
HABARI
INFORMATION OM TANZANIA 49 årg

Nr 1/2017

Ur innehållet: Intervju med ambassadråd i Dar.

 Tema: Volontärarbete



ORDFÖRANDEN

sid 2—Habari 1/2017

TIDNINGEN HABARI
utges av

SVENSK-TANZANISKA
FÖRENINGEN

SVETAN

REDAKTION e-post: habari@svetan.org
Lars Asker, redaktör tel 08-38 48 55, mobil 0705 85 23 10 
 lars.asker@telia.com
Eva Löfgren tel 08-36 48 88, mobil 0702 11 98 68 
 eva@diversity.se
Sten Löfgren tel 08-36 48 88, mobil 0708 90 59 59 
  fax 08-760 50 59, sten@svetan.org
Folke Strömberg tel 08-91 73 27, mobil 0706 91 73 06 
 anfo.stromberg@telia.com

PRISUPPGIFTER 2017
SVETAN-medlemskap inkl HABARI  300 kr
Medlemskap exkl HABARI 100 kr 
Familjemedlem exkl HABARI 50 kr
Ungdomsmedlemskap 150 kr
Prenumeration HABARI  250 kr
Enstaka HABARI 50 kr
(Äldre nummer pris efter överenskommelse)
Betala in korrekt belopp på SVETANs plusgiro 35 95 50-1 
– ange på talongen vad som önskas.

Kopior på enstaka HABARI-artiklar kan beställas från redaktionen – kontakta 
Lars Asker. Eftertryck eller utdrag ur artiklar får endast ske med författarens 
tillstånd. Citera oss gärna, men ange källan!

Flyeralarm ab, Stockholm 2017, ISSN 0345-437
Tryckt på miljövänligt papper

ÄMNESOMRÅDEN i tidigare HABARI

SVETAN
www.svetan.org

www.facebook.com/ 
SvenskTanzaniska

BOX 22003
104 22 STOCKHOLM

STYRELSE
styrelsen@svetan.org

Emma Kreü, ordförande 
emmakreu@gmail.com

Helena Honkanen, kassör 
helena.gbg@hotmail.com

Helena Stigsson, led. Tumaini 
helena.stigsson@
futurewithhope.se

Jeanette Olsson, led. Tumaini 
msjeanetteolsson@hotmail.com

Torbjörn Arzt, ledamot 
arzt.torbjorn@gmail.com

Seynab Haji Mohamed, ledamot 
seynab.haji8@gmail.com

Eva Löfgren, ledamot 
eva@diversity.se

Rehema Prick, ledamot 
rehemaprick@hotmail.com

LOKALREPRESENTANTER
Erland Hillby

Rådhusgatan 7, 53230 Skara
tel 076 - 8207059

Gunilla Lundahl
Föreningen Tandala

Killevägen 8A, 247 71 Genarp
tel 076 - 866 60 39

Olle Wallin
c/o Byakontoret 

Kyrkgatan 1, 950 52 Morjärv
tel 070 -22 55 057
Rehema Prick

Åtorps Björkv 7, 443 31 Lerum
tel 070 -732 20 21

Carl Åke Gerdén (Baba Zulu)
P O Box 23129, Dar es Salaam, 

Tanzania /  
Knopvägen 27, 133 44 Saltsjöbaden

mob TZ+255 784 514142 
mob SE +46 762 333170

Ta gärna kontakt med en 
lokalrepresentant om du t.ex. vill veta 

mer om Tanzania, undrar över hur 
det är att arbeta där eller vill få tag i 
någon som kan komma och prata om 
Tanzania. Vill du bli lokalrepresentant 

– ta kontakt med ordförande  
Emma Kreü.

STÖDPROJEKT
Tumaini Children’s Center
Kontaktperson Helena Stigsson

http://futurewithhope.se/tumaini/
Bankgiro 552-8161

TANZANIAS
AMBASSAD
tel 08-732 24 30 /31

Näsby Allé 6, 183 55 TÄBY
e-post: mailbox@tanemb.se

www.tanemb.se

*

***

*

3/06 Kvinnors villkor
4/06 Utbildning
1/07 Swahilikulturen
2/07 Jordbruk
3/07 Investeringspolitik mm
4/07 Flyktingar
1/08 Tumaini, snidade dörrar mm
2/08 Bildkonst
3/08 Kina, NAI, Zanzibar mm
4/08 Makondeskulptur, Kina, WIOMSA
1/09 Svetan 40 ÅR
2/09 Parlör, politiska makten, slaveri
3/09 Biståndshist., Tumaini, livshist.
4/09 Klimat och energi
1/10 Musik
2/10 Kibaha Education Center
3/10 Hälsa
4/10 Litteratur
1/11 Ungdom, Karagwe, ELCT mm
2/11 Hållbar utveckling
3/11 MV Liemba, forskarnätverk mm

4/11 Flora och Fauna
1/12 Självständigheten 50 år
2/12 Joha trust & Mama Barbro mm
3/12 Mänskliga rättigheter
4/12 Företagsamhet
1/13 Kvinnliga förebilder
2/13 John Kilaka, Karagwe 30 år mm
3/13 Swahili
4/13 Tanzaniaadag, energi, skolfilm
1/14 Barn
2/14 Konst och litteratur
3/14 NAOT, cykelsafari, swahilidag
4/14 Jordbruk och industri
1/15 Nätverksmässa
2/15 Zanzibar
3/15 Forskningssamarbete
4/15 Valet
1/16 Valanalys
2/16 Ungdomar och framtiden
3/16 Partnerskap för lokal demokrati
4/16 Blandat

Omslagsbild: En overhead använd vid SVS:s rekryterings
kurser under inledningen av 1980talet.

Lördagen den 12/11 hade 
Svetan sitt traditionella Höst
möte, denna gång i Folkets Hus 
i Rågsved. Temat för årets möte 
var volontärarbete och program
met omfattade en halvdag med 
föreläsningar. Dagen öppnades 
av Tanzanias ambassadör, Dora 
Msechu, och därefter följde fle
ra föreläsningar med olika per
spektiv på volontärarbete, film
visning och diskussioner med 
fokus på dess påverkan på både 
samhälle och enskilda individer.

Att volontärarbete kan påver
ka ett samhälle på många sätt 
råder det ingen tvekan om och 
både de som tar emot volontärer 
och de som åker ut som volon
tärer har ett ansvar för att se till 
att det blir ett meningsfullt och 
respektfullt utbyte. Tyvärr ver
kar inte så alltid vara fallet och 
det är viktigt att komma ihåg 
att utbyte av kunskaper och er
farenheter alltid måste ske på 
ett sätt som bidrar till en hållbar 
utveckling i det aktuella sam
hället. Annars är det inte längre 
volontärarbete det handlar om, 
utan någon form av glorifierad 
semesterresa. 

Nästa möte med föreläsning 
går av stapeln 4/2 i Göteborg. 
Alacia Benedictor kommer att 
föreläsa om arbetet som fören
ingen hon driver, Gespars vän
ner, genomför. 

Lördagen 1/4 hålls vårt årsmö
te i Stockholm och jag vill passa 
på att bjuda in alla medlemmar. 
Mer info kommer att meddelas 
under våren via mejl och hemsi
dan men det går redan nu att an
mäla sitt via svetan@svetan.org. 

Jag hoppas att ni alla har haft 
en bra start på det nya året!

Emma Kreü, ordförande
emmakreu@gmail.com
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Svetans höstmöte om volontärarbete
Lördagen den 12 november samlades cirka 50 personer till Svetans höstmöte 
om volontärarbete i Rågsveds folkets hus. Detta trots hala vägar och gång-
banor efter rekordsnöfallet och trafikkaos i Stockholm i mitten på veckan.

u

Ambassadör Dora Msechu inledde och 
talade om samarbetet mellan Svetan och 
Tanzanias ambassad. Hon berättade ock
så om Barbro Johanssons välkända insat
ser i Tanzania och drog en linje över en
gagemanget för personer som arbetar och 
arbetat volontärt i Tanzania.

Från ambassaden fanns ett bord med 
information om Tanzania, bl.a. en lång 
förteckning på NGO:er och institutioner 
som tar emot volontärer.

Tanzanias Ambassadör Dora Msechu
Foto: Jacob Msekwa

Calle Smedeby från Sida med bakgrund 
som volontär i Tanzania pratade om vo
lontärarbete historiskt och tog sin bör
jan under 1960talet med föregångaren 
till dagens Forum Syd – Fredskåren och 
SVS, Svensk Volontärservice. 

Idag är organisationer som arbetar vo
lontärt mycket vanliga och idéerna har 
även letat sig in i riksdagen. Exempelvis 
Miljöpartiet som startat med diskussion 
om att skapa en ny fredsorganisation via 
EU. 

Se även separat artikel i detta nummer.

Filmen Volontourism av Jodie Whife 
och Sophie 
Bordenave 
visades och 
diskuterades 
livligt. Filmen 
är inspelad 
på barnhem 
i Sydafrika. 
Flera av de or

ganisationer vars arbete man tänkt skildra 
ställde inte upp.

Det är en väldig spännvidd på sändan
de organisationer, allt ifrån ideella till 
rent kommersiella. Transparens efterlys
tes, liksom bättre förberedelser och krav 
på kompetens efterlystes.

Se även separat artikel i detta nummer.

Linus Dunkers

Linus Dunkers med avstamp i Dande
ryds gymnasium, som kört sitt eget race 
med ”Tanzaniaprojektet”, är en fascine
rad person. Han har orädd lyckats ordna 
skolor, vattenförsörjning, ITutbildning 
m.m. i Moshitrakten. Han har varit 
mycket framgångsrik när det gäller att få 
fram pengar till projekten. 

Han tonade något ner kraven på kom
petens och utbildning för de som åker ut. 
Han är starkt kritiskt till det tanzanianska 
skolväsendets inriktning på examen och 
att hålla sig ”inom boxen”. Både i skolan 
och i arbetslivet straffas den som tänker 
utanför boxen och kommer med nya idé
er. På det viset skapas inga problemlösa
re. Det är något som svenskar uppvuxna i 
ett teknologiskt samhälle och med en helt 
annan kultur i skolan är mycket bättre på. 

(Om Danderyds gymnasiums sam
arbete med fyra skolor i Moshi sedan 
2006 med sju resor från Sverige och tre 
från Tanzania står i Habari nr 2/2009 och 
2/2016.)

I Svetans arbetsgrupp för det väl genom
förda höstmötet ingick Torbjörn Artz, 
Eva Löfgren, Emma Kreü och Seynab 
Haji Mohamed.

Sophie Bordenave
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Erika Phil

Erika Phil berättade om sina upplevelser 
som volontär utsänd av svenska kyrkan, 
också i Moshiområdet. Kyrkans volontä
rer är väl förberedda och kommer till en 
stor väletablerad organisation. Hon arbe
tade huvudsakligen med konfirmations
grupper men tog del i en mängd andra 
aktiviteter.

Det blev i hennes fall mycket av en 
studieresa och erfarenheter att ta med sig 
hem till arbetet i kyrkan för missionen på 
hemmaplan.

Se även separat artikel i detta nummer.

Grimur Magnusson

Sista talare var Grimur Magnusson 
från Sidas kursgård i Härnösand, Sida 
Partnership Forum.

Han har hela sitt liv arbetat med volon
tärinsatser och bistånd och talade om vad 
mötet ger både för den som åker ut och 
för människorna på plats. 

Han frågade sig vad som ger mest nyt
ta, de säg 30 000 kr som en typiskt volon
tärresa kan kosta för en dåligt förberedd 
outbildad ung människa för en månad på 
ett barnhem eller att anställa en för arbe
tet utbildad person i landet under ett år.

I många utvecklingsländer finns det 
numera gott om välutbildade arbetslösa 
människor.

En annan hårdragen tankeställare; En 
expert åker ut för äventyret och pengar
na, en volontär åker ut för äventyret och 
för att förändra. Dvs i båda fallen är det 

Johan Ragnarsson och Samuel Tidefors 
som genom Praktikantprogrammet fått 
möjlighet att göra sin praktik vid Habari 
Maalum Media strax utanför Arusha, 
Tanzania.     Foto: Grimur Magnusson

Genom Praktikantprogrammet kan unga 
mellan 20 och 30 år, som hunnit skaffa 
sig lite arbetslivserfarenhet, få möjlighet 
att praktisera på en organisation i ett ut
vecklingsland under minst fyra månader. 
Målsättningen är att deltagarna ska få ett 
ökat engagemang för utvecklingsfrågor.

Programmet administreras av Uni
versitets och högskolerådet (UHR) 
på uppdrag av Sida och är en del av 
det svenska biståndet. De som deltar i 
Praktikantprogrammet utgör en framtida 
resursbas av unga som kan arbeta med 
utvecklingsfrågor, både i svenska och in
ternationella organisationer.

De organisationer som kan erbjuda 
praktikplatser är Sidas ramorganisationer 
inom civila samhället och näringslivets 
organisationer. Även andra organisatio
ner kan söka, men då genom en vidare
förmedlande organisation. 

