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ORDFÖRANDEN

Framför er har ni ett färskt num-
mer av Habari. På årsmötet den 
17 april 2018, då Svetan firade 
sitt 50 års jubileum, berättade Eva 
löfgren om Habaris historia. 

lars Ekengren berättade om hur 
Svetan bildades 1968. På den ti-
den var många svenskar bistånds-
arbetare i Tanzania, både som 
Sidaexperter och Fredskårister/
volontärer. När de kom tillbaka 
till Sverige fanns behov av en 
förening där de kunde utbyta erfa-
renheter, skapa forum för att bibe-
hålla kontakten med Tanzania och 
läsa om aktuella händelser i landet 
genom en medlemstidskrift.

Även idag bor och arbetar många 
svenskar i Tanzania, nuförtiden 
mer som konsulter, företagare i 
joint ventures, forskare eller som 
volontärer. I Sverige finns också 
en tanzanisk diaspora och Svetan 
riktar sig till dessa kretsar med 
förhoppningen att skapa nätverk, 
utbyta erfarenheter och fungera 
som ett socialt forum för svenskar 
och tanzanier. Svetan bör och kan 
öka medlemsantalet och rekrytera 
fler, inte minst den yngre genera-
tionen, genom att ordna fester, 
seminarier, modevisningar, konst-
utställningar, studiecirklar och 
skapa kontakter med andra fören-
ingar både i Sverige och Tanzania. 
Varje medlem kan också bidra till 
medlemsrekryteringen genom att 
sprida information om Svetan 
till vänner och bekanta, både i 
Tanzania och Sverige. 

Habariredaktionen vill gärna 
ha förslag till bidrag till höstens 
jubileumsnummer. Som nyvald 
ordförande är det min ambition 
att styrelsen ska arbeta med att 
främja meningsfulla aktiviteter 
och samtidigt ge fortsatt stöd till 
Tumainiprojektet i Bukoba. 

 Harriet Rehn
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Kilimanjaro Our Pride

övernattningsplåtskjulen som Kilimanjaro 
Mountain Club byggt och underhöll ersat-
tes av norska ”hytter” och turismen tog 
fart. År 1989 fick Kilimanjaro status som 
en world Heritage Site.

 Lars Asker

Mount Kilimanjaro: Our Pride
Bartholomew Meena
E&D Vision Publishing
Dar es Salaam 2115

Kilimankyaroo - Det skinande berget 
Kilimakyaru – kilema=svårt, kyaro=resa,
    dvs Det svåra berget att bestiga
Kilema Jeu - Vårt högsta berg
Kipoo – Dubbla toppar
oldonyo oibor - Det vita berget, masai
Kayolaa 
Kilimanscharos 

Det finns många bergstop-
par i världen som är högre än 
Kilimanjaro men berget är unikt 
på det sättet att det inte är en topp 
bland andra i en bergskedja utan 
står ensamt och reser sig nästan 
5000 meter över den omgivande 
savannen.

Redan 1921 avsattes de högre 
delarna av berget som skogsreser-
vat. År 1973 bildades Kilimanjaro 
National Park, KiNaPa. De enkla 

Denna bok eller snarare häfte i liggande 
a4, eftersom den är bara på 76 sidor är 
en färggrann hyllnig till Kilimanjaro och 
ett upprop om att skydda berget. Boken 
skrevs på swahili och har översatts till 
engelska. i samband med det har Elieshi 
leema, som är känd av många av Habaris 
läsare, gjort en redigering (som kunde 
gjorts grundligare).

Boken vänder sig i första hand till skole-
lever på högstadiet och i sekundärskolor. 
i rutor finns frågor att fundera över och 
diskutera. Det är gott om färgbilder, kartor 
och diagram.

i fem kapitel behandlas bildandet av 
Kilimanjaro, vad berget ger i form av 
växlighet och vatten, dess befolkning och 
kultur, skydd av skogen och att berget 
måste skyddas. Huvuddelen behandlar 
minskningen av bergets glaciärer och dess 
orsaker.

Minskningen av glaciärerna på Kiliman-
jaro har pågått länge, sedan 1912 med ca 
1% per år i likhet med andra glaciärer runt 
om i världen. Under 90-talet ökades av-
smältningen till 2,5% och har sedan yter-
ligare accelererats. 

lonnie och Ellen Thompson från The 
Bryd Polar Research Center vid ohio State 
University har följt utvecklingen. År 2000 
borrade de upp sex borrkärnor från gla-
ciärerna runt Mawenzikratern. i borrkär-
norna kunde de följa klimatförändringar 
de senaste 11700 åren. Tretton år senare 
var 90 % av glaciärerna år 2000 borta och 
platserna för två av de sex borrkärnorna 
helt isfria. 

För forskningen är det som ett arkiv för-
svunnit och för befolkningen på berget 
förvärras vattenförsörjningen, framförallt 
under torrtiden då glaciärerna fungerar 
som reservkällor och ger ifrån sig som 
mest vatten.

i slutet av november i år var det ex-
tremt varmt i arktis så det ser ut som om 
Kilimanjaros glaciärer snart är borta.

Bland chaggafolket på Kilimajaro fö-
rekom fler namn såsom Guds berg, 
Vattenberget, Det skinande eller vita 
berget, Det svåra berget att bestiga, Vårt 
berg. Bland karavanfolk var det känt som 
Karavanberget eftersom det syntes och var 
riktmärke under många dagsmarscher.

Några kända namn på Kilimanjaro, de 
fyra första olika chaggadialekter:

Afrikas högsta berg, Kilimanjaro reser sig i ensamt majestät nästa 
5000 meter över den omgivande savannen. Glaciärerna, som enligt 
expertisen i London inte kunde finnas där när rapporter om snö och 
is nådde London år 1848, kommer snart att vara borta.
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Montessori Training Center i Moshi be-
driver utbildning för montessoriförskol-
lärare sedan 1992 och har utbildat ca 700 
montessoriförskolelärare. De är verk-
samma över hela Tanzania men flest finns 
i byarna på Kilimanjaros sluttning. Här i 
norra Tanzania finns lutherska kyrkans 
norra stift som rekommenderat varje för-
samling att starta en montessoriförskola. 
Montessori Training Center är en del av 
den lutherska kommuniteten Ushirika wa 
Neemas (Nådens gemenskap) verksam-
het. 

Ushirika wa Neema
Men hur började allt? År 1979 startade 
kommuniteten Ushirika wa Neema med 
kvinnor som ville använda sina liv till att 
verka för de som behöver ett stöd i samhäl-
let. Nu är de en grupp på ca 75 kvinnor, 
diakoner, många välutbildade och med ar-
beten ute i samhället. alla inkomster delas 
med alla. Kommuniteten äger också land 
där de odlar sin föda. De är till stor del 
självförsörjande på majs mm samt genom 
att de dessutom har kor, grisar, höns med 

flera djur. År 1979 ville en av dessa kvin-
nor utbilda sig till förskollärare och starta 
förskola på området. Hon går en montesso-
riutbildning i Dar es Salaam, åker hem och 
startar en montessoriförskola. Först kom-
mer barnen barfota och med sår på fötter-
na. lärarna tar då hand om barnens fysiska 
hälsa samtidigt med förskolearbetet. Nu 25 
år senare är det ett helt annat samhälle, bar-
nen kommer i skoluniform och med skor 
och strumpor, ryggsäck på ryggen och med 
självförtroende. Så kan förskolor bidra till 
att förändra samhällen. Jag tror att det är 
likadant med skolor – de kan bidra till ett 
bättre samhälle för människor. Just så som 
Maria Montessori såg då hon startade sin 
förskola i Casa dei Bambini 1906. Maria 
visade barnen hur man odlade blommor 
i krukor och så småningom kom det upp 
blomkrukor i de enkla lägenhetsfönstren 
runt hennes förskola.

Åter till Syster lydia, Joyce och Junicy, 
de tre lärarna. innan de kom till Sverige 
läser de två montessoriböcker var vilka de 
sedan redovisar muntligt i ett litteraturse-
minarium. i skrift lämnar de en utförlig 

redovisning där de också lyfter fram vad 
som kan appliceras på deras egen skola. 
Deras kommentar i slutet av seminariet är 
att denna uppgift hjälpt dem på många sätt 
inte bara att förstå montessoripedagogiken 
bättre men de har också lärt sig engelska, 
om samhällsfunktioner och mycket annat. 
Maria Montessori berättar ju i sina böcker 
om hur barnets växande hänger ihop med 
det omgivande samhället.

Under några inledande dagar får lärarna 
tillfälle att träffa vänner som besökt dem 
i Moshi och även se en vanlig svensk 
förskola, vilken imponerar stort. En ef-
termiddag ger vi oss ut i riktig skog med 
en stig upp på ett berg. Där har vi utsikt 
över Östersjön bakom några öar och vi ser 
segelbåtar glida förbi. Junicy, Joyce och 
Sr lydia är till sig av glädje att upptäcka 
hur vi kunde gå i obanad terräng (som jag 
kände väl) och äta blåbär.

Norrköpings Montessoriförskola
Norrköpings Montessoriförskola är må-
let för första veckans studiebesök. En 
stor skola med två parallella förskole-
klasser är inrymd i ett före detta sjuk-
hus. Montessoriskolan är kommunal. Väl 
framme är bara byggnaden så impone-
rande, stor och pampig. Vi går in och träf-
far rektor Karin Jansson Bredin som har 
gjort ett välordnat schema för oss så att 
vi kan besöka alla klasser. Under fyra da-
gar ser vi många pedagogiska finesser och 
hur mycket material som helst. lärarna 
får massor av idéer att realisera på hem-
maplan. Men det som är mest slående är 
alla nyfikna barn och pedagoger som stäl-
ler frågor till besökarna och som vill veta 
hur det är i landet Tanzania. Junicy, Joyce 
och Sr lydia får också möjlighet att berätta 
om vad de gör och om sin skola Neema 
Montessori Primary School.

Rydbo Friskola i Åkersberga
andra veckans studiebesök går till Rydbo 
Friskola i Åkersberga. En betydligt mindre 
skola ca 80 barn. Rektor ingela Gardner 
står på trappan och tar emot oss. Vi har 
tidigare mötts i Tanzania där hon bland 
annat besökt Neema Montessori Primary 
Schools byggnader. i Rydbo får vi ta del 
av syslöjd och träslöjd som vårt första be-
sök. Vilken lyx med allt material och så 

Montessoripedagogik i grundskolan?
Syster Lydia, Joyce och Junicy är i Sverige för tre veckors studiebesök i 
två montessoriskolor. I Tanzania är Montessorimetoden väl känd som en 
framgångsrik pedagogik för förskolan men är ännu inte implementerad i 
grundskolan. Föräldrar som haft sina barn i Montessoriförskola har bett 
att en montessorigrundskola ska starta i staden Moshi.
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få barn. De tanzaniska lärarnas ögon är 
stora av förvåning. i Rydbo Friskola tar vi 
del av undervisning i F, 1, 2 och 3. Vid ett 
tillfälle berättar de tanzaniska lärarna om 
sig själva, sin skola och sitt land för en 
större grupp barn. lärarna får också vid 
flera tillfällen möjlighet att samtala med 
lärarna på skolan. Det sista besöket är att 
följa med förskoleklassen ut i skogen och 
samla löv med olika färg. Dessutom råkade 
det vara lite duggregn – det blev en ögon-
öppnare för hur man kan använda naturen 
som läromedel. När vi lämnar Rydbo fri-
skola säger Joyce ” in this school is real 
love! The way they take care of the child-
ren and solve problems is so full of love. 
i am amazed!”

Montessori School i Moshi
Neema Montessori Primary School i 
Moshi startar januari 2015 med 32 barn. 
En av lärarna är montessoriförskollärare 
och den andra är utbildad tanzansk lärare 
med montessoripedgogik som påbyggnad. 
Under de fem första veckorna ges lärarna 
viss handledning av mig som var med i 
klassrummet större delen av tiden. Det 
blev många pedagogiska diskussioner. 
Skolan fortsatte med två klasser, 58 barn, 
under 2016 och även med handledning un-
der flera veckor. Under detta år kom även 
Sr lydia som utbildad lärare. Tanken är att 
kunna bygga ut ett klassrum i taget så som 
man tidigare gjort i Tanzania när man star-
tat nya skolor. Men under 2016 kommer 
det propåer från de lokala myndigheterna 
att alla privata skolor skall vara fullt upp-
byggda innan de får sin registrering och 
tillåtelse att bedriva undervisning. Detta 
innebär att Ushirika wa Neema som äger 
marken där skolan är byggd, måste hitta 
ca 4 milj. svenska kronor för att bygga 75 
procent av en fullständig skola med åtta 
klassrum, bibliotek, matsal, multipurpose 
hall, kök, administrationsblock samt iord-
ningställa mark för lekytor och fotboll. Till 
saken hör också att byggnaden ska byggas 
i två våningar eftersom det inte finns så 
mycket mark. Två våningar i denna del av 

världen betyder rejäla förstärkningar efter-
som det är ett jordskalvsdrabbat område. 
MEN när väl skolan är på plats så kom-
mer den att fungera som en modellskola 
för andra. Barnen som gick i skolan och nu 
går i andra skolor frågar varje dag ”När får 
vi börja i vår egen skola igen?”. De tycker 
att barnen i de andra skolorna inte visar 
respekt för varandra. Dessutom tycker 
föräldrarna att de får betala alldeles för 
mycket pengar i avgift i jämförelse med 
Neema Montessori Primary Sch. Där drivs 
skolan inte med vinstsyfte utan som ett 
samhällsprojekt av diakonerna i Ushirika 
wa Neema.

Sigthseeing i Stockholm
Förutom studiebesök i skolor hinner vi 
också med att se lite av Stockholm ge-
nom promenad från Östra station till 
Gamla stan, Slottet och den smalaste 
gränden ner till tunnelbanan. Åka tunnel-
bana är spännande och nytt. Vi tar oss till 
Naturhistoriska museet och utställningen 
om Människan. Vi ser också dinosauriemo-
deller samt stora elefantskelett. Hur kom 
de hit undrar Syster lydia. Men alla små 
insekts och fjärilssamling imponerar också. 
Plötsligt står också linne där i en monter 
iklädd sin röda kostymering. Honom har 
vi mött även i Humlegården. 

