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27% of currently married

Tanzanian women are using
a modern method of family
planning. This is a sizable
increase from 201% in 2004-05.

45% of unmarried sexually
active women are using a
modern method. Male condoms
(16%) and injectables (15%) are
their methods of choice.
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Percent of currently married women 15-49
currently using any modern method

Injectables

and pills are the
most commonly
used modern
methods among
married women.
Injectable use has
increased from
8% in 2004-05.
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Trends in Use of Modern Methods
of Contraception
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Tanzanian women
have an average of 5.4 children.
Fertility has decreased since
2004-05.
Fertility ranges from 3.9 children
per woman in Eastern Zone to
7.1 children per woman in
Western Zone.
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The 2010 Tanzania Demographic Survey was carried out by the National Bureau of Statistics (NBS) and the Office of the Chief Government Statistician -Zanzibar (OCGS) in
collaboration with the Ministry of Health and Social Welfare (MoHSW). ICF Macro provided technical assistance for the survey through the USAID-funded MEASURE DHS
programme. Funding for the survey was provided by the Tanzania government through the MoHSW, Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC), Department for International
Development (DFID), World Health Organization (WHO)/Zanzibar, United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Food
Programme (WFP), United Nations Development Programme (UNDP), and Irish Aid.
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Att upplevas som annorlunda av
sin omgivning eller hamna i situationer som skiljer ut en från
det som anses vara normen kan
på många sätt vara livsavgörande. I detta numret av Habari
lyfts frågor kring sexualitet
och tabun. Det faktum att unga
flickor som blir gravida förvägras rätten till fortsatt utbildning
och att homosexualitet för män
är förbjudet gör att klimatet för
utsatta grupper blir allt hårdare
i Tanzania. Förhoppningen med
numret är belysa hur det påverkar de enskilda innevånarna i
landet och de svårigheter som de
möter dagligen i sina liv.
2018 fyller Svetan 50 år. En
aktningsvärd ålder och under
åren har fantastiskt mycket hunnits med. Projekt, föreläsningar,
nätverkande och möten mellan människor har kännetecknat
verksamheten. Många har engagerat sig och drivits av kärlek
till Tanzania och de människor,
miljöer och kulturer som utgör
landet. Det ska vi fira; lördagen
14 april firar vi Svetan 50 år i
samband med årsmötet. Bl.a.
ska Lars Ekengren, som var
med och bildade Svetan 1968,
tala om föreningens historia.
Det ska bli mycket intressant att
fördjupa sig, men fokus under
årsmötet kommer även att ligga
på framtiden. Vart är Svetan på
väg, vilka utmaningar finns det
och vilka vägar kan föreningen
ta? Viktiga frågor som måste
tas på allvar. Jag hoppas att så
många som möjligt har möjlighet att medverka, så att vi tillsammans kan fira åren som gått
och blicka framåt (se separat inbjudan för detaljer).
Emma Kreü, ordförande
emmakreu@gmail.com

SRHR – ett brett och viktigt område
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) handlar om människors rätt att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion, d.v.s. varje
människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att utan tvång,
våld eller diskriminering bestämma över sin egen kropp och att ha ett säkert
och tillfredsställande sexualliv.
Staffan Uddeholt har arbetat som hälsohandläggare i Vietnam och därefter i olika roller i Sidas hälsobistånd i länder i Afrika, Asien och Östeuropa.

Vad som ingår i SRHR

Området består av fyra underavdelningar:
■■ Sexuell hälsa, som bl.a. handlar om att
bekämpa sexuellt överförbara sjukdomar.
■■ Sexuella rättigheter om varje människas rätt att bestämma över sin sexualitet.
■■ Reproduktiv hälsa om säkerhet vid
graviditet, förlossningar och abort men
också kunskap om och tillgång till preventivmedel.
■■ Reproduktiva rättigheter om rätten att
välja om, med vem, när och hur många
barn man vill ha.
Dessa underavdelningar är tätt sammanvävda och inte möjliga att helt separera från varandra. SRHR är en svår och
ofta kontroversiell fråga i internationella
sammanhang. Det handlar om så skilda
och ändå sammanhängande områden
som jämställdhet, kvinnors egenmakt,
bekämpning av hiv/aids, mänskliga rättigheter, hälsa, ungdomar och utbildning,
tvångsäktenskap, könsstympning och
hållbar utveckling

Svenskt stöd

Sverige har en lång historia av att driva
frågor om SRHR internationellt och är
fortfarande en av världens stora bidragsgivare till området. UD administrerar huvuddelen av det svenska biståndet genom
kanaler som Globala fonden mot hiv/
aids, TB och malaria, FN:s befolkningsfond UNFPA och vaccinalliansen GAVI.
Genom främst de två förstnämnda kanaliseras stöd till SRHR-insatser i Tanzania.
Av stödet genom Sida utgör hälsoinsatser ca 10 % av Sidas totala bistånd
och av detta går ca 60 % till insatser

inom SRHR-området. Sidas landstrategi
för Tanzania från 2013 innehåller dock
inga explicita mål inom SRHR-området.
Fokus i strategin ligger på att uppnå konkreta resultat gällande:
1. Fler arbetstillfällen och utvecklade energi- och jordbruksmarknader
2. Förbättrad utbildning och ökat företagande
3. Stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande
och transparens samt ökad kunskap om
mänskliga rättigheter.
Pågående insatser inom hälsa/SRHRområdet har därmed under tiden efter
2013 gradvis fasats ut.
Svenskfinansierade insatser till SRHRområdet i Tanzania får alltså sökas i första hand i rapportering från Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria och
från UNFPA.

Globala fonden

Globala fondens verksamhet är i första hand inriktad på sexuell hälsa och då
främst bekämpning av spridning av hiv.
I Tanzania uppskattas ca 850 000 personer ha tillgång till antiretrovirus behandling. Det totala antalet personer med hiv
uppskattas till 1,4 miljoner år 2016. Med
55 000 nya hivinfekterade och 33 000
aidsrelaterade dödsfall årligen ökar behovet av investeringar i prevention och behandling i landet.

UNFPA

Sverige är största kärnstödsgivare till
FN:s befolkningsfond (UNFPA). UNFPA
räknar med att svenskt kärnstöd till orga-

nisationen 2014 och 2015 har förhindrat
genomförandet av över 200 000 osäkra
aborter, ca 1 000 fall av mödradödlighet och har gett över 1 600 000 människor i världen tillgång till preventivmedel. Regeringen har beslutat att höja det
svenska kärnstödet till UNFPA för 2017
från 515 miljoner kr till 545 miljoner kr.
I UNFPA:s rapport – State of the World
Population 2017 – läggs stor vikt jämlikhet och hur skillnader i tillgång till
utbildning och service för medborgare
sammanhänger med ekonomiska villkor.
Rapporten har landspecifika uppgifter för
fyra indikatorer:
Andel förlossningar i närvaro av kunnig
personal
Tanzania visar under 10-årsperioden
2005–2016 en ökning i andelen förlossningar i närvaro av kunnig personal för alla välståndsnivåer i samhället.
Samtidigt ökar gapet mellan den rikaste
och den fattigaste delen av befolkning.
Mängd efterfrågan på familjeplanering
tillgodosedd med moderna metoder
Här visar utvecklingen på en klar förbättring för alla segment i samhället.
Det är t.o.m. så att en ”medelklass” gått
om den rikaste delen av befolkningen
i efterfrågan och tillgång till modern
familjeplanering.
Andel gravida kvinnor med tillgång till
fyra preventiva besök under graviditeten
Redovisningsperioden, som här är 1999–
2010, visar en nedgång i servicenivån för
alla inkomstgrupper samtidigt med en
ökning av gapet mellan den rikaste och
fattigaste delen.
Neonatal dödlighet
Här redovisas en nedgång i antalet
döda per tusen levande födda. Redo
visningsperioden är 1999–2010 med lägre dödstal för de rikare i samhället.
Som väntat visar utvecklingen
att tillgång till service med moderna metoder är bättre för de
välbeställda än för de fattiga
och samtidigt att gapet mellan
rika och fattiga är i stort sett
oförändrat.
Staffan Uddeholt
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Swedish Workplace
HIV and AIDS Program
Swedish Workplace HIV and AIDS Program (SWHAP) contributes to awareness and training in SRHR at workplaces and in communities. SWHAP is a
joint initiative by the International Council of Swedish Industry (NIR) and
the Swedish Industrial and Metalworkers’ Union (IF Metall).

Since 2004 SWHAP contributes to the
establishment and implementation of sustainable HIV and Wellness programs at
370 workplaces in Swedish and Swedish
related companies in 11 countries in
sub-Saharan Africa. SWHAP provides
catalytic support to companies to develop workplace programs which include
awareness raising, information, HIV and
biometric testing, and access to employee
support, treatment and care resulting in
healthier employees and more productive
companies. The program is cofounded by
the Swedish International Development
Cooperation Agency, Sida, and by the
companies that participate in the program.
The practical approach of engaging
workplaces to implement programs within SWHAP is through working with employer and worker representatives with
an emphasis on collaboration between
the parties to develop and implement policies and programs. This process ensures
buy-in and commitment which promotes
policy and program adoption. Workplace
HIV and wellness committees made up
of both management and employee representatives jointly develop and implement
the policies following ILO recommendations. Policies ensure confidentiality of
employee HIV status, protect against discrimination and take gender issues into
consideration. The workplace is an ideal
arena to address the causes and effects of
HIV and AIDS as workers spend a lot of
time at the workplace, and attitude formation and behaviour change are greatly
connected to working life and work culture.
SWHAP addresses SRHR (Sexual reproductive health and rights) through
various strategies and activities. For example through:
■■ Workplace and community gender dialogues on the importance of involving
men in, gender-based violence (GBV)
and SRHR response.
■■ Workplace based sensitization promoting partnerships between men and
sid 4—Habari 1/2018

women in areas of parenting, SRHR, and
the division of labour in homes and communities.
■■ Capacity building of peer educators at
the workplace and spouses peer educators.
■■ Support for spousal programs which
provide training on; HIV and AIDS,
SRHR, financial literacy, and income
generation opportunities.
■■ Training and dialogue with young
people and teenagers in SRHR in connection with sport activities.

Internal company activities in Tanzania
involve for example Peer Educators
training on SRHR. Peer educators are
key employees within company spreading information to colleagues through
employee awareness sessions and organizing activities around SRHR and other
health issues. Specific facilitation of sessions on Sex, Gender and Sexuality that
outline sexual reproductive health and
rights including sex for recreation and
reproduction, sexual health and reproductive health are held within the com-

SWHAP has been active in Tanzania
since 2004 working with nine Swedish
and Swedish related companies and
other partners such as the Trade Union
Congress of Tanzania and the Association
of Tanzanian Employers. SWHAP in
Tanzania reaches out to more than 4000
employees with information and access
to SRHR services. Besides the direct
cooperation with Swedish companies,
SWHAP also reaches SME:s (small and
medium enterprises) with information
and awareness on SRHR through partnership with the employer and union organisations mentioned above.

panies sometimes in partnership with for
example RFSU. Through the workplace
programs male and female condoms are
distributed and demonstrated. In connection to advocacy for consistent correct
condom use social soccer is organised to
reach male employees with information
on prevention of HIV and STIs (sexually transmitted infection). Specific days
such as the International Women’s Day
celebrations are giving opportunities to
highlight SRHR issues and raise awareness on menstrual hygiene. Family days
and gender dialogues are organised to
give opportunity to discuss SRHR and

gender norms together between men and
women.
These initiatives have equipped peer
educators and their employees on how to
address health and SRHR as well as increased understanding of gender norms
and how these norms place both women
and men at increased risks of genderbased violence, HIV and STI infection as
well as poor SRHR outcomes. The workplace programmes have also provided
better access to testing and counselling
for spouses, reduced the information gap
and enhanced dialogue between spouses
regarding HIV, sexual transmitted diseases and SRHR equipping partners with
information to better protect themselves
and empowering them on how to inform
and protect their children.
Another example is use of sports to
reach young people with information
and access to SRHR services. In 2015,
one Swedish company hosted a successful youth football tournament reaching
over 4000 spectators in Mwanza with
information on HIV and wellness. The
objective of the tournament was to promote risk and awareness amongst the
youth. The tournament was held over a
three-month period and Peer Educators
moved through the Msalala-Mwanza
community, educating and mobilising
participants for testing through a PA sys-

tem connected to their vehicle. During
the final soccer match 841 people were
counselled and tested for HIV with referrals to medical services made where
necessary. Along with the youth participating in the tournament, teachers from
nearby schools, small-scale miners, traders and farmers were some of the people
tested. Integrating HIV testing, biometric
screening and SRHR awareness and information with the football tournament
was a successful strategy motivating
many people especially youth between
the ages of 15 to 25 to access testing and
noncommunicable disease screening.
Another example of reach out was
through a partnership addressing HIV
in high risk groups in Tanzania. Two
of SWHAP’s partners and the Kahama
District Council came together to organise an outreach for female employees working in the hospitality sector of
the mining community. Kahama district
has an HIV prevalence rate of 8.8 % in
contrast to the country’s average prevalence rate of 5.7 %. 32 women employed
in guest houses, hotels, bars and grocery
shops in the area attended the training.
The women were appreciative of the efforts with the majority acknowledging
the risk seeking behaviour patterns that
are a problem in their industry. Training
and empowering the women with infor-

mation on how to reduce risk of HIV infection is of benefit to SWHAP partners
operating in the district, as many mine
workers spend much of their free time
in the clubs and bars where the women
work and may engage in unsafe sexual
practices with the women.
SWHAP has demonstrated that the
private sector can have a very positive
impact on the health and lives of their
employees, families and communities
through engaging in sustainable workplace programmes. From the business
point of view, it is also obvious that HIV,
AIDS and chronic diseases constitute
more than a direct threat to human lives.
They severely challenge the prospects for
business and investments, raising costs
and lowering productivity for companies.
It has been widely demonstrated that
healthier workers are not only more productive but that companies enjoy lower
costs associated with sickness, absenteeism or staff replacement. Therefore, companies can realise a return on investment
by investing in workplace programmes
and the health of the employees. It is a
win-win situation for employees, families and their companies.
Text and photo: Alessandra Cornale,
program manager SWHAP
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“After getting pregnant, you are done”
Offentlig statistik från 2015 visar att 27 av 100 flickor blir gravida före 18
års ålder. År 2010 var motsvarande siffra lägre – 23 %. De flesta av dem går
i skolan och blir avstängda från undervisning i allmänna primär- och sekundärskolor. I absoluta tal innebar detta år 2015 att omkring 3 700 skolflickor
blev gravida.