 ■ Läs mer om Praktikantprogrammet på 
utbyten.se

 ■ Läs mer om Sidas stipendier och prak
tikplatser på sida.se

u

Praktikantprogrammet 
– ett sätt att göra praktik utomlands

mycket för den egna personens skull och 
inte så mycket för att göra nytta.

Önskan att komma ut bland ungdomar 
matchar inte behovet och det har öppnat 
upp för geschäft. Det är mest unga flickor 
som åker ut oftast till barnhem, ”att åka 
ut och krama småbarn”. För barnen är 
det inte alls bra med en massa människor 

som kommer och bara är där några veck
or eller månader, barnen behöver konti
nuitet och stadiga relationer.

Det och mycket annat diskuterades 
innan middagen tog vid. 

Bild och text: Lars Asker,  
Torbjörn Artz

Agnes Mwaiselage, Rehema Prick, Jacob Msekwa, Christina Chambey, Seynab Haji 
Mohamed och Suleiman Mmanga vid ambassadens informationsbord. 
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Ladies and gentlemen
It is a great pleasure and honour for me 
to be here today. Allow me to express 
my sincere gratitude to the Chairperson, 
Emma Kreü and all mem
bers of Svetan for inviting 
me to grace this auspicious 
gathering.

 I am delighted to note that 
Svetan continues to play an ac
tive role in enhancing friend
ship between Swedish and 
Tanzanian communities. We 
deeply appreciate your love 
for our country and reaffirm 
our support to your efforts and 
initiatives. Let me assure you 
that we will continue to work 
closely with you for the sake 
of deepening friendship be
tween the peoples of our two 
great countries.

On the same note, I am hap
py to mention that our two 
countries continue to main
tain excellent relations and 
are putting more effort into 
strengthening economic, po
litical, social and cultural ties. 
We remain confident that this 
special relationship between Tanzania 
and Sweden will continue to grow from 
strength to strength for many years to 
come.

Ladies and Gentlemen,
I know that most of you, due to your deep 
attachment to Tanzania, are closely fol
lowing current developments in my coun
try and I believe that you are impressed 
by the efforts being undertaken so far 
by, the 5th phase Government under the 
able leadership of H.E. Dr. John Pombe 
Magufuli, to achieve economic growth 

and eradicate poverty. The President has 
just completed his first year in office. 
Since coming to power, his Government 
has waged serious war against corruption 

and mismanagement of public funds as 
well as maximizing tax collections in or
der to channel more funds to sectors, like 
education, health, water, and energy and 
infrastructure development for the ben
efit of all Tanzanians. In short, Tanzania 
is changing for better and we urge you all 
to continue to participate in assisting the 
country to become a self reliant nation, a 
Middle Income Nation by 2025.

Ladies and Gentlemen
Back to today’s theme, ‘volunteer work 
in Tanzania’, I think, it is true for me to 

say that, most Svetan members who are 
here today are former volunteers or ex
perts who have worked in Tanzania and 
know the country very well. I am also in

formed that most of you speak or 
understand Kiswahili very well. 

Tanzanian Diaspora who lives 
in Sweden tell me that when 
they are in the Tunnelbanan and 
talking Kiswahili, often times 
they see a Swedish man or wom
an looking at them and smiling. 
It means that she or he under
stands Kiswahili. That is a crude 
measure of how deep volunteer
ism was in Tanzania and that 
many Swedish people who have 
been to Tanzania and East Africa 
can speak Kiswahili. 

Ladies and Gentlemen
In discussing the history of 
our long standing friendship 
we will always refer to the ar
rival of Swedish Missionaries 
in Tanzania in 1930s. We will 
always mention one of those 
missionaries—Mama Barbro 
Johansson, a legendary vol
unteer woman who was very 

instrumental to Tanzania’s close ties 
with Sweden. Mama Barbro arrived in 
Tanzania in 1946 and started a girl’s 
school in Bukoba. She later on became a 
Tanzanian, entered into politics and be
came a Member of Parliament. 

After independence in 1961, bi
lateral cooperation between Sweden 
and Tanzania was enhanced. The sup
port came along with a large number 
of Swedish aid workers every year that 
came to work in various projects which 
were funded by Sweden. In the early 
years, apart from missionaries working 

Speech by H.E. Dora M. Msechu, 
Ambassador of the United Republic of Tanzania at 
the Meeting of the Swedish–Tanzanian Friendship 
Association (Svetan), 12th of November, 2016

u
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u

and activities and you have helped to 
change life paths of many; you have em
powered Tanzanians for employment and 
in selfreliant projects. You have lived 
in humble accommodations and ate our 
traditional food. You accepted to leave 
the comfort of your beautiful homes and 
country to help us. Through you, Sweden 
has developed a very deep knowledge of 
Tanzania and needs of our people at the 
grass roots’ level. Through this knowl
edge Sweden is able to shape its develop
ment assistance strategies over the years. 

At personal level, families that are half 
Swedish, half Tanzanian are common in 

both countries. We therefore value the 
relationship by people and families that 
has developed out of the cooperation be
tween the two countries since independ
ence. 

On behalf of the Government of 
Tanzania and my fellow Tanzanians, I 
sincerely thank you. Once again, I wel
come your continued support in the de
velopment and friendship to Tanzania.

ASANTE SANA!! 
TACK SÅ MYCKET!!

Suggestions from 
the Embassy
The Tanzanian embassy in Stockholm had prepared a very interesting and 
ambitious documentation for our Volunteer day. 

The embassy suggested the following websites for members or organizations  
interested in volunteer work in Tanzania:

Ministry of Health, Community Development, Gender and Children
Health Facility Registry Portal http://hfrportal.ehealth.go.tz
(Public and Private Health facilities) 

Ministry of Education, Science and Technology 
Registered Public/Private Primary and Secondary Schools and Tertiary Education
Tanzania Mainland http://154.118.227.42:8080/school_accreditation
Zanzibar http://www.moez.go.tz/?cq=takwimu 
The National Council For Technical Education http://www.nacte.go.tz 

Local and International NGOs working in Various Sectors
Tanzania NGO National Coordination Unit www.tncc.go.tz/ngoresults.php 

Svetan has a list of 305 local NGOs in Tanzania and their contact persons. The list 
can be available to interested members by contacting the editorial board of Habari.

Folk Development Colleges (FDC) contacts
http://www.kaributanzania.or.tz/index.php/20141016094222/fdcscontacts

For more information and for help with volunteer/internship placing please contact 
the Embassy of the United Republic of Tanzania in Stockholm. 

in Tanzanian Churches, and other Faith 
Based Organizations, volunteer work was 
also in the health and education sectors 
including the establishment of Folk High 
Schools. Therefore, Volunteers were tied 
to these areas of Swedish support. 

Later on, volunteers came to work 
with other Civil Society and Community 
Based Organizations, NGOs, businesses, 
government agencies, municipalities and 
political parties in Tanzania. 

Volunteers today are not tied to a fund
ed project in government or religious in
stitutions. The modality of recruiting vol
unteers has also changed but human re
sources with knowledge on various skills 
are still very much needed in Tanzania. 
The doors are still open for volunteers to 
come and offer their skill and knowledge 
in different sectors and different parts of 
the country. There are still challenges in 
financial and human resources. Many 
work places that are looking for skills 
and knowledge are not able to recruit 
workers and pay their salaries. The skill 
can be as simple as dealing with online 
correspondence, writing project propos
als and reports, teaching various subjects 
or offering health care in a clinic or dis
pensary. In order to increase efficiency, 
most of these work places and employers 
in Tanzania still need the support of vol
unteers. 

Ladies and Gentlemen
The Embassy has observed that when one 
wants to work as a Volunteer in Tanzania 
they feel comfortable to go where oth
ers from Sweden have been or are cur
rently working. We therefore feel that 
some sectors, work places or regions are 
privileged to get Volunteer workers on a 
regular basis. The Embassy is willing to 
search and identify other work places and 
regions where willing volunteers can go 
and give the needed support. 

Ladies and gentlemen
In conclusion, allow me to commend the 
Swedish volunteers who have worked in 
Tanzania and those that plan to do so. 
Former Swedish volunteers therefore 
are a human resource with knowledge 
and understanding of Tanzania devel
opment needs. They have been and are 
still part and parcel of driving the devel
opment wheels of Tanzania. Volunteers 
have been involved in all kinds of work 
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Hösten 2015 åkte jag tillsammans med 
Stina Tysk som praktikant för Svenska 
kyrkan, Stockholms stift, till Moshi. Vi 
deltog i det som kallas för praktikantpro
grammet. Praktikantprogrammet finan
sieras av SIDA med målet att unga ge
nom utlandspraktik ska få en ingång till 
arbetsmarknaden. 

Under praktiken var våra huvudsak
liga uppgifter att arbeta på kursgården 
Agape Learning Center, vara involverade 
i Evangelical Lutheran Church’s (ELCT) 
arbete och utvecklingsprojekt samt besö
ka de utvecklingsprojekt Stockholm stifts 
församlingar är involverade i. Vi bodde 
strax utanför Moshi i Kibiloroni där även 
Agape Learning Center ligger. 

Under vår tid i Moshi arbetade vi nära 
ELCT – prosten Kennedy Kesanga. Till
sammans diskuterade vi kyrkans roll, 
vikten av en gemensam världsvid kyrka 
där kunskapsutbyte står i fokus med hjälp 
till självhjälp. Svenska kyrkans ko och 
kalvprojekt är ett exempel på detta. 

Moshi är en stad där volontärer från 
hela världen lever sida vid sida med lo
kalbefolkningen. Detta gör Moshi till en 
spännande stad med hög puls, levande tu
rism och kulturutbyte. Den stora mäng
den volontärer gjorde oss nyfikna. Vi be
slöt oss därför för att besöka några av de 
missionsstationer och volontärorganisa
tioner som varje år tar emot många volon
tärer. Intrycken var blandade och resulte
rade att vi reflekterade mycket kring vår 

Erika och Stina – volontärer i Moshi

Volonturism – på gott och ont

roll som praktikanter. 
Vad innebär vår närva
ro? Gör volontärerna 
verkligen skillnad? 
Och vad skulle hända 
om vi vände på det 
hela och lät lokalbe
folkning från Tanzania 
komma till Sverige för 
att ”hjälpa” oss? 

Frågorna väckte 
även  engagemang hos 
oss. Vi beslöt att starta 
upp ett eget projekt i 
samarbete med ELCT 
och lärarhögskolan 
Ushurika Wa Nema 
(se tidigare artikel i 
Habari 2/16), där vi 
samlar in pengar för 
att sponsra kvinnors 
lärarutbildning. Fram 
till nu har vi kunnat 
sponsra ett år för fyra 
unga kvinnor från byar 
utanför Moshi. För 
oss är utbildning ett 
verktyg för att kunna forma sig en bättre 
framtid och där vi ger hjälp till självhjälp. 

Det finns mycket att säga om vår resa 
i Tanzania men våra möten, synen på oss 
själva och hur vi tillsammans med vår 
världsvida kyrka kan åstadkomma en 
hållbar utveckling är det vi kommer att 
bära med oss länge! 

För mer info om praktikantprogrammet:  
https://www.svenskakyrkan.se/
stockholmsstift/praktikantprogrammet

För mer info om vårt projekt:
https://www.facebook.com/groups/ 
1645983315666326/

Erika Pihl

Volontärturism eller volonturism som det 
också kallas, är att kombinera sin semes
ter med arbete hos ideella organisationer. 
I dokumentärfilmen ”Volonturism – på 
gott och ont” får vi möta röster från värd
landet Sydafrika där frivilliga, byråer och 
samordnare delar sina erfarenheter och 
tankar om volontärturismen och dess 
framtid. I och med att volontärturism har 
blivit ett alltmer populärt sätt att resa, har 
också kritiken ökat. Det ifrågasätts om 
viljan att hjälpa faktiskt kan göra mer 
skada än nytta.

Erika och Stina

Amarins tennis från filmen Volonturism

Filmen går att köpa hos 
Solfilm Media 
www.solfilmmedia.se.

Filmen lämpar sig för un
dervisningen i ämnen som 
samhällskunskap, religions
kunskap (etik) och turism. 

Ålder: Från 13 år (H,Gy) 
Speltid: 20 minuter.
Engelskt tal med svensk 

text.
Produktion: Jodie Whife och 

Sophie Bordenave Lindborg, i 
samarbete med Solfilm Media.
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i Indien på 30talet. Pierre Cérésole del
tog i detta och fick möjlighet att möta en 
annan fredsvän; Mahatma Gandhi. Pierre 
dog strax efter andra världskrigets slut, 
men fick se sitt SCI återuppväckas och i 
Sverige bildades en gren 1943 som heter 
Internationella Arbetslag (IAL). 

Den franske katolske prästen Abbé 
Pierre kan sägas ha fortsatt Pierre 
Cérésoles arbete när han 1949 bildade 
Emmausrörelsen med syfte att bekäm
pa fattigdom och ge stöd till hemlösa 
och flyktingar. Rörelsen har sedan dess 
spridit sig internationellt och finns idag 
i snart 40 länder. Abbé Pierre besökte 
Sverige 1958 och gav inspiration till bil
dandet av föreningen Svalorna, som bör
jade strax därefter sända ut volontärer för 
biståndsarbete i Peru och Indien. 

