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ORDFÖRANDEN

Detta är ett jubileumsnummer 
då Svetan fyllt 50 år. Vi får åter-
blickar av det som skett inom 
Svetan under föreningens livstid. 
Vi får även ta del av axplock ur 
programmet som framfördes på 
årsmötet i samband med jubi-
leumsfirande den 14 april 2018, 
dvs föreläsningar om Svetans och 
Habaris histora samt talet som 
hölls av Tanzanias ambassadör 
Dr. willibrod Slaa. 

Vi finner ett uppslag om Mama 
Barbro Johansson, som var  svensk 
missionär och verksam i Tanzania 
från 1946 till sin död 1999. Hon 
blev legendarisk, verkade bl a 
som minister i Tanzanias regering, 
och kallades allmänt för Mama 
Barbro. Stiftelsen JoHafonden 
bildades år 1996 i Mama Barbros 
namn för att främja flickors ut-
bildning varefter Barbroskolan 
utanför Dar es Salaam startades 
år 2000. År 2010 startades ytter-
ligare en skola i Bukoba i nord-
västra Tanzania. 

Vår tidskrift Habari som ges ut 
fyra gånger per år är mycket upp-
skattad. Den riktar sig till de som 
vill följa med vad som händer i 
Tanzania och som vill lära sig mer 
om kontakterna mellan Sverige 
och Tanzania. Det blir ofta tema-
nummer med fördjupning i något 
särskilt område. För att Habari 
ska kunna leva vidare behövs fler 
medlemmar till redaktionen. Vi 
söker därför dig som vill leta upp 
skribenter, material, intervjua, re-
digera, ta fram illustrationer, göra 
layout, läsa korrektur eller vara 
tema-nummer redaktör. Vill du ha 
ett givande uppdrag så bli medlem 
av vårt redaktionsteam.

Vi behöver även fler medlem-
mar, så tipsa gärna Tanzania-
intresserade om Svetan!

 Harriet Rehn
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Kära läsare!
Du har nu jubileumsnumret av Habari i din hand. Redaktionen har valt att 
fira 50-årsjubileet med några gamla godbitar från 70- och 80-talet förutom 
en del material från årsmötet i april. Barbro Johansson hedrar vi med ett 
uppslag. Hon blev hedersmedlem i Svetan 1980 och skrev då nedanstående 
tackbrev.
   Nedan kan vi även se exempel på när Habari uppmärksammats positivt i 
dagspressen, samt hur framsidan på Habari har varierat genom åren.
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Layout och teknikutveckling
Svetan bildades hösten 1968 bl a för att 
arrangera besöks- och studieresor till 
Tanzania. Ett enkelt nyhetsbrev började 
ges ut, med klipp från Tanzanias enda eng-
elskspråkiga dagstidning Daily News och 
maskinskrivna små artiklar som kopiera-
des i en vanlig kontorskopiator. Puck och 
Magnus Åberg stod för det mesta av arbe-
tet. Första numret kom ut 1969. Fram till 
1975 bestod tidningen av kopierade, hop-
häftade sidor. Tidningen var ofta ganska 
omfångsrik på mer än 25 sidor och enbart 
tryck på ena sidan. Svetan växte snabbt 
och 1975 gick man över till att trycka tid-
ningen. Den fick då sin nya framsida som 
var enfärgad men i olika färg för olika 
nummer. Den trycktes i ett litet tryckeri 
i södra Stockholm som Puck och Magnus 
hade kontakt med. 

1980 flyttade vi över tryckningen av 
Habari till ordfronts tryckeri, för ett snyg-
gare tryck. Maskinskrivna och  ibland 
handskrivna manus, ofta med ändringar 
och tillägg, maskinsattes av ordfront som 
levererade texten på vaxade underlag. 
Habari-redaktionen gjorde layout genom 
att klippa o klistra kopior av den maskin-
satta texten. På ordfronts redaktion mon-
terades den vaxade texten på montagepap-
per på ljusbord med hjälp av skalpell och 
sax och plats markerades för illustrationer. 
Redaktionen arbetade en hel dag och Sonja 
lindstrand gjorde ofta en grovlayout. Nu 
kom baobab-trädet för första gången på 
framsidan. Tidningen tryckes helt i svart-
vitt. Det var trångt i ordfronts lokaler på 

Åsögatan och vi skaffade så småningom 
egna ljusbord och gjorde montagear-
betet hemma i löfgrens rymliga hus i 
Barkarby.

För  adresser ing använde vi  små 
”adressplåtar” som fuktades med rödsprit 
som luktade ganska kraftigt.

Upplagan i slutet på sjuttiotalet var drygt 
1500 ex så utskicket var ett ganska krä-
vande arbete men det var roliga kvällar 
både för montage och utskick, ofta med 
något istopp. ofta deltog hela familjerna 
inklusive barnen.

1994 blev det för dyrt på ordfront och 
vi flyttade till Gotab där vi fick ett för-
månligt pris. De var specialiserade på 
Riksdagstryck och tyckte det var roligt 
med Habari som omväxling. Men så blev 
de uppköpta och priset höjdes i flera om-
gångar, och vi blev tvungna att hitta ett 
billigare tryckeri. Medlemantalet hade 
gått ner kraftigt sedan resebyråerna star-
tade charterresor till Tanzania och det inte 
längre var obligatoriskt att vara medlem i 
Svetan för att delta i resor. 

År 2003 övergav vi det pilliga med roliga 
gemensamma arbetet med vaxade original 
och gick över till digital produktion. Sten 
löfgren var pionjär och gjorde tryckori-
ginal efter att han läst in sig på indesign-
programmet. 2005–2009 trycktes tidningen 
hos Perssons offsettryck. 2009 bytte vi 
tryckeri igen. Nu var det tryckeriet Myran 
i Varberg som fick äran att trycka Habari 
och nu blev det färg på omslaget.

2008 engagerade vi Janne Gustavsson, 
en pensionerad aD, som gjorde layout för 
en billig penning och han har varit en stor 
hjälp och lärt oss mycket. Tyvärr har vi 
nu måst avsluta det samarbetet på grund 
av vår dåliga ekonomi och Sten gör åter 
layouten till Habari. 

Sedan 2015 trycks tidning nu helt i färg 
och mycket förmånligt i Tyskland på 
Flyeralarm. Tryckkostnaderna har sjunkit 
väsentligt under de 50 åren tidningen fun-
nits. Däremot har utvecklingen eller sna-
rare avvecklingen av Posten lett till stora 
bekymmer för distributionen av Habari. 
De senaste åren har portot höjts mycket 
kraftigt i flera omgångar. Med sjunkande 
medlemsantal är det nu mycket osäkert 
om Habari kommer att kunna leva kvar i 
nuvarande form. Dock har vi i år kommit 
på att använda företagspost via en redak-
tionsmedlems privata företag och på det 
sättet reducera portokostnaden.