Presidentens tal

I ett tal den 21 juni 2017 meddelade Tanzanias president John Pombe
Magufuli med kraft att flickor i primäroch sekundärskolor inte skulle tillåtas
återuppta studier i allmänna skolor efter
graviditeten, i alla fall inte under hans
presidentperiod. Han beskrev idén om
att unga mödrar skulle börja studera igen
som ett utländskt påfund, som propagerades av frivilligorganisationer och andra
som inte ville Tanzania väl. Om dessa
organisationer vill att de unga mödrarna
skall fortsätta studera så uppmanade presidenten dem att öppna sina egna skolor för dessa mammor. Att regeringen
skulle tillåta återgång till skolan skulle
var en uppmaning till föräktenskapliga
förbindelser för alla elever. Snart skulle skolorna ha mängder av unga mödrar
i klassrummen som tidvis måste lämna
klassrummen för att amma. Beträffande
papporna till barnen, hänvisade presidenten till att det fanns en lagstiftning som
tog hand om att straffa dem. Om de unga
skolflickorna med barn vill fortsätta studera, så hänvisade Magufuli dem till att
söka in på yrkesskolor, söka lån för småskalig affärsverksamhet eller bedriva
jordbruksverksamhet.

Reaktioner på presidentens tal

Reaktionen på Presidentens direktiv från
engagerade organisationer och massmesid 6—Habari 1/2018

dia var blandad. Vissa välkomnade hans
dekret med hänvisning till att om skolflickor som blivit mödrar skulle kunna
fortsätta sina studier så skulle många
andra skolflickor följa deras dåliga exempel. De unga mödrarna kan fortsätta i
yrkesskolor eller privata skolor men inte
i ”gratis” skolor finansierade av allmänna medel. Andra hänvisade till att regeringspartiets, CCM, kampanjmanifest uttalade att dylika skolflickor skulle kunna
återuppta sina studier. När parlamentet
debatterade budgeten 2017/18 för undervisningsministeriet argumenterade den
berörda kommittén och oppositionen att
de gravida skolflickorna skulle få fortsätta studera efter förlossning. Annars skulle
många av dem och deras familjer vara
dömda till fattigdom och tillhöra de fattigaste i Tanzania. Deras möjligheter att utvecklas och bidra till nationens välstånd
skulle allvarligt hämmas. Presidentens tal
minskade nu deras möjligheter att undvika ett sådant livsöde.
Kvinnorörelsen menade att presidenten
bryter mot internationella mänskliga rättigheter och att regeringspartiet utlovat i
ett manifest 2015 att gravida skolflickor
skulle få fortsätta sina studier.
Faiza Jama Mohamed, ordförande på
Equality Now’s kontor i Afrika sa att de
kommer att fortsätta sitt kampanjarbete

även om det betyder att vi måste driva
fall i domstol. Hashtag #StopMagufuli
pågick i flera dagar och en petition på
Internet mot att avstänga gravida skolflickor och för bättre sexualupplysning
samlade 2500 underskrifter. Gruppen
pekade också på att grannländerna har
framgångsrikt låtit gravida skolflickor
fortsätta studera och det har inte lett till
ökat antal graviditeter.
Istället för att skuldbelägga flickorna
borde staten angripa orsakerna till tonårsgraviditeter, säger Jama Mohamed. ”De
borde förebygga sexuellt våld i skolorna
och säkra flickornas skolväg. Vidare måste sexualupplysningen i skolorna förbättras för både flickor och pojkar så att de
förstår vad som händer om de har sex till
exempel.”
Den tanzaniske inrikesministern Mwi
gulu Nchemba följde upp Magufulis tal
med att varna frivilligrörelser för att fortsätta bedriva propaganda mot presidentens dekret att gravida skolflickor skulle
stoppas från att fortsätta sina studier.
Nchemba sade att sådana frivilligrörelser
kunde räkna med att bli avregistrerade,
också de som hävdade att homosexualitet
skulle bli lagligt.
Red

Menskoppar och
intim hälsa i Moshi
I många delar av Tanzania råder det begränsad kunskap kring menstruation och
intimhälsa, detta trots att sexualkunskap
är en del i landets nationella skolplan.
Det råder också stigma kring ämnena och
det är ofta svårt för unga flickor/kvinnor
att få svar på frågor som kan uppstå kring
intim hälsa och menstruation.
Ibland saknas resurser att införskaffa
tillförlitliga mensskydd som t.ex. bindor,
och de traditionella mensskydden, som
bland annat kan vara tygstycken, papper, löv eller andra alternativ kan påverka flickor och kvinnors intimhygien negativt. Problematiken kring intimhygien
och menstruation kan försvåra både skolgång och arbetsliv för kvinnor.
Under hösten 2016 startade Moshigruppen i Danderyds församling ”Mens
koppsprojektet” som en pilot tillsammans med Stockholms Stifts utsända
praktikanter Philippa Molander och Elin
Dellås. Flickor i åldern 14–15 år på en

skola i Chekereni utanför Moshi fick ta
del av seminarier kring menstruation,
graviditet, intim hälsa, samt en presentation av menskoppen som ett alternativt mensskydd. Det delades även ut en
menskopp till samtliga deltagare.
Menskoppen är ett hållbart mensskyddsalternativ som växt i popularitet
i Sverige och världen under de senaste
åren då det är ett miljövänligt, ekonomiskt och praktiskt alternativ. Koppen
placeras inne i kroppen, samlar upp
mensblod och vätskor och därefter töms
för att kunna sättas in på nytt. Koppen
kan vara inuti kroppen under en längre
tid och kan återanvändas i upp till 10–
15 år vid god skötsel. Därför har menskoppen börjat uppmärksammas även på
den östafrikanska marknaden som ett alternativt mensskydd.
En del av problematiken som utvärdering visat på är främst kopplad till oro
baserad på okunskap kring menskoppen

och kroppens anatomi. En del flickor är
oroliga att införandet av koppen ska påverka deras oskuld och förstora vaginans
öppning medan andra är oroliga för att
koppen kan försvinna upp i vaginan eller
fastna. Praktikanterna har därför valt att
hålla djupgående seminarier med mycket
repetition där flickorna fått möjlighet att
ställa alla sina frågor. De har även involverat utvalda lärare på skolorna med god
kunskap kring ämnena, dels för att få seminarierna översatta men även för att lärarna ska kunna agera som stöd för eleverna under resten av året när fler frågor
uppstår.
Text och foto: Emma Berglund
och Kajsa Sedergren,
praktikanter från Stockholms stift,
samt Hanna Grimstedt,
samordnare för det internationella
arbetet i Danderyds församling.
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Mödrahälsovård
Gunnel Balaile har levt och arbetat i Dar es Salaam i flera år på 70-talet
som barnmorska. Den erfarenheten tog henne till studier inom global hälsa.
Strax före pensionen avlade hon en medicinsk licentiatexamen som består av
studier att leva med hiv/aids samt hur denna epidemi kan förebyggas med
viktiga samtal om preventiva medel.

Mödradödligheten i världen

Varje dag dör nästan 830 gravida kvinnor från orsaker som kan förebyggas
och har samband med graviditet och
förlossning. Cirka 99 procent av alla
mödradödsfall sker i låginkomstländer.
Mödradödligheten är högre bland de
kvinnor som bor ute på landsbygden och
i fattiga områden. Unga tonårsflickor har
en ökad risk för komplikationer och riskerar att dö därför att graviditeten i sig
ger en ökad risk.
Mödradödlighet definieras som dödsorsak som inträffar under graviditet, förlossning eller 42 dagar efter barnets födelse. De vanligaste dödsorsakerna är
högt blodtryck, havandeskapsförgiftning,
onormal blödning under graviditet och
förlossning. Osäker abort är en stor orsak
att kvinnor dör under graviditet speciellt
i länder där laglig abort inte finns. Om
kvinnan är hivpositiv och gravid ökar
också risken att dö. Ojämlikhet i tillgång
på medicinsk, säker mödrahälsovård är
också en stor riskfaktor.
Denna skillnad i överlevnad mellan fattiga och rika länder är en stor utmaning
för FN och det uppsatta 5:e milleniemålet som skulle vara uppnått till år 2015.
Målet är att förbättra mödrars hälsa med

75 % och att detta skulle ske under en
tidsperiod av 25 år, räknat från år 1990
till år 2015.

Mödradödligheten i Tanzania

I Tanzania föds det många barn jämfört
med flera andra länder i östra och södra
Afrika. På landsbygden föder kvinnor i
genomsnitt sex barn. Något färre barn
föds i städerna, i genomsnitt 3,8 barn.
Det Tanzania behöver göra nu är att satsa
stort på mödrahälsovård och familjeplanering och verkligen hjälpa varje kvinna
att föda endast det antal barn hon önskar.
Mödradödligheten, Maternal Mortality
Ratio (MMR), var mycket hög år 1990.
997 kvinnor dog per 100 000 förlossningar och levande födda barn. När år
2015 inföll, var mödradödligheten den
lägsta någonsin men det räckte inte till
för att nå upp till det femte milleniemålet.
398 mödrar dog år 2015 och det utgjorde
en 60-procentig nedgång sedan år 1990.
I Tanzania dör en kvinna i samband
med förlossning varje timme och för att
minska barna- och mödradödligheten stöder bl.a. Sida ett IT-projekt vars syfte är
att förbättra förlossningsvården på landsbygden. Projektet ger läkare möjlighet att
bistå personalen med hur de kan starta

Maternal Health in Tanzania

Data from the 2010 Tanzania
Demographic and Health Survey (TDHS)
Trends in Antenatal Care

Trends in Delivery Care
1999 TRCHS

Percent of women with a live birth in the 5 years before the survey

1999 TRCHS

2004-05 TDHS

2004-05 TDHS

2010 TDHS
44 47 41

93 94 96
70

62
Delivered in a
health facility

43

(% of live births
in past 5 years)

Received antenatal
care from a skilled
provider*

2010 TDHS

51
44 46

Attended 4+
ANC visits

with a live birth in the
past 5 years)

Half of women received

*Skilled provider includes doctor, clinical officer,
assistant clinical officer, nurse, midwife, or MCH aide.

96% of women received

© 2008 Niemi Ritva, Courtesy of Photoshare

antenatal care from a skilled
provider at least once during
their pregnancy.

43%

of women reeived
Only
4+ antenatal care visits. This is a
substantial decrease from 2004-05.

sid 8—Habari 1/2018

Received delivery
care from a skilled
provider* (% of women

65%

More than
of Tanzanians
now know about preventing
maternal to child transmission

delivery assitance from a skilled
provider.

2 in 5 births occured in

a health facility. Health facility
births have become less common
since 2004-05.