Vid denna tid började kolonier i Syd 
blir fria och de efterfrågade utbildad ar
betskraft från framförallt västvärlden. 
Från att främst ha varit en fredsrörelse 
blev nu nya volontärorganisationer, of
tast med statligt stöd, fokuserade på att 
bedriva olika former av biståndsarbete. 
Den engelska organisationen Volunteer 
Service Overseas bildades 1959 och 
har sedan starten försett olika länder i 
Syd med 2000–3000 volontärer varje 
år i form av utbildad arbetskraft. I USA 
etablerade president Kennedy Peace 
Corps 1961 och sedan dess har över 
200 000 amerikaner arbetat världen över. 
Nordiska länder, däribland Sverige, följ
de efter och 1965 bildades Sidas freds
kår, och den förste fredskåristen till 
Tanzania anlände i april 1967. Förenta 
Nationerna (FN) bestämde sig också 
för att sända ut volontärer och United 
Nations Volunteers kom 1970 igång med 
sin än idag pågående och världsomfat
tande verksamhet.

Olika solidaritetsrörelser bildades 
kring 1968 och en av dem var Utbildning 
för biståndsverksamhet (UBV) som sän
de ut volontärer till Latinamerika, och 

Det finns säkert olika idéer kring hur vo
lontärrörelsen började, men jag brukar 
utgå ifrån essän ”Moral equivalent of 
war” skriven år 1910 av den amerikan
ske filosofen William James. Han ställde 
i princip frågan: Varför kan man inte vär
va ”frivilliga/volontärer” till ”fredstjänst” 
när man i alla tider lyckats göra det för 
”krigs eller militärtjänst”? William 
James dog samma år, men efter första 
världskriget och med inspiration från 
William James initierade den schweizis
ke ingenjören Pierre Cérésole så kallade 
internationella arbetsläger. Där skulle 
frivilliga från olika länder arbeta tillsam
mans och på så sätt arbeta för fred. Han 
startade år 1920 organisationen Service 
Civil International (SCI) som fortfarande 
har verksamhet världen över. De första 
åren var det framförallt insatser vid olika 
former av naturkatastrofer, men utveckla
des till att omfatta även sociala projekt, 
flyktingstöd i Europa och biståndsarbete 

Volontärarbete  
– ett historiskt perspektiv

Carl-Johan Smedeby arbetar på Sida och är sedan fyra år tillbaka enhets-
chef vid Sida Partnership Forum i Härnösand. Han är ämneslärare i grunden 
och arbetade som sådan genom Svensk Volontärsamverkan (SVS) i Tanzania 
1983–85. Han har sedan jobbat på SVS med rekrytering och utbildning av 
volontärer. Fortsatte på Forum Syd när SVS gick upp i denna organisation 
1995. Från 2006 anställd sedan som handläggare vid Sida. Fortsätter efter 
pensionering i februari 2017 att arbeta på www.justafrica.se. Nedanstående 
text är ur ett föredrag för Svetan den 12/11 2016.

idag just heter Latinamerikagrupperna. 
Afrikagrupperna började sända sina sol
daritetsarbetare till f.d. portugisiska kolo
nier i mitten på sjuttiotalet, och Sida in
förde likaså s.k. årliga volontärbidrag till 
stöd för fler volontärsändande organisa
tioner, vilka även kyrkliga organisationer 
kunde ta del av. Ända upp till 700 svens
ka volontärer per år från olika organisa
tioner kunde vara finansierade av Sida. 

Efter en utredning, där Svetans trog
ne medlem Sten Löfgren var inblandad, 
bildades 1981 en ny fredskår; Svensk 
Volontärsamverkan (SVS). SVS var en 
folkrörelsebaserad paraplyorganisation 
till stor del finansierad av Sida och ersat
te Sidas fredskår som därmed lades ned. 
SVS skickade inledningsvis volontärer 
till Nicaragua och Tanzania, och de första 
SVSarna anlände till Tanzania vintern 
82/83. SVS gick sedermera upp i dagens 
Forum Syd 1995. I Sverige lade Sida 
ned volontärbidragen cirka tio år senare 
och istället finns nu möjligheten att med 
Sida-finansiering åka ut som praktikant 
genom någon svensk organisation. 

Detta var en period av biståndsarbe
tande volontärer och antalet sådana mins
kade alltså med åren, men olika fredsor
ganisationer kom parallellt igång med att 
skicka ut ”fredsarbetare” på olika upp
drag. Kristna Fredsrörelsen exempel
vis som från 1994 skickade fredsobser
vatörer till Guatemala, senare också till 
Mexico och Colombia. 

I samband med första fria valet i 
Sydafrika 1994 sändes många svenska 
fredsobservatörer dit inom samarbetsor
ganisationen Peace Monitoring in South 
Africa (PEMSA), där flera svenska or
ganisationer var engagerade. En uppföl
jare till PEMSA kan sägas vara det s.k. 
Ekumeniska Följeslagarprogrammet i 
Palestina med verksamhet sedan 2002. 

På europeisk nivå har European 
Voluntary Service funnits sedan 1996 och 
nu har också European Solidarity Corps 
tillkommit, och där fokus ligger på upp
byggnad efter naturkatastrofer och arbe
te med flyktingar i Europa. Nästan pre
cis det som Pierre Cérésole introduce
rade genom Service Civil International i 
Europa på 1920talet, och det arbetet ser 
tyvärr ut att vara högst nödvändigt även 
idag. 

Carl-Johan Smedeby
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kraven för kvinnor för att de ska kunna 
komma in på universitetet. Sedan 2015 
sitter nu en kvinna som vice president i 
Tanzania för första gången, som dessut
om enligt Wikipedia får samma lön som 
den manlige presidenten. Det är stort.

Då Sida har gjort omprioriteringar till 
förmån för flyktingarbete så får Salt i år 
inget praktikantanslag. Gå gärna in på 
vår hemsida http://salt.efs.nu och följ vo
lontärerna och utvecklingen av volontär
programmet. På hemsidan www.efs.nu 
kan du också läsa mer om EFS
missionärerna och arbetet som görs i 
Tanzania i relation till den evangelisk
lutherska kyrkan i Tanzania.

Sofia Svensson
Missionskonsulent,  

Salt – barn och unga i EFS

Salt-volontärer 
– för allas rätt till bra hälsa och sjukvård och social trygghet

Saltvolontärerna Simon Andreasson och 
Susanne Svensson

Foto: Sofia Svensson.

Balansträning på barnhemmet
Foto: Susanne Svensson

Förra året firade EFS, som är en mis-
sionsrörelse i Svenska kyrkan, 150 år 
av internationellt missionsarbete. År 
1866 steg de första EFSmissionärerna 
iland i det som är dagens Eritrea. Denna 
händelse är också vad Sida räknar som 
sin start, starten på svenskt biståndsarbe
te. 150 år har gått och under den tiden har 
EFS fått relationer till ett antal evange
lisklutherska kyrkor i världen, däribland 
i Tanzania. Själva biståndsdelen har fått 
en ny form i takt med utvecklingen både 
av landets egen ekonomi och av synen 
på biståndsarbete. Idag strävar EFS efter 
ömsesidiga relationer till sina systerkyr
kor och partners. Vi ser hur vi också be
höver utmanas i den västerländska livs
stilen och behöver stöd som kristna i ett 
sekulariserat Sverige. Detta är något som 
EFS barn och ungdomsorganisation Salt 
ser som ett viktigt skäl att låta unga vux
na få spendera fem månader i ett samhäl
le som på många sätt är olikt det svenska, 
få lära känna en annan kultur och prova 
på utlandstjänst inom sitt yrkes och/eller 
intresseområde. 

Just nu är två unga på plats som Salt
volontärer i södra Tanzania, i Makete
distriktet. Simon Andreasson, 30 år, är 
medicinskteknisk ingenjör från Sundsvall 
och Susanne Svensson, 25 år, är sjukskö
terska från Umeå. De deltar i det sydcen
trala stiftets arbete på Bulongwa sjukhus, 
kliniker ute i byarna och på Bulongwa 
Children’s Centre, som har ett barnhem 
och arbetar för att barn ska komma hem 
till förberedda fosterfamiljer. I stiftet 
finns EFS utsända medarbetare Nora och 
Hannes Sandahl. Nora är rådgivare inom 
hälso och sjukvård, och även frågor som 
rör utbildning för barn och barnledare 
i kyrkan. Hannes, som är socionom, är 
rådgivare inom stiftets sociala arbete.

Saltvolontärerna deltar i Sidas prakti
kantprogram och uppdraget har både en 
lärande och en givande karaktär. Som 
Sidapraktikant ska du inte ersätta lo
kal personal och inte ha ett alltför an
svarsfullt uppdrag. Här gäller ”learning 
by doing” med meningsfulla uppgifter 
som volontär. Simon och Susanne bor på 
ett gästhem som ligger just intill barn
hemmet. Där finns en vana att ta emot 
volontärer från Sverige och Tyskland. 
Bulongwa är en liten by där svenskar är 
lätt igenkända, vilket också gett en ”hem

makänsla” för volontärerna. Den tanza
niska kulturen gör förstås också sitt. Det 
är kutym att hälsa ordentligt på dem du 
möter. 

Volontärerna firande jul och nyår i 
Tanzania. En stor skillnad är att det firas 
(som i alla andra länder utom Norden?) 
på ”rätt dag”, som Simon säger, på jul
dagen och nyårsdagen. När det nya året 
firades in kom stiftets biskop och några 
av hans medarbetare till Bulongwa för 
att fira med barnhemmet och människor 
i närheten. Simon uppmärksammade och 
uppskattade då framför allt biskopens 
förmåga att lyfta fram barnen. Han tillta
lade barnen på gudstjänsten som firades 
och på den efterföljande lunchen frågade 
han efter var och ens namn och gick runt 
och skålade (i läsk) med alla cirka tjugo 
barn. ”Annars upplever jag det som att 
barn inte har ett så stort värde i sig själva 
här. Kanske framför allt barnhemsbarnen 
som nog inte får så mycket uppmärksam
het och närhet som barn hemma i Sverige 
förväntas få”, säger Simon. Så att en bi
skop, som står väldigt högt upp i hierar
kin, lyfter fram barnen på det sättet och 
därigenom agerar som en god förebild lo
var gott för framtiden, tycker Simon.

Susanne i sin tur har särskilt uppmärk
sammat kvinnornas situation i Tanzania 
och i höstas skrev hon så här på sin 
blogg:

Att få mödravård, gå i skolan och att 
äta sig mätt men också att få vara sin 
egen person, välja sitt liv, uttrycka sin 
åsikt och äga sin kropp. Det är så mycket 
som man anser borde få vara självklart. 
Man kan säga att jag är positivt över
raskad av Tanzanias kvinnor och deras 
kamp. Det säger egentligen mer om mina 
egna fördomar än om landets feminister, 
men ändå en glädjande insikt. Jag ser 
kvinnor resa sig upp under församlings
möten för att uttrycka sin åsikt angående 
ekonomiska frågor (dvs inte bara män 
som man ibland kan uppleva i försam
lingar generellt tyvärr). Jag möter poli
tiskt engagerade kvinnor som ställt upp i 
valet på lokal nivå, jag ser kvinnan som 
sitter som byordförande. Och jag gläds.

Jag gläds över att få höra att regering
en aktivt arbetar med att få upp antalet 
kvinnor inom universitet, stat och arbete. 
Man kvoterar in några procent kvinnor 
till regeringen, man har sänkt betygs
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En månad full av intryck och erfarenhe
ter. En månad av kärlek och omtanke. 
En månad som gett oss fantastiska upp
levelser och minnen för livet. En månad 
som volontärer på den lilla ön Zanzibar i 
Indiska oceanen. Kan bara konstatera att 
det var ett bra beslut vi tog när vi valde 
att åka min dotter Ida och jag.

Det kommer att ta tid att smälta allt 
men efter den här resan är jag ännu 
mer säker på att det inte finns något lik
hetstecken mellan pengar och lycka. 
Människorna i vår by, eller egentligen 
hela Zanzibar, lever efter mottot ”Hakuna 
Matata” (No worries). Det är inget de 
bara säger, de lever det! Nästan alla är 
riktigt fattiga, lever enkelt, nära naturen 
och har inte många ägodelar. Tack och 
lov var det ingen svält, vad vi såg på ön, 
så den desperationen fanns inte men någ
ra levde nog på gränsen. Men de gör allt 
tillsammans och har alltid ett leende att 
bjuda på till sina medmänniskor. De allra 
flesta är glada och nöjda med livet. Om 
någon blir sjuk eller om ett barn förlorar 
sina föräldrar hjälper någon i byn till. Det 
kan vara en släkting, men lika gärna en 
granne. Här behövs ingen socialförvalt
ning eller äldreomsorg. Här får alla om

Jambo Matemwe! 
Sommaren 2016 reste Marie och Ida Wållberg, mor och dotter, ut som vo-
lontärer för att arbeta på en skola under en månad. Arrangör var Amzungo 
Volontärresor. Så här berättar de om sina erfarenheter.

sorg ändå. Det är aldrig fråga om att man 
bor för trångt eller inte har råd. På något 
sätt löser det sig. ”Hakuna matata”. Inte 
för att man måste, utan för att man vill. 
Det är kärlek det! Något vi i västvärlden 
borde lära oss av!

