
meringsklubbar på skolor och arrangera 
workshops, utställningar, hackatons, in
tensivkurser och tävlingar på skolloven, 
inspirerar och motiverar Apps and Girls 
flickor i åldrarna 10–18 år att utveckla ett 
intresse för datorer och IT. Visionen är att 
ge alla flickor i Tanzania en möjlighet att 
förbättra sina framtidsutsikter i livet med 
hjälp av ICT. Apps and Girls startades och 
drivs av den unga kvinnliga entreprenören 
Carolyne Ekyarisiima som fått flertalet ut
märkelser för sitt arbete. Hemsida: http://
www.appsandgirls.com
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Elever och lärare som deltog i studiere
san. Marie Martenhed, Viktor Wallberg, 
Anna Winroth och Jacob Wiman. 

Teaching and learning English
Ett utbyte av erfarenheter

Gymnasieeleverna i Moshi
I intervjuerna som gjordes framgick att 
engelskan är mycket viktig. De tanzanis
ka eleverna var också tydliga med varför 
de studerar engelska.

We study English in order to help us to 
communicate with different people.

To help me to my education like univer
sity.

Eleverna uppgav vidare att de vet 
om sina brister i engelska exempelvis 
att stava rätt, att ha rätt tempus och rätt 
ordföljd.

My challenge in English is whereby 
I found new vocabularies also spelling 
sometimes when writing.

De svenska gymnasieeleverna
Elevens möjlighet att lära sig ett språk 
ökar med den frihet som finns i ett 
svenskt klassrum menade flera svenska 
elever i intervjuerna.

Fritt tänkande – så har mina engelsk
lärare byggt upp sina lektioner. Att skriva 
om fria ämnen och fria texter får en att 
utvecklas som individ. Därför var det en 
otrolig kontrast att få se hur en engelsk
undervisning är här i Tanzania. Deras 
lektioner är definitionen av disciplin.

Man menade också att det fanns en 
hårdhet bland lärare i Tanzania som kan 
vara ett hinder för inlärning. Men samti
digt menade man att detta också skapade 
ordning i skolorna.

Eleverna verkade en aning rädda för 
att prata, då risken att få spöstraff finns. 
Det är också så att eleverna inte lär sig 
språket ordentligt, de memorerar endast 
meningarna. Deras undervisning gör 
dem blyga då det finns risk för straff. 

Något som jag upplevde som väldigt 
bra i Tanzania var att när en elev utmär
ker sig och säger något bra så klappar 
hela klassen tre klappar. Det gör att elev
erna kan bli mer motiverade till att till 
att prata inför klass.

Det som var bra med engelskan i 
Tanzania var att alla elever var väldigt 
fokuserade och lyssnade koncentrerat 
på läraren. Inga telefoner störde lek
tionen och det var för det mesta lugnt i 
klassrummet.

Skillnader i engelskkunskaper
Skillnader i kunskapsnivån i engelska 
har flera orsaker. De svenska eleverna 
upptäckte för och nackdelar i skolorna i 
Tanzania.

Jag tycker att eleverna är bättre på 
stavning och använder svårare ord. Dock 
är de sämre på att prata engelska. Jag 
upplever att undervisningen i Tanzania 
är ytinlärning. Eleverna skriver av långa 
och avancerade meningar men förstår 
inte själva riktigt vad de betyder och kan 
inte använda dem. Deras uttal är sämre 
än svenska elevers. 

Jag skulle säga att de svenska eleverna 
kunde mycket bättre engelska än de tan
zaniska eleverna. Dock oklart om det be
ror på det svenska skolsystemet. Det kan 
också bero på det svenska samhället och 
den mycket engelskinfluerade kulturen. 

Respekten för läraren är beundrans
värd. Eleverna satt med pirrande ögon 
och var extremt fokuserade. Ingen satt 
och gjorde annat trots att de kunde. 
Förmodligen är det en kultursak. De in
ser hur viktig skolan är medan vi tar 
den för givet. Vi får närvaro men är inte 
närvarande.

Reflektioner från  
en tanzanisk lärare
Sia Koka, engelsklärare på Kolila secon
dary school, menade att det fanns skill
nader mellan hur hon lärde ut och hur en 
svensk gymnasielärare undervisade. Sia 
skrev följande reflektion efter att ha aus
kulterat på Anna Winroths lektioner.

Not so quiet different but her lessons 
were more alive than I did at Kolila and 
this is because of advanced equipment. I 
cannot do it unless I ask the students to 
visit computer laboratory which will take 
time to shift from their class to labora
tory.

På samma sätt menade Sia att det också 
fanns likheter i utlärningen.

Similarities with how I teach compared 
to Anna is that all English teachers are 
talkative, especially female teachers 

Engelska eller swahili  
som undervisningsspråk?
Utbildningsatsningen Vision 2025 som 
lan serades i fjol innebär att undervisning
en på alla utbildningsstadier i Tanzania 
ska ske på swahili senast 2025. Idag är 
undervisningsspråket swahili på primary 
school och engelska på secondary school. 
Engelskan har spelat stor roll för Tanzania 
men nu blir swahilins ställning som första 
språk mer dominerande.

Debatten har varit intensiv. Fördelar 
som lyfts fram är att med enbart swahili 
som undervisningsspråk fördjupar elev
erna sina ämneskunskaper eftersom eng
elska som undervisningsspråk är svårt för 
gymnasieelever. Man misslyckas med de 
tuffa examinationerna och en anledning 
är engelskan. Många elever sitter av år 
efter år i skolan utan att tillgodogöra sig 
undervisningen.