Stående inslag i tidningen
i Habaris barndom hade vi en eller två 
barnsidor i varje nummer. Det kunde vara 
sagor, klippdockor eller spel för barn. De 
första klipp o klistra utdragen ur Daily 
News utvecklades snabbt till stående fyra 
mittsidor med tre månaders sammandrag 
ur dagspressen. Trots att många tidningar 
numera finns tillgängliga på internet har 
läsarna velat ha kvar ”Tidningskrönikan”. i 
många år hade kooperativet Tanzaniaimport 
bestående av tidigare biståndsarbetare, en 
stående sida. Skämttecknaren Christian 
Gregory ritade under flera år skämtteck-
ningar om Chakubanga. Habari hade ofta 
en eller två teckningar med i sina nummer 
under slutet av 70-talet. 

Så länge vi fick bidrag som kulturtidskrift 
eller hade chans att få bidrag, hade vi en 
stående kultursida som alltjämt är ett åter-
kommande inslag. Svetans stora utveck-

Habari 1968-2018
Nedanstående artikel är sammanställd utifrån det föredrag Eva Löfgren 
höll på Svetans 50-årsmöte. 

Eva Löfgren i aktion under årsmötet
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lingsprojekt Skulptörskolan i Bagamoyo 
och Tumaini gatubarns-rehabilation i 
Bukoba har noggrant följts. Sedan några 
år tillbaka tar vi in annonser men både re-
daktionen och styrelsen är dåliga på att för-
söka få in pengar på detta sätt. Sedan 2017 
har vi en stående swahilikrönikör i form 
av Ulf Nilsson. Ulf skriver sina intressanta 
krönikor exklusivt för Habari.

Jubileer
Tidningen har uppmärksammat tidigare 
jubileer med speciella jubileumsnummer 
precis som detta nummer. 10-årsjubileet 
tycks ha passerats utan större festligheter 
men 20-årsjubileet firades i Alviks Folkets 
hus. Ca 170 personer deltog därav 70 
ungdomar. lena Hjelm-wallén samt am-
bassadör Mr Mloka talade, Sveriges och 
Tanzanias nationalsånger sjöngs av en kör 
från Västerhaninge folkhögskola ledd av 
imma Mpili. Några ungdomar, ofta barn 
till äldre Svetan-medlemmar, framförde 
två tanzaniska komedier från Birthe och 
Jesper Kirknaes folksagesamling Hadithi. 
Som alltid åt vi god tanzanisk mat och 
kvällen avslutades med dans. 

30-årsjubileet firades med ett heldags-
symposium i Stockholm på temat Tanzania 
inför det nya årtusendet. Ca 150 personer 
deltog. Föredragande var bl a anders 
Ehnmark. Han talade på ämnet The image 
of Africa och menade att man gått från det 
mer exotiska perspektivet där man foku-
serade på olikheter till det mer upplysande 
perspektivet där man fokuserar på likheter 
med andra delar av världen. Professor issa 
Shivji gjorde en exposé över utvecklingen 
från enparti- till flerpartisystem. Symposiet 
avslutades med mat och dans på restau-
rang Blå Porten med inhyrd DJ. Även i 
Karlstad och Göteborg anordnades fester 
för att fira. 

40-årsjubileet firades i samverkan med 
Karibu-föreningen och Kilimanjaro Club 
(en organisation för tanzanier i Sverige). 
Ca 100 personer deltog och vi hade ett fler-
tal parallella seminarier. allt tilldrog sig på 
liljeholmens folkhögskola. Seminarierna 
hade rubriker som investment oppotuni-
ties, Möjliggöra för kvinnor och ungdo-
mar, Hiv/aids, och Språkutvecklingen i 
Östafrika. Detta seminarium leddes förstås 
av professor abdulaziz lodhi. ann Marie 
Sundborn, som varit med i föreningen alla 
40 åren, höll ett avslutande tal.

Evenemangsbevakning
Habari har rapporterat från det årliga eve-
nemanget Swahili day som anordnas av 
de östafrikanska ambassaderna i Sverige. 
Under några år deltog även Svetan i pla-
neringen av dagen. Bokmässan i Göteborg 
2010 hade afrika som tema. Habari var 
med och dess redaktörer hade presskort. 
Svetan deltog och Elisha lema från 
Tanzania var inbjuden gäst. 

Organisationsbevakning
Vi har följt upp ett antal organisationer 
som har projekt i Tanzania. Speciellt vill 
jag framhålla Kibaha-gruppen som hade 
ett temanummer i Habari 2010 vid sitt 40-
årsjubileum. 2020 är det dags för 50-års-
jubileum och eldsjälen Staffan lundqvist 
flaggar för ett nytt temanummer i Habari.

Målsättningsdebatt
1972 förs det en debatt i tidningen om 
vad vänskap betyder och om man som 
medlem i Svetan måste ställa upp på 
Tanzanias socialistiska inriktning i och 
med arushadeklarationen. Dåvarande 
ordförande ingmar Sallnäs bjuder in till 
debatt. Han menar att ett ställningstagande 
för Tanzanias politik innebär också ett av-
ståndstagande från de yttre och inre kraf-
ter som försöker hindra genomförandet av 
arushadeklarationen. i Habari nr 3 1973 
fortsätter debatten kring föreningens syf-
ten och Svetans stöd till befrielserörelsen 
Frelimo. lars Ekengren, en av revisorerna, 
hade på årsmötet kommenterat detta stöd 
och undrat om det var i linje med fören-
ingens syfte. Syftet löd då: att i Sverige 
sprida kännedom om Tanzania, att verka 
för förståelse och aktiv kontakt mellan 
svenskar och tanzanier, att organisera och 
i övrigt bistå vid anordnandet av föreläs-
ningar, diskussioner, sammankomster, 
studier i swahili, utställningar o.d., att i 
Sverige främja studier av aktuella tanza-
niska samhällsföreteelser. ordförande Sven 
Öhlund och lars-Erik Sjöberg inbjöd med-
lemmarna till fortsatt debatt och menade 
själva i en artikel att ”En verklig vänskap 
med det tanzaniska folket innebär att vi ger 

ett uppriktigt stöd till deras strävanden att 
åstadkomma bättre levnadsförhållanden. 
Vi tror att en övervägande del av fören-
ingens medlemmar ställer sig bakom en 
politik i arushadeklarationens anda.”

En ganska aktuell diskussion med tanke 
på de inskränkningar i yttrandefrihet som 
nu är aktuella i Tanzania.

Några redaktionsmedlemmar
1976 hade Habari en tanzanisk journalist 
som skrev i tidningen direkt från Dar, Fili 
Kawashani. Fili studerade då vid universitet 
i Dar och var tidigare frilansjournalist för 
Daily Nation i Kenya.