Trends in Knowledge of
Mother-to-Child Transmission
Percent who know that HIV can be transmitted
by breastfeeding and that the risk can be reduced
by mother taking special drugs during pregnancy

2003-04 THIS

2007-08 THMIS

2010 TDHS

upp behandling av läkemedel och förbereda för eventuellt kejsarsnitt. Företaget
”Vital strategies” erbjuder specialiststöd
och utbildning av sjukvårdspersonal på
landsbygden. Det fungerar med hjälp av
modern teknologi. Personalen har en speciell telefon med vilken de kan ringa och
fråga om råd alla tider på dygnet och kliniker har tillgång till utbildningsmaterial
via mobilnätet. Projektet heter: Giving
voice to maternal survival and reproductive health in rural Tanzania. Projektet
leddes av Staffan Bergström, professor i
obstetrik vid Karolinska sjukhuset fram
till 2013 då han gick i pension. Han har
arbetat många år med att förbättra förlossnings- och mödravården i Afrika.

Mödrahälsovård – vård före
och efter barnets födelse

En graviditet är lika krävande psykiskt
som fysiskt. Mödrahälsovården har en
viktig uppgift att stödja och uppmärksamma problem under en kvinnas graviditet. Det är viktigt både för modern, barnet samt även för pappan att mödrahälsovården finns. Framför allt kan mödrahälsovården verka förebyggande och rädda
många kvinnors liv.
Tanzania misslyckades med att nå upp
till år 2015:s reproduktiva hälsomål, som
syftar till att minska de uppskattningsvis
en miljon aborter och 2,9 miljoner oplanerade graviditeter samt 18 000 mödradödsfall. Dessutom inträffar 500 000
dödsfall bland barn varje år på grund av
dålig tillgång till mödra- och barnhälsovård samt familjeplanering. En stor brist
på barnmorskor och annan personal,
främst på landsbygden, är en viktig faktor och Tanzanias regering har beslutat
att satsa allt som är möjligt för att det ska
finnas fler barnmorskor. Svenska barnmorskeförbundet har flera projekt tillsammans med Tanzania för att öka antalet välutbildade barnmorskor. Det gäller
utveckling inom alla områden för barnmorskor såsom vård under graviditet och
förlossning men också förebyggande som
att tillgodose kvinnor med väl fungerande preventivmedel.

Worldwide maternal death, direct obstetric death and HIV-related death during
pregnancy 1999–2011

”Vår uppskattning indikerar att detta
mål, fler välutbildade barnmorskor inom
alla områden, inte kan uppnås”, säger
en talesman från Health Development
Tanzania, en icke-statlig organisation
som övervakar statliga utgifter för reproduktiva hälsoprogram. Han tillägger:
”Vi uppskattar att ca 47 procent av alla
kvinnor kommer ha tillgång till förebyggande preventivmedel i bästa fall om alla
drivkrafter och löften från regeringen och
givarna är upprätthålls”. Tanzanias nationella utbud idag av preventivmedel ligger långt under det för grannländerna. I
Rwanda är siffran 45 procent, i Uganda
30 procent och i Kenya 46 procent.

Svåra epidemier

Tuberkulos
Tuberkulos är den vanligaste infektionssjukdomen i världen och bland de tre
vanligaste orsakerna till död bland kvinnor i åldrarna 15–49 år. En tredjedel av
jordens befolkning beräknas vara smittad
och flest människor är smittade i Södra
Afrika. Det är inte lättare att bli smittad
under en graviditet men en vilande TBC
kan bryta ut efter förlossningen och den
nyblivna mamman blir sämre i sin TBC.
Om en långvarig hosta brutit ut skall
mamman undersökas och behandlas. Hos
det nyfödda barnet är det immunologiska
försvaret inte färdigutvecklat därför är
det nyfödda barnet mycket känsligt och
kan bli allvarligt sjuk.
Malaria
En svår sjukdom som påverkar mödradödligheten är malaria. De gravida kvinnor som insjuknar i malaria är i ett allvarligare tillstånd än de icke gravida.
Tillståndet hos mamman inverkar också negativt på barnet. Risken är stor för
missfall eller att barnet föds för tidigt.
Barnet är oftast underviktigt och riskerar att dö. Den största faran för barnet är
främst dålig blodcirkulation och att moderkakan kan slås ut. Snabbt insatt behandling hjälper modern men också barnet från malariaattacken. Vilken typ av
malaria det handlar om har också stor betydelse för tillfrisknandet.

HIV/AIDS
Hiv/aids-epidemin är inne på det fjärde
decenniet och har också anknytning till
mödradödlighet. Fler kvinnor dör under graviditeten när de också är smittade
med hiv. Detta har uppmärksammats mest
i Södra Afrika där hivsmittan är heterosexuell d.v.s. smittar både man och kvinna. hivvirusets smittväg är vanligast via
samlag men näst vanligast är från mor till
foster/barn. Hivviruset angriper kroppens
immunförsvar och det som händer under
en graviditet är att kvinnan snabbt insjuknar i aidssymtom. Kroppens vita blodkroppar, som skyddar mot infektioner,
minskar drastiskt vid en graviditet. Hur
många kvinnor som dött p.g.a. hiv och
graviditet visar diagrammet.
När Tanzania fick behandling med ART
(Antiretroviral treatment) år 2005, visar
diagrammet ovan att ART skyddar graviditeten mot hiv/aids. Översta linjen visar
mödradödligheten i världen och att den
minskat. Blå undre linje visar på dödsorsak, direkt och indirekt mödradödlighet
(obstetric death) och att den minskat då
den följer den övre linjen. Röd linje visar antalet kvinnor som dött i hiv under
graviditet och det syns att också att den
minskat något efter år 2005 då behandlingen med ART också blev tillgänglig
för kvinnor i Tanzania.
En kvinna som önskar barn och är hiv/
aids-infekterad kan bli gravid, men för
att försäkra sig om sin egen hälsa kan det
endast fungera om hon förebygger smitta till barnet genom att ta ART-medicin.
Det skyddar barnet mot smitta och den
gravida kvinnan behöver inte drabbas av
aids. Den kvinna som befinner sig i ett
malariaområde och önskar föda barn bör
ta malariaprofylax för förhindra malariainfektion. Detta är speciellt viktigt i ett
tidigt skede av graviditeten. Det är också
mycket viktigt att använda myggnät både
i fönster och runt sängen.

Mödrahälsovård och
mänskliga rättigheter

För att minska mödradödligheten men
också förbättra de små barnens hälsa
behöver Tanzania satsa mer på utbildning av personal i förebyggande hälsooch sjukvård. Utbildningen måste även
ta med vikten av ett bra bemötande och
förhållningssätt till gravida kvinnor och
nyblivna mammor. De ska mötas med
respekt, värdighet och god säkerhet.
Detta är en mycket viktig aspekt vad gäller mänskliga rättigheter. Kvinnors erfarenheter av mödrahälsovård återspeglar
flera undermåliga vårdsituationer som
till exempel kränkningar av principer
för mänskliga rättigheter. Kvinnor som
tillfrågades var medvetna om att vården var undermålig och beskrev olika
sätt hur vården skulle kunna förbättras.
Viktigt var att ”behandlas väl och lika”,
”respekteras” och ”få lämpligt information om medicinsk behandling”. I en studie från sydöstra området av Victoriasjön
i Tanzania berättar kvinnor som besökt
den lokala mödrahälsovården om brister
i bemötande samt avsaknad av läkemedel
och blod för blodtransfusion. Ett mänskligt och rättvist tillvägagångssätt för
mödrahälsovården har dröjt. Principerna
om värdighet, jämlikhet och respekt och
hur dessa genomförs börjar ändå etablera
sig genom nationella och internationella
insatser.
Källor:
WHO, Unicef, UNFPA, WORLD BANK GROUP,
UN. (2015) Maternal Mortality: 1990 to 201
Radiohjälpen, UR och Sveriges Radio (2015)
Förbättra Mödrahälsan
Sida (2017) Minska mödradödligheten med IT,
www.sida.se/Avdelningen för Afrika
Prochaska, E. (2015). Human rights in maternity
care (editorial). Midwifery: www.elsevier.com/midw
Miltenburg, A. S. Lambermon, F. Hamelink, C.
Meguid, T. (2016) Maternity and Human Rights:
what do women think? BMC International Health
and Human Rights.
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TMEPID dedicated to change lives
of people living with albinism
People living with albinism in Tanzania suffer a double tragedy. Despite grappling with the sad realities of discrimination, they also have to contend with
living in fear of either being killed or having their body parts harvested by
those still holding on to weird and out-dated beliefs that they get luck and
fortune out of them.
It is on the same footing that they are vulnerable to sexual abuse at the instruction
of traditional healers and sexual perverts.
And, people living with albinism are
among neglected groups when it comes
to sexual and reproductive health (SRH).
Sexual and reproductive health is a
human right but it is unfortunate that
many people think that it is only meant
for those without disabilities. Since albinos fall under this group Tanzania
Men as Equal Partners in Development
(TMEPID), a local NGO that has vast
experience in SRH, has seen the need
to equip and empower them with SRH
knowledge.

Many albinos in Tanzania

Albinism is a problem facing many developing countries including Tanzania
which is reported to have the largest population of albinos in Africa. According to
Under the Same Sun, a Canadian organization based in Dar es Salaam, one out
of every 1429 births in Tanzania is an albino. And, there are about 17,000 albinos
who have not been registered.
Albinos in Tanzania are living like second class citizens with lack of free access to mixing in their communities due
to low esteem and fear for their life; lack
access to basic social services such as education, health and sports unless they are
camped and separated from their communities. Apart to violation of human rights,
albinos also face infringement of their
Sexual and Reproductive Health Rights
(SRHR). There are those who believe
that having sexual intercourse with an albino partner cures HIV and AIDS.

Education vital

The existing strategies to address the
challenges are limited to community
awareness of human rights; legal awareness and sheltering albino children so
that they can access education. These efforts seem to possess some gaps in edusid 10—Habari 1/2018

cation that will criticize existing cultural
beliefs and practices against albinism.
According to the TMEPID Executive
Director, Cuthbert Maendaenda, the organisation finds the need to promote genetic and biological understanding of true
state of albinism. There is need to package and improve access to education on
causes of albinism and assuring communities that albinos are normal human beings.
TMEID has accumulated experience of
engaging men in promoting gender, sexuality rights of young and adult women.
Methods learnt from RFSU in working
with young and adult women place the
organization at better chance to effectively engage men in this endeavour.
“When TMEP was being implemented as a project, it provided SRHR and
gender training to one of the schools in
Singida called Ikungi Mchanganyiko.
This boarding school accommodates albinos from all over Tanzania as one way
of protecting them,” said Maendaenda.
He added that TMEP provided training
to two teachers and two students and they
came back and taught fellow teachers and

students what they learnt. They later established a school club where they meet
once every week talking about SRHR
and gender issues. And, that made a lot of
difference in their lives.
“TMEPID’s experience while working
with such a group revealed that there is
need for more to be done for the albino
community. Empowering them will go
a long way in changing their lives and
make sure that they are not taken advantage of,” Maendaenda said, adding that
his organisation is willing to work with
people living with albinism as these are
human beings and they have the right to
live and have the right to SRH.
Maendaenda believes that with enough
funding, TMEPID has the ability to empower and bring difference in order
that smiles will be restored among the
faces of people living with albinism in
Tanzania.
Eugenia Msasanuri
Photo by Zanna98 - Own work, CC BYSA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=45619383

Tidningskrönikan:

Svårt för media och opposition
Perioden november-januari innehåller nyheter om fortsatt hårt tryck mot
opposition och media. Ännu en känd oppositionspolitiker, Zitto Kabwe, har
tagits in för förhör om brott mot bl a Cybercrime Act. Ännu en journalist har
”kidnappats” av personer som man antar kommer från säkerhetstjänsten.
Annars handlar rapporteringen om korruptionen (som gemene man verkar tycka har minskat), och infrastruktursatsningarna (exempelvis avtalet
om ny järnväg till Ruanda).
Digitalisering och mobilanvändning gör att en allt större del av befolkningen är finansiellt inkluderad, och enligt World Economic Forum har
Tanzania den mest inkluderande tillväxten i Afrika.