Nackdelarna är att Tanzania verkar i en 
globaliserad värld då engelskan behövs.  
Beslutet om att enbart ha swahili som un
dervisningsspråk vilar på en kulturell syn 
som handlar mer om förutsättningarna 
för Tanzania under Nyereres president
skap än om dagens verklighet menar kri
tikerna. Man menar också att ett språkbyte 
till swahili blir dyrt. Vidare att för dagens 
ungdomar står engelska för framsteg och 
förnuft vilket har gynnat den urbana med
el och överklassen som nu växer fram 
i storstäderna – en fördel på lång sikt för 
hela landet. 

Under 2015 gjorde elever och engelsklärare från Danderyds gymnasium ett 
utbyte med elever och lärare från sekundärskolor i Moshi. Torbjörn Arzt in-
tervjuade och presenterar likheter och olikheter när det gäller tankar kring 
engelskundervisning i de båda länderna. 

u
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which made students enjoying the lesson 
and love their teacher too. 

Swedish students are very cooperative 
during the lesson. Free to share their ideas.

Students can joke during the teaching 
process but it does not affect the lesson.

Swedish students are good in hearing, 
grammar and reading but they should be 
better on pronunciation so that they can 
be understood and in writing in case of 
spelling.

Sia observerade ytterligare en engelsk
lektion med Linda Hofstetter. Linda hade 
en debatt under sin lektion som Sia kände 
igen sig i.

The same as I did the lesson of debate 
but the students are more active during 
the lesson.

Men det fanns också skillnader.

A bit noisy here, but they understand 
the lesson and exchange ideas well in 
group and with their teacher.

Reflektioner från  
en svensk lärare
Anna Winroth, engelsklärare på Dande
ryds gymnasium (Dagy) menar att eng
elsklektioner i Tanzania är mycket olika 
de på Danderyds gymnasium.

Elevernas kunskaper i engelska är ge
nerellt väldigt hög och eleverna är del
aktiga på lektionerna. På lektionerna 
i Tanzania är undervisningen generellt 
mer lärare – en elev, medan undervis
ning på Dagy är mer elevaktiv. Eleverna 
får betydligt mer taltid på lektionerna 
på Dagy än vad de får på Kishimundu. 
Undervisningsmaterialet är dessutom 

Första gången jag mötte förskollärarstu
denter i Moshi var 1980. Studenterna till
verkade sitt eget undervisningsmaterial. 
Engagerade och målinriktade och med 
en lärare som med glädje ledde studen
terna in i förskolans betydelse för barns 
utveckling. När jag åter besökte skolan 
för 1992 hette den Montessori Training 
Center. Här mötte jag Sophia Urio som 
ansvarig rektor. Skolan hade ett bib
liotek med ett fåtal böcker. Att bygga 
upp biblioteket blev en första uppgift 
till vilket pengar samlades in. År 2002 
tog min man och jag med oss fyra vän
ner på en Tanzaniaresa där vi även möt
te människorna som driver Montessori 
Training Center. Våra vänner ville 
vara delaktiga i att sponsra förskollä
rarstudenter därför att utbildning läg
ger grunden för ett utvecklat samhälle. 
Montessoriutbildningen stärker barnens 
självkänsla, gör dem självständiga och 
kunniga säger föräldrarna till barnen i 
montessoriförskolor i Tanzania.

I Tanzania är utbildning oerhört viktigt. 
När en förskolegrupp har avslutning för 
läsåret, då sjunger de en sång där de tack
ar sina lärare och föräldrar för att de får 
utbildning. De visar vad de lärt sig och 
de har kronor på huvudet! För barnen är 
det en stor dag! 

Avslutning på förskolan

Föreningen USHIRIKA
Föreningen Ushirika bildades 2006 av en grupp på sex personer som besökte 
Moshi 2002. De ville bidra till en bättre värld genom att sponsra utbildning.

I den tvååriga utbildningen till montes
soriförskollärare finns både teori och 
praktik. Under teoriperioderna jobbar 
man praktiskt under eftermiddagarna för 
att framställa sitt eget material såsom trä
bitar som ska vara i särskilda storlekar 
för att bli en trappa eller ett torn. Allt ska 
målas och ha en finish som gör att saker
na går att torka av. Handens arbete är 
viktigt för hjärnans utveckling och 
tänkande. 

Ekonomi, planering och administra
tion är också en del av utbildningen för
utom barnpsykologi, montessorimetodik, 
engelska, swahili m.m. När vi har träffat 
våra stipendiater efter deras utbildning 
har de fått jobb och de har större själv
känsla, de är stolta. I montessoripedago
giken får studenter och elever möjlighet 
att förstå sammanhang genom att det ab
strakta är synliggjort. I matematik förstår 
man tiotalssystemet redan från början ge
nom olika slags konkret material. I histo
ria förstår man människans, jordens och 
civilisationers utveckling med hjälp av 
olika tidslinjer. Geometri är också ett sär
skilt ämne som har särskilda ord och som 
också har ett strukturerat material för att 
barn ska förstå vad de lär sig.

Vi vill vara en förening som delar ut 
stipendier för en utbildning som ger stu

denterna vilja och förmåga att undervisa 
barn och därmed utveckla sitt eget land. 
Hittills har vår förening med 85 medlem
mar lyckats sponsra 23 studenter med två 
års utbildning. Därutöver har vi i dagslä
get två andraårsstudenter och sju första
årsstudenter. Tanken med föreningen är 
att vi ska vara många medlemmar som 
betalar en årsavgift på 100 kronor och 
några som är villiga att betala mer eller 
att ge större donationer. En elev i ett stu
dieår kostar 8000 kronor.

För ett år sedan startade den första 
montessorigrundskolan i Moshiområdet 
på initiativ av föräldrar och med upp
backning av Nyköpings församling. 
Tanken är att det så småningom ska vara 
en modellskola där man kan se hur man 
kan göra för att utbilda barn som vill, 
vågar och kan. Vår förening Ushirika 
är förmedlare av medel till montesso
rigrundskolan, men det är stipendierna 
som är vår huvuduppgift.