Vi jobbade på skolan i tre veckor och 
kände att vi gjorde skillnad varje dag. 
Både barnen och personalen var fantas
tiska! De såg oss som kollegor direkt. 
Fem klasser finns på skolan och nästan 
100 barn i åldrarna 4–8 år. Två lärare i 
varje klass och en rektor som leder arbe
tet. Familjen som startat projektet är rik
tiga eldsjälar som lever för barnen och 
för att försöka ge dem en bättre framtid. 
De deltar ofta i det dagliga arbetet.

Barnen älskade verkligen sin skola och 
att lära sig. Vi hade alla ämnen. Engelska, 
så klart (de flesta av lärarna kunde bara 
lite), men även idrott, SO, NO, bild, sång 
och t.o.m. swahili. Jag hade också meto
dik med lärarna och specialundervisning 
med en liten kille.

Många har frågat oss vad det bästa var, 
men det går inte att välja ut en händelse, 
ett intryck eller ett möte. Något som kän
des stort var att vi blev inbjudna till en 
afrikansk familj och fick laga mat, swa

hili way, med dem i deras hus. Sedan satt 
vi på golvet och åt mat tillsammans med 
dem. Vi blev också bjudna på bröllops
fest och fick träffa den vackra bruden. 
När vi inte jobbade såg vi oss omkring, 
Tog lokalbussen ”daladala” till huvud
staden (kostade bara cirka sex kr för en 
dryg timmes resa) och åkte båt till Prison 
Island och en sandbank. Missa inte det! 
Vilken upplevelse att vara ensamma på 
en ”strand” mitt i Indiska oceanen, kän
des som om vi var ensamma i universum.
Så funderar du på att åka som volontär, 
tveka inte, åk!!

Du får vänner för livet och erfarenhe
ter som förändrar dig. Om du respekterar 
människorna och deras sätt att leva får du 
en fantastisk chans att uppleva det rikti
ga, riktiga Afrika, inifrån. Lär dig gärna 
lite swahili också det uppskattas verkli
gen att du kan prata deras språk. Att få 
uppleva allt detta med sin dotter slår det 
mesta! Stort tack Amzungo för en oför
glömlig resa!

Och helt klart är att en del av mitt hjär
ta för alltid finns kvar i en liten afrikansk 
by som heter Matemwe.

Marie & Ida Wållberg

Amzungo Volontärresor är den per
sonliga researrangören som ordnar 
reseupplevelser för dig som vill få ut 
något extra av din nästa resa! Under 
en volontärresa bidrar man med sin tid 
på ett lokalt projekt och får i gengäld 
lära sig om andra kulturer och får min
nesvärda upplevelser för livet! Våra 
volontärprojekt finns främst i Asien, 
Latinamerika och Afrika och som vo
lontär kan du arbeta med allt från le
jon och valhajar till barn i skolor och 
kvinnor i fattiga byar. Vi ordnar allt på 
plats med boende, mat, upphämtning 
på flygplats, volontärplats och förbe
redelsematerial. Du får även en kon
taktperson och journummer, så att du 
alltid kan känna dig trygg. Res från en 
vecka och uppåt – och du behöver inga 
förkunskaper då arbetet anpassas efter 
hur länge du kan vara iväg samt dina 
tidigare erfarenheter och kunskaper.
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Tidningskrönikan:
Ekonomin, torkan och Zika
I perioden november–januari rapporteras om budgeten för 2017/18 och 
om en stabil ekonomisk utveckling enligt IMF, med vissa varningssignaler. 
Fr.o.m. september har inte skatteuppbörden nått prognosen, även om den 
är klart högre än förra året.
 Tanzanias och Burundis motstånd mot EU:s EPA-avtal orsakar problem 
inom EAC. Magufuli har besökt Kenya för att förbättra relationerna.
 Torka i stora delar av landet har lett till debatt om matreserverna räck-
er. Zikavirus har konstaterats, men regeringen tonar ned farhågorna. 
Koleravarning har utfärdats i flera regioner.

Tanzania ratificerar klimatavtal
Tanzania ratificerar Parisavtalet, som syf
tar till att åtgärda växthusgaserna, och 
startar sin klimatanpassning. 
1/11 Daily News

Magufuli: Kenya viktigaste partnern
President Magufuli har under ett två
dagars statsbesök i Kenya betonat sin 
önskan om starkare band mellan de två 
grannländerna och kallar till ett angeläget 
möte i samarbetskommissionen före årets 
utgång. De två ländernas medborgare är 
bröder, säger han. Handelsvolymen har 
ökat från 653 mdr/ år 2010 till 2 bn/ i 
början på året. 1/11 Daily News

IMF: Tanzanias skulder inget problem
IMF säger att statsskuldens storlek inne
bär liten risk – regeringen bör försäkra 
sig om nya lån för att kunna öka inves
teringstakten. IMF:s uttalande kommer 
samtidigt som några politiker oroar sig 
över att statsskulden kan ha börjat skena. 
Enligt siffror från Bank of Tanzania nåd
de utlandsskulden $16 mdr i slutet på juli, 
en ökning med $1 md sedan 2015. 
2/11 Citizen

Situationen för journalister sämre
En studie utförd av Tanzania Human 
Rights Defenders Coalition visar att re
gistrerade hot och trakasserier mot jour
nalister ökade förra året från 20 till 30. 
Siffrorna lades fram vid en konferens 
om brott mot journalister som ordnats 
av UNESCO. Angreppen varierade mel
lan fysiska, rättsliga, digitala och psy
kiska hot. Man noterade att utrymmet för 
journalism hade minskat. Studien skyller 
försämringen på de drakoniska lagarna, 
bland annat the Cyber Crime Act, 2015 
och Statistics Act, 2015. 3/11 Citizen 

Magufuli om demokrati och Zanzibar
President Magufuli förnekar att demokra
tin i landet har undertryckts. Hans reger
ing har istället arbetat på att stärka demo
kratin och rättsläget, säger han. Han häv
dar att Zanzibar är politiskt stabilt sedan 
omvalet på öarna då president Shein om

valdes för en andra period. Valet genom
fördes rättvist sa han i en TVintervju på 
nästan tre timmar. 5/11 Daily News

Ny medialag debatteras
Den nya lagen för media (Media Services 
Bill, 2016) har åter debatterats i parla
mentet. Regeringen menar att den säkrar 
pressfriheten, men oppositionen vidhål
ler att den lägger munkavle på pressen. 
Informationsminister Nnauye hävdar att 
lagen kommer att innebära att allas intres
sen inom informationssektorn skyddas. 
Oppositionen hävdar istället att lagen är 
till för att skydda regeringen – den kom
mer att göra Nnauye till landets chefre
daktör. 5/11 Citizen

Långsam minskning av fattigdom
Enligt en stor undersökning lever fortfa
rande 38 % av befolkningen på mindre än 
en dollar om dagen trots nationell tillväxt 
på 7 % per år de senaste 10 åren. Nära 
30 % är under fattigdomsgränsen och 
10 % lever i extrem fattigdom. Minst 12 
miljoner tanzanier är fattiga. Det är sam
ma antal som år 2001. 7/11 Daily News

Kinas inflytande växande i Afrika
En studie över 36 afrikanska länder av 
Afrobarometer som hade frågor om Kina, 
sätter Kinas inflytande på Tanzania till 
40 %. Högst inflytande registrerades för 

Zimbabwe, 55 %, Moçambique 52 %, 
Sudan och Zambia 47 %. Studien visar 
också att 35 % av Tanzanias befolkning 
tycker att Kinas utvecklingsmodell är 
bäst medan 30 % tycker att USAs är bäst. 
I tre av fem afrikanska regioner antingen 
matchar eller överglänser Kinas modell 
USA:s i popularitet. 7/11 Daily News

Parlamentet vill inte ha EU:s  
EPA-avtal
Regeringen hade bett parlamentets leda
möter om råd hur man ska gå vidare med 
avtalet om ekonomiskt samarbete mel
lan EU och EAC:s medlemsstater, EPA. 
Parlamentet svarade enhälligt att reger
ingen inte ska skriva på. Enligt ledamö
terna är avtalet dåligt för landets utveck
ling och skall förkastas. 9/11 Citizen

Banksektorn utvecklas snabbt!
Antalet finansinstitut har växt från ett i 
mitten på 1990talet till 59 stycken. 44 
stycken är fullfjädrade affärsbanker med
an resten har begränsat utbud av tjänster. 
Den reella konkurrensen finns mellan tre 
banker med nationellt filialnät: CRDB, 
som dominerar i fråga om antalet filia
ler, National Microfinance Bank (NMB) 
och National Bank of Commerce (NBC). 
10/11 Daily News

Magufuli besöker Uhuru Kenyatta i Kenya, söker förbättrade relationer

Informationsminister Nnauye, landets ”nya  
chefsredaktör” enligt oppositionen 
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Flyktingläger överfulla
Regeringen konstaterar att flyktinglägren 
har slagit i kapacitetstaket och överväger 
vilka åtgärder som behövs. Media rap
porterar att situationen håller på att bli 
kritisk när hundratusentals anländer till 
redan överfulla läger. För närvarande är 
250 000 burundier och kongoleser in
hysta i tre överbefolkade läger medan det 
pågår diskussioner om att öppna ett fjärde 
läger. 18/11 Daily News

EPA schism kan skada  
EAC:s frihandel
Om Tanzania inte godtar EUs EPA avtal 
riskerar frihandeln inom EAC att under
mineras. Tullunionen, som ska tillförsäk
ra medlemsstaterna fri rörlighet för varor, 
kommer att ha svårt att fungera om inte 
alla går med i EPA. Kenya och Rwanda 
har redan skrivit under, medan Uganda 
fortfarande funderar. Burundi ser ingen 
mening med att ansluta sig eftersom EU 
överväger att införa sanktioner mot lan
det. 20/11 Citizen

Skattemyndigheten TRA kritiseras
Sedan Magufuli kom till makten har 
skatteinkomsterna ökat från 900 mdr/ 
till över 1,3 bn/. Men i september mis
sade inkomsterna målet med nästan 8 %. 
Parlamentet granskar utvecklingen och 
under debatten om 2017/18 års budget
ram och utvecklingsplan anklagade parla
mentsledamöter skattemyndigheten TRA 
för att inte ha lyckats vidga skattebasen. 
Den tidigare ökningen ska i själva ver
ket mest ha handlat om utestående skat
tefordringar som nu kommit in. 
21/11 Citizen

Norden uppmuntrar kontantstöd
De fem nordiska länderna på besök i 
landet har uttalat sig optimistiskt om 
TASAF:s projekt för att minska nöden 
bland fattiga genom direkt kontantstöd 
till de enskilda hushållen. Arbetssättet har 
även införts i andra länder. 
22/11 Daily News

Halvmilitär styrka mot tjuvjägare
Ministry of Natural Resources and 

Tourism har meddelat att de kommer 
att inrätta en paramilitär styrka som på 
plats ska skydda djuren från tjuvjägare. 
Styrkan kommer att genomgå tuff utbild
ning och utrustas med moderna vapen för 
att kunna stå upp mot tjuvjägarna. 
26/11 Daily News

BOT utlovar stöd till krisande banker
Regeringen har tidigare beslutat att över
skott i offentliga sektorn skall placeras 
hos Bank of Tanzania (BoT), vilket har 
inneburit att vissa banker fått likviditets
problem. Riksbankschef Ndulu vill nu 
sträcka ut en räddande hand till de ban
ker som råkar illa ut, men säger också att 
bankerna måste klara sig utan offentliga 
sektorns insättningar. 26/11 Citizen

Tazara-diskussioner med Zambia
President Magufuli och Zambias presi
dent Lungu har träffats för att försöka 
hitta en varaktig lösning på problemen 
med Tazarajärnvägen. De är nu överens 
om att Tazaras ledning måsta ändras så att 
chefer inte bara hämtas från de två ägar
länderna. F.n. kommer VD:n från Zambia 
med en vice VD från Tanzania. Man dis
kuterade också oljepipelinen mellan län
derna och slutförandet av etableringen av 
en onestop tullstation i Tunduma. 
29/11 Citizen 

Planer på att öka avgifterna på träkol
Regeringen har aviserat planer på att höja 
träkolsskatten för att minska använd
ningen. Träkol svarar för 90 % av energin 
för att laga mat i städerna – bland annat 
Dar es Salaam. Forskare säger att 1 % 
befolkningsökning medför 14 % ökning 
av efterfrågan på träkol. Enligt premiär
minister Majaliwa ska regeringen även 
lägga fram en policy för skogsskötsel och 
skogsbruk. 30/11 Citizen

Avloppsreningsprojekt för Dar
Ett nytt avloppsreningsverk ska byggas 
i Dar för 200 mdr/ som ska serva om
råden i stadens centrum som saknar an
slutning vilket är en utmaning för mil
jön. Projektet finansieras med ett lån från 
Exim Bank of Korea. 2/12 Daily News