Trafikolyckor minskar
Under perioden juli – september inträffade 1 375 trafikolyckor, meddelas från polisens trafikrotel. Det innebar en minskning med 48 % jämfört med samma period förra året. Dödsolyckorna minskade
med 32 % och de med personskador med
40 %. 1/11 Citizen
Svenskt stöd till FNs projekt
Sverige och FN har skrivit avtal om ett
fyraårigt stöd på $36m till Tanzania One
Fund. Den är inrättad för de utvecklingsprojekt som FN:s organisationer bedriver i landet inom FN:s Development
Assistance Plan 2016–21 (UNDAP II).
2/11 Citizen
Air Tanzanias plan fast i Kanada
Ett flygplan av typen Bombardier Q400
som skulle ha levererats till Air Tanzania
i juli har belagts med kvarstad i Kanada
sedan Tanzania hållit inne $38m som
skulle ha betalats till United Kingdom
Stirling Civil Engineering Limited.
Företaget vann offerten att bygga vägen
Wazo Hill – Bagamoyo, men regeringen
bröt avtalet utan att betala kompensation.
Företaget stämde då Tanzania inför en internationell domstol i Montreal och fick
rätt. 6/11 Citizen

Oppositionsledaren Zitto Kabwe åter intagen för polisförhör – riskerar åtal för
brott mot Cybercrime Act

Ökat inflöde av utländsk valuta
Valutareserven ökade väsentligt till
$5315m fram till juli 2017 främst beroende på ett inflöde av biståndsmedel och
utrikes lån. Vidare ökade valutainkomsterna från turismen med 3 % under perioden augusti 2016 till juli 2017. Under
samma period ökade också valutainkomsterna från transiteringen av varor till och
från grannländerna med 10,4 %.
6/11 Daily News
Världsbanken skriver ned tillväxten
Regering siktade på en tillväxt på 7,1 %
för 2017. Världsbanken skriver ner prognosen till 6,6 % på grund av att för lite
spenderades i utvecklingsbudgeten och
då särskilt kapitaldelen av den. Banken
ansåg även att ett svagt affärsklimat och
en alltför låg nivå på tillväxten av privata
lån var utmaningar om man vill nå högre
tillväxt. 7/11 Citizen
Ethiopian börjar flyga till Zanzibar
Förutsättningar för en ökad turistström till Zanzibar förbättras tack vare
att Ethiopian Airlines i december börjar flyga dit dagligen via Kilimanjaro
International Airport.
7/11 Daily News
Kommande budget revideras uppåt
Regeringen har utfärdat direktiv för budgetarbetet som innebär att den planerar att
öka budgeten för 2018/2019 med 2,2 %
till 32,4 bn/- och prioritera industriutveckling. Den nuvarande budgeten är på
31,7 bn/-. Inkomsterna från inhemska
skatter och avgifter beräknas överstiga
22 bn/- medan regeringen förväntas få in
3,7 bn/- utifrån, inklusive bistånd.
7/11 Citizen
Oppositionsledare i polisförhör
Zitto Kabwe, ledare för oppositionspartiet
ACT – Wazalendo har fått sin mobiltelefon beslagtagen av polisen för undersökning. Han anklagas för att ha uttalat sig

JPM till polischefen Sirro: Städa upp i rötan, även inom polisen!

uppviglande mot regeringen och riskerar
åtal för att ha brutit mot Cybercrime Act
and Statistics Act. 8/11 Citizen
Korruptionen minskar enligt gallup
Med data hämtade från Sauti za
Wananchi, som via mobiltelefon frågat
1 705 personer från hela fastlandet, kan
opinionsinstitutet Twaweza meddela att
85 % av tanzanierna anser att korruptionen minskat de senast fem åren. År
2014 var det bara 11 % som tyckte det.
Då trodde 51 % att korruptionen inte kan
minskas, nu var det bara 9 % som trodde
så. 23/11 Citizen
JPM vill reformera polisen
Vid ett besök i Dars hamn fann president
Magufuli ett antal polisfordon som inte
klarerats på 10 år. Han beordrade landets polischef, Simon Sirro, att omdana
och förbättra polisen. Samtidigt sa han att
Sirros resultat när det kom till brottsbekämpning var berömvärt och uppmanade
honom att fortsätta städa ut rötan – även
den inom polisen. 23/11 Daily News
WB stöder dialog med privata aktörer
På ett gemensamt seminarium med
Tanzania National Business Council lovade Världsbankens landrepresentant,
Bella Bird, att erbjuda statssekreterarna
vid landets ministerier ytterligare utbildning om vikten av dialog mellan den offentliga och den privata sektorn. Avsikten
är att stärka förutsättningarna för den
ekonomiska tillväxten. Bird underströk
behovet av ett korrekt informationsflöde
för att de administrativa systemen ska
fungera bra. 26/11 Citizen
Spelsektorn ökar statens inkomster
Antalet bolag som arrangerar spel har
de tre senaste åren ökat från 5 till 26.
Gaming Board of Tanzania prognostiserar budgetåret 2017/2018 därför en ökning av skatten från spel med 18 % till
39 mdr/-. 27/11 Citizen
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i den här delen av Afrika tvingats lägga
ner. Invigningen på National Museum i
Dar es Salaam samlade landets cremè de
la cremè som fick se kollektioner av 30
lokala och 13 internationella designers på
catwalken. 8/12 Citizen

10-årsjubileum för Swahilimodeveckan
JPM med vid Kenyattas installation
President Magufuli kom tillsammans med
10 andra statsöverhuvuden för att närvara
när Uhuru Kenyatta svors in som Kenyas
president för en andra period. Ceremonin
genomfördes sedan högsta domstolen beslutat att godkänna valet som bojkottades av Kenyattas utmanare Raila Odinga.
28/11 Daily News
JPM startar nationalistisk kampanj
President Magufuli har invigt en kampanj
för kultur och nationalism som organiserats av ministeriet för information, kultur,
sport och konst. Den ska inpränta en anda
av nationalism och patriotism i tanzanierna. Den känslan har försvagats på senare
tid, men är en nyckel till socioekonomisk
utveckling anser man. Kampanjen går
under temat ’Nchi yangu kwanza’ (Mitt
land främst) och ska vara en del i firandet av minnet av nationens fader, Julius
Nyerere. 7/12 Citizen
Swahili-modeveckan fyller 10 år
För tionde gången samlades modefolket
till den allt populärare Swahili Fashion
Week. Den har med hårt arbete kunnat
överleva alla dessa år där många andra

Utländsk finansiering minskar
Minskande utvecklingsbidrag från samarbetspartners tvingar regeringen att
vända sig till inhemska finansieringskällor. Minskningen av lån och gåvor försvårar genomförande av budgeten – och
då främst för utvecklingsprojekt. Enligt
ministern för finans och planering minskade gåvobiståndet för sådana ändamål från 1,5 bn/- budgetåret 2014/15 till
495 mdr/- år 2016/17 och utländska lån
från 1,25 bn/- till 1,23 bn/-. 8/12 Citizen
Amnesti för tusentals fångar
President Magufuli firade femtiosjätte
självständighetsdagen med att bland annat benåda 61 dödsdömda fångar. Även
8 157 andra fängelsekunder som hade
dömts för olika lagöverträdelser benådades, dock inte brottslingar. Över 39 000
fångar sitter inne, varav 2 000 är kvinnor.
9/12 Citizen
Projekt mot barnmisshandel
Tillsammans med Unicef har Zanzibars
regering beslutat om en femårsplan på
$20m för att åtgärda könsbaserat våld
och barnmisshandel. Barnen är föremål
för sexturism, vanvård och sexuella övergrepp på både flickor och pojkar. Enligt
Unicef har två av tre barn misshandlats.
6 av 10 pojkar och 7 av 10 flickor har utsatts för våld. Unicef kopplar ihop barnmisshandel med misshandel av kvinnor.
En av nio kvinnor har blivit sexuellt trakasserade. 9/12 East African

President Magufuli gratulerar president Kenyatta till en andra period som Kenyas president, efter ett ifrågasatt val
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Försvarsminister Mwinyi meddelar att man
är fast besluten att fortsätta den fredsbevarande FN-insatsen i Kongo
Journalist ”kidnappad”
Företrädare för media och Tanzania
Human Rights Defenders Coalition har
i ett uttalande fördömt försvinnandet av
journalisten Azoryr Gwanda från mediebolaget Mwananchi. En undersökningskommitté har bildats och ordförande för
Commission for Human Rights and Good
Governance har uppmanat polisen att
omedelbart inleda en undersökning av det
tre veckor gamla försvinnandet.
10/12 Citizen
Fortsatt FN-insats trots döda soldater
Tanzania låter sig inte skrämmas av att
14 tanzaniska soldater i fredsstyrkan i
Kongo DRC dödats och 53 andra skadats i ett bakhåll, säger försvarsminister Mwinyi. Han uppmanar allmänheten
att inte bli påverkade av händelsen som
var en gerillaattack på en FN-bas i östra
Kongo. 12/12 Citizen
Kinesiska turister spenderar mest
National Bureau of Statistics har i en undersökning av utländsk turism år 2016 redovisat att kinesiska turister spenderade i
genomsnitt $541 per natt. Det är mer än
tre gånger så mycket som genomsnittet
för alla turister, $178. De 34 472 kineserna utgjorde 2,7 % av besökarna. Ett
ökande antal besökare från grannländerna
som spenderar mindre drog år 2016 ner
genomsnitt för samtliga turister.
18/12 Citizen
Våld mot kvinnor i Dar skall stoppas
Mer än 40 enskilda organisationer har
gått ihop för att slåss mot våld mot
kvinnor på Dar es Salaams marknader.
Samgåendet är ett stöd för organisationen Equality for Growth (EfG) och syftar till ökad produktivitet i den informella
sektorn. EfG bildades för fem år sedan
med en slogan ”Mpe Riziki, si Matusi” –
bokstavligt översatt till ”ge utkomst, inte
misshandel”, och omfattar marknaderna
Temeke Stereo, Tabata, Musilimu, Kisutu
och färjan. 18/12 Daily News

CCM valde enhälligt JPM
President Magufuli har i Dodoma omvalts
till partiordförande för CCM med samtliga röster. Valen till vice ordföranden
skedde med samma enighet; för Zanzibar
Shein och för fastlandet Mangula. De tre
kommer styra partiet till år 2022.
18/12 Daily News
Hiv fortfarande ett stort problem
Landets hälsominister berättade vid invigning av nya byggnader vid Mirembe
School of Nursing i Dodoma att fortfarande föds minst 10 000 barn med hiv varje
år. Mer behöver göras för att få stopp på
sjukdomen eftersom antalet smittade fortfarande är högt. För närvarande använder
900 000 personer bromsmedicin.
21/12 Citizen
Finansiell inkludering behöver ökas
Bank of Tanzania (BoT) har uppmanat regeringen att sätta upp ett IT-nät som ska
nå de tanzanier som inte har tillgång till
finansiell service. Det handlar om folk på
landsbygden, främst kvinnor, ungdomar
och småskaliga bönder. Enligt BoT är
numera 86 % inkluderade finansiellt, vilket kan jämföras med 26 % år 2012, men
fortfarande återstår stora utmaningar som
måste angripas för att sluta gapet mellan behovet av service och tillgänglighet.
Mycket av servicen möter inte kundernas
behov. 22/12 Citizen
Kyrkomän uttalar sig mot MR brott
I sina julpredikningar lyfte kyrkorna fram
vad de tycker är en markant ökning av
brott mot mänskliga rättigheter. De sa att
utvecklingen fläckar landets rykte och pekade särskilt på mystiska försvinnanden
och angrepp på yttrandefriheten. Enligt
biskopen i ELCT (Evangelical Lutheran
Church in Tanzania) har folk blivit rädda
för att de ska säga fel saker. 26/12 Citizen

år kyrkornas världsråd samlas i Afrika.
Förra gången var det i Ghana och den
här gången blir det i Arusha. Temat för
mötet är “Moving in the Spirit: Called
to Transforming Discipleship” och överläggningarna kommer att handla om hur
religiös mission kan arbeta i en värld full
av etniska, politiska och religiösa konflikter. Värd för mötet är Evangelical
Lutheran Church in Tanzania (ELCT).
Minst 1 000 delegater från världens alla
hörn väntas delta. Enligt Commission on
World Mission and Evangelism (CWME)
är Afrika en av de mest levande regionerna i den kristna världen. Därför är det
naturligt att Afrikas anda får sväva över
konferensen – från planering till avslut.
8/1 Daily News
Stigande skatteinkomster
Skatteinkomsterna under andra halvåret
2017 toppade på 7,8 bn/-, en ökning med
8,45 % sedan förra året. I december 2017
kom det in 1,6 bn/-. Det var en ökning
med hela 17,65 % jämfört med december
2016. 9/1 Citizen
Inflationen faller
Inflationen på årsbasis föll till 4 % i
december enligt National Bureau of
Statistics. En minskning från 4,4 % i november. Det var den lägsta inflationen på
35 månader. Prisstegringen på mat och alkoholfri dryck föll i december till 6,2 %
från 7,4 % i november.
9/1 Citizen
Elektronisk skatt för banker, telekom
Några banker och telekombolag riskerar
att bli av med sina licenser om de inte ansluter sig till det elektroniska skatteuppbördssystemet senast 31 januari. Hotet
kom från finans och planeringsministern
vid ett möte med ett 20-tal chefer för fi-