Redaktionsmedlemmar som gjort särskilt 
stora insatser är lennart wolgemuth, Sonja 
lindstrand, oloph Hansson, Katarina 
Beck-Friis, anita Strömberg och Carl Åke 
Gerdén. Den nuvarande redaktionen bestå-
ende av lars asker, Folke Strömberg, Eva 
löfgren och Sten löfgren har alla varit 
med i föreningen sedan 70-talet.

Chakubanga: När ni registrerat er för 
valet glöm inte att välja mig — om ni gör 
det lovar jag er regn varje dag!
Svar: Vi har tröttnat på lögnaktiga löften!

Chakubanga: Vänta lite så skall jag 
berätta om det där berget för dig!
Bushiri: Sätt igång och jobba! Berget 
kommer inte att flytta på sig...
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when i first came to Tanzania in June 
1965, there were only a few Swedes to be 
met. in Dar es Salaam perhaps a handful, at 
Kibaha a few more, while around Bukoba 
and Tabora there were other Swedes who 
worked for the Swedish mission. During 
my first visit in June that year I met with 
Barbro Johansson at Pasiansi, who intro-
duced me to President Nyerere’s younger 
brother Joseph, who at the time was a 
Regional Commissioner in Mwanza. i also 
met with Bertil Melin, who was the Project 
Director of Nordic secondary school at 
Kibaha where at the time Jakaya Kikwete 
was a young pupil. i did not meet any re-
presentative of the Swedish Embassy as it 
did not exist then. The embassy was set up 
a year later with Knut Granstedt as the first 
Chargé d’affaires, followed by a SiDa of-
fice with Rolf Beijer as the Development 
assistance attaché. But i met with Gunnar 
Åkermalm, who in a capacity of Director 
General was commissioned to assist Edwin 
Mtei to establish a central bank – Bank 
of Tanzania – and to introduce a new cur-
rency, the Tanzania shilling, replacing the 
colonial East africa shilling.

Bank of Tanzania established
while in Dar, Governor Mtei and Gunnar 
offered me a job as Chief accountant of 
the new bank on a local contract. Seeing 
this as a fantastic opportunity to get to 
know the african continent better and in 
particular the country which i had started 
to love, and as a professional challenge 
second to none for a recent graduate from 

the Stockholm School of Economics, i wil-
lingly accepted. So my wife and i spent 
two years in the country, a period which 
was characterized by dramatic political 
developments. These included the pronun-
ciation by the President of the arusha 
Declaration, with its socialist policies, its 
leadership code, and its policies of equali-
ty. The Declaration also encompassed indi-
genization of “the commanding heights of 
the economy”, the large industrial compa-
nies and the commercial banks. The latter 
policy item had a strong influence on my 
job as the “Benki Mkuu” had to organize 
the establishment of the new commercial 
bank, National Bank of Commerce, which 
merged some 10 British and indian com-
mercial banks with a number of branches 
in Dar and upcountry. Senior staff were 
withdrawn by the previous owners and had 
to be replaced by expatriates and promoted 
local Tanzanian staff.

Privately i and my wife shared for a 
few months a semi-detached house at 
Seaview road with ann-Charlotte olstedt 
who worked for UNiCEF in Dar as an 
associate Expert. The discussions we had 
over drinks included whether we upon our 
return to Stockholm should take the initia-
tive to create a forum for fostering good 
relations between Sweden and Tanzania 
and exchange of information and ideas.

First board of Svetan
Coming back to Stockholm ann-Charlotte 
has described the process as follows 
(Habari 2/2009):

“Hemma i Stockholm lärde jag känna 
Justin Maeda, tanzanisk student som 
läste på Stockholms Universitet. En dag 
hälsade han på mig på SiDa som då låg 
på Klarabergsgatan. Vi kom att prata 
om att det skulle vara bra att starta en 
förening för sådana som hade intresse 
för Tanzania. Det bör ha varit på hösten 
1968. Ganska omedelbart talade vi med 
lars Ekengren, som i sin tur erbjöd sig att 
vidtala Gunnar Åkermalm, som varit chef 
för Nationalbanken i Tanzania och såle-
des även lars chef, om att eventuellt bli 
ordförande. Så drog det hela igång. Justin 
Maeda blev vice ordförande, lars blev 
kassör och jag själv sekreterare. annie-
Marie Sundbom och anita Franke satt 
med, liksom en representant för Tanzanias 
ambassad. Hoppas att jag inte har glömt 
någon.”

Justin played an important role initially 
to link us Swedes with the Tanzanian dias-
pora here. He later had a most distinguis-
hed career, which included being a kiswa-
hili teacher at lövudden, research at the 
Nordic africa institute, an economics de-
gree from Yale University, and jobs as head 
of the institute of Development Studies in 
Dar and as adviser in rural development to 
the President and finally as creator of the 
arumeru Community Bank.

annie-Marie worked for the Social 
Democrats and established important links 
to the party and to Tage Erlander, who 
had become a personal friend of Julius 
Nyerere and who hosted a state visit for the 
President in 1969. This visit also included 

The early years:
Founding of Svetan
... and Bank of Tanzania
Lars Ekengren has written down the talk he gave on the Svetan jubilee mee-
ting in April, about his work in Tanzania in the sixties and the establishment 
of Svetan in 1968.   

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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a dinner set up by the ambassador, Chief 
lukumbuzia at his residence at Djursholm, 
to which members of the board of the 
Swedish-Tanzanian association were in-
vited.

Charter study travels
anita Franke organized the first charter 
travels to Tanzania. The initial one in July/
august 1969 took the participants to Dar, 
Mtwara, Morogoro and Mkongo and was 
priced at 1690 kronor per participant. The 
travel activity created a strong interest in 
the new association — membership ther-
ein was a prerequisite. The membership 
increased to reach approximately 1000 
members early in 1969 when the first 
annual meeting was held with 150 parti-
cipants. During this meeting contributions 
to a maternity ward at Tabora were col-
lected, which resulted in 780 kronor be-
ing transmitted. The travels were made by 
SaS, which at the time had one weekly 
flight from Copenhagen to Dar via Athens, 
and were organized in collaboration with 
Jambo Tours and Tranås resebyrå.

Habari
The first annual meeting of the new as-
sociation decided that Habari should be 
issued four times a year. initially the ma-
gazine was in stenciled form and included 
only clips from the Nationalist, which the 
Nordic african institute subscribed to. The 
objective was that it should come out as 
offset with articles produced here. That 
goal was soon fulfilled.