Varning för kolerautbrott
Hälsoministeriet varnar för ett omfattan
de utbrott av kolera. En kartläggning vi
sar att fyra regioner redan har drabbats. 
Sex personer har avlidit och 458 miss
tänkta fall rapporterats. 6/12 Citizen

Färre mottagare av kontantstöd
Regeringen har stängt av 55 696 hus
håll från kontantstöd genom TASAF se
dan en verifiering gjorts av hjälpbeho
ven. Siffror från TASAF visar att över en 
miljon hushåll är registrerade under pro
grammet, och hittills har gott och väl över 
391 mdr/ betalats ut i åtta omgångar. 
7/12 Citizen

Plan att öka bevattning i jordbruket
Regeringen har i samarbete med Japan 
startat en översyn av National Irrigation 
Master Plan (NIMP). Avsikten är att för
dubbla den konstbevattnade arealen till 
en miljon hektar. Regeringen vill få igång 
en hållbar utveckling av bevattningen i 
landet. 7/12 Daily News

Novemberinflation upp till 4,8 %
Från National Bureau of Statistics (NBS) 
meddelas att högre priser på träkol har 
pressat upp inflationen till 4,8 % i novem
ber jämfört med 4,5 % i oktober. Även 
höjda priser på majs, fisk, drycker och to
baksvaror har bidragit till den höjda infla
tionen. 9/12 Daily News 

1 115 lastbilar anländer till Mtwara
Regionala myndigheter hoppas på ökad 
affärsverksamhet och ökande inkomster 
sedan 1 115 lastbilar landats i Mtwaras 
hamn. Bilarna har importerats av den ni
gerianska affärsmannen Dangote för ce
menttransporter från fabriken i Mtwara. 
Enligt myndigheterna skulle hamnen ock
så kunna användas för gods till Malawi, 
Moçambique, Kongo DRC och Zambia. 
12/12 Citizen

86 % nu finansiellt inkluderade
Andelen vuxna som har tillgång till fi
nansiell service har på sju år ökat från 
16 till 86 %. De använder banker, kredi
ter, försäkringar och mobila betaltjänster. 
Ökningen har främst orsakats av de mo

Vattenminister Lwenge utlovar nytt verk för 
avloppsrening till Dar

Statssekreterare (naturvård och turism) 
Milanzi vill ha paramilitär mot tjuvjakten

Zambias president Lungu har diskuterat 
gemensamma problem med Magufuli
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på grund av en akut brist på klassrum. 
Bristen beror på en kraftig ökning av de 
som söker sig till skolorna efter att presi
dent Magufuli förklarat utbildningen fri. I 
en del regioner har antalet förstaklassare 
fördubblats jämfört med förra året, och 
därmed behovet av lärare, skolbänkar och 
laboratorier. 9/1 Citizen

Privatskolorna har tomma klassrum
Efter att utbildningen blev fri står nu 
36 % av privatskolornas klassrum tomma. 
Företrädare för privatskolorna vill över
lägga med regeringen om hur klassrum 
kan utnyttjas – man beräknar att privat
skolorna kan hysa upp till 40 000 elever. 
7/1 Citizen

Torka problem för  
jordbruk och boskap
Det råder torka i många områden. Siffror 
för den korta regnperioden visar att 
Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Coast, 
Tanga, Morogoro, Dar och Shinyanga re
gionerna samt Zanzibar fått mindre regn 
än normalt mellan oktober och december, 
vilket gör det kritiskt för jordbruket och 
boskapsskötseln. Brist på bete och vatten 
kan drabba 21 miljoner tamdjur. 
10/1 Citizen

CUF: Lipumba-fraktion får partistöd
Striden om ledningen av det näst största 
oppositionspartiet CUF har gått in i en ny 
fas sedan det blev känt att regeringen be
talat ut partistöd på 369 m/ till den frak
tion som leds av den omstridda ordföran
den Lipumba. Det är olagligt säger den 
andra partifraktionen ledd av Seif Shariff 
Hamad. 11/1 Citizen

IMF varnar för osäkerhet
Osäkerheten om regeringens ekonomis
ka politik kan skada tillväxten varnar 
IMF. Andra problem är långsam tillväxt 
av krediter och offentliga investeringar. 
IMF noterar dock att ekonomin beräknas 
växa med 7 % i år. Inflationen har gått ner 
och är till och med lägre än målet 5 %. 
Underskottet i löpande betalningar har 
minskat beroende på minskad import av 
kapitalvaror. 11/1 Citizen

bila betaltjänsterna. Av de som har mobil
telefoner abonnerar 80 % på sådana tjäns
ter. 16/12 Citizen

Safariarrangörer mot nya avgifter
Turistministern har haft ett stormigt möte 
med researrangörerna. Båda parter ankla
gade varandra för att underminera turist
industrin under en debatt om skatter och 
avgifter. Regeringen var tvungen att slo
pa förbudet mot bilar utan särskild licens 
från Tourist Agency Licensing Authority 
att köra in i nationalparkerna. Licensen 
kostar $2 000, vilket de små operatö
rerna anser för dyrt. Researrangörerna 
vill hellre ha en avgift knuten till antalet 
bilar de har i sin flotta. Så är det för de 
konkurrerande kenyanska operatörerna. 
Turistministern lovade att regeringen ska 
överväga operatörernas önskemål. 
19/12 Citizen

Hälsoministeriet: Inget Zika-utbrott
Det har ryktats att en studie av National 
Institute for Medical Research har rap
porterat om 87 sjuka i Zikafeber i åtta 
regioner, varefter panik brutit ut. Sociala 
och vanliga media har översköljts av 
kommentarer. Hälsoministern förnekade 
emellertid vid en snabbinkallad press
konferens att det fanns någon patient 
drabbad av Zikavirus i landet. NIMR 
hade rapporterat från en pilotstudie av 
en ny undersökningsmetod för Zika och 
Chikungunyavirus. Hälsoministern gick 
tidigare i år ut och varnade allmänheten 
för panik runt Zika. 17/12 Citizen

Snabbussar orsakar flyttning
Det behövs 18 mdr/- för flytt av egendo
mar och verksamheter som är i vägen för 
den tredje fasen av snabbussprojektet i 
Dar. Fas tre sträcker sig mellan det cen
trala affärsdistriktet (CBD) till Gongo la 
Mboto. Den är 23,6 kilometer lång. 
20/12 Citizen

Återanvändbara mensskydd ger pris
Jennifer Shigoli från Kibaha, grunda
re av Malkia Investment Ltd, har vun
nit African Entrepreneurship Award i 
Casablanca i kategorin Utbildning för 
sina mensskydd som går att återanvända. 
De är bra och billiga för kvinnliga stude

randen. Hon fick $150 000 i pris. Nu er
bjuder regeringen henne en tomt för att 
bygga en fabrik. Hittills har hon produ
cerat 2 500 skydd om dagen. Nu kan hon 
öka det till 10 000 och anställa 5 000 per
soner. 20/12 Citizen

Födelsetalen minskar
Fertiliteten bland kvinnorna har minskat 
stadigt från 6,2 barn/kvinna 1991/92 till 
5,2 barn år 2015/16 enligt en kartlägg
ning av National Bureau of Statistics. 
Kvinnor på landsbygden föder 6 barn 
medan kvinnor i städerna är nere på 3 
barn. I Zanzibar är genomsnittet 5 barn. 
21/12 Citizen

Fortsatt svenskt bistånd under 2017
Sverige utlovar 227 mdr/ i stöd till en
ergi, utbildning och turism under 2017. 
Biståndet omfattar också forskningsstöd 
och demokratistöd. Årets stöd är en del 
av programmet 2013–2019 med en to
tal budget på 1,3 bn/. Det här ska hjäl
pa Tanzania att bli ett medelinkomstland 
utan att kvinnor, barn och unga lämnas på 
efterkälken meddelar Sveriges ambassa
dör Katarina Rangnitt. 22/12 Citizen

Svårt att följa budgeten
Utvecklingsutgifterna i oktober var 
budgeterade till 714 mdr/ men bara 
380 mdr/ släpptes. Internationellt bi
stånd skulle ha pumpat in 276 mdr/ men 
bara 45 mdr/ betalades in enligt BoT. 
Regeringen själv släppte iväg 335 mdr/ 
av budgeterade 438 mdr/ från inhemska 
källor. Månadens inkomster var visserli
gen 16 % högre än samma månad förra 
året men bara 93 % av målet. 
29/12 Citizen

Många skolbarn väntar på skolstarten
Tusentals elever i både primärskolan och 
sekundärskolan kommer inte att kunna 
få några lektioner när skolorna öppnar 

Minister Maghembe (naturvård och tu
rism) fick höra protester från industrin

Jennifer Shigoli belönad för sin företags
idé med återanvändbara mensskydd

Nigerianske miljardären Dangote, vars 
cementfabrik nu står klar i Mtwara
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Magufuli negativ till matutdelning
Regeringen kommer inte att dela ut mat 
till folk som riskerar hunger, deklarerar 
Magufuli. Istället ska dessa människor 
arbeta hårdare och tjäna pengar som de 
kan köpa mat för. Magufuli försäkrar att 
det finns tillräckligt med mat i lagren hos 
National Food Reserve Agency (NFRA). 
12/1 Citizen

Olduvai museum öppnas nästa år
Tidigt nästa år öppnas det största mu
seet i Östafrika om människans historia 
med fossil och arkeologiska fynd. Det 
är lokaliserat vid Olduvai Gorge inom 
Ngorongoro Conservation Area som täck
er både utgrävningarna vid Olduvai och 
Laetoli där man tror att de första männis
korna levde. 12/12 Daily News

Dreamliner beställd för Air Tanzania
Flygplanstillverkaren Boeing och 
Tanzania bekräftar en order på en Boeing 
7878 Dreamliner till en kostnad på 
$225 m. Det blir det första långdistans
planet i Air Tanzanias flotta. 
15/12 Daily News

Turistresorna till landet ökar
Under månaderna januari till oktober 
ökade turistströmmen med 10 % jämfört 
med samma period förra året och nådde 
lite drygt en miljon. Tidigare i år oroades 
många för att införande av moms på tu
rismen skulle vara hämmande, men så har 
inte blivit fallet. 3/1 Daily News

Inbetalningarna till pensionsfonder
De statliga inbetalningarna till de an
ställdas pensionsfonder, PSPF, sköts 
nu punktligt, med 41 mdr/ per månad. 
Pengarna kommer inom 10 dagar och alla 
betalar. Tidigare har PSPF fått vänta både 
tre och fyra månader på dem. Regeringen 
har dessutom nyligen betalat in 723 mdr/ 
av en skuld till pensionsfonderna – nu 
återstår 241 mdr/ att betala. 
4/1 Daily News

Kassavaprojekt med kinesisk partner
Ett partnerskapsavtal på $1 md har träf

fats med ett kinesiskt företag om att kom
mersialisera kassavaodling med efter
följande processer. Nu stiger hoppet hos 
kassavaodlarna som har kämpat med att 
hitta pålitliga marknader. Avtalet innebär 
att det skapas ett system med kontrakts
odling. Det ska byggas en industripark 
för tillverkning av kassavamjöl, stärkel
se, djurfoder, organiska gödningsämnen, 
pappersmassa och i en senare fas socker 
och etanol. Företaget startar i regionerna 
Mtwara, Lindi och Coast. 16/1 Citizen

USA bistånd antas minska med Trump
Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales varnar för att många 
afrikanska länder kommer att får se starkt 
minskat bistånd från USA efter presi
dentbytet. Etiopien har tagit emot mer än 
$3,5 mdr i bistånd, Kenya och Tanzania 
$2,5 mdr samt Uganda $1,5 mdr. 
20/12 Daily News

Central Railway: Turkiet vill delta
Magufuli har bekräftat att Turkiet kom
mer att delta i projektet för modernisering 
av järnvägens Central Line till Rwanda, 

Uganda och Burundi. Kinas roll i pro
jektet lämnas öppen. Vid samtal i State 
House mellan president Erdogan och 
Magufuli erbjöds Turkiet ansvar för 400 
kilometer av de totalt 1 300 kilometer 
Tanzania avser förbättra. Magufuli bad 
om ett lån till sträckan och har sonderat 
med turkiska Exim Bank. Det finns också 
ett turkiskt företag som gärna åtar sig att 
bygga. Det har förekommit lobbying av 
både turkiska och kinesiska företag om 
vilket som ska leda projektet. 
24/1 Citizen

Regeringen erkänner matbrist
Jordbruksminister Tizeba meddelade i 
parlamentet att mer än en miljon männis
kor i landet lider av matbrist. Detta enligt 
en uppskattning som gjorts med hjälp av 
FAO och Sokoine lantbruksuniversitet.
Översikten visar att 35 000 ton mat be
hövs från februari till april för att lindra 
hungern i de delar av landet som berörs.
Regeringen har vidtagit motåtgärder så
som försäljning av mat från regeringens 
matlager till låga priser i områden som 
drabbats. 31/1 Citizen

Afrikabiståndet från USA förväntas minska 
under TrumpNya snabbussen i Dar – tar plats

Turkiets Erdoan vill gärna vara i det stora 
Central Railwayprojektet
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Danderyds vänförsamlingar  
och projekt

Fukeni 
Fukeni ligger norr om Moshi på cirka 
1600 meters höjd över havet och har 
cirka 5000 invånare som bor i enkla hus 
på Kilimanjaros sluttning. Området är 
grönt och det finns många fruktträd på 
vilka mango, bananer, papaya och avo
kado växer. Många i Fukeni lever som 
småbönder. 