Text och foto: Kerstin Forsberg
Ordförande i föreningen Ushirika

kerstin@ushirika.se
Läs mer på www.ushirika.se

mer uppdaterat och varierat vilket leder 
till en engelska som är användbar och 
varierad. 

En lektion på Kishimundu handlar 
mycket om läraren som går igenom nå
got på tavlan och ber eleverna repetera 
vad läraren just sa. Eleverna antecknar 
det som skrivs på tavlan och har på så 
sätt hela läromedlet i sin antecknings
bok. Nivån på engelskan som undervisas 
är hög och relativt jämförbar med lektio
nerna på Dagy. Det är i hur den används 
som skillnaden är störst. Dagyeleverna 
tillämpar kontinuerligt den engelskan de 
lär sig. De utsätts dessutom för engelska 
på fritiden genom media, musik och nätet 
och på så sätt utvecklas de enormt även 
utanför lektionstid.

Text och foto: Torbjörn Arzt

u
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Rektor på Barbroskolan  
på besök i Sverige

Välkommen till Sverige!  
Berätta om ditt arbete och 
varför du är här på besök
Sedan 16 år är jag rektor på Barbro
skolan, eller Barbro Johanssons model 
girls’ secondary school som den heter, i 
Dar es Salaam i Tanzania. Barbroskolan 
är en internatskola för flickor, som star
tades av den tanzaniska kvinnorörel
sen Bawata, i den svenska missionären 
Barbro Johanssons efterföljd. Bland an
nat tar vi emot en andel studiebegåva
de flickor från fattiga familjer och ger 
dem en möjlighet till utbildning genom 
stipendier.

Nu är jag på besök i Sverige för att be
söka olika skolor och träffa många olika 
personer, men framför allt för att delta i 
JOHAfondens årsmöte. JOHAfonden är 
vår svenska stödförening, vars viktigaste 
uppgift är att samla in medel till stipen
dier för att kunna ta emot de flickor som 
behöver ekonomiskt stöd på skolan.

Hur ser utbildningssituationen 
ut i Tanzania idag?
Efter valet så har den nya presidenten 
Magufuli infört kostnadsfri grundskola 
i år för alla. I den nya grundskolan in
kluderas sekundärskolans första fyra 
år. Reformen har naturligen resulterat 
i många ansökningar och många nya 
elever som inte tidigare har haft möj
lighet att gå i skolan. Detta har lett till 

överfulla klasser, för få lärare och skol
byggnader, utmaningar som kräver tid 
att möta. Fler lärare behöver utbildas och 
skolbyggnader behöver färdigställas. Det 
saknas framför allt NOlärare och gene
rellt saknas det lärare på landsbygden. 
Utmaningarna är många och förändring
arna kommer att ta flera år att genomfö
ra, men jag ser med tillförsikt fram emot 
denna utveckling.

Vilka utmaningar ser du för 
Barbro-skolan och hur ser 
framtiden ut?
Eleverna på Barbroskolan uppnår goda 
resultat och skolan placerar sig högt i 
nationella jämförelser. Eftersom Barbro
skolan är en privatskola har de föräldrar 
som betalar skolavgift behövt ta ställ
ning till om de nu ska fortsätta med det. 
Många föräldrar ser positivt på införan
det av en statlig kostnadsfri skola, vilket 
har resulterat i något färre ansökningar 
till första årskursen i Barbroskolan detta 
år. Många väljer trots detta ändå att söka 
sig till skolan på grund av den goda kva
liteten i undervisningen som erbjuds. 
Det är mycket viktigt att de flickor som 
går på skolan med stipendium får fortsatt 
stöd då det kommer ta tid för de statliga 
skolorna att kunna erbjuda samma stan
dard och kvalitet som Barbroskolan har.

Den största utmaningen för Barbro
skolan är, nu som tidigare, att säkra 

medel till stipendier för de fattiga flick
orna. Särskilt till dem som redan går på 
skolan för att de ska kunna gå kvar och 
ta examen, men vi måste också se till att 
säkra medel till stipendier för att kunna 
ta emot nya elever. Skolan har inget stat
ligt stöd, utan baserar sin verksamhet ute
slutande på skolavgifter och stipendier. 
Vi vill också bygga ut och utöka skolans 
elevantal till cirka 800 för att ekonomin 
och verksamheten ska vila på en stadig 
grund. Eftersom Radiohjälpen nu, efter 
många år, fasar ut sitt stöd till skolan be
höver vi hitta nya vägar till att finansie
ra stipendier till de fattiga flickorna. En 
fråga vi ska diskutera idag på årsmötet. 
Det skulle vara enkelt att helt och hål
let basera verksamheten på betalande 
elever, men det vill ingen. Att ta emot 
flickor med stipendium är en av skolans 
viktigaste grundtankar och har förändrat 
livet för många. Vi vill fortsätta att gå i 
Barbro Johanssons fotspår så länge det är 
möjligt!

Text och foto: Anna Holmlin Nilsson
Läs mer om Barbroskolan och 

JOHAfonden på  
http://www.johafonden.com

Anna Holmlin Nilsson intervjuar Halima Kamote, rektor för  Barbroskolan 
i Dar es Salaam, som är här på sitt första besök i Sverige.

Sten Rylander presenterar i sin tredje bok, efter han pensio
nerats från en lång karriär som diplomat och biståndshand
läggare koncentrerat nästan helt till Afrika, korta ögon
blicksbilder från intressanta möten han haft med ledande 
personer. Få har kommit så många ledargestalter både i den 
politiska och i den kulturella sfären i Afrika så nära. Boken 
är kort så det blir mestadels endast glimtar från dessa 
möten. 