Mission i Kina och Palestinafilm
En kväll i Åkersberga är vi bjudna på mid-
dag hos Mick och Magnus lidbeck. Efter 
en god nästan tanzansk middag bjuds vi på 
bildspel om Kina. Mick berättar på en en-
kel och lagom snabb engelska om sina och 
Magnus upplevelser av kyrkan i Kina och i 
synnerhet i de trakter där Micks farfar för 
länge sen var missionär. Joyce, Junicy och 
Syster lydia lyssnar spänt och är oerhört 
intresserade. En annan kväll får vi tillfälle 
att möta två palestinska konstnärer och de-
ras filmer samt deras berättelser. 

Samlade intryck
Junicy, Joyce och Syster lydia berättar vad 
de lärt sig i sin summering. 

Vi har lärt oss många saker såsom: 
• Hur vi kan ta hand om vår miljö, 
återvinning av flaskor och burkar som ger 
dig pengar, att fostra elever för att hålla 
miljön ren och varför.
• Olika typer av spel och gymnastik, 
musik och en aktiv lekplats
• Nya typer av material som vi inte har i 
Tanzania och hur man ska använda dom.
• Hur olika växter gror och växer
• Vi lärde oss om Israels och Palestinas 
historia
• Hur man kan iordningställa en lekplats 
för barnen med enkla material
• Svenskar är nyfikna, har kärlek och 
gästfrihet
• Hur man kan ta hand om gamla saker 
så att nya generationer får ta del av det 
gamla
• Hur man tar hand om olika djur såsom 
fåglar, sköldpaddor och fiskar
• Kristenhetens historia i Kina
• Hur vi kan vara kreativa i att leta efter 
och finna nya sätt och nya material som 
gör att barnen förstår bra
• Hur man kan ha en skola utan käpp och 
straff
• Att lyssna till barnens tankar och 
åsikter och respektera deras känslor, ge 
dem sanningen om allt och låta dem ha 
första prioritet.

lärarna åker hem med en mission att 
skapa en skola i Maria Montessori anda! 
När det är 25årsjubileum av montesso-
riförskollärarutbildningen så kommer in 
insamling att göras till Neema Montessori 
Primary School. För det enda som fattas 
för att dessa lärare ska kunna leverera en 
skola med montessoripedagogik är medel 
för att bygga skolan. När den är byggd är 
den självbärande.
 

Kerstin Forsberg
Föreningen Ushirika, www.ushirka.se 

kerstin@ushirika.se

Montessoripedagogik i grundskolan?

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

Kunskap  Erfarenhet  Specialpriser (Raptim)

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

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

Tranås resebyrå - trygghet och kvalitet sedan 1979

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

Resor till Tanzania och Zanzibar
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Projektet började ta form 2010, då man 
ville uppmärksamma funktionsvarierades 
behov. initiativtagare till projektet var en 
kvinnogrupp vid namn Nguna. De var 
den avgörande lokala kraften som fick 
projektet i rullning. Några år senare, 2014, 
då grogrunden för projektet lagts genom 
lokala kvinnogruppers engagemang, 
hade idén att bygga en anpassad skola 
fötts. Via politiskt stöd tilldelades man 
ett område där skolbygget kunde ta sin 
början. Projektets övergripande mål är att 
synliggöra mentalt funktionsvarierade och 
befästa deras rättigheter, genom att erbjuda 
dem en trygg start i livet samt förmåga att 

bidra till samhället. Skolan som nu byggs 
upp i Singida riktar sig alltså särskilt 
till barn och ungdomar med mentala 
funktionsvariationer. 

Ny kompetens  nya möjligheter
Projektet har uppstått som en följd av och 
ett svar på samhälleliga värderingar som 
försvårar tillvaron för funktionsvarierade 
individer, i synnerhet barn. Dessa föreställ-
ningar föranleder att familjer och släktingar 
skäms över sina barn, varpå de negligerar 
och gömmer undan dem. Bildandet av en 
föräldraförening har varit av stor betydel-
se för projektets lokala genomslagskraft. 
Flera av föräldraföreningens medlemmar, 
som själva har funktionsvarierade barn, 
kan bekräfta dessa tendenser. ”De hanterar 
dessa barn som om de inte finns”, förklarar 
en av papporna. ”om man i dessa familjer 
exempelvis köpt saker till barnen, så får 
det funktionsvarierade barnet inget. Han 
eller hon får vara utan. När familjen ska 
äta får samma barn inte heller sitta med 
de hålls för sig själva i ett annat rum, eller 
liknande. De får ingen chans att utvecklas 
eller interagera med andra.” 

En viktig del i projektets arbete inriktar 
sig därför på att motverka fördomar om 
och rädslor inför mentala funktionsvaria-
tioner genom att förstärka kunskapen om 
dem. Det kan exempelvis handla om att 
hålla i seminarier, skriva om ämnet och 
anordna möten med föräldrar, grupper 
och lokala ledare. Föräldraföreningen är 
förstås en stark aktör i dessa sammanhang, 
och väntas få ökad relevans kommande år. 
”På längre sikt skulle vi vilja organisera ett 
sorts center genom vilket vi kan informera 
och utbilda folk om funktionsvarierades 
rättigheter samt vikten av att värna om 
sina medmänniskor, oavsett vilka de är”, 
berättar Charles Samwel Mkumbo, som är 
en centralgestalt inom projektet sedan dess 
tidiga dagar, 2010. Ända sedan dess har 
han haft rollen som projektsamordnare.

 Utmaningar och framgångar
Charles poängterar att arbetet kantas av 
både utmaningar och framgångar. De flesta 
av utmaningarna berör jakten på resurser 
i form av finansiellt stöd, men handlar 
även om färdigställandet av byggnader 
och undervisningsmaterial, inklusive sär-
skilda hjälpmedel. Till framgångarna hör 
stor lokal uppslutning, politiskt gehör och 
engagerade barn och föräldrar. Själva skol-
bygget tar dock tid. ”Den största utma-
ningen är att få till infrastrukturen, såsom 
sovsalar, klassrum och andra nödvändiga 
lokaler, så att skolan ska fungera”, säger 
Charles. ”Därtill fordras fysioterapeutisk 
utrustning, som innefattar inlärningsmate-
rial och faciliteter.” Dessutom behövs stöd 
och resurser utifrån. ”Vi saknar fysiotera-
piexperter, så vi söker både nationella och 
internationella donatorer och intressenter”, 
fortsätter han. 

Ett stort steg framåt för funktionsvarierade:

Msinga Mentally Disabled Project

Vikten av funktionsvarierades rättigheter är en fråga som blir alltmer brän-
nande i Tanzania. Strategier formuleras och ansträngningar görs för att 
bygga broar, höja medvetenheten och tillmötesgå varierande, särskilda be-
hov. Ett av projekten är MMDP i Singida. 

Charles Mkumbo, som är projekt-
samordnare sedan starten 2010. 

Full aktivitet under ett besök från 
Darajani Primary School. 
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I nuläget finns det plats åt omkring ett 
dussin ungdomar. Charles berättar att 
målet just nu är att i framtiden kunna hu-
sera uppemot 200 studenter. ”att få ihop 
utrustning och uppföra byggnader för att 
täcka det antalets behov, är vår nuvarande 
prioritet.” arbetet stöter dock inte bara 
på utmaningar; publiciteten som projek-
tet genererat har även burit frukt. Bland 
annat är man i färd med att börja gräva 
en brunn, eftersom man konstaterat en 
god grundvattentillgång. ”Vattnet är ju en 
avgörande resurs som nu kommer kunna 
tillgodose områdets och skolans behov”, 
säger Charles. 

Ett annat viktigt framsteg är den lyckade 
rekryteringen av utexaminerade, special-
pedagogiska lärare. Det är lätt att förstå att 
detta är en avgörande seger för projektet. 
”De är tre stycken som alla har diplom. 
De kommer spela en helt avgörande roll!” 
konstaterar Charles nöjt. 

Han berättar också att eleverna har 
möjlighet att interagera med elever från 
Darajani Primary School, en skola alldeles 
intill. ”Det är oerhört viktigt att funktions-
varierade elever inte isoleras från daglig 
kommunikation och samvaro, utan att de 
ges möjlighet att utvecklas tillsammans 
med andra barn och ungdomar”, menar 
Charles. ”Det rör sig om inkluderande un-
dervisning (fokus på delaktighet).” att låta 
ickefunktionsvarierade studenter mingla 
och arbeta ihop med funktionsvarierade 
kan komma bägge grupper till godo: För 
eleverna från Darajani Primary tjänar mö-
tena med de andra barnen och ungdomarna 
förhoppningsvis till att de får ökad känne-
dom om mentala funktionsnedsättningar, 
något som tidigt kan minimera fördomar, 
medan de funktionsvarierade får chansen 

att öva upp sociala förmågor samtidigt som 
de utvecklar en god självkänsla. 

Synliggörande ger lösningar
att vardagen är svår för funktionsvarie-
rade barn är tyvärr inget nytt. Enligt min 
egen åsikt beror detta på flera saker. Det 
handlar inte enbart om föreställningarna 
om att de för skam med sig, att det rör sig 
om något gudomligt straff. Det har också 
att göra med att en del familjer inte har 
de resurser som krävs för att stötta och 
ta hand om dessa barn på ett tillfredsstäl-
lande sätt. operationer, specialundervis-
ning samt social och fysisk träning kostar 
stora summor pengar och kräver mycket 
tid. ibland kan det också handla om yt-
terligare omkostnader, till exempel resor 
fram och tillbaka. Det finns säkert en hel 
del föräldrar som vill finnas där för barnen, 
men de möter ofta hinder som tycks oöver-
vinnerliga. Dessutom är de kanske inte all-
tid införstådda med funktionsvariationers 
innebörd, så de har svårt att veta hur de ska 
bemöta sina barn. i denna bemärkelse kan 
skammen möjligen upplevas som dubbel 
dels är det svårt att vara en bra förälder 
till barnet och dels är det känsligt att tala 
om det inför andra. att då gömma undan 
barnet kanske är ett tecken på känsligmäs-
sig kapitulation? 

Med detta vill jag inte försvara åsidosät-
tandet av funktionsvarierade barn, utan 
tvärtom belysa varför MMDP:s arbete är så 
viktigt. Det är betydelsefullt att blottlägga 
problem och synliggöra möjliga lösningar 
på dem. En av många bra lösningar i det-
ta fall är det som projektet strävar emot. 
alla som får en trygg start i livet fortsätter 
med stor sannolikhet att vara trygga i sig 
själva.

 

 Text: Oskar Tohver Stridh 
 Foto: Charles Mkumbo 

oskar Tohver Stridh är 28 år och bor i 
Billdal söder om Göteborg med föräldrar 
och en lillebror.

oskars introduktion till Tanzania 
ägde rum 2013, i samband med en kurs 
på Valla folkhögskola i linköping. i 
kursen, som syftade till att öka intresset 
och förståelsen för omvärlden, ingick en 
längre resa till Vallas systerskola Bigwa, 
utanför Morogoro i östra Tanzania. Han 
trivdes och tog chansen att återvända 
hösten samma år. Sedan dess har 
han besökt landet fyra gånger, inte 
minst eftersom han lärt känna härliga 
människor, men även för att han trivs i 
landets sociala och temperaturmässiga 
värme. intresset för funktionsvarierades 
vardag och erfarenheter kommer sig 
delvis av att oskar själv har Cerebral 
Pares och asperger. 

Skolområdet med huvudbyggnaden. Framför den ligger den påbörjade brunnen. 
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Som ambassadör var jag angelägen om 
att i alla lägen finnas på plats då hiv/
aidsrelaterade aktiviteter arrangerades. 
Det var ett viktigt sätt att manifestera 
det svenska intresset inom detta viktiga 
område. Jag var lika angelägen om att inte 
missa tillfällen till att ta upp dessa frågor 
med den politiska ledningen i Tanzania. 

Under mina sista år i Dar es Salaam 
var det ett ständigt återkommande tema 
i min personliga dialog med Benjamin 
Mkapa. Jag var övertygad om att det 
politiska ledarskapet måste föregå med 
gott exempel dels genom den egna 
personliga livsstilen, dels genom att så 
ofta som möjligt bidra till att föra ut de 
viktiga budskapen om hiv/aids. Först om 
den högsta politiska ledningen i handling 
visade att bekämpningen av hiv/aids var 
prioriterad och effektivt understödd av 
regeringen kunde man räkna med att få ett 
ordentligt genomslag hos befolkningen. 
Rent intellektuellt var detta något som 
Mkapa kunde förstå och ta till sig. Men till 
en början var han återhållsam och sade sig 
vara för blyg och besvärad av ämnet för att 
kunna tala öppet om sexuella relationer och 
om hiv/aids. Men med tiden ledde dialogen 
till avsett resultat. Mkapa tog sig förbi 
sitt motstånd och blev en bra och tydlig 
kommunikatör när det gäller hiv/ aids. Vid 
mitt senaste sammanträffande med Mkapa 
i Dar es Salaam i mars 2013 kunde han 
stolt uppvisa stiftelsen Benjamin Mkapa 
Hiv/aids Foundation: Bringing Hope to 
Rural Tanzanians, som har byggts upp 
efter hans avgång som pre sident.

Det tredje exemplet handlar om media 
och yttrandefrihet som länge har varit 
ett framträdande samarbetsområde i det 
svensktanzaniska utvecklingssamarbetet. 
Tanzania är inget problemfritt land i 
sammanhanget. Men rörelseriktningen har 
varit positiv och man har gått från ett läge 
på enpartistatens tid då media var föremål 
för full statlig kontroll, när ingrepp och 
nedslag gjordes när så krävdes, till en 
relativt liberal och fri ställning för media, 
inklusive oberoende media, som är något 
av ett föredöme jämfört med många andra 
afrikanska länder. En hörnpelare utgörs av 
Media Council som har byggts upp och 

understötts med svenskt bistånd under 
många år, för övrigt en av de svenska 
biståndssatsningar som jag är mest stolt 
över under den tid då jag var med i bilden. 
Media Council ägnar sig åt utbildning och 
aktiv bevakning när det gäller mediala fri- 
och rättigheter. Man är ännu inte på helt 
säker mark. Traditionen från enpartistatens 
tid gör att det fortfarande finns klåfingriga 
parti- och statsbyråkrater som vill lägga 
sig i och som har ambitioner att styra och 
ställa med media.