Chekereni 
Chekereni är placerat ute på slätten syd
öst om Moshi. Klimatet här är väldigt 
torrt och varmt. Till Chekereni hör sex 
underförsamlingar och totalt tillhör näs
tan 1000 aktiva medlemmar den Luterska 
kyrkan i området. I dagsläget går mycket 
av Moshigruppens stöd till Chekereni. 
Dels för att behoven är stora där men 
också för att det har utvecklats en bra 
samarbetsform där. 

Agape Learning Center 
Ligger i utkanten av Moshi, i Kiboroloni. 
På Agape finns det ett internetcafé, för
skola, datautbildning, engelska klas
ser och utbildning inriktad specifikt på 
kvinnor. Syftet med kvinnoseminari
erna är att ge kvinnorna kunskap om 
försörjningsmöjligheter samt deras lag
stadgade rättigheter. För mer info se  
www.partnershipinlearning.se. 

Mjölkprojektet
Mjölkprojektet är ett projekt som har 
många positiva effekter. Det kollek
tivt drivna minimejeriet i Fukeni förser 
skolbarn i sju skolor längs dalgången 
vid Fukeni samt förskolebarn i alla vän
församlingar med mjölk varje vecka. 
Mjölken bidrar till att förbättra barns 
hälsa och utbildning. Mjölken är ett bra 
tillägg i de ofta näringsfattiga måltider

na som barnen får i skolan eller hemma. 
Danderyds församling tillsammans med 
Österåker Östra ryds församling spons
rar med ett glas mjölk i veckan till cirka 
2500 skolbarn. Projektet leder också till 
ökade inkomster för familjer med kor 
samt arbetstillfällen på mejeriet. På me
jeriet produceras främst mjölk eller mtin
di som kan liknas vid vår filmjölk. Även 
yoghurt, grädde, smör och ost av olika 
slag tillverkas i mindre skala och säljs till 
hotell och matbutiker i Moshi. 

Bokprojektet
Behovet av barn och ungdomslitteratur 
är stort. Bokprojektet vill inspirera bar
nen till att läsa och få idéer kring hur de 
själva kan använda sin fantasi till att be
rätta historier med hjälp av bild och text. 
I maj 2016 anordnades det en bokfestival 
i flera byar kring Moshi. Seminarierna 

Danderyd församlings samarbete med församlingar kring Moshi i Tanzania 
började för många år sedan, nämligen redan under 80-talet. Sedan dess har 
många människor engagerat sig i Danderyds församling och den interna-
tionella gruppen som kallar sig Moshi-gruppen. Engagemanget har handlat 
om kunskapsutbyten och stöd till utvecklingsprojekt i vänförsamlingar kring 
Moshi. 

Förskolebarn i Fukeni som får mjölk           Foto Ida Grimstedt

Från matlagningskurs i Chekereni 2015  
    Foto Hanna Grimstedt 
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Uppsamlingstank för mjölk i en by ovanför Fukeni. Allt bokförs väldigt noggrant så att rätt ersättning blir utbetald. 
Foto Staffan Hellgren

u som hölls riktade sig både till lärare och 
barn och berörde vikten av att läsa och 
berätta historier. Ett reportage från barn
bokfestivalen finns i Habari 3/2016.

Kretsloppstoaletter – eco-san
Det nyaste projektet som utvecklats 
de senaste åren är införandet av krets
loppstoaletter på en gymnasieskola i 
Chekereniområdet. Bristen på tillgång 
till välfungerande sanitet är ett stort pro
blem. Ecosan toaletter samlar upp det 
mänskliga avfallet som komposteras och 
lagras innan det återanvänds som göd
ningsmedel till odlingar. Under februari 
och mars 2015 byggdes 5 toaletter på 
skolan med stöd från Moshigruppen. 
Toaletterna togs i bruk i april samma år 
och urinen har börjat användas till od
lingar på skolan. Projektet är tänkt som 
ett pilotprojekt. Förhoppningarna är att 
kunna bidra till utbildning och inspira

tion för privatpersoner att själva investera 
i liknande toaletter. Moshigruppen kan 
eventuellt även i framtiden bidra till fler 
toalettbyggnader. 

Kvinnogrupper
Kvinnogrupper finns i Chekereni med 
underförsamlingar. Danderyds försam
ling har genom åren stöttat dem på olika 
sätt. Ett projekt under utveckling är att ut
forma en kokbok med hälsosamma recept 
som skall inspirera kvinnor att laga mer 
balanserad kost. Bättre kunskap i ämnet 
behövs och kan leda till bättre mat intag 
hos hela familjen. Under 2015 och 2016 
har det hållits pilotutbildning med kvin
nogrupperna i Chekreniområdet. Recept 
provlagades i kombination med nutri
tionslära. Under 2017 kommer kokboken 
att färdigställas och fler seminarier kom
mer hållas, då med kvinnorna själva som 
lärare. 

Vattenbrunnen i Chekereni
Brunnen är en central punkt för byns 
invånare. År 2011 stod vattenprojektet 
klart. I samband med det drogs vatten
ledningar till yrkeskolan och restaurang
en intill kyrkan samt till tre intilliggande 
kommunala skolor. Byborna får betala en 
mindre summa som täcker elkostnaden 
för uppumpning av vattnet samt lön till 
den kvinna som ansvarar för försäljning
en. Under 2017 kommer det att instal
leras solceller till brunnen. Solcellerna 
leder till att det blir en mer jämn till
försel av el samt att kostnaderna för el 
försvinner. 

Gå in på www.danderydsforsamling.se 
om du vill veta mer! 

Hanna Grimstedt
Samordnare för samarbetet med 

Tanzania 
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Klimatanpassning på Pemba
Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som 
arbetar för en bättre värld med ett starkare och bättre Förenta Nationerna. 
Det har sedan 2010 ett utvecklingssamarbete med FN-förbundet i Tanzania. 
Projektet på Pemba sker inom ramen för programmet MDGs2SDGs 
(Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals) som hand-
lar om hur civilsamhället kan engagera sig i de nya globala målen för hållbar 
utveckling. Programmet är ett regionalt samarbete mellan FN-förbunden i 
Tanzania, Sydafrika och Zimbabwe. I programmet deltar lokala volontärer.

Utanför Tanzanias kust ligger ön Pemba, 
norr om Zanzibar. En ö som till stor del 
innebos av risodlande bönder. En av öns 
viktigaste inkomstkällor är nämligen ri
set, som till stor del exporteras från ön. 
Förut fanns ris så det räckte både till att 
mätta bönderna och till att sälja, vilket 
gjorde det möjligt för böndernas barn att 
gå i skolan och på längre sikt utveckla 
det lokala samhället. Riset har spelat en 
viktig roll i samhällets utveckling på ön 
och något som de flesta familjer haft ge
mensamt. Men under det senast decen
niet har klimatsituationen på ön ändrats 
till böndernas nackdel. De pågående kli
matförändringarna har gjort så att salt
vatten tränger sig in från kusten till ris
odlingarna, vilket gjort att de förstörts. 
Detta har bidragit till att det traditionella 
risodlingsyrket blivit betydligt svårare 
och gjort att lokalsamhället har gått sam
man för att nå en gemensam förändring.

Klimatanpassade projekt
Därför har man i Kengeja, ett av samhäl
lena på ön, bestämt sig för att organisera 
sig i ett klimatanpassande projekt. Man 
har genom detta projekt kommit överens 
om alternativa inkomst och mättnads
källor, såsom biodling 
och fiskodling, samt bör
jat med trädplantering 
av mangroveträd för att 
hindra saltvattnet från att 
nå risodlingarna. Fisken 
som odlas och honung
en som skördas fördelas 
därefter mellan de famil
jer som deltar i koope
rativet. Lokalsamhällets 
arbete har även fått stöd 
från FNförbundet i 
Tanzania, med stöd från 
Svenska FNförbundet. 
Samarbetet har möjlig
gjort för 12 diskussions
ledare och närmare 40 
representanter från lokal
samhället att utbildas i 

klimatanpassning och steg framåt för ett 
bättre Kengeja. FNförbundet i Tanzania 
har genom projektet arbetat med att ut
bilda och informera lokalsamhället om 
klimatpåverkningarna men även arbetat 
aktivt gentemot lokala myndigheter för 
att få dem att ta krafttag i situationen. På 
så vis har befolkningen fått en möjlighet 
att själva ta initiativ till förändring för 
att mildra de negativa konsekvenser som 
klimatförändringarna bidrar till. 

Ökad jämställdhet
Projektet är en del av en särskild metod 
som kallas Rights Way Forward, ett verk
tyg som Forum Syd tagit fram med stöd 
av Sida. Genom speciellt framtagna me
toder och material så är målet att nå ett 
mer hållbart och jämställt samhälle ge
nom det lokala civilsamhället. Med andra 
ord så pågår ett intensivt arbete för jäm
ställdhet och kvinnors deltagande i be
slutsprocesser, parallellt med arbetet för 
ett klimatanpassat och hållbart samhälle 
så arbetar man i Kengeja samtidigt. En 
av de diskussionsledare som utbildats en
ligt metoden är Rushda Hamisi Khassim. 
Hon blev utbildad under hösten 2016 och 
har därefter varit en av ledarna i utbild

ningen där nästan 40 deltagarna från lo
kalsamhället deltog. Hon har under den 
veckolånga utbildningen spelat en ak
tiv roll i att engagera och utbilda delta
garna i såväl hållbarhet som mänskliga 
rättigheter. 

Generellt sett finns en bristande kun
skap i mänskliga rättigheter och jäm
ställdhet här och ofta bortprioriteras 
kvinnors deltagande i sammanhang som 
dessa. Det är därför viktigt att vi arbetar 
hårt för att engagera även kvinnor i dessa 
frågor som är viktiga för hela samhället, 
berättar Rushda, som är en av fem kvinn
liga diskussionsledare av de 12 totala. 

Av deltagarna i höstens workshop är 
över 40 % kvinnor, vilket är ett gott re
sultat i ett mansdominerat samhälle även 
om det alltid finns utrymme för förbätt
ring. Men kvinnorna som deltar är aktiva 
och uppmuntras att ta plats, och Rushda 
ser positivt på den förändring som utbild

ningen bidragit till för henne och 
de övriga kvinnorna som deltar. 

”Det som jag tyckt är bäst med 
utbildningen är just hur kvinnligt 
deltagande uppmuntras. Jag kän
ner verkligen att den har stärkt 
självkänslan hos de kvinnor som 
deltagit och även deras tro på att 
de kan ändra beslut som påverkar 
sin vardag.” 

Text och foto: Sophia 
Tuwesdotter

Vill du lära dig mer om FN
förbundet och deras verksamhet i 
Tanzania? Besök www.fn.se eller  

kontakta Sophia Tuwesdotter, 
internationell projekthandläggare 

på 08462 25 43.

Rushda

Deltagarna ritar upp hur ett samhälle ser ut, för att få en inblick 
i vad som finns och saknas för ett bättre samhälle där de lever 
idag. Syftet med övningen är att få en tydlig målbild om var man 
är och vart man vill nå.
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”Fattigdomen kan minskas radikalt!”
Med fortsatt tillväxt och kraftigt minskad korruption i Tanzania finns för-
utsättningar för att radikalt minska fattigdomen. Det säger det svenska  
biståndsrådet på Sveriges ambassad i Dar es Salaam, Ulf Källstig i en  
intervju med Habari-redaktionens utsände.

Biståndsråd  
med lång och bred erfarenhet
Ulf arbetar som biståndsråd i Tanzania 
sedan augusti 2016. Han kom närmast 

från Sida HK där 
han arbetat som 
stabschef. Ulf har 
totalt snart arbe
tat 30 år med ut
vecklingsfrågor. I 
slutet av åttiotalet 
var han volontär 
och medföljande 
i Zimbabwe. Ulf 
bistod då en lokal 
organisation med 
att utveckla och 
exportera hant

verk. Volontärtiden ser han som avgö
rande för att sedan fortsatte med utveck
lingssamarbete som yrkeskarriär. 

Det svenska biståndet  
till Tanzania
Ulf talar positivt om det svenska utveck
lingssamarbetet med det land som sedan 
1960talet legat i täten som mottagare 
av svenskt bistånd. Generellt menar han, 
med referens till utvärderingar, att det 
svenska biståndet bidragit till att mins
ka fattigdomen, även om det självfallet i 
stort har haft en marginell inverkan. Sett 
över tid, visar studier att biståndet haft 
mer genomslag när det arbetat i harmoni 
med Tanzanias egna utvecklingsansträng
ningar. Men, han påpekar att Sverige och 
andra givare ifrågasatte den tanzanska 
utvecklingspolitiken i dialogen under 
1980talet och i praktiken ägnade sig åt 
att skapa förutsättningar för en ändrad 
inriktning. Ulf nämner den knapra eko
nomiska tiden under 1980talet som byt
tes till en allmän ekonomisk tillväxt efter 
Tanzanias beslut att liberalisera ekono
min i början av 1990 talet. Sedan detta 
paradigmskifte har tillväxten legat natio
nalekonomiskt kring 5–8 % under många 

år, något som man knappast förväntade 
sig i början av 1980talet. 