Ruandas Paul Kagame har varit i Dar för
att sluta avtal med Tanzania om ny järnväg till huvudstaden Kigali
nansiella institutioner. Förra året antogs
en lag att de skulle ha anslutit sig senast
31 december 2017, men bara 27 banker
hade gjort det i tid. 10/1 Citizen
JPM avvisar utökad mandattid
President Magufui vill få stopp på den
debatt om att utöka mandattiden för presidenten från 5 till 7 år som initerats av en
motion i parlamentet.
Enligt JPM är diskussionen meningslös – tanzanierna bör lägga sina resurser
på att bygga upp landets ekonomi i stället. 14/1 Citizen
Avtal med Ruanda om järnväg
Avtal har slutits med Ruanda om att bygga en ny järnväg med standard spårbredd
mellan Isaka i Shinyanga och Ruandas
huvudstad Kigali.
I slutänden kommer därmed gods från
Dar es Salaam att kunna nå Ruanda,
Burundi och Kongo. 15/1 Daily News
Utlåningen till privat sektor minskar
Privata lån fortsätter att minska som ett
resultat av för mycket ”dåliga” lån hos
bankerna, vilket gjort att man föredrar

Arusha: 80 barnäktenskap upplösta
I Arusharegionen har myndigheterna upplöst minst 80 barnäktenskap med flickor
som antagits till att sekundärskolan. De
fanns bland de 29 624 barn som gått igenom 7-årig primärskola och som ska fortsätta på sekundärnivån i januari.
26/12 Daily News
Jerusalem: Vi låter oss inte påverkas
Som svar på USAs hot om minskat bistånd på grund av regeringens anslutning till FN:s resolution att Tel Aviv är
Israels huvudstad slår regeringen fast att
Tanzania är en suverän stat och inte kan
fås att byta åsikter i utrikes eller lokala
frågor med påtryckningar utifrån.
28/12 Daily News
Världskyrkomöte i Arusha
I mars kommer för första gången på 50
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Godfrey Simbeye från TPSF är nöjd med
att privata näringslivet får bättre kontakter med regeringen

riskfria statsobligationer.
Lån till hotel/restaurant, byggnad och
tillverkningsindustrin ökade dock.
17/1 Daily News
Turismen allt viktigare
Inkomster från turismen steg med 4,2 %
på årsbasis t.o.m. oktober 2017, och antalet turister ökade. 17/1 Daily News
JPM stoppar donationer till skolor
Ett av Magufulis första beslut var att undervisningen skulle vara gratis upp t.o.m.
gymnasienivån. Men många skolor har
sett sig tvungna att be om bidrag från
föräldrar, eftersom statens bidrag inte
räckt till.
Presidenten är missnöjd med den utvecklingen och har därför förbjudit statliga skolor att ta emot bidrag från privata
källor. Reaktionerna från skolorna har varit blandade. 23/1 Daily News
Ny kanal mellan stat och privat sektor
Det privata näringslivets organisation
TPSF är positiv till att regeringen inrättat
en speciell avdelning för kommunikation
med privata sektorn inom ministeriet för
industri, handel och investeringar.
Chefen för TPSF Godfrey Simbeye förklarade att man hittills haft svårt att få någon respons på näringslivets synpunkter,
och hoppades att detta nu skulle förbättras. 23/1 Daily News

Rekryteringsfirmor stoppade
Den ansvariga ministern Jenister Mha
gama hävdar att de flesta rekryteringsfirmor bryter mot lagar och förordningar, eller nonchalerar arbetstagarnas rättigheter.
Ministern säger att man fått mängder
av klagomål när det gäller rekrytering
av personal för arbeten i hemmen utomlands. Därför stoppas nu verksamheten
tills vidare, medan regeringen ser över
regleringen av branschen.
26/1 Daily News
Stöd för energiutveckling från EU
Vid en workshop om hur man kan uppnå målen i den nationella energiplanen framhöll EU att man fortsatt stöder
Tanzania på området, genom sitt program
Sustainable Energy for All.
Ett avtal om energifinansiering omfattande 21 md/- kommer att slutas inom
kort. 26/1 Citizen
Stopp för tjuvjägarna?
Minister för naturresurser och turism
Hamisi Kingwalla har släppt en omfattande lista på jaktoperatörer och myndighetspersoner som är inblandade i en
omfattande jakt och handel med illegalt
skjutna djur. Berörda personer kallas nu
till ministeriet för att frågas ut.
Ministern påstår även att polisen känner till vilka som stod bakom mordet på
elefantbeskyddaren Wayne Lotter som inträffade i augusti. 26/1 Daily News
Topplacering i inkluderande tillväxt
World Economic Forum har rankat
Tanzania som nr 1 bland afrikanska länder när det gäller inkluderande tillväxt.
Det innebär att man bäst i Afrika lyckas

Minister Jenister Mhagama stoppar bl.a.
ifrågasatt jobbrekrytering till utlandet
sprida tillväxtens frukter i hela samhället.
108 länder ingick i rapporten, och
Tanzania rankades som nr 48. Sverige är
placerad som nr 6, och Norge som nr 1.
28/1 Daily News
Torka i Tarangire nationalpark
Djurlivet i Tarangire hotas av allför litet
vatten i Tarangire River. Problemen hänger samman med ökande mänsklig aktivitet runt parken och den globala uppvärmningen. 28/1 Citizen
Afrikanska utvecklingsbanken ger råd
I AfDB:s Economic Outlook 2018 trycker man på att de afrikanska länderna bör
satsa mer på infrastrukturen för att öka industrialisering och inkluderande tillväxt.
Man trycker på att den socioekonomiska
utvecklingen är viktig och vill att det civila samhällets organisationer skall spela
en roll i utvecklingen.
BNP i Afrika steg i medeltal 2,2 %
2016 och 3,6 % 2017. 2018 väntas BNP
stiga med 4,1 %. 29/1 Citizen

Lake Manyara-initiativ
Parlamentskommittén för naturresurser
vill att berörda myndigheter gör något för
att rädda Lake Manyara från att torka ut.
Utvecklingen orsakas av klimatutvecklingen och mänsklig aktivitet kring sjön,
som t.ex. mer jordbruk. 25/1 Citizen
Ngorongoro människans ursprung?
Parlamentskommittén för naturresurser
vill att Tanzania med kraft hävdar Ngo
rongoro som människans ursprung, med
dess fyra miljoner år gamla fossiler,
Uttalandet gjordes vid ett besök på det
nyöppnade muséet i Olduvai.
25/1 Daily News
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Trafiksäkerheten ökar, men det finns fortfarande mycket att jobba med...

Unga mödrar
Joakim Friberg har varit volontär inom Moshigruppens projekt i Fukeni
området. Han har för Habaris räkning intervjuat två unga mödrar om deras
situation. De intervjuade är Rosie, 20 år, mamma till Norbert 11 månader och
Bright, 21 år, mamma till Beatrice 1 år och 3 månader.

Rosie

Rosie dropped out of school in primary
school, in standard seven at the age of 13
probably because she didn’t qualify for
secondary school. She is currently just at
home with Norbert and not working.
She lives with her parents in law, as it’s
the mother in law’s responsibility to take
care of the mother while she’s young.
She has been “married” in the sense
that she and her husband lives together
since one year and five months but they
haven’t had any ceremony.
Her husband Venance is 21 years old
and from the same village. He works as
a Boda Boda driver (Motorcycle taxi).
They first met when he was walking
down the slopes of Kilimanjaro with a
wheelbarrow full of bricks and then they
saw each other and after a bit of chatting they exchanged mobile numbers. He
called the same night saying that he loved
her to which she calmly answered that
she was taken. But three days later she
accepted his love after she had enough
time to look into who this man was. This
was in November 2015. Their parents
both agreed on their relationship because
they loved each other and had done everything correct according to the customs.
Rosie doesn’t see any major differences in her everyday life since she got
the baby but there is a lot more challenges. And the biggest of these challenges
is when someone is sick, and hardest
is when her husband gets sick because
that’s their only income and without
that they don’t have enough money. Her
mother and sister in law are of very big
help to her with the baby.
Rosie’s dream before was to run her
own little business; a shop to be more
precise but now with the child they don’t
have enough of a capital to start the shop
but it’s still a dream for the future, she
adds. She would like to have a total of
three children even though the first child
was not planned.
Rosie

Photo by Joakim Friberg

Bright

Bright and her husband Benjamin, 24
years, had a local wedding with no ceremony and moved in together. They have
been together for a total of six years even
though Bright had been going to a couple
of different boarding schools, in Dar es
Salaam, Moshi and Arusha. Bright ended
secondary school, form 4 (age 17) but did
not qualify with the national exams for
further studies. She went on to work as
an industrial worker for a while until she
got pregnant.
Bright is staying at home with Beatrice
now while Benjamin is working almost
two hours away where he runs a small
hardware store in the weeks and he travels home for the weekends.

Therefore Bright spends most of the
time with her mother in law. They help
to take care of hens, banana trees and
maize. The challenges they face as a
family is that Bright has to spend all her
time at home without working and fully
depend on Benjamin. While Bright was
going to different boarding schools they
commuted so that they still were able to
meet. Benjamin studied both primary and
secondary school. Bright said that when
the baby is two or three she will start
working again, a job that’s not a burden
to the child but that provides them with
another source of income. Benjamin likes
his job a lot because it provides them
with an income.
Bright wants a total of three children
but the other two will
have to wait a while.
They moved in together two years ago and
as Bright’s family and
Benjamin’s are neighbours she still visits
her family from time
to time. Even though
Bright and Benjamin
had been seeing each
other for a long while
they had kept it a secret, at least that’s what
they thought, and when
Bright got pregnant and
they introduced each
other to their parents
the parents accepted
it even though it was
hard. The parents told
them afterwards that
they knew they were
seeing each other.
Their dreams for the
future are to have their
own house with their
family and for Bright
to also have a job. And
regarding more children? Yeah, that will
have to wait until she
has worked some.
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Hidayas svåra resa
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, driver via
MyRight ett projekt i samarbete med den lokala organisationen Asbath i
Tanzania. Vid House of Hope utanför Dar es Salaam får mammor till barn
med diagnoserna ryggmärgsbråck och hydrocefalus (vattenskalle) möjlighet
att lära sig hur de ska kunna hjälpa sina barn rent praktiskt. De får också det
stöd de behöver för att kunna se en framtid i en miljö där det ofta är mycket
stigmatiserande att få ett barn med funktionsnedsättning. Nedanstående reportage har tidigare publicerats i rapporten To Face Life. Habaris redaktion
har kortat ner det något
När Hidaya Alawi var 20 år gammal
och födde sitt första barn var det första
hon fick höra av vårdpersonalen att hennes bebis var ”onormal”. Dottern Amina
föddes med ryggmärgsbråck. Liksom
många andra kvinnor i samma situation trodde Hidaya att allt berodde på att
hon själv hade gjort något fel. I dag har
Hidaya vigt sitt liv åt att ge andra kvinnor
en möjlighet att ersätta skuldkänslorna
med kunskaper om hur de kan hjälpa sig
själva och sina barn att få en fungerande
framtid.

stryker att vistelsen här till en början ofta
handlar om något annat. Det första är att
mammorna ska acceptera situationen för
sig och sina barn. Många av kvinnorna
kommer långt härifrån och de reser hit
ensamma. De saknar kunskap om de utmaningar dessa barn står inför.
Hidaya säger att det är vanligt att mammor till barn med funktionsnedsättning
söker hjälp hos traditionella medicinmän
vilket ofta leder till att barnen dör eftersom de aldrig får den vård de behöver.