En av mina journalistvänner i Tanzania 
Jenerali Ulimwengo – nu en ledande 
och respekterad grävande journalist och 
kommentator med hela Östafrika som bas 
– började få problem med mediaansvariga 
i regeringen, detta efter några kritiska 
men bra reportage i inhemska media. 
Hans nationalitet började ifrågasättas och 
trakasserier iscensattes för att försvåra 
hans tillvaro. Jag tog upp saken vid 
ett par till fällen på tu man hand med 
president Mkapa. Jag sade att jag var 
förvånad över hanteringen och varnade 
för internationella reaktioner om hoten 
fullföljdes. Jag rekommenderade Mkapa, 
som själv startade sin bana som journalist 
och som under flera år på 80-talet också 
var informationsminister, att följa med 
sin tid och att anamma och bidra till 
de fri- och rättigheter som tanzaniska 
journalister hade tillkämpat sig under 
senare år. Mkapa kände uppenbarligen till 
ärendet men ville inte kommentera. Han 
lyssnade och noterade. Han har säkert 
en del saker på sitt samvete från sin tid 
som informationsminister i den gamla 
enpartistaten och det kan vara svårt att 
ändra ett invant beteende. Vad man kan 
konstatera i efterhand är att de akuta hoten 
mot Ulimwengo upphörde och jag tror och 
hoppas att mitt ingripande kan ha varit en 
bidragande orsak.

låt mig ännu en gång ta upp en annan 
sak som är viktig i arbetet som diplomat, 
kanske särskilt i afrika. Det är givetvis 
bra om man kan upparbeta goda och 
förtroendefulla kontakter med de högsta 
politiska beslutsfattarna, på det sätt som jag 
har lyckats göra i Tanzania och i mina andra 
anställningsländer. Men det är lika viktigt 

att ha goda relationer på gräsrotsnivå och 
ute i landet. Det gäller inte minst i bistånds-
länder där vi är engagerade i ett pågående 
utvecklingssamarbete. Fältnärvaro och 
kontinuerlig uppsökande verksamhet, 
outreach, är här av central betydelse. Jag 
tycker att många diplomater som jag har 
stött på under årens lopp brister i detta 
avseende. Man hänger i huvudstaden 
och prioriterar inte direktkontakter ute 
på fältet. inte ens biståndspersonalen 
på många av våra ambassader har idag 
möjlighet att ägna tillräckligt med tid 
åt att ha kontakt med verkligheten. Det 
har varit en av konsekvenserna av den 
så kallade resultatagendan som förra 
biståndsministern Gunilla Carlsson drev 
så intensivt. Fältbesöken föll bort eftersom 
så mycket tid erfordrades för att fylla i 
resultatmallar och administrativa dokument. 
Detta är inget annat än ett allvarligt hot 
mot kvaliteten i utvecklingssamarbetet.

Jag är litet stolt över att fältet och 
uppsökande verksamhet al l t id har 
prioriterats under mina posteringar i 
afrika. i Tanzania besökte jag under 
mina fem år  som ambassadör al la 
provinser och flertalet distrikt. Jag kände 
provinsguvernörer och distriktsansvariga 
och kunde dra fördel av det i dialogen 
med presidenten och regeringen i Dar es 
Salaam. Innan jag lämnade Tanzania fick 
jag besked från regeringen att jag nu är en 
Elder of all Tribes i Tanzania. Det känns 
bara bra när jag drygt tio år efter det att 
jag lämnat ambassadörsjobbet fortfarande 
känns igen vid återbesök i Tanzania och är 
ihågkommen som den där ambassadören 
som var med överallt och som ofta dansade 
med byborna på fälten.

i december 2002, under vårt sista år i 
Tanzania, frågade Benjamin Mkapa om 
jag och Berit ville tillbringa några dagar 
under julen tillsammans med honom 
och hans hustru anna i hembyn Masasi i 
södra Tanzania, en bit in från kuststaden 
Mtwara och inte så långt från gränsen till 
Moçambique. Vi tackade naturligtvis ja. 
Med var också vännen Björn ljungqvist 
och hans fru Pille, som jag för övrigt 
har vigt i residensets trädgård. Björn 
har en livslång relation med Tanzania 

Afrikanska möten Del 4
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 sista avsnitt mer om den tidigare presidenten Benjamin Mkapa samt 
om Zanzibar och Amani Karume.



Habari 2/2018 - sid  9

och var under min tid i landet chef för 
UNiCEF. Pille kommer från den kända 
Kawawafamiljen; Rasheed Kawawa 
stod under många år vid Nyereres sida 
som vicepresident och vice ordförande i 
CCM.

Vi tillbringade några angenäma dagar 
tillsammans med paret Mkapa. Det slog 
mig hur anspråkslöst de bodde i ett enkelt 
hus mitt i byn. inga murar eller dyrbara 
säkerhets installationer. Vi åkte omkring och 
talade med folk i trakten som givetvis var 
stolta över att en av de sina nu upprätthöll 
landets högsta ämbete. Hela området var 
betydelsefullt under befrielsekampen i 
Moçambique. Moçambiques befrielsefront 
FREliMo hade baser här och etablerade 
infiltrationsleder in i Moçambique. 
området är också känt för sina så kallade 
Makondeskulpturer i trä som har kommit 
att bli alltmer eftertraktade. Vi fick för 
övrigt en sådan fint utsnidad skulptur av 
Mkapa under besöket. Den är utskuren ur 
ett stycke trä utan sammanfogningar, ett 
svårt arbete som måste ha tagit mycket 
tid.

Någon gång under besöket i Masasi sade 
jag till Berit: ”Kom ihåg det här! Detta är 
höjdpunkten i vår långa karriär i afrika!” 
Visserligen har vårt liv innehållit många 
höjd punkter av liknande slag. Men den 
här händelsen var mycket speciell och 
minnesvärd.

Vi minns också det långa och intensiva 
avskedstagandet från Tanzania ett halvår 
senare. Så många avskedstillställningar 
under flera veckors tid med luncher, 
middagar och afternoon tea i en följd. 
Höjdpunkten här var Benjamin och anna 
Mkapas fina avskedsmiddag i State House 
med hela hans ”kitchen cabinet”.

Zanzibar och Amani Karume
När jag tillträdde ambassadörstjänsten 
i Dar es Salaam i september 1998 var 
relationerna mellan Zanzibar och det 
internationella givarsamfundet frostiga. 
Zanzibar utgjorde en del av unionen 
Tanzania med ett betydande självstyre, 
bland annat i form av en egen president, 
ett parlament och en regering under 
ledning av en Chief Minister. Man 
utövade också ett relativt stort inflytande 
över unionspolitiken i stort, bland annat 
genom förhållandevis stark representation 
i unionsparlamentet i Dodoma.

Zanzibars dåvarande president Salmin 
amour var utfryst  av givarna och 
utgjorde en belastning för Tanzania. 
Trots det älskvärda namnet hade amour 
gjort sig känd för vanstyre, korruption 
och en hårdför politik mot den politiska 
oppositionen till regeringspartiet CCM.

Efter inledande kontakter med Benjamin 
Mkapa bestämde jag mig för att åka till 
Zanzibar i ett tidigt skede och ta tjuren 
vid hornen. Salmin amour blev förvånad 
och tyckte att jag var modig som bröt 
isoleringslinjen och sökte kontakt. Det var 
uppenbart att han knappast skulle komma 
att överleva nästa val år 2000 och att ett 
nytt ledarskap var önskvärt. Jag ägnade 
mycket tid åt att bygga upp kontakter och 
nätverk bland politiker och kulturpersoner 
i Zanzibar. Det var lätt att bli fascinerad 
av Zanzibars komplexa och intressanta 
historia. Problemet vara bara att ju mer 
man fick veta och lära sig, desto mer 
komplicerad blev bilden.

Efter en tid stod det klart att den 
relativt unge amani Karume, son till 
abeid Karume som var Zanzibars förste 
president i samband med unionsbildningen 
och transport minister i amours regering, 
var påtänkt som efterträdare till Salmin 
Amour. Jag fick från början en nära och 
vänskaplig relation med amani Karume 
och hans familj. När nomineringsprocessen 
inför valen började närma sig fanns det 
ett problem: Karumes hustru Shadyia var 
starkt emot att hennes man skulle ge sig 
in i kampen om presidentposten. Jag fick i 
uppdrag av Benjamin Mkapa att medverka 
till att ”bearbeta” Shadyia och luckra upp 
motståndet. Jag hade flera informella 
samtal med amani och Shadyia om detta, 
ibland tillsammans men också enskilt. Jag 
betonade betydelsen av att komma bort 
från den isolering och de negativa låsningar 
som hade präglat Zanzibar under senare år. 
Ett nytt modernt ledarskap, med positivt 

stöd från Mkapa och fastlandet, skulle 
kunna utlösa en helt ny situation och den 
vinstpotential som låg inom räckhåll. Jag 
vädjade till Shadyia att ställa sin man till 
förfogande för denna angelägna uppgift.

Planen gick i lås. CCM vann valen i 
Zanzibar och Karume installerades som 
president i början av 2001. Vid flera tillfäl 
len under senare besök i Zanzibar och 
även i samband med Karumes officiella 
besök i Sverige i mars 2005 har amani 
litet skämtsamt noterat att jag bär en 
del av ansvaret för att han hamnade 
på presidentposten; detta genom den 
dialog jag förde på min tid med hustrun 
Shadyia. Jag deltog till sammans med 
Berit i besöket, som bland annat omfattade 
audiens hos kungen, besök vid Riksdagen 
och Exportrådet samt ett besök i Visby 
med inriktning på världsarvsfrågor.

Som framgått ovan fick Amani Karume 
en svår start som president för Zanzibar 
genom det övervåld som utövades vid 
demonstrationer på ön Pemba efter valen. 
Minst 25 personer dödades och flera 
tusen flyktingar flydde till Kenya. Men 
Karume spelade sedan en konstruktiv roll 
i den politiska process (Mwafaka) som 
igångsattes med starkt svenskt och nordiskt 
stöd för att normalisera situationen. 
Förutom den höga profilen när det gäller 
den politiska dialogen om Zanzibar spelade 
svenska ambassaden en banbrytande roll 
som bilateral biståndsaktör i början av 
2000-talet. Våra insatser koncentrerades 
till utbildningssektorn men omfattade även 
kulturellt samarbete i olika former.

Sten Rylander med president Amani Karume på Zanzibar
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Zanzibar med dess rika, egenartade och 
speciella kulturmix mellan afrika, asien 
och arabvärlden gav tillfälle till så många 
minnesvärda möten och upplevelser. En 
som jag vill nämna särskilt var Emerson 
Skeens, ursprungligen amerikan men 
framför allt zanzibarier och en legend 
i många år redan under sin livstid. Han 
var en förgrundsgestalt inom hotell- 
och turistnäringen genom etablerandet 
av det unika och internationellt kända 
hotellet Emerson & Green och dess 
efterföljare Emerson Spice i Stonetown. 
Men framför allt gick han i bräschen för 
uppmärksammade kulturella aktiviteter 
Han tog initiativet till den numera välkända 
filmfestivalen i Zanzibar (Zanzibar 
international Film Festival), liksom till 
den internationella musikfestivalen Sauti 
za Busara Festival. När vi åt lunch med 
Emerson i mars 2013 visste vi att han 
närmade sig slutet av sitt liv efter en lång 
och svår sjukdoms period. i maj 2014 gick 
han bort, saknad av så många vänner och 
av hela Zanzibar.

Swahili utvecklas snabbt, bland annat under 
inflytande från ungdomspråket Sheng i Kenya. Här 
är några nya namn på mat: 

Ugali choklad - Den tjocka gröten ugali görs vanligtvis på 
majsmjöl men också på hirs och då blir ugalin chokladbrun.

Ugali lima - en mycket stor portion, som ett berg, helst 
med ”tumbukisa” kött- och benbitar som har kokats under 
lång tid, helt nedsänkt i vatten. Populär daglönarlunch på 
arabetsplatser.

Ugali sosa - Sosa = Suuza = skölja (Tunn) köttsoppa med två 
ugaliklumpar, (köttsoppa med klimp) 

Chipo mwitu - chips lagade på vägkanten ”i naturen”

Chips funga - chips att ta med sig, take away

Ballast eller Combat - Grovt mos av majs och ärter ”Githeri” 
som påminner om betongblandning eller kamouflagemönstrad 
stidsuniform.

Chapati Shafua - Chapati är ett pannkaksliknande tunt bröd. 
När det är doppat i en soppa (buljong) ser det smutsigt ut. 
Chafua = att smutsa. också Chapati surwa, tillägg, dvs chapati 
med soppa.

Ngozi ya Chui - leopardskinn. Chapati som har gräddats lite 
för mycket och fått mörka fläckar.

Chapati mbao - Gårdagschapati som har torkat och blivit hårt som 
trä.

Tosti shafua - tjock bön- eller linssås serverad på en brödskiva.

USA, CNN och CMB - Förkortningar för United States of america, 
Cable News Network och Cash Money Brothers.

USA - Ugali, Sukuma och avacado, majsgröt, spenatliknande kål 
(Kale) och avokado.

CNN - Chapati na Ndegu. Chapati med en tjock linssås.

CMB - Chapati Mbili na beans. Två chapati med tjock bönsås.

Jicho ngombe - Koöga. lättstekt ägg med orörd gula, spegelägg.

Mayai macho - ögonägg. Två stekta ägg med orörd gula så det ser 
ut som två ögon.

Kahawa kifo - Dödligt kaffe. Extremt starkt kaffe utan socker eller 
mjölk.

Pilipili kichaa – Galen chilipeppar. Den extremt starka lilla röda 
chilifrukten som man blir tokig av att bita i.

Bof, Boflo, Brenyo, Tohi - alla synonymer för bröd.