Tanzanias biståndsberoende har suc
cessivt minskat. Biståndet stod i många 
år omkring för 40–45 % av statsbud
geten. År 2015 var denna siffra 11 %1. 
Ekonomin har växt och biståndet har inte 
ökat. Fattigdomen är dock fortfarande ut
bredd. Enligt Tanzanias statistiska cen
tralbyrå var andelen av befolkningen som 
lever ”below basic needs poverty line” 
34,4 % år 2007 medan motsvarande siffra 
var 28,2 % 2011/12. Ulf menar att avgö
rande faktorer för minskad fattigdom är 
att Tanzania hanterar bistånd och den re
lativt höga tillväxten på ett smart sätt och 
utan korruption. I strävan att öka tillväx
ten påpekar han att kostnaden för inhem
ska och utländska investerare att etablera 
företag är fortfarande höga, bland annat 
p.g.a. byråkratiska procedurer.

Den svenska biståndsportföljen till 
Tanzania styrs av en landstrategi för pe
rioden 2013–2019. Sektorerna energi, 
utbildning och god samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter prioriteras. Det ti
digare mångåriga och relativt stora stö
det till den tanzaniska statsbudgeten har 
fasats ut.

Ulf berättar med engagemang om några 
insatser som siktar specifikt på att minska 
fattigdomen på landsbygden. Inom energi 
området stödjer Sverige inte endast att 
bygga ut TANESCOs (kostsamma) stat
liga elnät utan också ökad användning 
av förnyelsebara energikällor via Rural 
Energy Agency (REA). Små kraftverk 
med förnyelsebar energi som sol och vat
ten för att möjliggöra bl.a. småskaliga 
produktionsenheter, belysning, laddning 
av mobiltelefoner m.m. i landets byar. 

Stödet till utbildning inriktas främst 
på primärskolan, där Ulf använder det 
svenska begreppet ”skolpeng” för att be
skriva hur man försöker utjämna skillna
den i resurser mellan mindre fattiga och 
mycket fattiga skolor. Han refererar till 

nyligen gjord uppföljning som visar att 
läskunnigheten i årskurs två har förbätt
rats avsevärt. Andraklassarna har förbätt
rat sig med knappt sex procentenheter de 
senaste två åren. Nu klarar 23,6 % må
let för antal ord per minut mot tidigare 
17,9 %. En annan insats i samma anda är 
kontantstöd direkt till fattiga familjer via 
Tanzania Social Action Fund (TASAF). 
I programmet Productive Social Safety 
Net (PSSN)2 får fattiga hushåll knappt 
hundra svenska kronor i månaden i han
den. Kontantstödet har visat sig bl.a. leda 
till att fattiga hushåll får råd till barnens 
skoluniform och andra kostnader, så att 
barnen faktiskt går i skolan. Pengarna 
innebär också att byarnas allmänna eko
nomi får en injektion genom den ökade 
lokala köpkraften. Svenskt bistånd bidrar 
för övrigt också till att utveckla lokala 
marknader för att saluföra jordbrukspro
dukter (s.k. ”integration of value chains”) 
och entreprenörskap.

Såsom nämns i tidigare nummer av 
Habari, har Sida har begärt återbetal
ning av svenskt bistånd till några pro
jekt där misskötsel uppdagats vid revi
sioner. Ulf ger en eloge till Forum Syd, 
som betalat tillbaks stödet till ett pro
jekt i Mwanza regionen. När det gäl
ler återbetalning från den tanzanska 
riksrevisionen och ministeriet för regi
on och kommun administration (Local 
Government Reform Programme [LGRP] 
in Prime Minister’s Office for Regional 
Adminstration and Local Government
PMORALG) pågår diskussioner.

Utvecklingspolitiken under 
president Magufuli
Ulf blir diplomatiskt fåordig när jag ber 
om kommentarer till den politik som 
styrt Tanzania under president Magufulis 
första år. Han berättar dock att proklame
rade reformer nu verkar genomföras på 
riktigt och med allvar. Hittills råder det 
en högre effektivitet i relationerna mel

1 2014 stod biståndet för 5,6 % av bruttonationalinkomsten.
2 Gå in på www.tasaf.go.tz för att läsa mer om PSSN, som stödjer de fattigaste 15 % av den tanzanska befolkningen. Mer fakta om 
biståndet finns att läsa på www.sida.se.
3 Dodoma har omkring 41.000 innevånare medan antalet i Dar es Salaam är cirka 4.500.000.
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lan regeringen och givarna än på länge. 
Ulf menar att den inhemska resursmobi
liseringen, skatteindrivningen och kor
ruptionsbekämpningen fått en rejäl tem
poökning med Magufuli. Dessa faktorer 
är ju avgörande för att minska bistånds
beroende och fattigdom. Vad beträffar 
pressfrihet, framhåller Ulf Sidas stöd 
till pressklubbarna runt om i Tanzania. 

period. Vi får se, säger Ulf, på frågan 
om ambassadens tjänstemän kommer att 
arbeta i Dodoma om tio år. Den svens
ka utrikesministern har att besluta om 
svenska ambassaden skall flytta till den 
formella huvudstaden Dodoma eller om 
den skall ligga i Dar es Salaam, som san
nolikt även om tio är kommer att vara 
Tanzanias kommersiella centrum3. 

Sida stöder bl.a. barnens rättigheter i ett 
samarbetsprojekt med Rädda Barnen på 
Zanzibar där socialarbetare och medi
cinsk personal tar hand om utsatta barn.

Flytt till Dodoma?
President Magufuli har bestämt att re
geringen skall flytta till huvudstaden 
Dodoma inom hans femåriga mandat

Artikel i The Citizen den 3 
december 2016

Världsbanken beskriver Tanzanias 
fattigdom och utvecklingsutmaningar  
på följande sätt:

“The East African nation of Tanzania has 
an estimated population of 50 million as of 
2016. The country has made great strides 
in economic and structural reforms, which 
helped aid the country’s relatively stable 
and high growth performance over the last 
decade (6.5 % per annum). While the pov
erty rate has declined recently, the absolute 

number of the poor has not changed given 
the fast pace of population growth (over 
3 % per annum). Approximately 12 million 
Tanzanians still live below the national pov
erty line, almost unchanged from 2007 due 
to high population growth.

Gross domestic production (GDP) growth 
remained strong at 7 % in 2015 due to in
creased public consumption together with 
burgeoning construction, communication, 
financial services and mining sectors. While 
tourism is the top foreign exchange earner, 
agriculture, a mainstay of about 70 % of 

households, has continued to post slower 
growth.

The prospects of the economy lean on in
vesting in bottleneckreleasing infrastruc
ture, improving the business environment, 
increasing agricultural productivity and val
ue addition, improving service delivery to 
build a healthy and skilled workforce, and 
better managing urbanization. With approxi
mately 800,000 youth entering into labour 
force every year, nurturing a vibrant private 
sector to provide productive jobs to those 
new is critically important.”
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Notis i Citizen
Samma dag som Ulf Källstig intervjua
des, publicerade tidningen The Citizen 
den 22 december en artikel med rubriken 
”Sweden to release Sh 230 billion tranch 
of aid for Tanzania”. I artikeln berät
tar den svenska ambassadören Katarina 
Rangnitt bl.a. att stödet avser 2017 och 
kommer att bistå Tanzania i att uppnå 
sin dröm om att bli ett medelinskomst
land 2025. Stödet fokuserar energi, all
män utbildning, forskning, sociala sekto
rer, demokratiskt ansvarsutkrävande och 
transparens. Stödet går även till den pri
vata sektorn där ett 50tal svenska företag 
verkar. Ambassadören nämner i artikeln 
att Tanzania kan lära från Sverige när 
det gäller att bekämpa korruption genom 
ökad transparens. Omkring 400 svenskar 
bor i Tanzania. Många är missionärer. 
Kategorin entreprenörer ökar.

Nytt partnerskap för 
Makunduchi
Makunduchi i Zanzibar håller nu på att 
utveckla ett partnerskap med Sundsvall. 
Sedan tidigare har de ett partnerskap 
med Malmfältens folkhögskola i Kiruna 
(se Habari nr 3/2016). I februari var en 
styrgrupp från Sundsvalls kommun i 
Zanzibar. Det var politiker från Barn 
och utbildningsnämndens arbetsutskott 
och en representant från förvaltningen 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration. Ett svarsbesök kom i okto
ber i form av en delegation med 10 po
litiker samt en företrädare från Forum 
for African Women Educationalists 
(FAWE) alla med starkt intresse för 
att utveckla skolan i sin kommundel. 
Samarbetet mellan Makunduchi ward 
och Sundsvalls kommun ska pågå i två 
år. Det finansieras av Sida med stöd 
av ICLD (Internationellt centrum för 
Lokal Demokrati). Tyngdpunkten för 
partnerskapet är att göra förändringar i 
Makunduchi men även skolutveckling i 
Sundsvall ingår. Där vill de få mer kun
skap om hur studiemotivationen hos poj
kar kan öka. I Makunduchi finns en hög 
studiemotivation bland pojkarna samti
digt som de behöver lära sig hur de kan 
få flickorna att studera.

Sundsvalls kommun 20161017

Crowd funding för Bless
I Habari nr 4/2016 berättade vi om 
Mynewsdesks stöd till United Hearts 
verksamhet vid barnhemmet Moyo kwa 
Moyo i närheten av Mafinga. Nu kan vi 
berätta om den hjälp 6åriga pojken Bless 
fått genom att United Hearts gick ut på 

Facebook och vädjade om pengar till en 
handoperation. Bless har sedan tidig ål
der en hjärnskada som gör att han stannat 
i utvecklingen och inte går så bra. Förra 
året trillade han i en lägereld och ska
dade ena handen svårt, och några pengar 
till operation av handen fanns inte. Hans 
mormor måste redan förut bära ut honom 
till fälten när hon skulle arbeta där. Nu 
har han blivit för tung för mormor, så han 
har fått plats på ett barnhem där United 
Hearts arbetar. De bestämde sig för att 
samla in de pengar som behövdes för en 
handoperation och gick ut på Facebook. 
På en månad hade de fått in de pengar 
som behövdes. Mynewsdesk hösten 2016

EAC – arbetsmarknad
Arbetsmarknaden inom Östafrikanska 
gemenskapen, EAC, skall vara fri men 
avvecklingen av dyra avgifter för uppe
hålls och arbetstillstånd går långsamt. 
Kenya. Uganda och Rwanda har avskaf
fat avgifterna men Tanzania vill ha ytter
ligare tid på sig. Ett nytt möte för att lösa 
problemet har utsatts till i mars.

Kanditater till AU:s ordförande
Det finns fem kandidater till ordföran
deposten för AU, Afrikanska Unionen. 
Kenyas kandidat är Ms Amina Mohamed 
med stöd av övriga länder inom EAC. 
Det har tidigare varit oklart om Tanzania 
skulle stöda Botsvanas kadidat Dr 

Pelonomi VenssonMoitor, den andra 
kvinnan av de fem kandidaterna, efter
som Tanzania är medlem i SADC. 

Pressfriheten beskärs
Maxence Melo, redaktör för visselblåsar
hemsidan Jamii Forum arresterades den 
13 december efter det han vägrat utge 
data om användare och bidragsgivare 
till hemsidan. Enligt Reporters Without 
borders ”Magufuli has said a great deal 
about combating corruption, but it is the 
people who expose corruption that are 
being harassed”.

Tanzania Legal and Human Rights 
Centre, LHRC, uttalade sitt fördömande 
och påpekade att det är emot konstitutio
nen att hålla någon arresterad mer än 24 
timmar utan anklagelse.

I en krönika i The East African 
två veckor tidigare skrev Jenerali 
Ulimwengu ”President Magufuli has 
publicly expressed his enthusiasm for 
this terrible law. Already weak and hard
ly breathing, the media sees this law as 
the last nail in the coffin”.

CCM effektiviserar
Det statsbärande partiet CCM se
dan drygt femtio år, rationaliserar. 
Centralkommittens medlemmar minskas 
från 34 till 24. Antalet partimöten mins
kas för att delegaterna skall få mer tid till 
partiarbete och att träffa folket. President 
Magufuli har också utnämnt Humphrey 
Polepole till Ideologi och PRsekreterare 
efter Nape Nnauye som utsetts till 
informationsministser.

Landlagar revideras
Ett lagförslag som inskränker utlän
ningars rätt till land i Tanzania behand
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las nu. Eftersom allt land tillhör staten 
har man som medborgare eller utlän
ning bara ett slags nyttjandrätt, för när
varande på 99 år.

För utlänningar föreslås nu maximalt 
33 år. Kraven på investering och utnytt
jande enligt ansökan förslås skärpta.