1968 radical ideas
The year 1968 was a year when Sweden 
was radicalized and socialist ideas were 
discussed in very many fora. The Paris 
“revolution” took place that year, Martin 
luther King was assassinated and the 
Soviet Union marched into Prague. in 
Sweden the student union headquarters 
were occupied and the tennis match bet-
ween Sweden and Rhodesia was blocked. 
and in Tanzania the ujamaa policies were 
mooted.

Needless to say radical ideas were also 
discussed at the Svetan meetings. it was 
proposed that a prerequisite for member-
ship of the association would be that the 
candidate should declare that he or she 
had strong leftist views. However at that 
time Barbro Johansson was a Counselor 
at the Tanzanian Embassy and a honorary 
member of the Svetan board. She advised 
strongly against the proposal arguing that 
the Swedish interest in Tanzania was much 
broader than politics and included areas 
like religion, culture, education, health and 
indeed Swedish development assistance. 
So the proposal was turned down.

The first board of Svetan was remained 
for about two years. Gunnar Åkermalm 
then took on a new assignment in 
Swaziland and both ann-Charlotte and i 
became a bit uncomfortable with the risks 
of conflicts of interest between our jobs at 
SiDa and the Svetan board membership. 

So we all resigned. a new board was elec-
ted with ingemar Sallnäs as the chairman. 
He had previously been a teacher at the 
Kivukoni College and at the institute of 
adult Education in Dar. He in turn was 
succeeded by Sven Öhlund who had pre-
viously been General Manager of the 
National Bank of Commerce.

Svetan 50 years
at the 50th anniversary of Svetan a few 
months ago i was privileged to give a 
speech commemorating the start of Svetan. 
i was soon joined at the podium by Sven 
who gave a much appreciated resume of 
his interaction with the Chief lukumbuzia 
family and of his and Svetan’s introduc-
tion to Sweden of Charles Njau, the fa-
mous Tanzanian artist now residing at 
Norsborg

Lars Ekengren

Personer ur Svetans historia: Ambassadören Chief Lukumbuzia, konstnären Charles Njau och utbildaren Ingemar Sallnäs som 
efterträdde Sven Öhlund som ordförande

Lars Ekengren och Sven Öhlund på podiet vid årsmötet. Avgånde ordföranden Emma 
Kreü i förgrunden
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Årsmöte och 50-års jubileum
Vi berättade om årsmöte och fest i föregående nummer men här kommer 
några bilder från dagen i Rågsveds Folkets Hus.
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Harriet Rehn, ordförande
Jag är agronomielicentiat (SlU), 
delvis uppvuxen i Tanzania på 60- 
och 70-talet. arbetat i Tanzania med 
landsbygdsutveckling som bistånds-
arbetare/konsult 1985–86, 1989–1991 
samt 2002–2005. arbetar numera som 
ombudsman på akademikerförbundet 
Naturvetarna i Stockholm och innan 
dess på landsbygdsdepartementet.

Rehema Prick, vice ordförande
Jag är född år 1956 i Tanzania men 
bor i Sverige sedan slutet på 70-talet, 
i lerum med familj. Jag har varit 
med i Svetan sedan 1979, är lokalre-
presentant och har haft olika poster i 
styrelsen sedan 2011.
  Jag är psykoterapeut och arbetar 
som skolkurator och sakkunnig i 
psykosociala frågor och sociallag-
stiftning.

Linus Dunkers, sekreterare
Jag är född 1984 och är egenföre-
tagare på heltid sedan 2015. lever 
idag i Köping med min fru Jessica 
och vår hund Charlie. Engagerad 
i olika projekt i Tanzania sedan 
2003 och bland annat startat verk-
samheterna Tanzaniaprojektet och 
Engelskastugorna. Mer om mig: 
www.dunkers.nu
 
Helena Honkanen, kassör
Jag bor i Göteborg, är Socionom och 
arbetar inom Göteborgs Stad, individ 
och Familjeomsorgen.

Jag är styrelsemedlem sedan fem år 
tillbaka, mitt uppdrag i styrelsen är 
som kassör. Jag kom i kontakt med 
Tanzania genom Rehema och hennes 
familj. Den första resa till Tanzania 
var tillsammans med dem år 2003, då 
jag fick möjligheten att uppleva det 
genuina Tanzania. 

Jeanette Olsson, Tumaini
Jag är socionom och folkhälsovetare 
och arbetar idag som forskare med in-
riktning på barn och unga. Min första 
vistelse i Tanzania var 1991 då jag 
gjorde  min socionompraktik i ett pro-
jekt för föräldralösa barn i Bukoba. 
Jag koordinerar Svetans arbete med 
projektet Tumaini Children’s Center, 

som är ett projekt i Kageraregionen 
för barn som arbetar och bor på ga-
tan. 

Emma Kreü, ledamot
Jag bor i Stockholm och arbetar 
med kommunikation och medlems-
vård på branschforskningsinstitutet 
ifous. Åren 2008-12 bodde jag i 
Tanzania och arbetade som mark-
nadsföringschef inom den privata 
fordonsindustrin. Saknar Dar es 
Salaam, främst människorna, mu-
siken och maten. Sitter i Svetans 
styrelse sedan 2013.

Daniel Saulli, ledamot
Jag är tanzanier som bott i Sverige 
i många år, utbildad på Collage 
of african wildlife Management, 
Mweka (Kilimanjaro). Jag arrang-
erar jakt- och fotosafaris i Tanzania 
och har grundat Moyo Foundation 
för att minska konflikterna mellan 
wildlife och lokalbefolkningen. 
Här i Sverige är jag i ledningen för 
Swahiliförsamlingen i S:ta Clara 
kyrka i Stockholm.

Carita Rehn, ledamot
Går sista året på Globala Studier 
Master programmet på Göteborgs 
Universitet. Tidigare studerat en 
international Relations Bachelor 
på Griffith Univeristy, Gold Coast, 
australien.Delvis uppvuxen i 
Tanzania där jag och mina bröder 
gick på internatskola i Moshi (iSM) 
medan våra föräldrar hade sin bas 
i Kibaya, Kiteto district. Reser re-
gelbundet till Tanzania. 
 
Joakim Friberg, ledamot
Jag är teologstudent med målet 
och drömmen om att bli präst inom 
svenska kyrkan! i februari kom jag 
hem från en väldigt givande resa 
som första utsänd på stiftsnivå från 
Stockholms stift till norra stiftet i 
Tanzania! 

På fri t iden arbetar jag med 
internationella frågor och emot 
psykisk ohälsa bland män! 