Roliga namn på mat 

Tillsammans med Emerson Skeens i restaurangen på takterassen vid Emerson & Green 
i samband med Berits 55-årsdag. Samvaron med Emerson var alltid en höjdpunkt under 
våra många besök i Zanzibar
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Slaa in från kylan blir ambassadör
Dr wilibrod Slaa, tidigare. ledare för 
oppositionen som lämnade Tanzania 
2015 efter ett attentat som nästan kostade 
honom livet, har utsett till ambassadör. 
Enligt presidenten var det en omvittnad 
avsky för korruption som fick honom att 
erbjuda Slaa ambassadörsposten. (red.
anm: Placeringen blev Sverige, och Slaa 
deltog i Svetans årsmöte i ett av sina första 
officiella framträdanden). 31/1 Citizen

Lägre skolstandard på öarna
Resultaten från nationella proven 2017 
från form fyra visar att sex av 10 skolor 
med låga resultat ligger i Zanzibar. 
1/2 Citizen

Handelsbråk avslutas
Tanzania och Kenya har beslutat att bilägga 
sin tvist om handeln mellan länderna. 
Kenya förbjöd import av hushållsgas 
och vete från Tanzania medan Tanzania 
förbjöd import av mjölk och bildäck 
från Kenya. Tvisten förlöjligade de båda 
ländernas strävan att stärka den regionala 
integrationen. Handeln mellan Tanzania 
och Kenya svarar för 45 % av handeln 
inom EaC. 5/2 Citizen

Slaa om varför han avgick
Slaa vidhåller sitt beslut att sluta med ak-
tiv politik. Han ogillade när den korrup-
tionsmisstänkte tidigare premiärministern 
lowassa anslöt sig till Chadema 2015 och 
senare utsågs till oppositionens president-
kandidat. 6/2 Citizen

Slaa: Därför stödjer jag presidenten
i Cloud TVs 360 morgonprogram sa Slaa 
att president Magufuli är en visionär 
ledare. ”Jag stödjer honom för att han inte 
går som katten kring het gröt utan gör vad 
han säger att han ska göra. Jag arbetade 
med honom när han var minister och han 
är ingen hycklare.” Slaa sa också att han 
under 2015 års presidentval bestämt hävdat 
att Magufuli var bästa presidentkandidaten. 
6/2 Citizen

Stigande turistinkomster
Valutainkomsterna från resor ökade 
under 2017 med 450 mdr/ och nådde 
5,14 bn/.  Enligt Bank of Tanzania 
visade tjänstebalansen ett överskott 
på $1 9010 m/. Det var en ökning från 
2016 med 38,8 %. Utgifterna för tjänster 
minskade medan inkomsterna av tjänster 
(resor och transporter) ökade med nästan 

9 %. En del berodde på ökad mängd 
transitgods från grannländerna till följd av 
ökad effektivitet i Dar es Salaams hamn. 
7/2 Daily News

Kidnappningar, misshandel upprör
oppositionspartiet Chadema fortsätter att 
fördöma kidnappningar och misshandel av 
partiets medlemmar. De anklagar också 
säkerhetsstyrkorna för passivitet. Senast 
gäller det pastor Makoti i Kagera som 
kandiderade för en lokal post. Han uppger 
att han på väg hem fördes bort av en grupp 
människor som satte bindel för ögonen på 
honom. Gruppen hotade att slå ihjäl honom 
om han inte tog emot 8 m/ och gav upp sin 
kandidatur. Han vägrade och blev då svårt 
misshandlad. Därefter släpptes han i dåligt 
skick utanför ett sjukhus. 8/2 Citizen

Bästa demokratin i Östafrika
Enligt The Economist’s demokratiindex 
ligger Tanzania på plats 91 av 165, vilket 
var bäst i Östafrika. Kenya hamnade på 
plats 95 och Uganda på plats 98. indexet 
mäter fem kriterier: valprocesser, mänsklig 
frihet, regeringens sätt att fungera, 
pluralism samt delaktighet och politisk 
kultur. Bästa betyget av de afrikanska 
länderna får Mauritius som rankas som 
16:e i världen. 8/2 Daily News

Ökad livslängd enligt FN
FNs Department of Economic and Social 
affairs har reviderat siffrorna för förväntad 
livslängd. En tanzaniers beräknade 
livslängd har ökats med 1,8 år och är nu 
66,7 år. Det är en klar förbättring sedan 
sextiotalet då den förväntade livslängden 
var 45,3 år. År 2015 var den 64,9 år. 
12/2 Citizen

Kina bygger högskola 
Kina kommer att bygga en högskola 
särskilt inriktad på Tanzanias behov av 
transporter meddelas från State House 
där president Magufuli tagit emot Kinas 

Tidningskrönikan:
Slaa ny Sverigeambassadör!
Februari-april innehåller nyheter om våld såväl av polis som av okända 
gärningsmän riktad mot politiker ur oppositionen. En student i en förbipas-
serande buss dog av en förlupen kula i samband med en demonstration, 
vilket uppmärksammades brett i media.
  Sensationellt är att vi som ambassadör har fått Willibroad Slaa, tidigare 
högprofilerad ledare för oppositionen och Chadema. Han avgick 2015 när 
oppositionen utsåg Lowassa (f.d. CCM, inblandad i korruption) till presi-
dentkandidat. Sedan blev han åter rubrikernas man när han utsattes för 
ett attentat som sånär kostade honom livet. Efter ett antal operationer och 
flera månaders vård i Kenya flyttade han till Kanada för sin egen säkerhets 
skull. Och nu är han alltså i Sverige som ambassdör.

President Magufuli gratulerar Dr Willibroad Slaa till ambassadörsposten i Sverige

Kinas ambassadör Wang Ke informerade 
om stöd till ny transporthögskola
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Oppositionspolitiker inför rätta
Chademas Joseph Mbilinyi, vanligen 
kallad Sugu, valdes in i parlamentet med 
en förkrossande majoritet i sitt valdistrikt 
vid valet 2015. Nu åtalas han för ett hatfullt 
uttalande om president Magufuli som 
han skulle ha gjort i december 2017 på 
Mwenge Primary School’s område. Sugu 
har uppmanat sina följare att behålla lugnet 
och acceptera vilket beslut domstolen än 
fattar. 26/2 Citizen

Flera protester mot våldet
oppositionspartiet CUF fördömer till-
sammans med en rad grupper aktuella 
fall av mord och misshandel och uppma-
nar myndigheterna att agera. Partiet aCT 
wazalendo’s ledare Zitto Kabwe anslöt sig 
och ville ha en nationell dialog i frågan. 
Även religiösa ledare i Mwanza uppma-
nade myndigheterna att öka säkerheten i 
samhället. Det är nu 99 dagar sedan jour-
nalisten azory Gwanda från tidningen 
Mwananchi försvann spårlöst och för en 
vecka sedan vådasköts studenten Maftah 
till döds. Godfrey luena (Chadema) be-
kräftades nyligen av polisen ha blivit 
ihjälhackad i sitt hem för ett tag sedan. 
oppositionen anklagar regeringen för att 
inte göra tillräckligt för att skapa trygghet 
i samhället. 27/2 Citizen

Snart 54 miljoner tanzanier
National Bureau of Statistics prognostiserar 
att Tanzanias befolkning kommer att uppgå 
till 54,2 miljoner år 2018 varav 52,6 på 
fastlandet och 1,6 på öarna. 28/2 Citizen

Lägre befolkningsökning framöver
För perioden 2013 t i l l  2035 antas 
befolkningsökningen falla från 3,1 % år 
2013 till 2,3% år 2035. 28/2 Daily News

MajiMaji ledares skalle ska hem igen?
Chief Songea var en traditionell Ngoni 
ledare halshöggs av tyskarna under 
MajiMaji upproret i början på 1900talet. 
Hans huvud finns i Tyskland och nu 
vill turistministeriet förmå Tyskland att 
återbörda det. 5/3 Citizen

nya ambassadör. Kina bidrar med $62 m/ 
i finansiering. 13/2 Citizen

Student dödad vid demonstration
Sex poliser och 40 civila har arresterats 
sedan 22-åriga akwilina Maftah som var 
förstaårsstudent vid National institute of 
Transport dödats av en förlupen kula när 
hon passerade en demonstration i buss. 
Det hände när polisen försökte stoppa 
hundratals demonstranter i samband med 
ett fyllnadsval för Kinondoni. 
19/2 Daily News

23 miljoner internetanvändare
anslutningen till  internet har ökat 
lavinartat de senaste sex åren. Från 17 % 
år 2012 till 45 % år 2017 enligt statistik 
från för fjärde kvartalet 2017. antalet 
användare har under perioden vuxit till 23 
miljoner. 20/2 Citizen

Skjutning av student fördöms
legal Human Rights Centre fördömer kraf-
tigt dödsskjutningen av studenten akwilina 
Maftah i anslutning till att polisen försök-
te skingra en fredlig demonstration som 
Chadema arrangerat vid Kinondoni. Dr 
KijoBisimba sade att skottet var ännu ett 
exempel på lagbrott av säkerhetsstyrkor-
na. Bruket av skarp ammunition är strängt 
förbjudet när polisen ska skingra folksam-
lingar. 20/2 Citizen

Somalia på tur att bli med i EAC
Republiken Somalia står på tur att bli 
den 7:e medlemmen i EaC. Ärendet står 
på dagordning för EaCs toppmöte med 
statscheferna i Kampala. 
20/2 Daily News

Träkol dominerar vid matlagning
Dar förbrukar mest av landets elektricitet. 
Ändå fortsätter 91 % av stadsborna att 
använda träkol när de lagar mat. Eftersom 
befolkningen växer är den samlade 
förbrukningen nu så hög att den hotar 
skogarna i omgivande regioner. En miljö 
NGo hävdar att regeringen måste vidta 
åtgärder. 25/2 Citizen

BoT: Var försiktig med bitcoin
Med anledning av en växande vilja att 
investera i kryptovalutor undersöker Bank 
of Tanzania hur handeln med dem ska 
regleras. Man konsulterar internationella 
finansinstitut och centralbanker om 
vägen framåt. Under tiden intar man en 
försiktig hållning och varnar allmänheten 
för riskerna med digital valuta. Bland de 
bolag som är inblandade i handeln finns 
Cryptocurrency international Tanzania 
limited (CiTl) som tillhandhåller en 
plattform för köp av digital valuta med 
kreditkort. 7/3 Citizen

60 % av kvinnorna i jordbruket
När tanzaniska kvinnorna idag på 
internationella kvinnodagen ansluter 
sig till övriga världens kvinnor avslöjas 
att 60 % av tanzaniskorna arbetar inom 
jordbruket. 8/3 Citizen

Industrisatsning stöds av försvaret
Överbefälhavare general Mabeyo säger 
att president Magufulis satsning på 
industrialisering stöds helhjärtat av 
militären som driver fabriker som ska 
tillverka de bästa produkterna. Produkterna 
ska inte bara vara konkurrenskraftiga inom 
landet utan också inom EaC och Southern 
africa Development Community (SaDC). 
Chefen för SUMa JKT, general Yaten 
berättade att National Service inte bara 
tillverkar kläder och vatten utan även ett 
tiotal andra produkter som olja, möbler 
och produkter baserade på solrosodling. 
8/3 Daily News

Livslängden ökar till 74 år 2035
Statistikbyrån beräknar att medellivsläng-
den kommer att öka från 62 år 2013 till 
74 år 2035. Ekonomer säger att landet bör 
förbereda sig för ökande budgetbehov och 
överväga höjd pensionsålder. 8/3 Citizen

Kvinnor lönediskrimineras
Tanzaniska män tjänar 39 % mer än landets 
kvinnor meddelas i The Global Gender 
Gap Report 2017 publiserad av world 
Economic Forum. Över 144 länder hade 
rankats. Tanzania hade det 24:e största 

Dr KijoBisimba från Legal Human 
Rights Centre fördömer bland annat 
dödsskjutningen av studenten Akwilina

Akwilina Maftah träffades av en kula när 
hennes buss passerade en demonstration 

Chademas Joseph Mbilinyi inför rätta för 
hatfyllt uttalande om president Magufuli
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Produktionen beräknas stanna vid 43 000 
ton. 22/3 Citizen

Denguefeber finns i Dar
Regeringen bekräftar att det finns fall av 
denguefeber i Dar es Salaam. Febern är 
en virussjukdom som sprids av mygg. 
Hälsoministeriet säger dock att det 
inte finns någon orsak till panik. Fall 
rapporterades även 2010, 2013 och 2014 
och viruset finns kvar i omgivningarna. 
22/3 Citizen

Näringslivets skatter skall ses över
Regeringen avser att se över skatter och 
avgifter för att förbättra affärsklimatet. 
Åtgärden skall inriktas på att göra inves-
teringar mer attraktiva och i förlängningen 
sätta fart på industrialiseringen. Det ska bli 
lättare att göra affärer i landet. Skatterna 
får inte utgöra barriärer mot att få ut våra 
produkter på världsmarknaden, säger indu-
striminister Mwijage. 23/3 Citizen

JPM vill stärka band med Israel
israeliska försvarsministern avigdor 
lieberman har besökt president Magufuli. 
Vid mötet, med försvarsminister Mwinyi, 
israels ambassadör och höjdare inom 
försvaret och polisen närvarande, önskade 
Magufuli att banden mellan länderna 
främjas inom framför all t  försvar, 
säkerhet och ekonomi. Han vill att israel 
öppnar ambassad i Dar es Salaam (israels 
ambassadör är stationerad i Nairobi). Han 
bjöd också in israels premiärminister 
Netanyahu till Tanzania. 23/3 Citizen

Gallup: Kritik av regeringen bra
Nio av tio medborgare tycker att de ska 
vara fria att kritisera regeringen om de 
tycker att det finns skäl till det enligt opi-
nionsinstitutet Twaweza. Regeringen och 
presidenten ska kunna kritiseras för dåliga 
beslut. Kritik hjälper ledare att undvika 
misstag, anser man. Ändå anser sig 60 % 

gapet av 34 afrikanska länder. liberia hade 
det minsta inkomstgapet medan algeriet 
hade det största. 8/3 Citizen

Magufuli varnar demonstranter
President Magufuli varnar de som planerar 
att hålla demonstrationer för att de kommer 
att mötas av hårda åtgärder. De som vågar 
ändå kommer att få stå sitt kast. Folk bör 
i stället ägna sig åt produktiva sysslor för 
landets utveckling. 9/3 Citizen 

Turkiet utlovar fortsatt stöd
Vid en ceremoni i Dodoma la Turkiets 
ambassadör grundstenen för andra etappen 
av SGR (järnväg med standardvidd) för 
sträckan Morogoro till Dodoma. Kontraktet 
för att bygga den 1,9 mdr/ dyra SGRlinjen 
som kan transportera 17 miljoner ton 
gods årligen har gått till ett turkiskt bolag. 
ambassadören berättade vid tillfället att 
Turkiet lovar ökat stöd till Tanzania med 
avsikt att stärka banden mellan länderna. 
14/3 Citizen