Ett kapitel handlar om de fem åren Sten var ambassadör 
i Tanzania. Han ger korta sammanfattningar av sina möten 

med Barbro Johansson, Julius Nyerere, 
Amani Karume och framför allt Benjamin 
Mkapa. Det svenska kulturbiståndet får 
också en presentation liksom hans be
stigning av Kilimanjaro. Sten behandlar 
här en viktig period i Tanzanias historia 
under vilken han var mycket aktiv i sin 
roll som diplomat. 

Redaktionen

AFRIKANSKA MÖTEN
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Background to AIESEC
Following the Second World War a group 
of friends sat down to discuss how they 
could prevent new global conflicts by 
educating youth all over the world to be
come great leaders. The discussions re
sulted in AIESEC – an organization aim
ing to create a platform for intercultural 
exchange by educating and empower
ing young people with leadership skills. 
With AISEC, students and recent gradu
ates from different countries are given an 
opportunity to work in a foreign country 
on community development programs for 
a period of six to eight weeks. The par
ticipants in the exchange program are 
divided into international diverse groups 
and each group is encouraged to find so
lutions to problems concerning the com
munity they work in.

This six weeks’ exchange program is 
focused on developing leadership skills. 
A good leader according to the AISECs 
models someone who is solution ori
ented, focused on empowering others, a 
world citizen and selfaware. Through 
the community development projects 
the participants develop their leader
ship skills while at the same time get
ting a better sense of different cultures 
and communities. Apart from leadership 
skills the AIESEC experiences equips 

counts for more than 60 % of the potential 
workforce. Therefore, it is of utmost im
portance that young people are involved 
in critical development issues and that in
stitutions develop new ways to meaning
fully engage us. By meaningful engage
ment I mean being involved from lower 
levels of participation to higher levels of 
decision making.

I am thankful that AIESEC exists since 
it is exclusively for the youths and it en
gages them in all levels regardless of 
their previous experience. Members de
velop throughout the process by making 
mistakes and learning from them. I am 
grateful because I can see that AIESEC 
as well as other youth led organizations 
significantly contributes to leadership de
velopment of youths in Tanzania, Africa 
and the World. For further information 
www.aiesec.org

Augustine Malija

members with skills in logistics, market
ing, external relations and finance.

AIESEC in Tanzania
AISEC is a global organization but each 
member country runs its operations 
with respect to the national conditions. 
AIESEC Tanzania was started in 1999 
and is focused on developing leadership 
skills among youth in colleges and uni
versities by organizing conferences and 
trainings, managing incoming and outgo
ing exchange programs and organizing 
so called LEAD sessions and team build
ings. The LEAD sessions are what differs 
AIESEC in Tanzania from the branches 
in other countries. A LEAD session is a 
forum where Tanzanian AIESEC mem
bers and international volunteers reflect 
on their experiences by looking back on 
their AIESEC journey to analyse what 
impact they have done to people around 
them. LEAD attendees also get an oppor
tunity to look into the future and make 
promises about what they want to do to 
make themselves as well as other peo
ple happier. In Tanzania, each university 
manages its own activities and commu
nity development programs. Through 
the community development programs 
AIESEC Tanzania have provided or
phaned children with life skill straining, 

taught secondary 
school students 
about sexual and 
reproductive health 
and basic computer 
skills. 

Result
Drawing from my 
experience, youth 
in Tanzania are tak
ing initiatives that 
contribute to shap
ing the world as 
they envision it to 
be. Research shows 
that youth in Sub
Sahara Afri ca ac

AIESEC–for becoming leaders
Research tells us that good leadership is one of the most the fundamental 
factors when it comes to solving the world’s most complex problems. By lead-
ership I refer to not just political leadership but leadership in all fields such 
as business, technology, religion. AIESEC is an international organization 
aiming to educate and empower youth to become great leaders.

Augustine Malija, Manager for Incoming 
Exchange Portfolio for AIESEC in the 
University of Dar es Salaam.

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

3Kunskap  3Erfarenhet  3Specialpriser (Raptim)

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

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

Tranås resebyrå - trygghet och kvalitet sedan 1979

£        £         £
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Tingatinga – det där lilla konstnärskol
lektivet i Dar es Salaam som producerat 
sina tavlor på masonit med cykellack i 
decennier har klivit ut på världsarenan 
och blivit ett namn och ett begrepp. Just 
nu är det Arbetets Museum som visar hur 
viktig konsten är för demokratin. 

Den svenske satirtecknaren EWK har 
en egen avdelning på museet och där vi
sar nu sex tanzaniska satirtecknare sina 
verk tillsammans med ett antal konstverk 
från Tingatinga kooperativet.

Tanzanias viceambassadör Andy 
Mwandembwa invigde evenemanget 
den 26 april och den tanzaniska jazz
sångerskan Sauda ”Jazzmin” Simba 
gav konsert.  Hon gav även konserter i 
Stockholm och Helsingborg. Dessutom 
är hon projektledare vid Nationalmuseet 
och House of Culture i Dar es Salaam. 
Vid invigningen visade hon bilder och 
berättade om det nya kulturhuset, som 
stod färdigt 2011. Det är ritat av Inger 
Thede, vice ordförande i Vänföreningen 
för House of Culture och en av eldsjälar
na bakom det här samarbetet. 

Carina Milde, intendent för EWK
museet på Arbetets museum, är en an
nan eldsjäl för brobyggande mellan olika 
kulturer och på invigningen uttryckte hon 
sin stora glädje över att ha kunnat för
verkliga den här utställningen. Arbetets 
museum i Norrköping är en viktig platt
form för att bli sedd och uppmärksam
mad och för Tanzania har det här stor 
betydelse.