House of Hope

Hidaya själv är i dag 39 år gammal och
märkbart stolt över både verksamheten
vid House of Hope och sin egen resa.
Under vårt samtal pratar hon engelska,
men går över till swahili när det handlar
om mer privata saker. Hon vet av egen
erfarenhet hur svår situationen kan vara
för en nybliven mamma till ett barn med
ryggmärgsbråck. Innan hennes dotter
Amina föddes hade hon gift sig med en
man som erbjudit henne en väg ut ur en
familjesituation som präglades av svår
fattigdom och där alla hennes bröder satt
i fängelse.
Att gifta sig kändes som det enda alternativet. Samtidigt var Hidaya redan som
ung mycket viljestark och ett av kraven
hon ställde för att gifta sig var att hon
skulle få fortsätta att studera och få en utbildning. Efter förlossningen var hon inte
alls lika säker på att livet skulle kunna bli
som hon hade tänkt sig.
– Nu känner jag mig lycklig över att
ha fått mitt barn. Men när jag precis hade
fått min dotter undrade jag om jag någonsin skulle kunna nå mina mål. Att ta
hand om ett barn med en funktionsnedsättning tar mycket tid, säger hon.
Direkt efter förlossningen fick hon inget stöd alls av vården.
– När sköterskan såg mitt barn sade
hon att barnet var onormalt, och visade

Efter en lång resa kommer vi fram till
Asbaths center, House of Hope. Stor
stadens slammer är utbytt mot fågelkvitter och ett stilla sorl från vajande jätteträd
och palmer. En liten grupp apor står och
tittar på oss från en sandhög en bit bort,
innan de pilsnabbt svingar sig upp i trädkronorna. Många av de kvinnor och barn
som kommer hit till centret kommer från
landsbygden. Här bor de i våningssängar
i en ren och prydlig sovsal och får lära
sig att ta hand om sina barn. De får även
veta att det inte är deras fel att barnen
fötts med ryggmärgsbråck eller hydrocefalus, och att det inte heller är deras fel
om deras män och familjer valt att överge
dem. För det är inget ovanligt scenario,
berättar Hidaya Alawi.
– Många kvinnor blir övergivna av sina
män. Det finns en kvinna hos oss just nu
som blivit avvisad av sin man och sin familj. Hennes barn har hydrocefalus. Just
nu funderar vi på hur vi ska kunna hjälpa
henne när hon reser tillbaka.
På landsbygden i Tanzania är det självklart att ansvaret för barnen vilar hos
mammorna. Vid vårt besök befinner sig
åtta kvinnor på centret tillsammans med
sina barn. De har kommit hit för att få
praktiska kunskaper om hur de ska kunna
ta hand om sina barn. Men Hidaya undersid 16—Habari 1/2018

Hidayas historia

mig såret på hennes rygg. Jag försökte
få mer information från läkarna, men de
svar jag fick gjorde mig bara förvirrad.
Något stöd från barnets pappa fick hon
inte heller. Han hade problem med droger
och försvann mer eller mindre ur familjens liv. Men Hidaya bodde de första åren
kvar hos mannens familj med sin dotter.
Hon tvingades då bo tillsammans med en
svärmor som menade att det var Hidayas
fel att flickan hade fötts med ryggmärgsbråck.
– Hon förkastade barnet och sa att hon
var en förbannelse och en olycka för familjen. I min släkt finns det ett annat barn
som föddes med Downs syndrom, så hon
sa att det var från min familj det kom.
Hemma hos svärföräldrarna brukade
Aminas farmor låsa dörren till sitt rum,
så att barnbarnet inte skulle kunna krypa in där. När det kom besökare brukade
hon säga att de inte skulle röra vid min
dotter eftersom det fanns en risk att hennes ”sjukdom” skulle smitta. Livet hemma hos svärmodern var plågsamt de fyra
år det kom att dröja innan hon skiljde sig
från sin frånvarande man.
– Det var jobbigt, med ständiga bråk.
Ibland flyttade jag hem till min familj i
ett par veckor, men sedan fick jag flytta
tillbaka igen. Jag var ju trots allt gift, säger hon.
Det är inte ovanligt att barn som föds
med funktionsnedsättningar i fattiga länder anses ha drabbats av en förbannelse,
som är ett straff för föräldrarnas, och i
synnerhet kvinnornas, synder. I Hidayas
fall trodde hennes egen familj i stället att
det var svärmodern som hade lagt en förbannelse över flickan. De vände sig därför till en medicinman.
– Men medicinmannen sa att det inte
handlade om någon förbannelse, utan att
barnet var Guds skapelse. Jag fick stöd av
min familj eftersom jag grät så mycket.
De sa att jag skulle förlita mig på att Gud

skulle hjälpa barnet. Tack vare att Hidaya
kom i kontakt med en organisation kunde hon se till att Amina fick vård vid en
privat klinik, och där fick även Hidaya
lära sig hur hon skulle sköta om sin dotter. Genom organisationen fick Hidaya
även med tiden ytterligare utbildning och
ett arbete. Hon utbildar andra nyblivna
mammor om ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Det är ett arbete hon har bedrivit
i över tio års tid. Sedan något år tillbaka
är hon ordförande för Asbath.

Utbildning på centret

Hidaya inleder en ny lektion för de kvinnor som för närvarande befinner sig vid
centret.
Kvinnorna slår sig ner med sina barn
på två stora mattor i ett uterum med kaklat golv. Taket ger skydd mot det hällregn
som kommer plötsligt och ersätter det
starka solskenet.
– Det är mycket viktigt att ni använder er av rent vatten och att ni först tvättar era händer noga, säger Hidaya medan
hon visar mammorna hur de ska hjälpa
sina barn med den kateter de behöver för
att kunna göra sina behov.
Kvinnorna lyssnar uppmärksamt och
ställer frågor, medan de håller sina barn i
famnen eller låter dem vila mot någon av
de stora kuddar som ligger utspridda på
mattorna. Den koncentrerade stämningen

avbryts då och då av skratt när någon av
kvinnorna inflikar något.
Den hjälp som erbjuds här på centret
är unik, men föräldraföreningen Asbath
har även flera lokalföreningar ute i landet
som erbjuder utbildning. Organisationen
arrangerar även möten med myndighetsföreträdare och lokala vårdkliniker, för
att öka deras kunskap om ryggmärgsbråck och hydrocelafus.
– Många läkare och sjuksköterskor har
mycket dåliga kunskaper, säger Hidaya.
I dag bor Hidaya utan man tillsammans
med sin dotter och sin yngre son på andra
sidan stan, vilket innebär en lång bussresa varje dag till jobbet.

nom att ha ätit fel medicin för sina återkommande magbesvär. Det var först när
Amina fått hjälp på en riktig klinik som
Hidaya fick veta att ryggmärgsbråck kan
bero på folsyrebrist, och att hennes dotters tillstånd inte hade något med medicineringen eller någon förbannelse att göra.
– Jag blev så lycklig och tackade Gud
när jag förstod att det inte var jag som
hade orsakat problemet. Jag lovade jag
att jag skulle ta hand om detta barn, säger
Hidaya.
Text: Andreas Lönnqvist
Foto: House of Hope,
Jonas Hong Soo Eriksson

Amina

Det har gått bra för hennes dotter. Amina
är i dag 18 år och har tack vare Hidayas
engagemang och kontakter lyckats få
en utbildning på en privatskola. Nu går
hon på gymnasiet och drömmer om att
komma in på läkarlinjen, berättar Hidaya
stolt. Amina kan klara det mesta på egen
hand och känner själv när hon behöver gå
på toaletten. Men långt ifrån alla barn har
samma tur som Amina. Hidaya glömmer
aldrig hur det kändes de första åren efter
att hon blivit mamma till Amina. Under
den tiden trodde hon att hon själv orsakat
flickans funktionsnedsättning – genom
att ha nedkallat en förbannelse eller ge-

MyRight
MyRight är den svenska funktionshinder
rörelsens plattform för internationellt ut
vecklingssamarbete. Organisationen stödjer
partnersamarbeten i Bolivia, Nicaragua,
Rwanda, Tanzania, Bosnien-Hercegovina,
Nepal och Sri Lanka.
MyRight arbetar för en värld där alla
personer med funktionsnedsättning har
lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande
samhällen.
Stöd oss genom att ge en gåva på:
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8
Mer information på www.myright.se
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Skydda flickor som vägrar
könsstympning!
Svenska kyrkan driver sedan ett par år tillbaka ett projekt i Mara-regionen
för att försöka stoppa en tradition som innebär livslångt lidande, ibland död,
och som är ett brott mot mänskliga rättigheter.
Genom att utbilda elever och lärare i skolan, arrangera läger för ungdomar och låta dem själva driva frågan samt ha en dialog med föräldrar och
traditionella ledare har förändring börjat ske. Allt fler föräldrar, flickor och
pojkar gör som Rebecca. De säger nej. Rebeccas mod visar att förändring
är möjlig, och att kraften är stark. Men kvinnor som väljer att engagera sig
riskerar att bli övergivna av sina män, hotas och utsättas för psykisk misshandel.
Du kan stödja Svenska Kyrkans internationella arbete, Plusgiro 902040-5
och märka betalningen med ”Alla flickor har rätt till sin egen kropp”.
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Text och foto: Martina Croner
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Girl power
Färre tonårsgraviditeter och flickor som står upp för sina åsikter. Det är
resultatet av en medveten strategi att stärka flickors självkänsla och redan
från skolåldern öka deras kunskap om rätten till sin kropp.
Josephine Sundqvist, regional representant för Svenska kyrkans internationella
arbete i Östra Afrika, kommer instormande och breder ut tidningsurklipp framför
mig på bordet samtidigt som hon slår sig
ner.
“The unsafe practice of intended abortion fuelled by drug-stores”, lyder
rubriken.
– Bara för att du ska förstå hur stor
den här frågan är i Tanzania, säger hon.
Apotekens försäljning av abortpiller
har exploderat i Tanzania. Kvinnor i olika
åldrar köper piller för att göra en så kal�lad medicinsk abort. De gör det på egen
hand, utan stöd och kontroll av vårdpersonal. Det sker inte utan risk. Enligt tidningen uppger hälsodepartementet att
16 % av mödradödligheten i landet beror
på osäkra aborter.
– I Tanzania finns ingen sexualrådgivning. Flickor stängs av från skolan om
de blir gravida och får inte återvända,
och den kvinna som gör abort riskerar
fjortons års fängelse. Dessa tre faktorer
i kombination gör att vi behöver arbeta
mer proaktivt med frågor som rör sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter.
För att stärka flickors självkänsla och
redan från skolåldern öka deras kunskap
om rätten till sin kropp stöder Svenska
kyrkans internationella arbete sedan flera år tillbaka projektet Adolescent Girls
Empowerment project (AGE) som drivs
av Lutherska kyrkan i Tanzania.
Programmet har fått tillträde till skolorna och erbjuder en rad olika undervisningspass om könsdiskriminering och
mänskliga rättigheter, effekten av tidiga
graviditeter och reproduktiv hälsa, socialt
samspel, droger, hiv och aids.
– Sexualundervisning finns inte i läroplanen och ämnet är kontroversiellt.
Menskoppen och mensskydd blir en ingång för oss för att prata om rätten till
sin kropp. Vi riktar oss också till pojkar
med sexualupplysning och ser vikten av
att involvera unga killar för att långsiktigt kunna skapa förändringar vad gäller
maskulinitetsnormer.
Det finns en stark sexualisering av
unga flickor i Tanzania och de gör sin

sexuella debut tidigt, mer eller mindre
frivilligt. Flickor behöver få verktyg för
att navigera i det kulturella sammanhang
som råder och behöver få stöd i att säga
nej och sätta gränser.
– Det handlar mycket om empowerment, att bemyndiga och få unga kvinnor
att ta makt över sina liv utifrån rätten till
sin kropp.
Samtidigt riktar projektet uppmärksamhet mot det omgivande samhällets attityder. Föräldrar, vårdnadshavare och lärare
erbjuds utbildning där föräldraskap, interaktionen i familjen och könsdiskriminering diskuteras. Lärarna får också särskild
utbildning i att fånga upp studenter som
har problem och ge dem råd och stöd.
Projektledarna inom AGE använder så
väl traditionella medier som sociala medier för att diskutera och upplysa i frågan.
– Påverkansarbetet är en viktig del,
det krävs en långsiktig attitydförändring
i samhället. Därför är det också en styrka
att det är en kyrka som driver projektet,
säger Josephine Sundqvist.
– Kyrkan når arenor som andra organisationer inte når i Tanzania och har
som religiös aktör en trovärdighet som
ger projektet legitimitet.
Utvärderingar visar att projektet haft
god effekt. Sexuell och reproduktiv hälsa

och rättigheter som tidigare var ett kontroversiellt ämne är numer ett prioriterat arbetsfält inom Lutherska kyrkan i
Tanzania. Skolor rapporterar färre antal
tonårsgraviditeter och därmed lägre frånvaro.
Eleverna själva visar uppskattning för
ämnena som tagit upp inom projektet
och upplevdes som aktiva och delaktiga. Särskilt hos flickorna har det märkts
en bestående skillnad i deras sätt att föra
fram sina tankar och åsikter med större
självförtroende.
Det finns också indikationer på att projektet påverkat flickornas studiemotivation. I år hade fler flickor inom projektet
tillräckligt höga betyg för att fortsätta till
gymnasiet.
– Och vi har sett en social mobilisering. Unga går samman i ungdomsgrupper och lokalpolitiker engagerar sig för
att driva bland annat rättighetsfrågor.
Nu inleds en ny treårsperiod och planen är att projektet under 2018–2020 ska
utvidgas.
– Just nu sätter vi baseline som vi ska
mäta mot. Vi har behov av att mäta våra
resultat kvantitativt så att vi kan verifiera
våra resultat.
Magdalena Wernefeldt

Josephine Sundqvist tillsammans med LWFs president, Rev. Dr. Musa Panti Filibus
under hans delegationsresa till Tanzania		
Foto: Biskop Dr. Malasusa
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WWF-kampanj för Selous

En global namninsamling har dragit
igång för att skydda viltreservatet Selous.
WWF kräver krafttag från beslutsfattare
i Tanzania och i världen mot tjuvjakten.
Slakten på elefanter måste stoppas liksom
gruv-, gas- och oljeexploateringen. Läget
har försämrats radikalt sedan 1980-talet.
Antalet elefanter, spetsnoshörningar och
lejon har minskat kraftigt. Mot tjuvakten har man bara 300 parkvakter som arbetar i skift att sätta in. Svenska WWF
har bidragit med 13 drönare för övervakning. Området är stort som Danmark
och år 2014 satte Unesco upp Selous på
världsarvslistan. Trots att industriell utvinning är förbjudet i världsarvsområden
så efterlevs det inte i Selous. Där finns
uran- och guldgruvor i drift och koncessioner har gått till projekt som omfattar
75 procent av ytan. WWF:s mål var att
få Världsarvskommittén att försvåra industriell exploatering i världsarv på mötet i Krakow i somras. Det skulle sätta
press på Tanzanias regering att stoppa en
utveckling som skadar det unika ekosystemet och inte är långsiktigt hållbart säger Allan Carlsson, WWFs representant i
området.
WWF mars 2017

Kirknaes utställning
och DANTAN

Neema från Skulpturskolan

Jesper Kirknaes har just arrangerat en fotoutställning på Nationalmuseet i Dar.
Fotografierna är tagna från 1968 och
tio år framåt och ingick i en internationell utställning 1977. De har redan hunnit
bli historiska, särskilt i tätorter och städer
har det har hänt otroligt mycket på snart
50 år. Materialet kommer att förbli i museet.
Jesper har varit ordföranden i
DANTAN i många år. Sedan det senaste
projektet i Tanzania (Zanzibar) avslutades förra året lades föreningen ner i brist
på styrelse och intresse.