 

Svetans nya styrelse
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allow me to express my gratitude to the 
SVETaN Board for inviting me on this 
memorable day of your history. Permit me 
also to bring a very special greeting from 
president John Pombe Magufuli who cal-
led me as he learnt i was coming to your 
annual Meeting and asked me to bring his 
personal warm greetings and best wishes 
as you celebrate 50 years of SVETaN. 

i am delighted to note that SVETaN has 
continued over the years to play an active 
role in building strong relationships bet-
ween Swedish and Tanzanian communi-
ties. You have been active in spreading 
the knowledge, about Tanzanian culture, 
history, political developments and eco-
nomic matters. You have worked very 
closely with the Embassy in Stockholm. 
Your numerous and very informative and 
educative publications of ” Habari” is an 
excellent testimony. we deeply appreciate 
your love and commitment for our coun-
try and reaffirm our support to your efforts 
and initiatives. let me assure you that we 
will continue to work closely with you in 
deepening friendship between the peoples 
of our two great countries. on the same 
note, i am happy to mention that our two 
countries continue to maintain excellent 
relations and are putting more effort into 
strengthening economic, political, social 
and cultural ties. 

i know that most of you are closely follo-
wing current developments in my country 
and i believe that you are impressed by 
the efforts so far under the leadership of 
our president to achieve economic growth 
and eradicate poverty. Since coming to 

power, his Government has waged war 
against corruption, drug trafficking and 
mismanagement of public funds as well 
as maximizing tax collections. The war 
against these deeply entrenched vices is 
not an easy matter. 

in short, Tanzania is now changing for the 
better and we sincerely urge you all to con-
tinue to participate in assisting Tanzania to 
become a self reliant nation, and a Middle 
income Nation. our focus and emphasis 
is now in promoting bilateral investments 
and trade between our peoples, and we en-
courage Tourism. after more than 50 years 
of independence, we strongly believe this 
is the only sustainable way of achieving 
meaningful development.

 i will not do justice to this august 
gathering, if i do not recognize it as an 
example of a continued and unconditio-
nal friendship and love for Tanzania. we 
will remember the difference you have 
made among many youths and children 
in Tanzania. SVETaN has supported the 
Sculpture School in Bagamoyo for many 
years and you are still supporting Tumaini 
Children’s Center in Bukoba. i know that 
members individually or in small groups or 
families support many people and projects 
in Tanzania. 

we take note of your interest on everyth-
ing that is going on in Tanzania. Habari is 
a significant indicator. Through Habari you 
have covered many different aspects of our 
development. i was very impressed by this 
publication and i have resolved to go to a 
language school to learn Swedish so that 
I can benefit more from it. I am reliably 

informed that Mama Eva lofgren, lars 
asker, Sten lofgren and Folke Stromberg 
have not only been members responsible 
for Habari they have also volunteered in 
many roles. lars asker is a regular at the 
Swahili Sunday Service at St Clara Church, 
Shija and Hans Persson have been volunte-
ering in the Swahili Day organizing which 
takes place every year. Mama Gunilla 
Moshi and many others have hosted 
Tanzanians visiting Sweden. There are so 
many among you whose blood is the colour 
of the Tanzanian flag, if I may be allowed 
to literally translate a Swahili saying into 
English. i commend Kanga Kabisa born in 
Zanzibar in 2004 for promoting our Khanga 
and Kitenge clothes from Tanzania - thank 
you Marianne, lotta and Johan wallin! 
i visited the shop Just africa - and i am 
very impressed, and grateful to Marianne 
for promoting Tingatinga paintings. we 
are deeply touched by friends of House 
of Culture, now chaired by inger Thede 
and before her was the Former Swedish 
ambassador to Tanzania Sten Rylander. 

Many of you are very passionate about 
africa and particularly Tanzania and its de-
velopment. let me site just a few of books 
from Svetan members: Sten Rylander 
- Afrikanska Möten, Paula Uimonen 
-  How New technologies affect culture 
and Governance in Tanzania, Carl ake 
Gerden ( Baba Zulu) - Transformation of  
National Audit Office in Tanzania and Stig 
Holmquist’s Barheida series. 

 
Asante Sana! Karibuni Tena Tanzania! 

Ambassadörens tal till Årsmötet 
Tanzanias nye ambassadör Dr Willibrod Slaa gjorde ett av sina första of-
fentliga framträdanden vid Svetans årsmöte. Nedan är en något förkortad 
version av hans mycket uppskattade tal.

Ordförande Emma Kreü och ambassdör Willibrod Slaa på 
podiet i samband med talet

Sten Löfgren med ambassadören efter talet. Sten var förtjust 
över att få träffa Slaa, mycket omskriven i Tidningskrönikan
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Utbildningsbudget upp 5%
Utbildning som är en av regeringens prio-
riterade områden kommer att få en budget 
på 1 406bn/- år 2018/19, en ökning på 5%. 
Härav avser 930 bn/- utvecklingsprojekt 
för bl a sekundärskolor och yrkesskolor. 
Regeringen bidrar med 619 bn/- medan 
resten ska finansieras med bistånd. Man 
ska införa belöningar för bästa skolorna 
och bästa lärarna. 1/5 Daily News

Organ för mediaakreditering 
Ett oberoende mediaråd och en styrelse 
för licensiering av journalister kommer 
att upprättas. Nyheten sändes ut over 
15 radiostationer i Mwanza- regionen, 
Sändningen var organiserad av Union 
of Tanzania Press Clubs (UTPC) under 
sponsorskap av Sida. Regeringen försöker 
mildra farhågorna att de två instituten ska 
påverka media och hävdar att media kom-
mer att fungera bättre när etiken anpassas 
till Media Services act of 2016.
3/5 Daily News

Temporärt stopp för internetlag
Mtwaras högsta domstol har tillfälligt 
stoppat en förordning om innehållet på 
internet sedan 6 organisationer knutna 
till media lagt in krav på inihibation. 
organisationerna vill att texten i förord-
ningen ändras - den strider mot naturlig 
lag, yttrandefrihet, rätten att höras och 
rätten till privatliv. En expert på kommu-

nikation anser att om den införs hindras 
journaliststudenter från att praktisera, le-
dare att nå sina väljare och allmänheten 
från att larma om tjänstefel. 
4/5 Daily News

Bankräntor sjunker
i februari sjönk låneräntorna en halv pro-
cent till 17,3% efter lättnader i penningpo-
litiken. Även inlåningsräntorna sjönk, till 
8,9%. 4/5 Daily News

Budgetminskningar
Regeringen föreslår en nedskärning av 
budgeten för nästa år med nära 4% för 
åtta ministerier. analytiker anser att det 
kommer att få en negativ effekt på sociala 
sektorer. 4/5 Citizen

Småhandlare skall beskattas
Skattemyndiheten  drar igång ett projekt 
för över 15 miljoner småhandlare. Till att 
börja med ska alla inom den småskaliga 
handeln utrustas med ett särskilt iD-kort. 
Man vill registrera 5 miljoner handlare per 
år i tre år. Projektet är en del i regeringens 
strategi för att få in mera skatt genom att 
vidga skattebasen. 7/5 Daily News