Enligt förslaget skall kvinnor för första 
gången få samma rätt till mark som män. 
Men här framförs kritik mot att lagförsla
get är för ospecificerat.

Byinnevånares rättigheter gentemot in
vesterare förslås skärpta.

Donald Trump
Det står en hel del negativt om Trump i 
pressen. Det finns väldigt många afrika
ner i USA som nu är oroliga. 

Katter som sällskapsdjur är okänt i 
Tanzania och de behandlas ofta hårt. På 
landet har man katter för att hålla ef
ter råttor och på den vidskepliga (mus
limska) kusten sägs det att de används för 
att skada fiender. 

Många säger nu saker om 
Trump som man inte törs säga 
till eller om sina egna ledare.

Ngorongoronoshörningar
Ngorongoro Conservation Area 
Authority anklagas för att ha sålt 
den svart noshörningstjuren John 
från Ngorongoro till den privata 
lyxlodgen Singita Sasakawas 
noshörningsreservat sydväst om 
nationalparken Serengeti. Där John sena
re rapporterats ha dött.

Till skillnad från nationalparker där 
bosättning, odling och bete inte är till
låtet är Ngorongoroområdet avsett för 
både vilda djur och människor (masai
er) samt boskap men odling är inte till
låtet inom skyddsorådet. Höglandet runt 
Ngorongoro utgör ett viktigt torrtidsbete 
för masaiernas boskap.

I Ngorongorokratern finns vad som 
tros är världens äldsta vilda noshörning. 
Kon Fausta, 63 år gammal, som aldrig 
fått någon kalv. Hon hade stora sår efter 
angrepp av hyenor. När fåglar började 
hacka i såren togs Fausta in en bur där 
hon varit en månad. Nu är så pass åter
hämtad att man snart kan släppa ut henne 
igen.

Samtidigt har Kenyas äldsta norhör
ning Solio, dött 42 år gammal. Vilda nos
hörningar blir normalt 30–35 år gamla.

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

Resor till Tanzania och Zanzibar

Flyg till Afrika?
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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
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Ett av de kommande numren av 
Habari ska ha musik som tema. 
Redaktionen söker en person som är 
intresserad av att hjälpa till med detta 
nummer och som har kunskap och in
tresse av östafrikansk musik.
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Rehema Prick, lokalombud och Seynab 
Mohamed, Tanzaniska Riksförbundet, 
båda ingår i Svetans styrelse

I slutet på oktober hade drygt 100 per
son samlats på Hisingen i Folkets Hus 
för att umgås, äta och dansa. Alla när
varande hade något gemensamt med 
Tanzania. Det var svenskar som arbetat 
i Tanzania, tanzanier som numera är bo
satta i Sverige och andra med gemensamt 
intresse av Tanzania. Stämningen var på 
topp.

Man började med en gemensam buf
fémåltid som bestod av bl.a. kuku, sam
busa, pilau, nyama, mchuzi, kachumbari, 
maharage, wali, njegere, chapati och sal
lad. Maten kunde köpas till självkost
nadspris. Dryck såsom läsk, öl och vin 
kunde även det inköpas till självkost
nadspris. Maten var hemlagad och var av 
mycket hög kvalitet. 

Det hölls även en hel del tal, på swahi
li, engelska och svenska. Det fanns en DJ 
som spelade musik från Tanzania, tradi
tionell musik och mera Hiphopliknande. 
Dansen pågick frampå småtimmarna. 
Man kan summera allt till en hellyckad 
tillställning med mycket skratt och musik 
som vi sent kommer att glömma.

Rehema Prick
Foto: Lennart Prick

Höger hand
Att ta i hand har blivit ett politiskt hett ämne. I swahili är inte frågan om att hälsa 
eller inte, men frågan är om hur händernas värde uttrycks i bantuland. Att i Sverige 
vara någons högra hand visar ju handens värde. Att i swahili mkono wa kulia är hö
ger hand och mkono wa kushoto är vänster vet vi. Mkono wa kulia är handen man 
äter med – kula. Äthanden uppfattas i många bantuspråk som händernas hand, den 
starka handen, eller bara handen ”par excellence” som i chichewa, dzanja la manjo. 
Den vänstra handen tänks vara den kvinnliga handen och uppfattas som underläg
sen, men någon förklaring saknas. I praktiken är ju kutymen att äta med höger hand 
och att inte äta eller att dela ut gåvor med vänster. Vid frågor om vänster hands be
tydelse har jag fått svaret att det är ju fel hand som om det vore tabuhanden. Det är 
ju så att man använder vänster hand med att torka sig i baken när man uträttat sina 
behov. 

Språkets Mary Kingsley, Alice Werner, skrev vid cirka år 1900 att höger hand i 
swahili hette mkono wa kuvuli, att handen kanske var den hand man höll paraplyet 
med, att ge skugga. Vi vet dock inte säkert om mkono wa kuvuli. Hon skrev att inget 
nämndes om vänstra handen. Sannolikt hade hon dock fel. 

I swahilidialekten kitikuu heter höger – vuli. Inte i övriga dialekter. Hade hon möj
ligen besökt området norr om Juba river upp mot Somalia – där man pratar kitikuu?

Användningen av höger hand ger ofta handen dess namn. I Zulu kallar man höger 
hand den kastande handen.

Mkono wa kushoto saknar i swahili en förklaring. Det förekommer att den kon
noteras med underlägsen hand och ordet förknippas i södra Afrika med glömska, 
förstörd, oanvändbar som i Zulu, ikohlo. 

I swahili härleds ordet kushoto från bantu/gogo från något som liknar kushoto – 
kucèkulu. Likheter med äthanden finns i många bantuspråk som i zaramo – kudila/
äta som ger mbandu ya madilo/äthanden. Vad betyder då kushoto frågar jag. ”Så får 
man inte säga” kan man få till svar. 

Slutligen fastslås att ”mkono wa kulia” är ”äthanden” och ”mkono wa kushoto” är 
den onämnbara ”. Den vänstra handen är också tabulik i den muslimska världen. I 
en frågespalt i en muslimsk tidskrift ställs frågan:”Saa ya mkono wa kushoto kuna 
Ubaya?” – är det dåligt att ha klockan på vänster arm? I svaret hänvisas till Allaah 
och mtume wake, d.v.s. Mohammed, och svaret är att mkono wa kushoto har svaghe
ter jämfört med höger. Vänster hand har till uppgift att torka skit, och göra rent med
an den högra handen skall man använda till att göra bra saker som ta emot presen
ter, ge bort saker, byta grejer, äta, dricka och alla andra bra saker. Man hänvisar till 
Mtume wa Allaah och säger att han själv använde höger hand till ”mambo mazuri” 
och vänster till ”vitu vibaya”. Man säger att man går in i moskén med höger fot först 
och in på toa med vänster fot först. Det är således en absolut regel; ingen förklaring 
behövs uppenbarligen. Man bör alltså följa vad Mtume wa Allaah gjorde.

Det finns alltså olika bantuuppfattningar om vänsters underlägsenhet och det är 
oklart om de är muslimska. I Uganda lever islam i mindre skala, som min bok berät
tar om. Därifrån har Barack Obama troligen ärvt sitt namn. Hans förfäders ursprung 
i Kenya är ju en muslimsk ficka. 

År 2015 besökte Obama Uganda och hälsades av president Museveni med 
nickname Mu7. Mu7 hade råkat ut för en olycka och hade höger hand i bandage. 
Därför hälsade han Obama med vänsterhanden. Det väckte uppmärksamhet och 
i en tidning kunde man läsa: ”anaonekana anatumia kaelekeza kwa mkono wa 
kushoto??????”mashoto, mbona hata…” d.v.s. det syns att han använde vänster 
hand – varför? Svaret kom omedelbart: ”Kwa sababu Obama ni shoga; ndio maana 
Mu7 kampa mkono wa mavi!” Därför att Obama är en bög, därför gav han honom 
”bajshanden!” Så fult kan det sägas.

UlfnilssonSvetans 
årsfest i 
Göteborg
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I am a Tanzanian living in Sweden but 
spend quite a lot of time in Tanzania as 
I am running a hunting company. I have 
always been interested in nature and an
imals and went through Mweka Wildlife 
Collage on Kilimanjaro. 

I am a certified Professional Hunter 
specialized on wildlife and conserva
tion, now with 25 years of experience. 
My main area of operation is north
ern Tanzania, like Simanjiro, Monduli, 
Longido in Masailand and Fort Ikoma 
northwest of Serengeti National Park as 
well as Kilombero.

I have also gone with clients to south
ern Africa countries.

Hunting
Hunting is heavily regulated in Tanzania. 
You have to have an expensive license 
for each and every animal you want to 
hunt and there are a lot of conditions to 
stick to. The professional hunter is re
sponsible for the safety and wellbeing 
of his clients, that hunting conditions are 
followed and not at least that the client 
get his trophies. That can be difficult and 
timeconsuming especially if the clients 
are not well trained to walk and stalk in 
the heat of the bush. 

Depending on what animals are wanted 
a hunting safari is not undertaken for less 
than 7 days for easy to get plananimals 
like wildebeest and other antelopes. 

For lion, leopard and other hard to 
get animals a safari is usually for three 
weeks.

A hunting safari involves a great deal 
of logistic, vehicles, fuel and water, 
camping equipment, food, first aid, staff 
with different skills like drivers, cooks, 
servants, assistant hunters, trackers and 
skinners.

It is also important to have a good rela
tion to the local population. Therefore we 
are assisting with financing things like 
schools, dispensaries and watersupply as 
well as explain the value of wildlife.

In order to facilitate operation we have 
a permanent camp in Simanjiro called 
Nanuri in the middle of the masaisteppe 
south of Arusha. Nanuri is elephanttrack 
in the masailanguage. 

During my carrier I have been lucky 
with only a few incidents. Hunting can 
be very dangerous and you have to take 
care to always think of the safety for your 
clients and your staff. The most danger
ous is to search for wounded animals, es
pecially lion and buffalos. Following a 

wounded buffalo I had a nasty experience 
with a deadly wounded buffalo standing 
above me but I escaped miraculously al
most unhurt. 

The heritage
During the years I have come to more 
and more realize the magnitude and 
uniqueness of the Tanzania wildlife. It is 
actually a word heritage to be cared for. 
It would be a great loss for the human
ity if our children and further generations 
worldwide will not be able to experience 
the nature and the amazing wildlife of 
Tanzania.

Hunting must always be carried out in 
a sustainable way. As it is done now it is 
actually very few animals killed, it gives 
a sizable contribution to the national 
budget as well as to the local communi
ties and not least, professional hunting 
keeps an eye on poaching, a serious prob
lem especially as regards elephants and 
rhinos.

Moyo Fundation
My interest in nature and conserva
tion has prompted me to start The Moyo 
Foundation in Tanzania. It’s aim is to 
raise funds for protection of natural re
sources, education on wildlifeconserva
tion, establishment and management of 
protected areas. Like Simanjiro, Longido 
and Loibosiret all in Masailand.

Daniel Saulli
Photo: Bolaji Ondusi

For more information about  
hunting or photo safaris and about 

Moyo Fundation please contact: 
danielsaulli@gmail.com

daniel@jdsafris.se

Classic big game hunting photo. Daniel 
in centre.

Hunting
Daniel Saulli is a Tanzanian who has lived many years in Sweden but he 
is also a professional hunter undertaking hunting- and photo safaris in 
Tanzania as well as founder of the Moyo Foundation. Daniel is also the chair-
man of the Swahili Congregation of St Clara church in Stockholm.



Svenska vänföreningen till
House of Culture i Dar es Salaam (HoC)
välkomnar nya medlemmar!

Vänföreningen till House of Culture i Dar es Salaam bilda
des år 2013 med syfte att stödja arbetet med kulturaktivi
teter vid HoC. Med bl.a. bidrag från Svenska Institutet har 
vi redan nått betydande framgångar med aktiviteter och 
nätverksbyggande.

Som medlem i vänföreningen blir du en del av processen 
och påverkar och tar del av vad som händer på kulturområdet 
i Tanzania. Du blir också en del av ett kulturellt nätverk som 
kan berika innehållet i dina resor till Dar es Salaam. Som 
medlem kallas du till vårt årsmöte i april 2017 som vi kom
binerar med ett intressant kulturframträdande, bokbord m.m.

Årsavgiften är 100 kronor. 

Årsavgiften betalar du till BG 3583820 eller PG 6830095 
eller swish konto 1231553304 som är kopplat till PG kontot.

Gå in på vår hemsida www.friendshouseofculturedar.se och 
på hemsidan för HoC i Dar es Salaam www.houseofculture.
or.tz och läs mera om vänföreningen och House of Culture. 
Om du vill ha mera information ring någon styrelseledamot 
som du hittar på hemsidan bl.a.

Michael Ståhl, ordförande, michael.stahl.@live.se, tel  
070508 18 21

Inger Thede, vice ordförande, inger.thede@gmail.com, tel 
070526 03 26 

Hans Persson, sekreterare, hansgpersson@gmail.com, tel 
070252 42 53

Johan Wallin, ledamot, johan@scfi.se, tel 073-973 03 55

Mycket välkommen!

FRIENDS
NMHC