Josepine Sundqvist disputerat

Den 24 november 2017 disputerade
Josephine Sundqvist i Uppsala med sin
doktorsavhandling ”Beyond an instrumental approach to religion and development: Challenges for church-based
healthcare in Tanzania”.
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I slutet av juli
besökte Neema
Mjenga
från
skulpturskolan i
Bagamoyo mig i
Stockholm i samband med en resa
till Finland. Det
var kort framförhållning och semestertider men
vi gjorde ett program i sommarcaféet i Spånga
Prästgård. Neema
visade och sålde sitt hantverk, batik,
mindre träarbeten, smycken, tingatinga
m.m. – och gjorde en workshop i smyckestillverkning som hon tidigare gjort på
olika musikfestivaler i Finland. Vi hoppas Neema kan komma tillbaka under
våren och göra fler program och framförallt berätta om skulpturskolan och
konst i Tanzania. Neema besökte också
Just Africa och Afro art för att inspireras.
Smycken m.m. finns kvar hos mig, Karin
Sohlgren, för den som är intresserad!

Bokrelease:

Tingatinga på Just Africa

Professor Ignatius Swart från University
of Western Cape i Sydafrika presenterade
sin granskning av hennes sjuåriga arbete.
Josephins långa erfarenhet och djupa insikter i Tanzanias affärer återspeglas i
hennes 300-sidors avhandling. Josephine
är idag baserad i Arusha som representant för Svenska kyrkan i Tanzania.

är man nöjd med besökarantalet och konstaterar att intresset inte bara är från personer som känner till genren sedan tidigare, utan att en ny publik upptäcker den.
I första Antikrundan för säsongen i
svt1 var en ganska stor original Tinga
tingamålning från tidigt 70-tal med. Den
värderades till hela 200 000 kr. Det ingick även en liten film om Tingatinga.

Den 15 november till och med 9 januari var det utställning med konst från
Tingatingakollektivet i Dar es Salaam
i butiken Just Africa i Stockholm. Re
presentant för kollektivet i Sverige är
Marianne Nilsson Wallin. Under året har
det varit flera utställningar utspridda över
hela landet, bland annat i Svenska kyrkans lokaler.
Det är inte första gången som Just
Africa anordnar en utställning med
konst från Tanzania och det är andra
gången det är med material från just
Tingatingakollektivet. Från butikens sida

Två nya böcker på swahili och svenska Kuku Mdogo Mwekundu na Mbegu
ya Ngano – Den lilla röda hönan – och
Mamy Wata na Hayawani – Mamy Wata
och monstret. Jag ger ut böckerna genom
mitt förlag NDIO och gör program om
Mamy Wata, en afrikansk sjöjungfru som
på swahili kallas Mamba Mutu.
Karin Sohlgren,www.ndio.se

Köp kondomer

Under mars 2017 gick en krona per
RFSU-produkt som säljs på apoteket.se
till RFSU:s internationella arbete. Det
inriktas på att fler ska få tillgång till bra
preventivmedel, sexualupplysning och
säkra aborter. Då – i mars – gick barnvangsmarschen över hela Sverige för rätten att själv bestämma över sin kropp. Om
världens ledare på allvar prioriterar sexuella och reproduktiva rättigheter kommer
fler överleva sin graviditet och fattigdo-

men minska. Kondomen är det enda preventivmedlet som skyddar både mot könsjukdomar och oönskade graviditeter, så
till barnvangsmarschen hade RFSU tagit
fram en unik kondomförpackning för att
förtydliga vilken roll kondomen har.
RFSU mars 2017

Ulfnilsson

Enkönade äktenskap

Mark är en viktig resurs för kvinnor på
landsbygden. Av den kvinnliga arbetskraften arbetar 63 % i jordbruket, men
bara 19 % har tillgång på mark. Lagen
säger att män och kvinnor har lika rätt
att äga mark, men bland annat bland hos
Kuryas, som är ca 700 000 personer, til�låts inte kvinnor att äga mark. En äldre
kvinna som är änka eller blivit lämnad
av sin man kan emellertid gifta sig med
en yngre kvinna som redan har söner.
Traditionen kallas huskvinnor (nyumba
ntobbu) och det huvudsakliga syftet är
att skydda kvinnorna och deras arvsrätt.
Homosexuella förhållanden bland kvinnor används också som en strategi för
att få ett friare liv. Äktenskap mellan
kvinnor bidrar till minskad risk för våld
i hemmet, barnäktenskap och kvinnlig
könsstympning.
Sauda Luzze, FUF-bladet nr 1/17

Homosexualitet

Homosexualitet är olagligt i 38 av 54
länder i Afrika. Manlig homosexualitet
är olagligt i Tanzania och kan ge från 30
år till livstid i fängelse. Det finns ingen
lag mot kvinnlig homosexualitet på fastlandet men på Zanzibar och Pemba är
det förbjudet och kan ge upp till fem års
fängelse. De senaste åren har den homofientliga retoriken skruvats upp i landet.
Män har gripits och förts till sjukhus för
anala undersökningar för att slå fast deras homosexualitet. Några jurister från
organisationen Initiative for Strategic
Litigation in Africa (ISLA) från andra
afrikanska länder kom till Tanzania för
att undersöka homosexuellas rättigheter. De samarbetade med en tanzanisk
NGO med fokus på sexuellas rättigheter, Community Health and Education
Services and Advocacy (Chesa). De
skulle ha ett möte på ett hotell i Dar es
Salaam men blev häktade av polis. De utländska juristerna släpptes men deltagarna från Chesa fängslades utan rättegång.
Internationella frivilligorganisationer som
arbetar med frågorna motarbetas och regeringen har sagt att de är beredda att förlora biståndspengar för att kunna fortsätta
att bekämpa homosexualitet.
TT–AFP–BST

Ord som inte finns i ordboken
Många gånger har jag blivit lurad d.v.s. nimedanganywa, och sett det som en kursavgift. När jag blivit bedragen har det gjorts av en person som jag haft en något sånär
relation till. Min gode vän har blivit – inte en tjuv eller gangster utan en ”tapeli”.
Ordet tapeli, som inte finns i ordboken, kan ha sitt ursprung i franskan där verbet
taper på slang betyder att låna från eller bedra. Personen är en tapeur som förrädiskt
närmar sig sitt offer med resultatet att man förstår att det man lånat ut aldrig kommer
tillbaka. En tapeur är hyfsat välklädd, med vacker yta och falsk insida, likt det franska uttrycket tape à l’oeil – en ögontjänare.
Då är man en tapeli/lånare/snyltare, som i franskan kan sägas taper sur le ventre a quelqu’un, d.v.s. att behandla någon som om man vore familjär. En tapeli är
”feki” och man säger på franska tu peux te taper vilket är en varning – inte bra,
räkna inte med honom. Vi vet att fransktalande belgare kom till Kongo, Rwanda
och Burundi under kolonial tid. Kongolesiska musiker spreds från flodområdet vid
Kongo Brazzaville, Centralafrikanska republiken, och Kinshasa utöver Kongo mot
Tanganyika. Och de sjöng på lingala. På lingala kallas en tapeli för tapelee och eftersom språkgränserna är öppna, speciellt öppna för slang och fula ord, kom tapelee
in i tanzanisk swahili.
Grammatiken är enkel. Klass 5/6 innehåller frukt, egenskaper, nya yrken och sysselsättningar, som ”i princip” hanteras som levande varelser i klass 1/2 med m/wa-.
Således som substantiv tapeli/matapeli och verb ku-tapeli. Så säger man till slut:
”Bwana huyu amenitapeli vibaya mno. Pesa zote zimeshapotea…” Utapeli – mbaya.
(”Den där personen har lurat mig verkligt illa. Alla pengar har försvunnit…” Lånare
är dåliga.)

Ord och dess historia

När britterna tog över Tyska Östafrika efter första världskriget ändrades inte namnet förrän år 1920 då området blev ett förvaltarskapsområde under Nationernas
Förbund. Något nytt användbart förslag kom dock inte fram. Namnet Selousia efter
F C Selous – mannen som gav sitt namn till Selous Game Reserve, (se kommande
krönika), hade föreslagits och dumpats. Sir Harry Johnston, som var språkforskare i
bantu och semibantu, hade föreslagit Zangia, som tänktes vara en länk mellan fosterföräldern ”Zanzibar” och fastlandet. Det ogillades också. Så blev det Tanganyika.
Vid en här tiden fick Brittiska Östafrika namnet Kenya (1923), allt efter det lokala
namnet på berget. Se min bok ”Swahili: en släktkrönika”.
Men varför Tanganyika? Den populära tolkningen är ordet tanga = segel och nyika är ett obebott område med högt gräs och buskar. Så kopplas Tanga och nyika
samman och blir Tanganyika. Det låter ju ganska troligt. Men: För några år sedan
fick jag en alternativ förklaring av indiskt ursprung. Ordet Tanganyika låter som det
tamilska ordet Thanga neekka – området där man hämtar guld, som förekommer i
västra Tanzania. Det är mycket sannolikt att indier tidigt seglade med sina ”dhows”,
skutor – båttermerna varierar – till och från Östafrika halvårsvis och destinationen
kallades just Thanga Neeka. Det är ju vanligt att främlingar ger främmande land eller språk ett namn efter vad de tycker passar t.e.x arabernas Zanzibar (De svartas
kust) på 1300-talet istället för nyamwezinamnet Languja och det moderna Unguja.
Lokalbefolkningen kallade inte sin moderjord för Tanga–nyika. De sade nog ”nchi
hii ni nyumbani” (Det här landet är vårt hem). Att Tanzania har varit guldleverantör
är känt men vad som inte är så känt är att landet är Afrikas tredje största guldexportör.
Någon dokumentation t.ex. protokoll saknas när det gäller namnfrågan. Mina logiska resonemang duger gott tills andra kommer fram och kastar omkull mina resonemang. Välkomna!
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Afrikanska möten del 3
Här är ett utdrag ur Sten Rylanders senaste bok, kapitel 5 om Tanzania, som
fått en särskild plats i hans hjärta. Rylander har varit ambassadör i flera
afrikanska länder och har mångårig erfarenhet av Afrika. Hans tidigare bok
Afrika vänder behandlar utveckling, politik och ekonomi. Denna bok är om
mera personliga minnen och möten med människor.
I detta avsnitt om Benjamin Mkapa.
Benjamin Mkapas tillträde som president i Tanzania 1995, liksom mitt eget tillträde som svensk ambassadör i Tanzania
1998, ägde rum då en ny tid randades och
då nya samarbetsförutsättningar utvecklades. Man hade börjat inse att hård givar
styrning i kombination med ett extremt
biståndsberoende inte skapade några
goda förutsättningar för en positiv utveckling. Länderna själva måste ta an
svar för sin egen utveckling, inklusive
budgeten, och återta kontrollen över planering
och verkställ
ande av en ansvarsfull politik. Givarstyrningen
skulle ersättas av ett modernt partnerskap med samarbetslandet
självt i förarsätet. Tanzania anammade snabbt de nya signalerna och var under Mkapas presidentperiod en ledande kraft
i den omställning som ägde rum under denna tid. Sverige var
på motsvarande sätt en ledande kraft inom givarsamfundet i
utvecklandet av den nya partnerskapspolitiken. Det nya tänkesättet kom sedan att cementeras i den så kallade Parisagendan,
som togs fram inom armen för OECD i samverkan med tongivande samarbetsländer.
Det kändes positivt och hoppfullt att ta sig an den nya
stationeringen i Dar es Salaam. Optimism och framåtanda har
alltid varit viktiga drivkrafter för min egen del. Men denna
gång var denna känsla särskilt speciell. Min ingång när det gäller den personliga relationen med Benjamin Mkapa var lyckosam. Jag hade träffat honom vid ett par tillfällen tidigare under
80-talet under hans långa tid som Tanzanias utrikesminister. Jag
kunde påminna honom om att förra gången vi träffades var vi
båda helt utan kläder. Det var i bastun på det finska residenset
där Mkapa under Kari Karankos tid som Finlands ambassadör
vid mitten av 80-talet ofta var en gäst. Mkapa är bastufanatiker
och har, trots den tanzaniska värmen, egen bastu i såväl bostaden i Dar es Salaam som i hembyn Masasi i söder nära Mtwara.
Ett par andra omständigheter underlättade mitt samarbete
med Mkapa. En var att min bästa vän i Tanzania Walter Bgoya,
var en av presidentens förtrogna. Walter var bokförläggare och
publicist som under många år hade samarbetat med Hammar
skjöldfonden i Uppsala och med min mentor Sven Hamrell,
fondens chef. Walter hade varit en nära rådgivare i positioner
ingen inför presidentvalet och ingick nu i Mkapas så kallade
kitchen cabinet, det vill säga presidentens privata rådgivare.
Han ville inte ha någon egen formell roll i den nya regeringen
utan var nöjd med att kunna fortsätta utöva inflytande genom
att, när så erfordrades, säga nödvändiga sanningar till Mkapa.
Walter Bgoya var under hela min tid i Tanzania en viktig samtalspartner för mig och en av ingångarna för att vid behov nå
fram till presidenten.
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En annan och för min del litet tursam omständighet var att det
tidigt under min ambassadörstid blev aktuellt med ett officiellt
besök av Benjamin Mkapa i Sverige. Det ägde rum i september
1999 och kom att bli mycket framgångsrikt. Året innan hade
Mkapa besökt de övriga nordiska länderna men Sverige hade då
inte kunnat ta emot på grund av valen i september. Jag arbetade
nära presidenten och hans stab när det gällde uppläggningen av
besöket och kom med egna förslag om offentliga anföranden
som han skulle kunna hålla i sammanhanget. Detta välkomnades och Mkapa kunde hålla tre uppmärksammade anföranden
under besöket: vid Uppsala universitet om fred och konfliktlösning i Afrika (”Peace-making and Conflict Resolution in
Africa”), vid Ulvsunda slott om den nya partnerskapspolitiken
inom det inter
nationella utvecklingssamarbetet (”Making
Partnerships Work on the Ground”) och på Sveriges exportråd om nödvändigheten att komplettera biståndet med handel
och ökade kommersiella samarbetsansträngningar (”Focus on
Tanzania”).