Allmän sjukförsäkring införs
Community Health Fund införs med bi-
stånd från Schweiz och alla tanzanier ska 
därmed sjukförsäkras. CHF-kort kom-
mer att utfärdas av hälsocentraler. CHF-
medlemskap ger familjen tillgång till 
medicinsk primärvård utan extra kostnad. 
Fattiga hushåll som inte har råd med pre-
mien kan bli medlemmar ändå på rekom-
mendation från byråden. 9/5 Daily News

Chademas Sugu släpps ut fängelset
Parlamentsledamoten Mbilinyi alias Sugu 
från Chadema och en partisekreterare som 
dömts till fängelse för att ha förolämpat 
presidenten har benådats av Magufuli och 
släpps ur fängelset. 10/5 Citizen

Lärarbrist ett fortsatt problem
lärare i grundskolan undervisar upp till 
180 elever i samma klassrum i vissa de-
lar av landet. Data visar också att det är 
enorm skillnad mellan stad och land. 66% 
av grundskolorna hade mer än 40 elever 
per lärare i juli 2018. om man tillämpar 
regeln 45 elever per lärare som anses vara 
norm, så är 9 600 skolor missgynnade. 
15/5 Citizen

Gruvföretag bötar för gamla synder
Tanzanite one har gått med på att kom-
pensera staten för misstag som begåtts 
tidigare enligt en överenskommelse med 
regeringens särskilda utredare professor 
Kabudi. Hur stort beloppet är vill parterna 
inte avslöja. Bolaget ska vidare betala sina 
skatteskulder. 16/5 Citizen

Max 5 utlänningar per företag
En parlamentsledamot har undrat över den 
ymniga förekomsten av utlänningar som 
arbetar i landet och då särskilt på flygplat-
ser och i hamnar. Regeringens svar är att 
max fem utlänningar tillåts per företag i 
Tanzania, och då i positioner där inhemsk 
personal saknas. 16/5 Citizen

Tidningskrönikan:
Minskad popularitet för JPM
I perioden maj–juli skrivs mycket om den nya budgeten, som innebär fort-
satta stora satsningar på utbildning. Kritik riktas mot bristande realism 
när det gäller inkomsterna - en titt i backspegeln visar att bl a bistånds-
utbetalningarna blivit betydligt mindre än planerat. Följden är att många 
ministerier endast fått pengar till de löpande utgifterna.
  Den nya medialagen träder i kraft trots protester i domstol, och den inne-
bär bl a stora inskränkningar vad gäller möjligheten att publicera på in-
ternet och i sociala medier.
  Enligt oberoende Twawezas senaste oppinionsundersökning har presi-
dentens stöd minskat till 55%, vilket innebär att JPM nu har lägre stöd än 
någon tidigare president - efter tillträdet hade han stöd av 96%. Twaweza 
trakasseras nu av regeringen för detta - slå på budbäraren alltså.

Chademas ”Sugu” nu fri, benådad av 
JPM. Nu aktiv för att förbättra fångvården, 
sedan han testat själv.

Rättelse
ambassadör Slaa utsattes aldrig för ett 
fysiskt attentat, men han var hotad till 
livet och flyttade därför till Kanada.

Däremot utsattes Tundu lissu, en 
annan orädd Chadema ledare, för ett 
mordförsök förra året och blev flugen till 
Kenya för vård. Tundu Lissu befinner sig 
för närvarande i Belgien och attentatet är 
ouppklarat.
  Nedan bild på båda i inför valet 2015

Professor Kabudi förhandlar fram bättre 
villkor med gruvbolagen - senast gällde 
det Tanzanite One
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Vattenbrist hotar Tarangire
Minskande vattenflöde i floden Tarangire 
hotar nationalparkens ekosystem med den 
största populationen av stora elefanter. 
Parken med dess djurliv är helt beroende av 
floden men nyligen har vattennivån sjunkit 
dramatiskt. Flodens källa finns i Kondoa 
distriktet där man planerar skyddsåtgärder 
med de lokala samhällenas medverkan.
27/5 Daily News

Internetlag godkänns av domstol
Mtwaras högsta domstol har avvisat ak-
tivisternas klagomål på Electronic and 
Postal Communication act, med dess 
online Content Regulations. Domstolen 
ansåg inte att de klagande kunnat påvisa 
att media påverkas negativt. Därmed upp-
manas bloggare, online radio och televi-
sion att registrera sig hos Communications 
Regulatory authority för formellt erkän-
nande. 30/5 Daily News

Lånekostnader når 10 biljoner Tsh
Minst 64/- av varje hundralapp som skat-
temyndigheten får in under budgetåret 
2018/19 går till kostnader för statsskulden. 
Regeringen beräknar att betala 10 bn/- un-
der budgetåret. i april i år hade man fått 
in 11,8 bn/- för detta budgetårs nio första 
månader. 
4/6 Citizen

Zanzibars exportinkomster ökar
Årets inkomster från export av varor och 
tjänster från Zanzibar ökade med nästan 
35% jämfört med förra året. Mellan april 
2017 och april 2018 sålde man för $239m. 
Försäljningen av tjänster ökade liksom ex-
porten av nejlika och sjögräs. De två se-
nare svarar för 80% av varuexporten.
13/6 Citizen

Inga pengar för agroutveckling
Parlamentsledamöter och jordbruksutskot-
tet är missnöjda med att pengarna i minis-
teriets utvecklingsbudget inte har betalats 
ut de två senaste åren. Så sent som i april i 
år hade inga av budgetens 6 mdr/- betalats 
ut. 18/5 Citizen

Utbyggnad av gasnät i Dar
Dar ska få ett utbyggt nät för hushållsgas. 
Fas 1 har invigts och omfattar 1 000 hus-
håll i stadsdelarna Ubungo and Mikocheni. 
Den stora utbyggnaden startar med fas 2 
i juli och kommer att omfatta hushåll i 
Kigamboni, Mbagala and Mkuranga. Nätet 
som tar två år att färdigställa försörjs med 
naturgas från Mtwara. Man hoppas därmed 
kunna minska importen av flytande gas och 
bruket av träkol. 20/5 Citizen

Lugnast och fredligast i Östafrika
Tanzania är fredligast och lugnast i 
Östafrika och nionde fredligast i afrika 
enligt Global Peace index 2017. landet 
har klättrat tre platser. Enligt indexet vi-
sade året lägre vapenimport, låg nivå på 
våldsbrott, mord och politisk terror.
27/5 Daily News

Blanda inte religion och politik!
President Magufuli uppmanar religiösa 
funktionärer att undvika att blanda politik 
och religion. Religiösa förkunnare som 
inte är utbildade kan orsaka förvirring 
bland församlingsmedlemmar. Magufuli 
höll talet när han besökte bygget av öst- 
och centralafrikas största moské i Dar es 
Salaam. Det sponsras av Marockos Kung 
Mohammed Vi. 13/6 Daily News