Protester mot tobaksindustrin
En antitobaks NGo varnar tobaksbolagen 
för att investera mer i landet. Man bekymras 
av åtta tobaksfabriker som säljer 10 olika 
cigarettmärken i Tanzania. Cigarettkiosker 
har vuxit upp som svampar ur jorden i Dar, 
och man använder 15-åriga flickor som 
lockande försäljare. ”Vi behöver industri 
men är ledsna att se presidenten som 
hedersgäst vid invigningen av ett bolag 
som tillverkar dessa farliga produkter.” 
16/3 Citizen

Slut på aggressiv skatteindrivning?
President Magufuli har sänt en stark sig-
nal att regeringen vill se ett nytt, närmare 
förhållande till näringslivet till ömsesidig 
nytta. Vid ett möte med Tanzania National 
Business Council (TNBC) anslog han en 
försonlig ton och bad Tanzania Revenue 
Authority (TRA) och finansdepartementet 
att tänka över inställningen till skatteskul-
der. ”Vi ska inte vara så stelbenta att vi 
driver företagen i konkurs. låt oss skapa 
ett vänligt affärsklimat så att de kan betala 
skatt för vi behöver den”. Regeringens 
ändrade skattepolitik kommer som en stor 
lättnad för affärsidkarna. Många små och 
medelstora detaljhandlare i bland annat 
Kariakoo har tvingats slå igen p g a skatte-
skulder de senaste två åren. 20/3 Citizen

Kaffeskördarna minskar
Dyster kreditsituation, otillräcklig input 
och ändrat klimat kommer att minska 
produktionen i år med nästan 8,5 % 
säger Tanzania Coffee Board (TCB). 
Brist på bevattningssystem, åldrande 
träd och instabila priser är andra hinder. 

inte fria att kritisera presidenten och 54 % 
att kritisera vicepresidenten. Twawezas 
rapport visar också att förtroendet för me-
dias rapportering har minskat. Förtroendet 
för radions rapporter har sjunkit från 80 
% år 2016 till 64 % 2017 och förtroendet 
för TVs från 73 till 69 %. Fortfarande tror 
dock 62 % av medborgarna på fria medier 
och att det ska räcka med en rättelse och 
en ursäkt vid felaktig rapportering. 29/3 
Citizen

Matproduktionen ger överskott
Produktionen av mat har uppnått ett 
överskott säsongen 2017/18 på 20 %. 
Den uppgick till nästan 16 miljoner ton. i 
januari i år köpte National Food Reserve 
agency 26 000 ton majs och reserven 
uppgick därefter till 92 740 ton. 
4/4 Citizen

Paris klimatavtal ratificeras
Parlamentet har nu enhälligt beslutat att 
ratificera Parisavtalet om klimatet Tanzania 
blev därmed land nr 176 landet som strävar 
efter att undvika förödande effekter av 
klimatpåverkan. Föredragande minister 
anförde att landet arbetar för att bli en 
industrination. Parisavtalet stimulerar 
användningen av naturgas och av ren 
teknologi, utveckling av mänskliga resurser 
och satsning på förnybara energikällor. 
4/4 Daily News

Industriminister Mwijage: Skatter och 
avgifter skall ses över för att förbättra 
affärsklimatet

Magufuli och Israels utrikesminister Lieberman diskuterarde närmare samarbete inom 
försvar, säkerhet och ekonomi.
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förbättrad uppbörd. När han berättade det 
bröt det ut en våldsam reaktion i pressen 
som bland annat undrade om siffrorna från 
uppbörden var korrekta. Finansministern 
förklarade då i parlamentet att trots stark 
uppbörd på en billion i månaden räckte 
inte pengarna för utvecklingsprojekten 
regeringen betalar 550 mdr/- i månaden för 
löner och 900 mdr/- i månaden för  landets 
skulder, berättade han. 13/4 Citizen

2017 dåligt år för medias frihet
HR rapporten från lHRC säger att antalet 
nedstängda publikationer parat med hot 
och våld mot journalister gör 2017 till ett 
av de värsta åren någonsin för massmedia 
i Tanzania.
 Man påminner  t .ex.  om RC Paul 
Makondas raid av Cloud Medias kontor 
med pistolhot, och hur arushas DC 
fängslade 10 journalister på oklara grunder. 
Samt naturligtvis den drakoniska Media 

Stiegler’s Gorge startas senast juli
Regeringen har bekräftat att bygget av 
vattenkraftverket vid Stiegler’s Gorge 
på 2 100 Mw kommer att påbörjas före 
halvårsskiftet och kommer att pågå i tre 
år. anbuden på bygget öppnades i augusti 
förra året. 4/4 Daily News

Belöning till tanzanites upptäckare
President Magufuli kallar Jumanne 
Ngoma en nationens hjälte som länge har 
negligerats och glömts. Ngoma upptäckte 
ädelstenen tanzanite. Han är nu gammal 
och halvt förlamad. Magufuli har belönat 
Ngoma med 100 m/ som ett tecken på 
uppskattning. Pengarna kan göra att han 
kan få behandling för sina krämpor. 
6/4 Citizen 

Skatteintäkterna stiger
Tanzania Revenue authority (TRa) har 
budgetårets tre första kvartal hämtat in 
11,78 bn/ vilket är 8,5 % mer än samma 
period förra året. 10/4 Citizen

Inflationen sjunker
Inflationstakten sjönk i mars till 3,9 % från 
4,1 % i februari. Senast den var så låg var 
år 2004 då den sjönk till 3,6 %. i mars 
2017 var årstakten 6,4 % och nu i mars 
2018 3,9 %. 10/4 Daily News

Sisalexporten stiger
Sisalexporten har fördubblats under de 
senaste sex åren och uppgick 2017 till 25 
471 ton vilket tog in $41,1 m/ i valuta. 
Efterfrågan på sisal har ökat främst genom 
att den används vid byggen. Efterfrågan 
finns i Kina, Saudiarabien, Spanien, Indien, 
Egypten, Tyskland, Japan, Kenya, Nigeria, 
libyen och Marocko. Även den inhemska 
marknaden har vuxit. År 2017 handlade 
man inom landet för 25 mdr/. 
10/4 Daily News

Utvecklingsbudget underfinansierad
Riksrevisorn assad berättar att bara 51 % 
av den 11,6 bn/ stora utvecklingsbudgeten 
användes under året 2016/17 trots en starkt 

Services act som slagit till med full kraft 
under 2018. 26/4 Citizen

AfDB: Riskabelt läge för ekonomin
Enligt afrikanska Utvecklingsbanken 
är den tanzaniska ekonomin sårbar. 
osäkerheten för den privata sektorn när 
det gäller lagar och skatter minskar tillväxt 
och investeringar. Bankernas dåliga lån 
har ökat till över 10 %. Privatsektorns 
tillväxt som under 2015 var 25 % gick 
ned till 0 % under 2017. och även om 
statens skulder än så länge är hanterbara 
så har lånekostnaderna ökat betydligt, 
vilket minskar statens utrymme för andra 
budgetposter..
 afDB tror att tillväxten blir c:a 6,8 % pga 
statens stora infrastrukturprojekt. Man 
råder regeringen att även försöka få igång 
den privata sektorns tillväxt igen. 
26/4 Citizen

Jumanne Ngoma belönas av JPM för sin 
upptäckt av tanzanite

Ingen bra utveckling för massmedia under 
nuvarande regering

Gado om Mugabes fall i Zimbabwe.. I tanzanisk press har presidentbytet nästan inte 
kommenterats, Mugabe var populär i vida kretsar. Men Gado sitter säker i Kenya.

Riksrevisor Mussa Assad orsakar debatt 
med info om att utvecklingsbudgeten bara 

realiseras till hälften
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MYM är en förkortning av Matumaini Ya 
Maisha vilket är swahili och betyder ”hopp 
om liv”. Vi är en demokratisk, opolitisk 
och religiöst obunden förening som arbe-
tar utifrån FN:s konvention om mänsk-
liga rättigheter och Barnkonven-tionen. 
Föreningen grundades år 2011 på initiativ 
av anna lundström och några av hennes 
vänner. 

Vår vision är en värld där människor har 
möjligheten att påverka sina egna liv och 
där människor arbetar gemensamt för ett 
hållbart och demokratiskt samhälle att leva 
och utvecklas i. Vi tror att samarbete på 
lokal nivå är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att åstadkomma en hållbar 
förändring och utveckling. 

Målet med föreningen är att förbättra 
livet och villkoren för utsatta, föräldrar 
och hemlösa barn i Tanzania. Detta vill 
vi uppnå genom att bygga upp och driva 
utvecklingsprojekt som främjar barns och 
ungdomars utveckling, utbildning, hälsa 
och självständighet. På detta sätt ska bar-
nen få förutsättningar för en hållbar, trygg 
och hälsosam framtid som de själva kan 
påverka. Vi har ett nära samarbete med 
lokalbefolkningen och en lokal dotteror-
ganisation, MYM i Tanzania. 

 
Föreningen i Sverige
Föreningen i Sverige fokuserar på kun-
skapsspridning och utbyten med Tanzania, 
och att på olika sätt hitta medel för att ge-
nomföra våra projekt i Tanzania. Detta 
sker genom att söka bidrag och sponsorer, 
skapa samarbeten samt arrangera olika 
event. Vi har bland annat haft två konser-
ter i Stockholm, en på Södra Teatern och 
en på landet. MYM i Sverige har det yt-
tersta ansvaret för söka medel, planera och 
budgetera projekt. 

Föreningen i Sverige består idag av 78 
medlemmar. Viktiga ledord är glädje och 
medmänsklighet. Det är viktigt att vi har 
roligt tillsammans, samtidigt som vi arbe-
tar för att bidra till att främja barns liv och 
välbefinnande i Tanzania.

Utvecklingscenter i Hamuyebe 
Vårt aktuella projekt är att bygga upp ett 
center för barnomsorg i byn Hamuyebe 
på Ukerewe där vår lokalorganisation i 
Tanzania äger en tomt. i byn Hamuyebe 

har utvecklingen gått sakta och lokal-be-
folkningen har identifierat ett stort behov 
av en hjälpfunktion för barn och föräld-
rar när det gäller utbildning, psykosocialt 
stöd och hälsovård. Ön är nämligen något 
isolerad och byn Hamuyebe saknar el och 
säkra vattenkällor, vilket innebär stora ut-
maningar med vattenburna sjukdomar. De 
har heller ingen riktig butik för mat, basva-
ror eller hälso- och sjukvårdsartiklar, vilket 
gör att byns befolkning är extra sårbar. 

Det finns en grundskola i byn men utöver 
detta finns det ingen arrangerad barn-om-
sorg för varken små eller större barn. Det 
finns därför stora behov av möjlig-heter 
för barn att få tillgång till omsorg, lek och 
stöd under dagarna eller efter skolans slut. 
Målet med vårt projekt är att tillsammans 
med byn bygga upp och driva ett center för 
barnomsorg som vi hoppas kommer att bi-
dra till en ljusare framtid för barnen och fa-
miljerna som lever där. Centret ska erbjuda 
olika aktiviteter som främjar barnens både 
fysiska och psykosociala välmående. 

Marken som centret ska byggas på är 
en strandtomt på cirka 3500m² som är 
tillräckligt stor för flera hus samt olika le-
kytor. Tanken är att även nyttja en del av 
tomten för odling av exempelvis ris, majs, 
kassava, potatis, bönor och grönsaker.

 
Lokal utveckling och samarbete 
Grundaren anna lundström är beteende-
vetare med en master i internationellt ut-
vecklingsarbete och projektledning. När 
hon skrev sin uppsats i psykologi bodde 
hon på ön Ukerewe och lärde där känna 
två tanzanier, Musiba och Castory, som 
båda varit aktiva inom olika lokala och 
internationella organisationer under en 
lång tid. arbetet på plats på Ukerewe drivs 
i nära samarbete med dem, vilket gör att 
vårt arbete planeras tillsammans med lo-
kalbefolkningen och kan baseras på lös-
ningar utifrån lokala förutsättningar och 
möjligheter.

inför projektet med centret har fyra kom-
mittéer skapats, bestående av föräldrar och 
barn i byn. Dessa kommittéer är avgörande 
för att skapa ett center som lokalbefolk-
ningen i byn kommer att värdera och be-
söka. De utgör en stor och viktig del av 
planeringen, genomförandet och det fram-
tida drivandet av centret.

Vårt lokala samarbete innebär även att vi 
kontinuerligt får uppdateringar kring våra 
insatser och den förändring som våra pro-
jekt bidrar till, och att vi därför konkret kan 
följa upp hur bidrag används.

Behovsanalys genom workshops
Vi har tillsammans med vår lokalorgani-
sation och byn Hamuyebe gjort en behovs-
analys. Utmaningarna och möjligheterna är 
identifierade under workshops som MYM i 
Tanzania har organiserat tillsammans med 
Hamuyebes byledare, byns skola samt de 
fyra kommittéerna. Där diskuterades hur vi 
bäst kan förbättra barnens situation i byn 
samt ta till vara de resurser som finns.

Ingenjörer utan gränser
Under 2016 inledde MYM ett samarbete 
med ingenjörer utan gränser i lund, som 
arrangerade en tävling för arkitekt- och 
ingenjörsstudenter på lunds universitet. 
Totalt fem lag tävlade om att skapa arki-
tekt- och konstruktionsritningar för vårt 
center. Finalen hölls den 2 mars i år där ett 
lag korades till vinnare. Priset är en spons-
rad resa till Tanzania där laget kommer att 
besöka tomten och slutjustera ritningarna 
ihop med lokala byggare, så att MYM kan 
söka bygglov och börja bygga. Dessa sista 
steg kommer att ske tillsammans med lo-
kalbefolkningen och kommittéerna så att 
MYM i Tanzania är medskapande och kan 
fortsätta byggprojektet självständigt. 

Hopp om liv
MYM är en ideell förening som vill förbättra livet och villkoren för barn i 
Tanzania. Vårt nuvarande projekt är att i samarbete med lokalbefolkningen 
bygga ett utvecklingscenter i byn Hamuyebe, på ön Ukerewe i Victoriasjön. 
Vi befinner oss just nu i en tillväxtfas och vi söker därför fler som vill en-
gagera sig som volontärer i föreningen. 

För få, dåliga och avlägsna vattentäkter 
medför tungt arbete och hälsorisker.
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Självdrivande
idén bakom utvecklingscentret är att göra 
det självdrivande, d.v.s. att det i framtiden 
ska kunna drivas självständigt av lokalbe-
folkningen. Centret ska drivas av hela byn, 
och volontärer i form av föräldrar och by-
ledning kommer att medverka för att sköta 
den dagliga verksamheten. Till en början 
kommer en eller två personer att finnas på 
centret på heltid. 