Här ses Berit och jag med Benjamin och Anna Mkapa utanför
Uppsala universitet tillsammans med vår son Johan, hans fru
Olga och barnen Paola och Daniel
Som svensk ambassadör vid officiella besök på denna nivå
har man en viktig roll som eskort och ledsagare som bidrar till
att man kommer nära presidenten. Man är attacherad till presidenten och står vid hans sida under hela besöket. Man åker
i hans bil och förbereder och introducerar honom vid de olika

programpunkterna. Motsvarande gällde för min fru Berit, som
var attacherad till Anna Mkapa och som åtföljde henne vid det
delvis separata programmet. Vi bodde med presidentparet och
hans delegation om cirka 20 personer på Haga slott, som vid
den tiden huserade besökande statschefer och liknande. Vi var
denna gång rutinerade eftersom det var tredje gången som vi
bodde på Haga slott tillsammans med en besökande statschef
från Afrika. Vi hade tidigare varit attacherade till Botswanas
president Quett Masire vid besök 1983 och Namibias president
Sam Nujoma 1992.
Sverige är bra på att ta emot besökande statschefer och utövar ett fint värdskap. En detalj som särskilt har noterats av de
tre statschefer som vi har ledsagat handlar om transportfunktionen. Det gjorde ett djupt intryck på de besökande gästerna att
se och uppleva hur vi helt tyst och utan skrikande sirener kunde
lotsa presidentkaravanen med 10–15 bilar genom Stockholms
trafiken med hjälp av 10–12 motorcykelpoliser, som mycket effektivt en kort stund spärrade av trafiken för att låta oss passera.
För Sam Nujoma var det särskilt viktigt att få uppleva detta.
Inledningsvis efter självständigheten i Namibia hade man där
infört ett hårdfört system där presidenten transporterades i hög
fart med fulla sirener och där man inte drog sig för att tvinga
ned folk i dikena om nödvändigt. Det var ett sant nöje att få
säga till Nujoma att ”så här kan man också göra!” Vi hade tidigare, vid statsminister Ingvar Carlssons officiella besök i
Windhoek i mars 1995, fått visa att vi tycker att detta är viktigt.
Carlsson undanbad sig sirener och andra överdrivna säkerhetsarrangemang under detta besök. Det ska tilläggas att Namibia
numera tillämpar en mer modest och ansvarsfull ordning, kanske under visst inflytande från oss.
Dialogen mellan Benjamin Mkapa och mig handlade för det
mesta om bistånd, handel och utveckling. Sverige var en stor
bilateral biståndsgivare och en ledande aktör i det internationella givarsamfundet. Det handlade mycket om att komma bort
ifrån det gamla destruktiva biståndsberoendet och att uppmuntra och stödja Tanzania att återta initiativet inom ramen för den
nya partnerskapspolitiken som höll på att växa fram. Men det
förekom också att svårare och mer känsliga frågor kom upp på
denna nivå och jag ska ge tre konkreta exempel på det, exempel
som också visar att vi kan spela en positiv roll under förutsättning att kontakter finns som möjliggör en förtroendefull dialog.
Det första handlar om Zanzibar och det mycket spända läge
som uppstod inför och under valen i början av år 2000. Det
handlade om det komplicerade och historiskt betingade sambandet mellan fastlandet och Zanzibar, samarbetet mellan regeringspartiet Chama Cha Mapinduzi (CCM) och oppositionen
inom Civic United Front (CUF) som hade starkt stöd på öarna och det demokratiska underskott som hade byggts upp
på Zanzibar under president Salmin Amours tid vid makten.
CCM och även Mkapa misslyckades med att försöka bana
väg för ett någor
lunda harmoniskt val. Demonstrationer och
valmanifestationer möttes med hotfullt maktspråk. Polis och
militär kallades in och det hela gick överstyr. Minst 25 personer
sköts ihjäl vid en demonstration på ön Pemba, en oerhört tragisk händelse i det fredliga Tanzanias historia. Flera tusen flyktingar lämnade Zanzibar och tog sig till Kenya för att där tas
om hand vid FN-stödda flyktingläger, även detta något oerhört
för Tanzania som under många decennier gjort sig känt som generös mottagare av internationella flyktingar.
Sverige hade just tagit över ordförandeskapet inom EU och
vi blev därmed direkt ansvariga för att hantera situationen. EU

gick ut med ett starkt fördömande. Vidare hölls en presskonferens i det svenska residenset med Gun-Britt Andersson, då
statssekreterare på UD som råkade vara på besök i landet vid
detta tillfälle – men också en gammal vän till Tanzania sedan
många år tillbaka. Gun-Britts framträdande var starkt och gjorde ett stort avtryck. Hon frågade sig hur detta kunde hända i det
fredliga Tanzania; det här var något som vi och andra nära vänner till landet inte kunde känna igen.
Kort tid efteråt sökte vi kontakt med president Mkapa för att
försöka föra en dialog om den fortsatta händelseutvecklingen.
EU ville man helst inte ha att göra med på denna nivå eftersom EU aldrig har stått högt i kurs i Tanzania som föredrar andra och helst bilaterala kontakter. Men en nordisk konstellation
gick bra. Tillsammans med mina nordiska kollegor fick jag träffa Mkapa i State House. I denna krets av nära vänner kunde han
känna sig trygg. Det var uppenbart att han var mycket olycklig
över vad som hade inträffat och att man nu sökte konstruktiva
utvägar. Vi rådde Mkapa att sluta upp med maktspråken och den
tuffa jargongen för att istället inleda en dialog och förhandlingar
med oppositionen. Förutsättningarna för det hade ju förbättrats
i och med att den impopuläre Salmin Amour hade avgått som
president för Zanzibar till förmån för Amani Karume, som hade
en helt annan samarbetsinriktad framtoning och som dessutom
stod nära Mkapa. Råden föll i god jord och en förhandlingsprocess inleddes under benämningen Mwafaka (överenskommelse)
och fick redan från början ett starkt finansiellt stöd från svenska ambassaden men även från andra nordiska länder och andra givare, inklusive EU. Processen pågick under flera år men
har varit positiv och har lett fram till avsett resultat. Det politiska läget på Zanzibar har normaliserats och öarna styrs nu av
en samlingsregering under ledning av en CCM-vald president
och av CUF:s starke man Sharif Hamad i egenskap av Chief
Secretary7. Hur det blir i framtiden återstår att se. Förhållandet
mellan fastlandet och Zanzibar är en stor fråga som nu disku
teras inom ramen för en pågående konstitutionell process. En
ny konstitution förutses vara på plats år 2016.
Det andra exemplet handlar om hiv/aids som under min tjänst
göringsperiod 1998–2003 var en stor fråga i Afrika och i det bilaterala utvecklingssamarbetet med Tanzania. Under denna tid
var hiv/aids på stark tillväxt i hela södra Afrika. Det var också
då som Sydafrikas president Thabo Mbeki gjorde sitt allvarliga och historiska misstag genom att hamna i händerna på hiv/
aids-förnekare, något som kunde korrigeras till ett mycket högt
pris genom ett starkt och rådigt ingripande av Nelson Mandela
i samverkan med många andra 2002–2003. För svensk del var
hiv/aids en fråga som gavs högsta tänkbara prioritet och starka
bilaterala och regionala åtgärder sattes in inom ramen för det
pågående utvecklingssamarbetet. Ambassaden i Dar es Salaam
var först i Afrika med att ta fram en genomarbetad policy och
ett samlat program som skulle genomsyra varje sektor i det
bilaterala utvecklingsprogrammet. Ett regionalt team byggdes
upp av Sida med bas vid ambassaden i Luska, senare i samverkan också med Norad, för att understödja de bilaterala insatserna. Sverige var en mycket stark aktör inom detta område och
gav också avsevärt stöd till multilaterala insatser genom bland
annat FN, UNAIDS och WHO. Det kändes bra för oss på fältet
att ha stark uppbackning hemifrån när vi drev hiv/aids-frågorna
i förhållande till våra samarbetspartner.
7) Chief Secretary leder Zanzibars regering och står närmast under presidenten.
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Utbildning av Doulas
Mambo ViewPoint är inte bara en turistanläggning utan också
en lokal utvecklingsmotor för byarna i Usambarabergen genom
att starta en rad lokala projekt för att utveckla och stödja människorna som bor runt anläggningen. Man började med vattenoch sanitetsanläggningar och guideutbildningar följt av småskaliga jordbruksprojekt, cirkusskola för barn och mycket annat.
Sedan ett par år har man också jobbat med hälsoprojekt
som innebär utbildning av Village Health Workers (VHW),
Traditional Birth Attendants (TBA) och Doulas. Doula betyder ”hjälpare”. Detta betyder att en Doula hjälper den havande
kvinnan att gå till sjukstugan och vara tillsammans med henne
för att stödja och hjälpa under hela graviditetsprocessen. Hon
ska också hjälpa den nyblivna mamman och det nyfödda barnet på hemmaplan. En TBA och en Doula är dock formellt inte
tillåtna att assistera en hemmafödsel utan modern ska föda i
sjukstugan där det finns en barnmorska. I nödsituationer kan de
emellertid vara mycket viktiga.
Utbildningsprogrammet på MamboViewPoint har hittills
omfattat cirka 60 Doulas, ett tjugotal TBA och 3 barnmorskor.
Genom donationer har man kunnat köpa in en docka med vilken kvinnorna kan träna en förlossning. Ett utbildningspaket
med böcker och bilder på swahili som illustrerar och förklarar
har utvecklats. Efter utbildningen får kvinnorna med sig en väska med nödvändig utrustning som t.ex. ett tvättbart underlägg,
ett förkläde, tvål, nagelborste, handduk, handskar för att skydda
sig mot hiv, rakhyvel, en babymössa och en sollampa.
Ett problem som kvinnorna lyft är att männen aldrig deltar i
barnafödandet och ibland också förhindrar modern att uppsöka
sjukstugan. Därför försöker Doulas nu att även engagera männen genom olika aktiviteter.
För mer information: www.mamboviewpoint.org
www.facebook.com/mamboviewpoint
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