Lånebudget 2018/19 $3,5 miljarder
Regeringen planerar att ta upp 8,9 bn/- i 
lån från inhemska och utländska källor 
nästa budgetår. Målet är att bygga en in-
dustribaserad ekonomi för ökad sysselsätt-
ning och social välfärd. För att påskynda 
infrastrukturbyggena kommer man låna 
3,1 bn/- utifrån. Driftbudgeten uppgår till 
32,5 bn/- varav 20,5 bn/- går till löpande 
utgifter som löner, medan 10 bn/- är för 
räntor och amorteringar på statsskulden.
15/6 Citizen

Bytesbalansen förbättrad
Bytesbalansens underskott fortsatte att 
minska förra året på grund av ökande tu-
rism och minskande import. Underskottet 
minskade med 43% t i l l  $1210 m. 
Betalningsbalansen visade ett överskott 
till $1649 m och valutareserven var vid 
årets slut $5906 m. Det motsvarade 5,4 
månaders import, vilket var mer än de 4,5 
månader som reglerna för EaC kräver.
15/6 Daily News

Medelinkomststatus är uppnådd!
Tanzania har uppnått statusen som med-
elinkomstland enligt Världsbankens nor-
mer. Det gör man 8 år tidigare än beräknat 
genom stark tillväxt som lyft befolkning-
ens medelinkomst. BNi per capita nådde 
$1021 för år 2017. 15/6 Daily News

Maning till mer realistisk budget
Ett nätverk av frivilligorganisationer upp-
manar parlamentet att anta en realistisk 
statsbudget. Fram till april i år hade re-
geringen bara fått in 69% av budgeterade 

Marockos kung Muhammed VI har varit på statsbesök och utlovat finansiering av ett 
nytt stadium och Östafrikas största moské i Dar es Salaam

Även Zimbabwes nye president Emmerson 
Mnangagwa har besökt Tanzania

Finansminister Mpango informerar om 
budgeten - bl a om att lånekostnaderna 
beräknas bli 10 biljoner shilling
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Parlamentsuppror om cashew
Hur viktigt caashewnötsexporten har bli-
vit visades i parlamentet när kommande  
budget diskuterades. Debatten handlade 
om en ny lag knuten till budgeten som 
innebar ändrade villkor för odlarna. Hittills 
har 65% av en avgift på exporten skickats 
till odlarna via Cashewnut Board medan 
35% stannat hos staten. Nu vill regeringen 
ändra på detta. Debatten kom att över-
skugga all annan debatt om budgetposter. 
Cashewnötter har numera gått om tobak 
som den vikigaste exportgrödan och svarar 
för inkomster på $341m. 26/6 Citizen

Turisternas favoritmål i Afrika
Kenya är inte längre huvudkonkurrent om 
afrikas turister. Det är istället Botswana, 
med Zambia som trea och Kenya som 
fyra. Tanzania är fortfarande ohotat som 
resmål nummer ett enligt ranking av Safari 
Bookings. 26/6 Daily News

Zimbabwe’s Mnangagwa på besök 
För första gången besöker president 
Mnangagwa Tanzania. Han har tidigare 
som nyvald president besökt Namibia, 
Zambia, Mozambique, angola, Botswana, 
Sydafrika och Kongo DRC. Han kommer 
att under sitt två dagar långa besök träf-
fa president Magufuli och sedan besöka 
Kaole arts College i Bagamoyo som under 
Zimbabwes befrielsekrig var träningsläger. 
28/6 Citizen

Korruptionsfilm får Ziff-premiär 
Världspremiären på filmen Bahasha kom-
mer att inleda Zanzibars filmfestival ZIFF 
2018. Filmens huvuidsponsor är korrup-
tionsmyndigheten PCCB. Med stöd från 
Schweiz och Holland spelades den in i 
trakterna kring arusha hösten 2017 under 
regi av Jordan Riber. Den handlar om en 
förtroendevald anställd som förråder sin 
familj, sina vänner och samhället för en 
enkel muta. Han får ångra sig bittert.
1/7 Citizen

Inrikesministern byts ut
President Magufuli har ombildat sin reger-
ing. inrikesminister Mwigulu Nchemba har 
fått gå och ersätts av viceminister Kugola 

medel med resultat att vissa ministerier 
inte fått några utvecklingspengar.
17/6 Citizen

Ökade turistinkomster
landets inkomster från turismen ökade 
med 640 mdr/- under året som slutade sista 
april som följd av ökat antal turister och 
nådde en total på 5,25 bn/-. Jämfört med 
ett år tidigare hade ökningstakten nästan 
fördubblats. 18/6 Daily News

Mobila betalningar ökar kraftigt
Under budgetårets 10 första månader över-
fördes 3,3 bn/- mobilt. Det var en ökning 
med 108% i volym och 79% i värde jäm-
fört med ett år tidigare. 20/6 Citizen

Budgeten: Minskat biståndsberoende  
Den som älskar arushadeklarationen kan 
glädja sig åt att 2018/19 års budget innebär 
minskat biståndsberoende. innevarande års 
biståndsfinansiering av utvecklingsbudge-
ten bantas från 3,03 bn/- till 2,12 bn/-. 
21/6 Daily News

Världsbanken stöder elektrifiering
Världsbanken har godkänt ett lån på $455m 
till Tanzania för att försörja landsbygd utan 
kraftledningar med ström. lånet ska an-
vändas till att bygga överföringskapacitet 
i högvoltsledningar i södra och nordvästra 
regionerna. Projektet ska också korsa 
landets gränser och koppla Tanzania till 
Southern african Power Pool och Eastern 
africa Power Pool. 22/6 Daily News

Trend: Nederbörden minskar
Klimatproblemen börjar märkas. Enligt 
Tanzania Meteorological agency har ge-
nomsnittliga månadsnederbörden minskat 
från 83 mm under perioden 1981 – 2010 
till 79 mm 2012 – 2016. 25/6 Citizen

vid Presidents Office. Presidenten utnämn-
de även två nya viceministrar och lät två 
ministrar byta område. 1/7 Daily News

Momsen slopad på mensskydd
länge har frivilligorganisationer, parla-
mentsledamöter och andra kampanjat för 
momsfria mensskydd. i frontlinjen har 
Tanzania Gender Networking Programme 
stått. Många flickor slutar skolan för att de 
inte ha råd med bindor. Det drabbar särskilt 
fattiga områden. avsaknade av bra tvätt-
rum i skolorna bidrar också till flickornas 
frånvaro. Nu slopar regeringen momsen på 
bindor så att fler får råd. Beslutet hyllas av 
många. 2/7 Dail   y News

Opinion: JPM mindre populär
President Magufulis popularitet har sjunkit 
från 71% förra året till 55% enligt opini-
onsinstitutet Twaweza. Under hans första 
år som president fick han stöd av 96% av 
folket och hade därmed de högsta siffror 
som uppnåtts av en sittande president. 
Nu har han i stället de lägsta. Vore det 
val skulle han ändå vinna med sina 55%. 
Närmaste konkurrenten är från Chadema 
och samlar bara 15% och övriga partier 
samlar bara någon enstaka procent var. 
6/7 Citizen

Air Tanzania får sin Dreamliner
Äntligen har landets Boeing 787-8 
Dreamliner landat på Julius Nyerere 
international airport för första gången. Det 
är det fjärde av sju plan som nuvarande ad-
ministration köpt in. Det kommer att hyras 

... Kangi Lugola från President’s OfficeInrikesminister Nchemba ersätts av ....