För att centret snabbt ska kunna bli själv-
drivande kommer det att finnas aktiviteter 
som involverar allt från att generera sä-
kert dricksvatten och möjlighet att odla sin 
egen mat, till att arrangera olika inkomst-
genererande aktiviteter som kan betala 
centrets omkostnader. En av våra idéer 
för självförsörjning är att starta en mindre 
apelsinsaftsproduktion i anslutning till cen-
tret. Det kan generera en intäkt samtidigt 
som apelsinodlingarna på ön får en bättre 
avsättning. En annan aktivitet är att skapa 
barnböcker på swahili, eftersom det finns 
en stor kulturrikedom i form av berättelser 
men brist på barnböcker.

MYM växer 
ingenjörer utan gränsers tävling är nu av-
slutad vilket innebär att vårt projekt just nu 

är i full rullning. Ritningar är färdiga och 
MYM söker nu sponsring och ekonomiska 
bidrag för att kunna bygga upp centret och 
komma igång med aktiviteter. Föreningen 
växer och vi söker därför fler volontärer 

som vill göra något konkret för att främja 
barns liv i Tanzania. 

 Text och foto: MYM 
instagram o Facebook: MYM Tanzania 

The demonstration was organised by the 
Dar es Salaam University College Students’ 
Union (DUSU) without the support of 
the National Union of Tanzania Students 
(NaUTS). This student demonstration of 
22 october 1966, protesting against some 
clauses in the proposed National Service 
Bill to make the two year Military Service 
obligatory for all Tanzanians completing 
their college (Form 6) and higher educa-
tion, was the culmination of the educa-
tional crisis in Tanzania, a prelude to the 
socialist arusha Declaration and the policy 
of Education for Self-reliance. This educa-
tional crisis was not an isolated phenome-
non in africa or the Third world.

Arrests and exclusions
The 1966 student demonstration led to the 
arrest of more than 400 students for de-
monstrating without valid permission from 
the police and for treason – their statement 
submitted to the President of Tanzania 

was an “Ultimatum to the Government”, 
hence they were dismissed from the Dar 
es Salaam University College and exiled 
to their home districts, required to report 
to the nearest police station, or some local 
authority every morning and evening. They 
could sleep outside their home district only 
with special permit from their local TaNU 
official. They were barred from all state 
and local government employment for six 
months.

Three NaUTS leaders from Dar es 
Salaam Teachers’ College (Charles 
Mwakasege, Tumaini Jeremiah and my-
self), and one from the Business College 
(Nizar Kassamali) who were not in the 
demonstration, were also arrested, rele-
gated and kept under district detention 
for six months without trial as the poli-
ce did not bother to distinguish between 
DUSU and NaUTS, and pressure from 
the leaders of TaNU Youth league and 
aSP (afro-Shirazi Party) Youth league of 

Zanzibar who had always aspired to lead 
the students through their own Educational 
Committees. The University College was 
temporarily closed down. Half a year later 
all relegated students were given amnesty 
by the president and most of them returned 
to their studies. Some preferred to do the 
National service before returning to their 
studies two years later.

NAUTS summarily dissolved
Up to mid-September 1966, i was Secre-
tary for National affairs of NaUTS and 
Resident Representative of Zanzibar’s aSP 
Youth league to TaNU Youth league. The 
Youth leagues were militant youth wings 
of the ruling TaNU led by Mwalimu Julius 
Nyerere and aSP led by Sheikh abeid 
Karume. i had rather close contact with 
these leaders and their associates.

From mid-September 1966 i  was 
Publicity Secretary of NaUTS until it was 
summarily dissolved at the end of 1966. 

Memories from a student demonstration 
Professor Abdulaziz Lodhi, well-known for the readers of Habari, remem-
bers the Oct. 1966 student demonstration and a meeting with President 
Nyerere many years later.

Barnen tränar handtvättning...
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i was also one of the two Student Repre-
sentatives in the National Service advisory 
Committee, whom President Nyerere had 
proposed to nominate as MPs through his 
prerogative of nominating 10 MPs (two 
representatives each from national orga-
nizations: Umoja wa wanawake/women’s 
Union, National Union of Tanganyika 
workers/NUTa, Tanganyika Parents’ 
association/TaPa, TaNU Youth league 
and NaUTS).

Issues raised
The students were mainly demanding the 
following:
- Those who had already done their Military 
National Service voluntarily in Mainland 
Tanzania, and voluntary Civil National 
Service in Zanzibar, to be exempted from 
the obligatory service which was being 
discussed in Parliament and was to be 
effective from 1 January 1967.
- Zanzibaris graduating in Mainland 
Tanzania be exempted from the obligatory 
Military National Service in Tanzania 
Mainland since Mainland Tanzania 
and Zanzibar had two separate military 
establishments and the law in Zanzibar 
forbade Zanzibaris to join any military 
outside Zanzibar. The defence forces of the 
Republic of Tanganyika and the People’s 
Republic of Zanzibar were under separate 
commands though coop-erating with one 
another. 

Two thirds of the income of the National 
Servicemen was to be deducted to support 
financing the National Service program – 
the National Servicemen were to survive 
on an extremely low income.

The students objected to wearing the mi-
litary uniform while working in their civi-
lian jobs as National Servicemen. (They 
were also supposed to wash their military 
uniform themselves.)

The students proposed that the new 
National Service law should be effective 
retroactively from January 1962 or January 
1963 to include those who had graduated 4 
or 5 years before January 1967 in Tanzania 
or abroad and who had made rocket care-
ers in the civil service and the parastatals, 
and had been occupying high positions in 
the expanding state establishment, the pa-
rastatals, diplomatic service and the private 
sector.

The TaNU one-party state government 
and most politicians would not listen to the 
students’ proposals and arguments. During 
the second half of 1966, the leaders were 
very sensitive to criticism since Bunge/
Parliament was reluctant to support the sta-
te-owned Tanganyika National Transport 
Corporation (TNT), which had shown a 
huge deficit for two successive years, and 

the israel-supported Cooperative Supply 
association of Tanzania (CoSaTa). 
almost all the back-benchers in Bunge (in-
cluding Kasela Bantu the Swahili lecturer 
and Eli anangisye the Secretary General of 
TaNU Youth league) were arrested after 
that parliamentary session and detained 
without trial for several years, abusing the 
Preventive act Decree (PaD) and disregar-
ding the Rule of law. The president was 
personally involved in this.

Meeting with Nyerere 
The 22 october 1966 Student Demon-
stration, the first and last against Nyerere’s 
almost dictatorial rule, brought to the sur-
face the educational crisis in Tanzania and 
led to the development of the internatio-
nally appraised philosophy of Education 
for Self-reliance and the birth and un-
successful implementation of the arusha 
Declaration and the Ujamaa socialist expe-
riments resembling the cultural revolution 
in Chairman Mao’s China.

almost 28 years later, on wednesday af-
ternoon, 27th July 1994, a few days after 
we had travelled together from Swaziland, 
Mwalimu Nyerere invited me to tea in his 
home at Msasani beach. i was there alone 
with him for an hour .

That same morning Mwalimu had a mee-
ting with the Civic United Front (CUF) 
opposition leader Maalim Seif Sharif 
Hamad of Zanzibar, my old schoolmate 
and Chairman of the Unguja and Pemba 
Students Council (UPSC) during 1962-
63 – i was his Secretary at that time and 
also Vice Chairman of the all Zanzibar 
Students Union (aZSU), later Chairman 
for half a year before the Revolution when 
both UPSC and aZSU were integrated 
with the aSP Youth league.

after we had exchanged greetings, he 
told me “Swahib yako alkuwa hapa asub-
uhi nzima!” (Your close friend was here 
the whole morning!) i asked him “Swahib 
yupi?” (whish swahib?) He replied with 
a broad smile “Madevu! Maalim Seif!” 
Si Swahilb yako?! (Big Beard. Maalim 
Seif! is he not your friend?!) i responded 
“Naam! Ni swahib yangu wa zamani; 
tumesoma pamoja.” (Yes! He is my old 
friend; we’ve gone to school together.) 
To this he commented with a light laugh 
“Naam! wazanzibari wote wanajuana. 
Pengine wote jamaa!” (all Zanzibaris 
know one another. Maybe you are all re-
lated!) i just nodded with a smile. 

after our usual deliberations on his 
translations of Shakespeare, Plato’s The 
Republic and the New Testament, the 
political situation in the country especi-
ally Zanzibar, South africa as ”our Big 
Brother” in africa, etc, Mwalimu asked me 

“what went wrong?! why did our Ujamaa 
efforts fail?!

I said as once before, “I think, our defi-
nition of capitalism was wrong; we con-
sidered even a small kiosk owner or a pe-
anuts-seller under a mango tree a greedy 
capitalist. and our leaders and bureaucrats 
were not dedicated socialists; they sabota-
ged Ujamaa and used Ujamaa to accumu-
late power and wealth and became worse 
exploiters than the traditional capitalists. 
They believed Ujamaa was not good for 
them, but it was suitable for the masses! 
an effective way to control the people and 
stay in power!”

Mwalimu remained silent for some very 
long seconds, and then he said gently 
“Maybe you are right! we have been 
betrayed! The peasants and workers of 
Tanzania have been betrayed by their 
leaders. Even your good friends Professor 
Haroub othman and Professor issa Shivji 
claim our revolutions in both Zanzibar and 
the Mainland have been betrayed! i’m sure 
you’ve been discussing this with them.” i 
just nodded again in agreement.

Just then, a huge wave crashed against 
the wall of his compound and some seawa-
ter splashed on us, mostly wetting the right 
leg of his trousers. He jumped up from his 
chair and cried out “Eeh! Hata bahari pia 
inanichukia sasa?!” (Eeh! Even the ocean 
hates me now?!)

i told him calmly “la Mwalimu! 
Bahari ni chafu leo, na ufuo unazidi 
kumong’onyoka kwa sababu ya feri zina-
zopita hapa mbio mno.” (No Mwalimu! 
The sea is very rough today, and the beach 
is increasingly being eroded by speedy fer-
ries passing here.)

 Dr. Abdulaziz Y. Lodhi 
Professor Emeritus Uppsala University 

Dr Abdulaziz Lodhi is remembering his 
student days, and meeting Nyerere
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Public Private Partnerships
The title of this PhD thesis does not 
directly describe what has been the 
object of Josephine’s work. Even the first 
sentence of the abstract of the Thesis does 
not make it obvious: ”This dissertation 
serves as a contribution to the larger 
ongoing debate on the role of religion in 
development in an effort to move beyond 
an instrumental approach.” However, 
when the Examiner Prof. Swart started 
his presentation by showing the research 
questions, the object became clear: 

1. How are contractual partnerships 
(PPPs) with church organisations in the 
health sector constructed?

2. How do church organisations and 
public authorities perceive the con-
tractual partnerships from a financial and 
organisational perspective?

3. in what ways does religion appear 
as a significant factor in the contractual 
partnerships?

4. what does the study tell us about the 
role of church organisations in Tanzania 
in terms of development, beyond an 
instrumental perspective?

The abstract summarises the purpose as 
follows: ”The aim is to study the role of 
religious agents in development through 
the prism of contractual partnerships 
between church organisations and the 

Tanzanian state in healthcare delivery.” 
Thus, Josephine has analysed public 
activities where the Tanzanian Central or 
local Government enter into contracts 
(PPPs) with the Private Sector (which also 
includes non-governmental organisations, 
in this case religious organisations) in order 
to pool resources and expertise to achieve 
better impact of health services. The study 
is restricted to Tanzania mainland.

Case studies
Three Christian denominations are included 
in the study: the Roman Catholic Church in 
Tanzania (Tanzania Episcopal Conference), 
the Evangelical lutheran Church in 
Tanzania and the Free Pentecostal Church 
of Tanzania. one local hospital per 
organisation serves as cases in her study: 
Turiani (120 kms from Morogoro) of the 
Roman Catholic Church, Selian (close to 
arusha town) of the Evangelical lutheran 
Church and Mchukwi (in Kibiti 150 kms 
south of Dar es Salaam) of the Free 
Pentecostal Church.

Methods and approach
Josephine has used the following key 
methods for collecting data: policy 
analysis, semi-structured interviews and 
participant observation. Her interviews 
included both views of public authorities, 
interviewees from the national Ministry of 
Health and local Council Health Manage-
ment Teams as well as representatives of 
the religious organisations mentioned.

The purpose of this article is not elaborate 
details of the methodological aspects of 
her thesis. The interested reader is advised 
to read further as regards the three theo-
retical perspectives that Josephine applies 
in this study of religion and development. 
Elements of her ”qualitative abductive 
approach” using the three case studies are 
briefly explained below. 

Beyond an instrumental approach to religion and development: 
Challenges for churchbased healthcare 
In November 2017 Josephine Sundqvist defended her PhD thesis. The dis-
sertation took place at Uppsala University. Hall IX was fully packed when 
the Opponent, Professor Ignatius Swart from the University of Western 
Cape in South Africa, took the floor and presented his scrutiny of her 
work.
  Josephine’s long experience and deep insights into Tanzanian affairs are 
reflected in her 300 page thesis. The thesis contains also reflections on 
issues of freedom of expression, something which Josephine has written 
about in Habari 4/2015, where she analysed the Media Service Law and 
the Cybercrime Law. Josephine is nowadays based in Arusha and is the 
representative of the Swedish Church in Tanzania.

The opponent Professor Ignatius Swart asking Josephine many questions
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(1) an instrumental perspective, which 
concerns the rationality of faith based 
organisations and the government to pool 
resources in order to more efficiently using 
existing health infrastructures (hospital 
buildings and institutional capacity). This 
perspective raises issues of administrative 
power and dependency between the 
partners of the PPPs.

(2) a bottom-up perspective, where 
church organisations wishes to focus 
on the poor in a holistic way and where 
religious grass root leaders represent 
local institutions with the potential of 
challenging injustices by enabling political 
participation.

(3) an integral perspective, which 
acknowledges that development is likely 
to be successful and sustainable if it is 
informed by religious worldviews and 
practices. an integral perspective regards 
development as intrinsic to religious 
traditions – not just an ’add-on’ to secular 
projects.

in order to operationalise the three 
theoretical perspectives to function 
adequately for health sector development 
research, three analytical concepts are 
included in the framework, namely 
resource dependency, linking social capital 
and intangible religious health assets. 