 Marianne Nilsson Wallin, som bor i 
Kolmården, är sedan några år tillbaka re
presentant i Sverige för Tingatinga Arts 
Cooperative Society och anordnar bl a ut
ställningar.Tavlorna på Arbetets Museum 
är lånade ur hennes samlingar.

De sex tanzaniska satirtecknarna – fem 
män och en kvinna – är Abdul Kingo, 
Masoud Kipanya, Francis Bonda, James 
Gayo, Nathan Mpangala samt Irene 
Manyama. Deras teckningar berättar om 
livet i Tanzania i enskilda tavlor och se
riestrippar. Den politiska kampen för 
jämlikhet och jämställdhet är inte svår att 
känna igen sig i och stämmer väl in bland 
EWKs konstverk.

Utställningen 
pågår ända fram 
till oktober månad. 
Ett evenemang som 
manar till efter
följd – att bygga 
broar och stödja 
arbetet för demo
krati över hela 
världen.

                  Britt 
Reuterwall 
Hörnstedt

Konsten bygger broar och demokrati
”EWK MÖTER TANZANIA – i satir och tingatinga” står det med stora 
bokstäver på väggen tre trappor upp i Norrköpings kända Arbetsmuseum.

Sauda Simba flankerad av Jacob Msekwa och Andy Mwandembwa från Tanzanias 
ambassad           Foto: Hans Persson

Sauda Simba           Foto: Hans Persson

KENZAN TOURS
www.kenzantours.se   021-18 16 17

Resor till Tanzania och Zanzibar
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BBC Africa Debate: 

Korruption i Tanzania
BBC inbjöd till debatt om korruption i 
Tanzania den 22 mars 2016. Debatten 
hölls i British Councils lokaler i centra
la Dar es Salaam. Den inledande frågan 
var: Is corruption Africa’s biggest killer?  
Ordförande och moderator for debatten: 
Zuhua Yunus och Owen BennetJones, 
kända BBCjournalister.  En panel och 
50tal inbjudna åhörare debatterade. I pa
nelen satt:

– Aida Kiangi, tanzansk affärskvinna 
med erfarenhet från arbete för god sam
hällsstyrning från flera afrikanska länder,

– Zitto Kabwe, tanzansk oppositions
politiker och f.d. ordförande för parla
mentets revisionsutskott,

– Ali Mfuruki, tanzansk entreprenör 
och filantrop,

– John Githongo, tidigare statssekrete
rare for korruptionsbekämpning i Kenya. 
Flydde efter två år till Storbritannien ef
ter dödshot.

Flera i panelen besvarade den inledan
de frågan med ja eller att korruptionen 
är mycket stort problem för utveckling, 
klassklyftor, solidaritet, rättvisa (inte 
minst i domstolor) och fred. Publiken gav 
flera exempel på begäran om mutor inom 
sjukvården i utbyte mot omedelbar vård 
och mediciner leder till livshotande för
seningar och dödsfall. Ett annat exempel 
var att kvinnor ombads betala med sam
lag för att ett sjukt barn skulle få vård. 

Moderatorn BennetJones inledde med 
att korruptionsbekämpning blivit extra 
aktuellt i Tanzania genom den nye pre
sidenten Magufulis raska tag. Men, han 
påpekade att presidenten i ett tal sade att 
han var rädd för att de korrupta personer 
som han bidrar till att avskeda/arrestera 
snart skulle lyckas gå fria trots vattentäta 
bevis mot dem.

Några inlägg i debatten:

 ■ Magufuli är unik och har startat på 
ett inspirerande sätt, men han kommer att 
möta starkt motstånd från korrupta högre 
tjänstemän, som kommer att söka under

minera hans kampanj mot korruption. 
Likväl, korruption måste bekämpas uppi
från. ”The tone from the top” är avgöran
de. Sedan måste gemene man våga säga 
nej, inte beundra de som blir rika snabbt 
genom ojusta medel och starkt ifrågasätta 

när deras barn kommer hem en flott bil, 
som inte motsvarar deras inkomst.

 ■ 75 miljoner afrikaner betalade 
mutor 2015. Fem procent av globala 
BNP går förlorad genom korruption. 
Korruption är inte något typiskt för 
Afrika. Korruptionen har globaliserats 
med bankmän, advokatfirmor, höga poli
tiker och tjänstemän involverade i många 
länder med bl.a. penningtvätt och skatte
fria öar.

 ■ På 60och 70talet i Tanzania var 
korruption nästan obefintlig. Man kunde 
skicka sin ansökan om nytt pass med det 
gamla passet i ett brev och efter en rim
lig tid hämta det nya passet på postkon
toret. Idag försvinner passet framför ens 
ögon med krav på mutor för att det skall 
bli synligt igen. Vad är det som ligger 
bakom denna förändring? Fattigdom och 
låga löner bidrar till begäran om mutor 

men vi måste trots detta utveckla en kul
tur som avskyr korruption.

 ■ Magufuli kom inte till makten ge
nom att använda korrupta medel. Men, 
han har arbetat inom systemet på hög i 
nivå i 20 år. Han har 18 månader på sig 

att ändra moralen hos landets ledarskap 
och förbättra systemet för att bekämpa 
korruption. Han kan dock inte räkna med 
att korrupta riksdagsledamöter, som kö
per röster och låter sig mutas, kommer att 
vara till någon hjälp. 

 ■ Mauritius, Botswana och Lesotho 
nämndes som afrikanska länder med liten 
korruption. 

 ■ Den som blir rik genom korruption 
och är generös blir trots vetskap om fif
fel och ohederlighet ofta uppskattad och 
beundrad i lokala kulturer. Men, om du 
blir förvissad om mannen är korrupt, så 
vill du inte att tjuven gifter sig med din 
dotter.