Some results
By entering into PPP health agreements, 
church organisations have moved to centre 
stage and gained more influence following 
the latest political and economic reforms. 
Their attraction as service providers 
follows from their existing infrastructure 
and previous experience and capacity in 
the health sector. The analysis shows that 
faith is a key motivator and a central factor 
in the running of church health services. 

H o w e v e r,  t h e  f a c t  t h a t  c h u r c h 
organisations are becoming increasingly 
dependent on the state has implications 
in terms of their role as a critical voice 
in the public debate and could potentially 
threaten their independence as faith-driven 
civil society actors. Church organisations 
are also becoming more vulnerable 
financially, as they are not compensated 
according to the PPP contracts. according 
to the partnerships, health services shall 
be delivered free to vulnerable groups 
(children under five, pregnant women 
and elderly). For these free services the 
church organisations are supposed to 
receive compensation. However, the study 
shows that the Councils do not disburse 
this compensation. on the other hand, 
Council Health Management Teams seem 
to exhibit a lack of trust in church-based 
hospitals. This is partially due to lack of 

comprehensive financial and audit reports 
from the hospitals to the Councils.

Currently, church organisations are 
dominating the PPPs in health. This 
has implications on both the Tanzanian 
model of secularism, with its emphasis 
on  Mus l im and  Chr i s t i ans  be ing 
treated equally. Church organisations 
are better equipped when it comes to 
entering contractual partnerships in the 
health sector in comparison to Muslim 
organisations. This has led tensions and 
may partly explain why some District 
Council Health Management Teams are 
critical of the PPP policy itself. Further, the 
local governments’ present strive towards 
national ownership with their favouring of 
public healthcare over private alternatives 

means less opportunities for PPPs. To 
this end, Josephine mentioned during the 
discussion with the Examiner Prof. Swart 
that PPPs for two of the three hospitals 
studied have ceased to exist.

Well done!
Josephine responded very well and with 
confidence to all the questions and points 
raised by the Faculty Examiner and the 
External Examiners. During the following 
mingle at the Katedralcafeet the Examiners 
reported on how they graded her thesis. 
we congratulate Josephine on receiving 
the highest distinction from them for her 
good work.

Text and Photo: Red.

 

Josephine happy and relieved after having passed ”the final test”
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Många föreningsmedlemmar är eller har 
varit aktiva också i andra sammanhang där 
Tanzania varit den gemensamma nämna-
ren. Till exempel var Gun-Britt andersson, 
ordförande för JoHa-Fonden där. Hon var 
med redan när Svetan fyllde 30 år och då 
som regeringens representant. 

Mötet började med att ordförande, Emma 
Kreü, hälsade oss välkomna - på engel-
ska eftersom Tanzanias nya ambassadör, 
willibroad Slaa, var närvarande. 

Emma följdes snabbt av föreningens lo-
kalrepresentant i Uppsala, Erland Hillby. 
Han hyllade föreningen med ett tal om hur 
viktigt Svetans arbete är och lyfte fram vår 
tidning Habari. Erland lämnade i sin tur 
över ordet till ambassadör Slaa. 

De som följ t  med utvecklingen i 
Tanzania kommer kanske ihåg att Dr Slaa 
tidigare representerade oppositionspartiet 
Chadema. i samband med presidentvalet 
2015 hoppade han av Chadema och stödde 
i stället CCM--kandidaten Magufuli. Efter 
ett mord-försök och ett år i Kanada utsågs 
han i november 2017 till ambassadör - och 
placeringen blev Stockholm. ambassadör 
Slaa’s tal innehöll många uppskattande ord 
om Sveriges och Svetans insatser, och om 
Habari.

Eva löfgren hade gjort i ordningen ett 
bildspel om Habaris utveckling genom 
åren. Här en sida med tidningens omslag.

Svetans historia
Sverige och Tanzania har mycket länge haft 
kontakter. År 1946 kom Barbro Johansson 
till Tanzania och engagerade sig i landets 
självstädighet. Hon blev vid självstän-
digheten 1961 tanzanisk medborgare och 
fick plats i parlamentet. Tidigt etablerades 

också kontakter mellan svenska SSU och 
TaNU Youth league.

Nu berättade lars Ekengren om vägen 
fram till Svetans bildande. Han arbetade 
själv som Chief accountant vid Bank of 
Tanzania åren 1966-67 och började till-
sammans med ann-Charlotte olstedt från 
Sida förbereda föreningsbildningen. .

lars Ekengren, ann-Charlotte olstedt 
och ytterligare 8 personer inbjöd till bil-
dandet av en svensk-tanzanisk förening 
den 9 dec 1968. Då hölls ett konstituerande 
möte och en styrelse valdes att arbeta fram 
till ett stadgeenligt årsmöte som skulle hål-
las före 30 april 1969. Föreningen kom då 
att heta Svensk-Tanzaniska vänskapsfören-
ingen eller Swedish-Tanzanian Friendship 
association och skulle vara politiskt neu-
tral. 

Föreningens första ordförande var 
Gunnar Åkermalm. Han kom att sitta till 
våren 1974 då Sven Öhlund tog över som 
ordförande. Nu på mötet berättade Sven 
med mycket humor om de första åren då 
det gällde att snabbt hitta lösningar på pro-
blem som uppstod. Bland annat anlände 
stipendiaten Charles Njau för att studera 
konst. Han hade med sig en container med 
konst och ingen returbiljett. Föreningen var 
med och ordnade en lägenhet på Vetevägen 
i Hallunda. Där bor han fortfarande.

Skype och workshop
Efter de historiska utblickarna hoppade 
mötet fram i tiden och styrelseledamoten 
linus Dunkers informerade om betal-
ningsmedlet Bitcoin. Han gjorde det till-
sammans med samarbetspartnern Thomas 
i Tanzania som han ringde upp på Skype 
så att vi både hörde och såg honom på en 

storbildskärm. Det var inte frågan om att 
placera pengar, vilket är mycket riskfyllt, 
utan att snabbt och billigt föra över pengar 
för att sedan omedelbart säkra dem i bank 
eller på annat sätt.

Därefter delades vi under ledning av 
Emma och Harriet Rehn in i grupper som 
under rubriken Svetans framtid skulle dis-
kutera ett antal frågeställningar:

Varför ska man vara med i Svetan? 
Tanzanier i Sverige? Hur främja tanzanisk 
kultur? Det saknades inte idéer i grupperna 
så det blev många svar som styrelsen får ta 
hand och bearbeta.

Årsmöte
Sedan Emma öppnat förhandlingarna 

valdes Folke Strömberg att hålla i klubban. 
Verksamhetsberättelsen med ekonomisk 
redovisning för 2017 samt revisionsberät-
telsen föredrogs av Folke. Därefter bevil-
jades styrelsen ansvarfrihet.

Emma hade valt att avgå som ordförande 
men ville vara kvar i Styrelsen. Till ny ord-
förande valdes Harriet Rehn som varit med 
i föreningen i många år. av styrelsens öv-
riga medlemmar kunde alla väljas om utom 
Torbjörn arzt som avsagt sig omval. Till 
nya i styrelsen utöver Harriet Rehn valdes 
Carita Rehn och Joakim Friberg.

Till valberedningen omvaldes Prosper 
Kaberwa och nyvaldes Torbjörn arzt och 
Erland Hillby.

Under punkten medlemsavgifter upp-
stod diskussion om en eventuell höjning. 
Styrelsen hade föreslagit oförändrade 
avgifter, vilket också blev mötets beslut. 
Mötet uppmanade dock styrelsen att åter-
uppliva företagsmedlemskap med 1 000 kr 
i årsavgift. Det är en avgift som infördes 
för många år sedan, men som inte använts 
på grund av bristande intresse från före-
tagen.

innan mötet avslutades tackade Emma 
avgående ledamöter med en blomma.

Fest!
Nu dukades det upp den sedvanliga goda 
tanzaniska maten och boxarna med rött och 
vitt vin lyftes fram. alkoholfria alternativ 
fanns också. När hungern hade stillats hade 
Dekula Band dukat upp sina instrument 
och inledde dansen med The lion Sleeps 
Tonight.

Red/FST

Svetan 50 år firas – årsmöte och fest
Vi blev till slut ganska många kända och okända medlemmar som samlades 
i Rågsveds folkets hus den 15 april för att på olika sätt uppmärksamma att 
Svensk-Tanzaniska föreningen (Svetan) fyller 50 år i år. 

Jeanette, Rehema, Helena, Carita, Harriet, Emma och Linus ur nya styrelsen
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JOHA från fond till stiftelse 
Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i 
Tanzania, JOHAfonden har inlett en process för att lägga om inriktning 
och börja samla in pengar till en donation vars årliga avkastning kan fi-
nansiera stipendier till fattiga flickor vid Barbroskolan. 

JoHa-fonden har nu i det närmaste nått 
målet om att kunna garantera att alla 
flickor som går i Barbroskolan i Luguruni 
och är beroende av stipendier kan få hjälp 
för att gå klart skolan. Slutanslaget från 
Radiohjälpen på 800 000 kr för 2018 och 
2019 tillsammans med medel som fonden 
redan samlat in och som kan tillkomma 
under 2018 och 2019 torde räcka för detta 
liksom för återstående behov 2020. 

Nya förhållanden- Ny strategi
Nu vill vi se framåt. Vår förening vill 
liksom JoHa Trust Tanzania stå fast vid 
målet och uppgiften att främja utbildning 
av god kvalitet för flickor oavsett deras 
ekonomiska, etniska och religiösa bak-
grund. Under snart 20 års samarbete har 
JoHa Trust med JoHafondens stöd byggt 
upp en väl fungerande sekundärskola för 
flickor i utkanten av Dar. Skolan når goda 
resultat och föräldrar vill gärna att deras 
döttrar ska få plats på Barbroskolan. Från 
början år 2000 då skolan startade kunde 
alla de 40 första eleverna få stipendier 
för att klara skolavgifterna. allt eftersom 
sekundärskolans alla sex årskurser kom-
mit på plats har elevantalet växt för att 
nu uppgå till omkring 600. andelen som 
varit möjlig att stödja med stipendier har 
succesivt minskat samtidigt som de beta-
lande eleverna blivit fler. JOHAfonden har 
som mest kunnat bidra till Barbroskolans 
stipendiefond med drygt en miljon kronor 
under ett år. i den egna insamlingen har 
fonden under senare år fått in omkring 
300 000 kr om året. Årliga bidrag från 
Radiohjälpen har gjort det möjligt för oss 
att komma upp i utbetalningar omkring en 
miljon kronor och därmed täcka stipendie-
behoven för 50-talet flickor. Under några 
år fram till år 2012 bidrog också Sida med 
stipendiemedel och ett par större tanza-
niska donationer 2014 gjorde att andelen 
fattiga flickor i skolan då kunde hållas vid 
20 % och högre. 

Förebild i Barbro Johanssons anda
Sedan beslutet om slutanslag för åren 
2016-2019 kom från Radiohjälpen har 
det för Barbroskolan varit nödvändigt att 
med JoHafondens goda minne inrikta 
stipendieringen på att flickor som redan 
går i skolan ska kunna slutföra sina 
studier. En stor utbyggnad av det offentliga 

skolsystemet har skett i Tanzania sedan år 
2000 då Barbroskolan startade. Många fler 
kan gå i sekundärskola. Men fortfarande 
är behoven av utbildning för flickor långt 
ifrån tillgodosedda. Kvalitén i utbildning 
behöver förbättras både för pojkar och 
flickor och fattiga flickor på landsbygden 
och från traditionella grupper nekas ofta 
den chans i livet som utbildning ger. Vi 
vill att JoHa Trust och Barbroskolan ska 
kunna fortsätta att vara en förebild i Barbro 
Johanssons anda. Vi vill att fler också 
fattiga flickor ska få stöd för sin personliga 
utveckling vid Barbroskolan och inspireras 
till att bli yrkeskvinnor, till ledarskap och 
samhällsansvar. 

Barbrostipendier
Det vill också JoHa Trust Tanzania som i 
samarbete med JoHafonden nu undersöker 
förutsättningarna för att få en donation, 
att förvaltas av en stiftelse i Sverige och 
på sikt i Tanzania. avkastningen på detta 
kapital ska göra det möjligt att varje år 
dela ut ett mindre antal Barbrostipendier. 
Vi arbetar för att en stiftelse ska finnas på 
plats från och med 2020, då 20 år av ett 
framgångsrikt svensk-tanzaniskt samarbete 
mellan JoHa Trust och JoHafonden kan 
avslutas i sin nuvarande form.

Vid årsmötet 25 april fick JOHAfondens 
styrelse i uppdrag ”att inrätta en stiftelse 
med säte i Stockholm med syfte att ta 
emot och förvalta kapital vars avkastning 
ska användas för att bekosta behövande 
flickors utbildning vid Barbroskolan i 
Tanzania.”  

JOHAfondens årsmöte 
anna Tibaijuka var hedersgäst på JoHa-
fondens välbesökta årsmöte den 25 april. 
Hon berättade med inlevelse om hur hon 
var med om att dra igång kvinnonätverket 

BawaTa i mitten av 1990-talet och hur de 
sen fick med sig Barbro Johansson på att i 
hennes namn bilda en stiftelse för flickors 
utbildning. Historien rymmer en hel del 
dramatik men med en eldsjäl som anna 
och stöd från vänner i Tanzania och Sverige 
finns nu en väl fungerande sekundärskola 
för flickor på plats i luguruni utanför 
Dar es Salaam och dessutom en skola 
i Bukoba. anna sitter nu i parlamentet i 
Dodoma. Talmannen gav henne ”ledigt” 
från arbetet i budgetkommittén för att 
kunna vara med på JoHafondens årsmöte. 
Som politiker och privatperson fortsätter 
anna att engagera sig för utbildning 
och för ungdomars möjligheter till jobb. 
i parlamentet representerar anna som 
folkvald sitt fattiga hemdistrikt Muleba 
väster om Viktoriasjön. Hon är engagerad 
i flera utvecklingsprojekt där och hon 
vill att ungdomarna själva ska utmanas 
och stimuleras att starta företag och 
skapa sysselsättning. idéer och möjliga 
partnerskap diskuterades under besöket 
med Swedfund, företrädare för Svenska 
Kyrkan, Sida och lantbruks-universitetet 
i Uppsala.

På årsmötet ställde sig anna Tibaijuka på 
JoHa Trusts vägnar helt bakom planerna 
på att i svensk-tanzaniskt samarbete få till 
stånd en Endowment-fond för stipendier 
vid Barbroskolan. 

 Text: Gun-Britt Andersson
Foto: Sonja Björkén

Gun-Britt Andersson och Anna Tibayuka vid podiet under mötet

Faith är en av de studenter på Barbroskolan 
fått stipendier. Faith drömmer om att bli 
doktor
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Operakällaren Foundation
Fä l t r e sa  2017  fö r  operakä l l a r en 
Foundation gick till iringa. initiativ till 
fonden togs 2006 av abbe ibrahim, VD 
på operakällaren.

Fonden organiserar golfevent, banketter, 
auktioner och seminarier för att samla in 
pengar till stöd främst för kvinnor och 
barn i afrika i samarbete med UNiCEF. 
insamlingsdagarna 2017 gav rekord-
summan 5,2 miljoner.

Vid årets seminarium talade flera 
välkända personer plus en flicka från 
Tanzania. ”en riktig stjärna som tagit sig 
till oss från Tanzania, där hon redan nu vid 
17-års ålder visar på en kunskap och insikt 
som de flesta av oss inte samlar ihop under 
en livstid. Vi kanske vet, vi kanske vill, 
men Gertrude Clement..., hon aktiverar 
sig, hon utgör en skillnad. Med liten 
lågmäld stämma kommer det ut ord starka 
som orkanvindar, som både fascinerar och 
känns i själ och hjärta.”
 
Tingatinga på Just Africa
Den 15 november till och med 9 januari 
var det utställning med konst från Tinga-
tingakollektivet i Dar es Salaam i butiken 
Just africa i Stockholm. Representant 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 Tingatingakollek-
tivet. Från butikens sida är man nöjd med 
besökarantalet och konstaterar att intresset 
inte bara är från personer som känner till 
genren sedan tidigare.

Nya gränsmarkeringar
Ta n z a n i a s  g r ä n s  m o t  d e  ö v r i g a 
östafrikanska länderna skall åter markeras 
och göras tydlig. En del markeringar 
har skadats eller försvunnit. Kraftiga 
betongplintar skall nu sättat upp på var 
hundrade meter. i mitten på sjuttiotalet 
markerades gränsen mellan Tanzania 
och Kenya av ett privat företag med flera 
svenska lantmätare engagerade.

Flygfält rustas upp 
Det finns 58 flygfält i landet. Åtta av dem 
rustas nu upp till internationell säkerhets-
standard (iCao). Berörda flygfält är 
Julius Nyerere (Dar), Mtwara, Kigoma, 
Mwanza, Dodoma, arusha, Tanga och 
Manyara. Även Songwe, Bukoba, Mpanda 
och Mafias flygfält skall för-bättras.

Från 2010 steg antalet flygpassagerare 
per år från 2,1 miljon till 3,5 miljoner 
2015.

Tanzanias nationalgräshoppa
Uluguru naturresrvat i bergen söder om 
Morogoro görs tillgängligare för besökare. 
Ulugurubergen ligger lättillgängligt till 
från Dar es Salaam.

En väldigt speciell attraktion är gräshop-
pan Cyphocerasis Uluguruensis också 

känd som December 9th efter landets själv-
ständighetsdag. Den färgglada gräshoppan 
har samma färger som landets flagga.

Ulugurubergen är isolerade och reser sig 
upp till 2630 m ö h och här finns drygt 500 
endemiska växter liksom insekter, djur och 
fåglar. Exempelvis flygande grodor, tre- 
och tvåhornade kameleonter. Bergen är 
listade som Global biodiversity hotspots.

Bob Marley-inspelningar 
räddade
Bob Marley är populär i Tanzania. 10 av 
tretton bandrullar har räddats av skickliga 
ljudtekniker. Banden har legat i 40 år in 
en källare i london och vattenskadats. Det 
är liveinspelningar från konserter mellan 
1974 och 1978. Det är inte beslutat om 
inspelningarna skall göras tillgängliga för 
allmänheten.

i december släpptes en vinylsamling med 
Bob Marley & wailers’ live.

Boskapsägare kompenserade
Massajer brukar föra sin boskap över 
gränsen mellan Tanzania och Kenya 
beroende på var de kan finna bete åt 
djuren. ofta fördelar de också sin boskap 
bland släktingar på båda sidor om gränsen. 
Tanzaniska myndigheter beslagtog i slutet 
på förra året drygt 1300 kor tillhörande 
kenyanska massajer. 

Dessa har nu blivit kompenserade av 
kenyanska staten samtidigt som man 
introducerar en försäkring för traditionella 
boskapsuppfödare i torra områden.

Nya elektrifierade järnvägar
Tanzania och Rwanda har kommit 
överens om att den planerade normal-
spårsjärnvägen för att förbinda Rwanda 
med den existerande järnvägen i isaka 
mellan Tabora och Mwanza skall elektri-
fieras i likhet med den förra året öppnade 
kinesbyggda etiopiska järnvägen till havet 
i Djibouti. 

i Östafrika benämns normalspårsjärnväg, 
Standard Gauge Railway, nästan alltid 
förkortat till SGR. Med elektriska lok blir 
hastigheten för persontåg på 160 km/tim 
och 110 km/tim för godståg. 

i juni 2017 öppnade nya kinesbyggda 
normalspårsjärnvägen mellan Mombasa 
och Nairobi som trafikeras med diesellok 
med 110 respektive 80 km/tim. En revo-
lutionerande förkortning av restiden jäm-
fört med den gamla nedgångna enmeters-
järnvägen från förra sekelskiftet. Bygget 
fortsätter nu mot Viktoriasjön bl a genom 
Nairobis nationalpark vilket väckt skarpa 
protester.

i Tanzania förväntas den 20 mil långa 
järnvägen Dar es Salaam - Morogoro vara 
klar hösten 2019. i mars lade president Gertrud Clement, 17-åring från Tanzania, gör succé hos kändisarna på Operakällaren
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Magufuli grund-stenen för nästa fas, 43 
mil till Dodoma.

Elproduktionen höjs radikalt
Det nya kraftverket Kinyerezai för in-
hemsk naturgas skall producera 240 Mw. 
Förbrukningen i landet var 2017 1352 
Mw. 

Det kontroversiella vattenkraftverket 
Stiglers Gorge skall kunna producera 2200 
MW. Kraftverket byggs i Rufiji-floden och 
innefattar en stor damm och även i övrigt 
intrång i Selous Game Reserve.

i februari slöt Tanesco avtal med gruv-
företaget Kibo om köp av 300 Mw från 
2021 från Kibos just påbörjade kraftverk i 
Mbeya. i Rukwa planerar Edenville Energi 
att bygga ett 120 Mw kolkraftverk.

Den kraftigt höjda produktionskapaci-
teten behövs för att säkerställa avbrottsfri 
elförsörjning samt för export.

Smarta elnät
Det är viktigt att möjliggöra utvecklingen 
av grön energi och ta vara på naturliga re-
surser som sol och vind för en hållbar ener-
giförsörjning i afrika. Då är utvecklingen 
av smarta elnät en del.
 Karlstads universitet deltar i projektet 
DaMoC som syftar till att utveckla mas-
terutbildningar för universiteten i Sydafrika 
och Tanzania med fokus på smarta elnät. 
i Sydafrika har arbetet med att utveckla 
smarta elnät redan påbörjats, vilket också 
förväntas spridas till andra delar av afrika. 
i Tanzania är det ett utpekat mål att tillhan-
dahålla tillförlitlig el till rimligt pris för att 
skapa tillväxt och bekämpa fattigdom. 

Baobab nya superfödan
De goda egenskaperna hos Baobab-
fruktens kärnor har 
länge varit kända i 
afrika. Baobabträdet 
växer vilt och blir 
mycket gammalt och 
frukterna torkar på 
trädet utan spill så det 
är billigt och enkelt 
att få fram kärnorna 
som mals till pulver. 
Det tillsätts i smoothies och juice och 
som alternativ till socker till yoghurt.

En baobabfrukt innehåller tre gånger så 
mycket c-vitamin som en apelsin och är rik 
på järn och magnesium samt innehål-ler 
mycket antioxidanter. 

Hälsotillskottsföretaget aduna har intro-
ducerat baobab i Storbritannien. De tre för-
sta månaderna i år har försäljningen ökat 
med 27 % bl a med draghjälp av trenden 
med ”liquid breakfasts”.

***

UlfNILSSON

Om språket swahili 
Swahili i Tanzania är ett både officiellt och nationellt språk. I olika infon om swahili 
sägs att språket talas i en mängd länder. Det är dock en förenklad swahili. Det sägs 
också ibland också att swahili är ett nyare och tillverkat språk. Det är i viss mån sant. 
Swahili har en tusenårig historia och har varianter i några länder där i vissa delar 
åtminstone några tiotal procent talar swahili som andraspråk. 

i Zanzibar gavs en handbok i swahili ut av den brittiska biskopen E. Steere år 1871. 
Han arbetade med att sammanställa swahiliord från kusten och från fastlandet och valde 
mellan olika uttryck och stavningar beroende på ords ursprung och sin språkkänsla. 
Språket döptes till Zanzibarswahili. Därmed kan man säga att swahili är ett konstruerat 
språk, likt vår svenska, som år 1541 användes i den första bibeln på svenska. Efter 
första världskriget godkändes Steeres handboksswahili som undervisningsspråk vilket 
år 1930 blev standard för Tanganyika. i Kenya fanns också en swahilivariant, kimvita, 
som talades av arab-ättlingar i Mombasa. Talarna där såg ner på Zanzibarswahilin. 
Swahili stöddes efter 1961 i Tanzania på bekostnad av de etniska språken och idag 
talar nästan alla swahili som andraspråk och många som förstaspråk. 

Tanzanias grannländer har andra swahilivarianter och andelen swahilitalande i 
befolkning skiftar. Särskilt utmärker sig vissa etniska grupper i Kenya och i Uganda. 
Zanzibarswahili liknar i viss mån kimvita som inte är likt Congos swahili. Ugandas 
swahili är mera likt Congos och Congos swahili liknar inte Tanzanias… De senast 
nämnda talar vad jag kallar bantuswahili i kontrast till Zanzibarswahilin.

i Kenya förekommer tre slags swahili. Den mest genuina swahilin är den gamla 
kust-swahilin (kimwita och kiamu). Där talas ålderdomlig swahili i form och ord och 
det accepteras inte av makten i Nairobi. På fastlandet har en folklig swahili växt fram 
och är ett allmängods som inte är fint nog för de lärda. 

Det finns således en osynlig språkgräns mellan kust och fastland. Kustfolket är 
uråldriga swahilitalare, vilka inte är accepterade och inte kvalificerar sig t ex till 
lärarjobb på fastlandet.

Den tredje swahilivarianten är skolswahilin. Man läser swahili i skolan upp till 
högre studier och lär sig swahili enligt en strikt kursbok. Det är de lärdas swahili man 
använder. Det finns uttryck och ord som gör mig undrande när orden inte används ens 
av ländernas presidenter. 

Kenyas swahilihistoria är skild från Tanzanias och förklaras med arabiska nybyggare, 
begräsad slavhandel, brittiska settlers som ville tala pidgin (kisettler) samt ett 
nyvaknande under efterkrigstiden.

i Uganda är swahili styvmoderligt behandlad. När missionärer från Storbritannien 
kom till Uganda satsade de på etniska språket luganda, vilket blev dominerande språk 
och även senare har missionärer inte accepterat att arbeta på swahili. En hjälp åt swahili 
var ironiskt nog slavhandlare från Zanzibar, vilka spred en folklig swahili. Redan år 
1870 kunde en stor del av befolkningen tala swahili. Senare kom swahili att användas 
inom armen och polisen. Swahili är ett lätt språk att lära jämfört med bantuspråket 
luganda. Struktur och grammatik i Ugandaswahili är ganska hyfsad.

 Till Kongo kom således swahili med slavhandeln och zanzibarswahili rotade sig 
i ett område väster om Tanganyikasjön. Tillsammans med slavhandlare spreds också 
swahili söderut till Katanga. Men kontakterna med Zanzibar bröts när slavhandeln 
upphörde och swahili bantuiserades d v s förenklades från zanzibarswahili. i stället 
för arabiska och engelska lånord har franska införts. i många provinser är swahili 
officiellt språk fast andelen förstaspråkstalare är 0 % och andraspråkstalare kanske 
50%. i Bukavu har en egen bantuswahili växt fram med en blandning av swahili med 
lokala språk och franska. 

Det finns således många ”viswahili”. En önskan är att utbildare i swahili 
varudeklarerar den swahili man undervisar i och visar hur varierande språket är.
Var finns den utbildaren?



Resultat av kyrkligt projekt:

Ny Swahili kokbok

GREEN LEAVES WITH BEANS 
Food for 4-6 people 

Ingredients 
4 full hands of green leaves – (spinach, • 
mangold) 
2 cup cooked beans • 
4 large tomatoes • 
3-4 cloves of garlic • 
1 tablespoon peeled and shredded • 
ginger 
1 large onion • 
½ teaspoon of salt • 
2 tablespoons of cooking oil • 
1 cup of coconut milk • 

How to cook 
1. Boil beans until cooked. 
2. Wash the green leaves thoroughly, trim 
and chop. 
3. Peel, wash and chop onions and fry in 
oil until soft. 
4. Peel, wash and crush garlic and add 
to onions. 
5. Wash, peel and chop tomatoes, add to 
the mixture and continue to fry. 
6. Add the green leaves to the mixture, stir 
and continue to fry. 
7. Add the coconut milk and salt and cook 
until all vegetables are cooked through.

Boken kan beställas från 
hanna.grimstedt@svenskakyrkan.se 

för endast portokostnad.

Ett kyrkligt biståndsprojekt har resulterat i en ny kokbok på swahili. Boken 
är en dokumentation av seminarier för kvinnor som Ida Grimstedt hållit 
i samband med Moshigruppens projekt i byar runt Moshi. Moshigruppen 
är en lokal kyrklig projektgrupp i Stockholmsområdet.
  Förutom recept innehåller boken goda råd när det gäller matlagning och 
information om olika näringsämnen.
  Nedan är ett recept på spenatröra med bönor som Habaris läsare får med 
engelsk översättning.
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