C. Å Gerdén 

Lyssna till hela debatten på  
www.bbc.com och genom att söka på 

BBC Africa Debate.
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besökt Azura lodge i Selousreservatet, ett 
av de största i Afrika och till största delen 
otillgängligt för turister. Men tjuvskyt
tar har härjat ganska fritt och decimerat 
elefantpopulationen till en bråkdel, från  
106 000 på sjuttiotalet till 8 200 år 2014.

Magufuli sopar rent
Minister och president
styre brukar inte vara 
bra. Det blir ofta oge
nomtänkta och förhas
tade beslut.  

En del sådana beslut 
tas i Magufulis namn på lägre nivå, som 
exempelvis att det sedan i mars bara är 
tillåtet att spela biljard mellan 16 och 22, 
d.v.s. inte under arbetstid. Biljard är po
pulärt, särskilt bland arbetslösa ungdo
mar och är spritt även utanför städerna. 
Det finns till och med hemgjorda biljard
bord huvudsakligen gjorda av lera. 

Att staten går in och reglerar vad man 
får inte får göra på sin fritid väcker oro 
hos många kommentatorer.

Ett populärt marsdekret är att lärare 
ska få åka gratis till arbetet på morgonen.

I januari rapporterade kenyansk press 
att Magufuli förbjudit minikjolar (ett på
bud som under årens lopp dykt upp lite 
här och var i Östafrika). Det förnekades 
kraftigt och en kommentator skrev ”It 
was the strongest defence of women’s 
right to wear what they choose ever is
sued by an African government”.

Mugabe och Nyerere hyllas 
Den 3 februari släppte president Mugabe 
en hyllingsbok om Nyerere, ”Julius 
Mwalimu Nyerere, asante sana”. I boken 
och i sitt tal på boksläppet poängterade 
han att Nyrere inte nog hyllats för sina 
insatser inte bara för Tanzania utan ock
så för frihetskampen i flera andra län
der. Mugabe var väldigt glad över att 
Afrikanska Unionens högkvarter för dess 
säkerhetsråd som för närvarande byggs i 
Addis Ababa skall uppkallas efter Nyere.

Veckan efter besökte tidigare pre
sidenten i Tanzania, Ben Mkapa, 
Zimbabwe och prisade Mugabe, som ”vi
sat stort motstånd mot kolonialisem och 
underutveckling”.

Mitumba
Östafrikanska gemenskapen har som stöd 
för den inhemska (nästan utslagna) tex
tilindustrin föreslagit att importen av se
condhandkläder skall stoppas eller starkt 
begränsas. Förslaget har väckt starka 
känslor. 100 000tals mänskor är syssel
satta med försäljning av secondhandklä
der ”Mitumba”.

De fattiga, och de är många, har inte 
råd med annat än mitumba, medelklass 
handlar mycket mitumba som ofta har 
hög kvalitet och de välbärgade mode
medvetna hittar märkeskläder till bråkde
len av vad de kostar i butiquen.

Många menar på att den inhemska in
dustrins varor har dålig kvalitet och att 
det inte finns tillstymmelse till kapacitet 
att förse Östafrika med kläder.

Ett importförbud skulle bara öppna för 
en flodvåg av lågprisimport från Kina. 
Ett annat resultat skulle bli smuggling 
och ökad korruption.

En lättnades suck hördes över hela 
Östafrika när man på toppmötet i Arusha 
i mars beslöt skjuta upp det hela till 2018. 
Som stöd för den tvinande läderindustrin 
skulle även import av lädervaror starkt 
begränsas. 

Fox i Selous
John Fox skriver varje vecka i Kenyas 

Sunday Nation 
om resmål. Nu 
har även hans 
barn börjat skri
va. Andreas har 

Dryg 150 högre statstjänstemän har fått 
sluta sedan Magufuli svors in den femte 
november.

I början av mars tillträdde Magufuli 
som ordförande för Östafrikanska Ge
men skapen, EAC. I sitt öppningstal avi
serade han hårda nypor mot anställda 
som inte leverar och spenderar en massa 
pengar på resor, har miljoner i oredovi
sade reseförskott m.m. EAC har stora 
ekonomiska problem och alla medlems
länderna ligger efter med inbetalningar. 
Magufuli kritiserade också upprörd att 
presidentmötet hölls på dyra Ngurdoto 
Moutain Lodge istället för i huvudkvar
terets egna stora konferensutrymmen i 
Arusha.

Magufulis första 100 dagar som presi
dent uppmärksammandes med många ar
tiklar och tidningsbilagor i februari. 

Han lovordas men får kritik för in
skränkningar i yttrandefrihet och mänsk
liga rättigheter.

Mwinyi och Mkapa
I februari utsågs förre presidenten 
Mwinyi att leda Östafrikanska gemen
skapens, EAC, valobservatörer i Ugunda. 
De sammanlagt 50 observatörererna från 
olika organisationer och länder är upp  
delade på 17 team.

Under EACtoppmötet den 2 mars ut
sågs förre presidenten Mkapa till medlare 
i Burundi.

Lärarbrist och arbetstillstånd
I slutet på förra året begärde myndighe
terna in arbetstillstånd från alla utländska 
lärare i privatskolor. I början av januari 
hade knappt 6 000 lärare lämnat landet. 
De flesta lärare i engelska och naturve
tenskap från Kenya och Uganda.

Det är stor brist på lärare i Tanzania. 
Enligt privatskoleföreningen saknas hela 
27 000 lärare i naturvetenskap. Det är 
även stor brist på kompetenta lärare i 
engelska. De flesta inhemska lärare fö
redrar historia och geografi. Lärarfacket 
hävdar att det är ett stort behov av utländ
ska lärare och motsätter sig inte utländ
ska lärare.

Arbetstillstånd kostar 2 000 $ vilket gör 
att de flesta utländska lärare anser det för 
dyrt. Det är de dyraste arbetstillstånden 
inom den Östafrikanska gemenskapen, 
EAC. Det återstår en hel det till förverk
ligandet av en fri och gemensam arbets
marknad som det beslöts om för sex år 
sedan.

I april uppmandes Tanzania och 
Bururundi att, liksom de andra länderna 
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i EAC, inte kräva arbetstillstånd för med
borgare i EAC.

Trädklubbar
Artisten Helene Sjöholm är ambassadör 
för Viskogen och ska hjälpa skolbarn i 
Östafrika att ta upp kampen mot klimat
försämringen med hjälp av trädplante
ring. Hon siktar på att samla in pengar 
med målet att 10 000 barn ska kunna ut

bildas och 500 ”trädklubbar” startas på 
skolor i Rwanda, Tanzania, Uganda och 
Kenya de kommande två åren. På lek
tionstid ska barnen, som ofta blir bön
der som sina föräldrar, lära sig om mil
jön och trädens roll för anpassning till 
ett varmare klimat. Helen Sjöholm som 
besökt Rwanda, säger att hon träffat barn 
som drabbas av torka, hunger och lever 
ett utsatt liv. Klimatförändringarna gör 
deras situation svårare. Genom att plan
tera fler träd kan de få hjälp att skydda 
sig mot nya sämre förhållande. Barnen 
är inte skyldiga till klimatförändringarna, 
men de får ta konsekvenserna, säger hon. 
Enligt UNICEF lever 160 miljoner barn 
idag i områden som riskerar svår torka 
varav merparten bor i Afrika.

Barn och glasögon
Mer än varannan svensk har ett par glas
ögon hemma som de inte använder och 
när Specsavers för tredje året i rad öpp
nade för att folk kunde lämna i över
blivna glasögon i deras butiker som blev 
det hela 28 000. Det var nytt rekord. Den 
27 februari åkte återigen ett team från 
Specsavers till Tanzania för att i samar
bete med SOS barnbyar dela ut glasö
gon till barn och vuxna. På plats gör de 
tillsammans med ett lokalt team syn
tester och matchar glasögonen med nya 
mottagare.

Vara tillsammans  
med flyktingbarn 
Den politiska instabiliteten i Burundi 
skapar flyktinströmmar och riskerar göra 
hälsosituationen och skyddet för burun
diska flyktingar i redan överfulla läger 
i Tanzania sämre och sämre. Varningen 
kommer från Plan International, Oxfam, 
International Rescue Committee, Help 
Age international, Danska flyktingrådet 
och Rädda Barnen. I lägren Nyarugusu 
och Nduta i Tanzania finns minst 110 000 
flyktingar och nya kommer hela tiden. 
Insatserna i lägren är bara finansierade 
till drygt 30 procent och om det kom
mer fler flyktingar utan ökad finansiering 
väntar en värre kris. Genom Plan inter
national finns nu en 360°-upplevelse – 
Mitt nya hem – om barn på flykt. Det är 
en interaktiv berättelse från Nyarugusu 
från ett barns perspektiv skapad av den 
prisbelönte fotografen Martin Edström. 
Genom VR-teknik och bilder och filmer 
i 360 grader får användaren möjlighet att 
själv utforska lägret. Man får träffa kom
pisen Eric, prova hur byteshandel fung
erar, sitta med i ett klassrum och lära sig 
se upp för några av de faror som finns. 
Allt är baserat på berättelser av barn i 
Nyarugusu.

Foto mot tjuvjakt
Den svenske fotografen Frank af 
Petersens är engagerad i frågor som rör 
tjuvjakt av elefanter och noshörningar i 
Afrika. Hans foton visas på utställningar 
i Europa och USA och säljs för att finan
siera arbete med att stoppa tjuvjakten, 
meddelar Tillgrens photography Agents 
i anslutning till en utställning på Skajs i 
Stockholm. Nick Brandt som ställt ut på 
Fotografiska i Stockholm är alltså inte 
ensam.

WaterAid om värsta 
toalettländerna
I november förra året inföll den Inter
nationella Toalettdagen och WaterAid 
släppte rapporten It’s no joke–State of the 
worlds toilets. För en tredjedel av värl
dens befolkning är frånvaron av toalett 
ett dagligt problem. Det är inte fråga om 
ölande ungdomar i Stockholm som inte 
kan vänta utan om de som helt saknar 
tillgång till toalett. Hur ska en flicka som 
har mens klara skolan om det inte finns 
en toalett som hon kan använda och hur 
går det att skydda barnen från sjukdo
mar om hela lokalmiljön är full med av

föring. Störst problem har befolkningen i 
Sydsudan där 93,3 procent saknar toalett. 
Tanzania kommer på nionde plats neri
från med 84,5 procent utan toa.

Reggae för livet
Sixmond är en känd reggaesångare från 
Dar es Salaam som hela livet fått kämpa 
för sin existens. Han är albino och föräld
ralös sedan 4–5 årsåldern med den utsatt
het det medför. När han var nio fick han 
chansen att börja skolan. Det betydde allt 
för honom. I september 2015 släpptes 
genom organisationen Come Together/
FUB hans första singel, On My Mind, 
där också Zanzibar Sisters medverkar. 
Låten är skriven av Sixmond och Peter 
Pop Lundbäck och låg etta i tre veckor på 
Tanzanias största TVkanal. För mer info: 

www.cometogethereveryone.org

Tidningskrönikans källor
Redaktionen har fått kritik för att vi 
ensidigt står på regeringens sida och 
förlitar oss på regeringsorganet Daily 
News i vår rapportering. Historiskt var 
det ganska naturligt att vi förlitade oss 
på Daily News som enda tidning på 
engelska och så länge som vi var be
roende av postade papperstidningar. 
Regeringspartiet Tanu, numera CCM, 
stod högt i kurs och många solidarise
rade sig med det. Under flerpartitiden 
har detta ändrats och det finns numera 
många engelskspråkiga tidningar.

Trots det är det riktigt att Daily 
News dominerar som källa. Det finns 
inget ställningstagande bakom det. 
Förklaringen till obalansen beror på 
gammal vana, (krönikeredaktörerna är 
alla 70+) lätthet och kostnad att kom
ma åt materialet, dvs utformningen av 
tidningarnas hemsidor, bekvämlighet 
och tidsbrist. 

Lars Asker



Målarresa

Söndag kväll februari 2016. Söndag är lugna dagar här i 
Moshi. Mindre trafik, hela samhället tar helg. För mig 
blir det tid att samla ihop tankar, skriva ner det som be
höver noteras och planeras. Mina tankar går till de tio da
gar vi delade med nitton andra. Tio dagar av utflykter, må
lande, upptäckter, erfarenheter och en varm gemenskap. 
Tacksamhet fyller mitt inre att allt fungerat så bra med 
John Christoffer, vår guide, och Matthew, vår chaufför, 
som rattat den fyrhjulsdrivna bussen med säkerhet och där 
vi alla fick plats.

Varför målarresa till Tanzania? Att göra en målarresa är 
att upptäcka en del av världen – det blir möten med män
niskor, historia och landskap. Att måla med handen det 
som ögat ser gör att jag tar in mer av det jag ser, observe
rar detaljer och noterar nyanser. Jag får ett förhållande till 
det ögat ser, jag skummar inte bara förbi. 

Rektor och utbildaren Maria Kamm berättar första kvällen 
om sitt engagemang för (särskilt flickors) utbildning. Hon 
berättar om flickor som blivit med barn när de gått i skolan 
och hur hon räddat dem och låtit dem fullfölja sin utbild
ning. Hennes engagemang smittar av sig trots tröttheten ef
ter en lång resa. Vi får inblick i Tanzanias utbildningssys
tem och dess utmaningar. En kväll är barnboksförfattaren 
och konstnären John Kilaka vår gäst. John berättar livfullt 
en av sina berättelser. Han är främst sagoberättare men må
lar även tingatingamålningar som fyller hans böcker. 

En annan intressant person möter oss på Neema Orphanage, 
Sister Agnes – ansvarig för barnhemmet. I hennes berättel
se får vi veta något om den tragik det är när barn hittas på 
en vägslänt, när en mamma försvinner och en pappa lämnas 
kvar med ett nyfött barn eller när mamman dör under för
lossningen. Dessa små barn tar systrarna hand om upp till 
tre års ålder. De försöker hitta ett hem hos släktingar eller 
andra som vill adoptera barnet. Allt på barnhemmet sker i 
samarbete med de sociala myndigheterna. Några äldre barn 
finns på barnhemmet trots försöken att hitta hem. 

För att barnen ska ha stimulans finns ett klassrum till de 
större barnen, cirka 2,5 år och uppåt. Klassrummet är fyllt 
med montessorimaterial som de många barnen med glädje 
leker och arbetar med. Systrarna berättar att klassrummet 
har gjort livet roligare för barnen och lättare för dem själ
va. Men det finns många små nyfödda barn som fordrar 
ständig passning och matning och därför behövs många 
händer. Vi har med oss kritor och papper och träffar barnen 
i klassrummet. Där sätter vi oss på golvet och målar med 
barnen – vilken guld stund för oss alla!

På eftermiddagarna tar vi fram våra målargrejor och njuter 
av målandet i eftermiddags
solens sken på den gemen
samma verandan. Vår hem
vist under dagarna är Mama 
Clementina Klodge i väs
tra Moshi intill Karanga ri
ver. Det är bara vår grupp 
på hotellet men intill 
finns Mama Clementina 
Secondary School som vi 
indirekt stödjer genom att 
vi bor på hotellet. Allt över
skott går direkt till skolan.

En höjdpunkt är vår 
målarworkshop tillsam
mans med studenterna på 

Montessori Training Center i Moshi. En hel eftermiddag 
målar vi tillsammans. Stolta studenter visar upp sina bil
der för alla efter workshopen. Vilka fantastiska möten som 
sker mellan ung och gammal och mellan människor från 
olika platser.

Jag upptäcker när vi målar i byn Fukeni på Kilimanjaros 
sluttning att våra målningar ger en annan bild av Tanzania. 
Att visa det vackra i Tanzania är inte svårt med våra akva
reller. Några prästkläder på tork, ett träd planterat av f.d. 
biskopen Carolin Krook, de fina gröna sluttningarna på 
Kilimanjaro eller de vack
ra gula häckarna på barn
hemmet ger våra hjärnor 
nya bilder av ett fantastiskt 
land. Under denna resa för
ändras också min bild av 
Tanzania då jag återläser bo
ken om Barbro Johansson, 
om utvecklingen från slutet 
av fyrtiotalet. Vilken resa 
Tanzania har gjort – den är 
värd all beundran. Framför 
allt att vi möter männis
kor som är stolta över att 
Tanzania har fred.

En liten episod har stannat i mitt minne: Jag går ut utan
för grindarna till Ushirika wa Neema för att köpa lite grön
saker i de lokala stånden. Genast kommer det fram män
niskor och hälsar mig välkommen. De frågar varifrån jag 
kommer, de visar sin glädje över att jag kommer till de
ras land. Då kommer tanken i mitt huvud – hur gör vi på 
Sveriges gator och torg när vi träffar en person från en an
nan del av världen? Säger jag ”Välkommen” och undrar 
jag vem den här personen är?

Text och Foto: Kerstin Forsberg
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