 Twawezas chef Eyakuze ”straffas” för JPMs 
dåliga opinionssiffror, får passet indraget.
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komstländerna vad gäller innovationskraft. 
Man har klättrat fyra positioner sedan för-
ra året till plats 92. Bland de afrikanska 
länderna söder om Sahara har Sydafrika 
högst ranking följt av Mauritius, Kenya, 
Botswana med Tanzania på femte plats. 
17/7 Citizen

JPM afrikansk frihetshjälte!?
Moçambiques tidigare president Joaquim 
Chissano kommer att belöna president 
Magufuli med african liberation med-
aljen. Den delas ut för bidrag till politisk 
och ekonomisk befrielse i afrikanska län-
der. Magufuli blir den fjärde presidenten 
som får medaljen sedan han kvalificerat 
sig inom 22 av 25 områden. i år har kom-
mittén för belöningen koncentrerat sig på 
ekonomisk frigörelse, vilket dominerar 
kampen sedan den politiska frigörelsen 
klarats av. 18/7 Daily News

USA reagerar på sämre HR-läge 
En demokratisk senator uppmanar USa 
att omedelbart utnämna en ambassadör 
till Tanzania med uppdrag bland annat 
försöka hejda vågen av anti-demokratiska 
åtgärder. Posten har varit vakant i över ett 
år. Tanzania beskrivs som ett land på väg 
mot ökad demokrati och politisk öppenhet, 
men med en oroande trend mot ökade res-
triktioner för grundläggande friheter. 
23/7 Citizen

Ökning av lån till privata sektorn
Privata sektorns lån ökade med 2,6% på 
årsbasis i maj från ha stannat på 0,8% 
månaden innan. Ökningen gällde främst 
tillverkningsindustrin. 
24/7 Daily News

ut till air Tanzania Corporation limited 
(aTCl) och sättas in på rutten Mumbai, 
Bangkok, Guangzhou. Planet som har ett 
listpris på $224,6 m och kan ta 262 passa-
gerare togs emot av president Magufuli. 
8/7 Citizen

Inflationen når sin lägsta nivå
Inflationen har sjunkit 0,2% till 3,4% vilket 
är den lägsta nivån på femton år. Sjunkande 
priser på bland annat drycker har dragit ner 
inflationen. 10/7 Daily News

Makten missnöjd med Twaweza?
oppositionspartiet aCT wazalendo kri-
tiserar Tanzania Commission for Science 
and Technology för ett brev till opinions-
institutet Twaweza där man ifrågasätter 
trovärdigheten av en oppinionsmätning. 
Många tror nu att man har skrivit brevet 
för att resultaten inte var till fördel för re-
geringen. 11/7 Citizen

Flest turister från USA
De flesta av Tanzanias turister kom år 2017 
från Nordamerika och då främst från USa 
(87 238). Från Kanada och Mexiko kom 
sammanlagt 20 123. Från Storbritannien 
kom 66 491 och från Tyskland 58 370. 
Från italien kunde man räkna in 49 909 
och från indien hela 39 115. antalet ki-
nesiska turister minskade till 29 224, men 
kineserna är de som spenderar mest pengar 
av alla under sina besök. 16/7 Citizen

Utvecklingskonferens Kina-Afrika
Magufuli var hedersgäst när Kinas kom-
munistparti samlat över 30 politiska partier 
från 40 länder på ett hotell i Dar. Temat 
för konferensen var Teori och praktik för 
Kinas och Afrikas politiska partier för att 
finna utvecklingsvägar lämpliga för den 
nationella situationen. President Magufuli 
sade bl a att afrikas länder kan förbättra 
sin ekonomi om kontinenten har vänner 
som förstår levnadsvillkoren och verkligen 
delar folkens bekymmer, syftande på Kina 
som en sådan vän. 17/7 Citizen

Innovationskraften högt rankad
Enligt Global innovation index 2018 be-
håller Tanzania sin tätposition bland lågin-

Vem sköt studenten Aquilina?
Familjen till NiT-studenten akwilina 
akwilini har bett polisen avslöja vem som 
sköt henne. Polisen har av brist på bevis 
släppt fri den polis som suttit frihetsbe-
rövad sedan händelsen. akwilina satt i 
en buss när polisen försökte stoppa en 
av Chademas demonstrationer i februari. 
Hennes bror säger att familjen har över-
lämnat allt utredningsmaterial till reger-
ingen och nu väntar på svar om vem som 
dödade henne.  27/7 Citizen

Satsning på palmolja
Palmoljefrön ska bli den sjätte exportgrö-
dan som prioriteras efter cashewnötter, 
bomull, tobak, kaffe och te. Regeringen 
vill ändra den nuvarande importen av detta 
livsmedel till export som drar in utländsk 
valuta. Man har haft framgångar med de 
andra avsalugrödorna och nu vill regering-
en återuppliva odlingen av palmer särskilt 
i Kigomaregionen. För närvarande impor-
terar Tanzania matolja för 600 mdr/- per 
år. Premiärminister Majaliwa är övertygad 
om att den importen går att ersätta med 
inhemsk produktion. 
31/7 Daily News

Dreamliner levererad till ATZ, planerad 
för rutten Mumbai, Bangkok, Guangzhou. 

Börjar dock flyga inrikes.
Premiärminister Majaliwa tror på produktion 

av palmolja för export

Regeringen har, trots protester från många organisationer, återinfört den gamla regeln att 
havande flickor avvisas från skolorna. Man vill stävja sedeslöshet...
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Tanzaniaimport är en ekonomisk förening 
som under snart tio verksamhetsår impor-
terat och sålt varor från Tanzania. En stor 
och viktig del av arbetet består av informa-
tion om varorna som produceras där i form 
av föredrag, utställningar samt foldrar om 
kaffe, tyg och te. 

idén med Tanzaniaimport växte fram som 
ett resultat av diskussioner mellan tanza-
nier och svenskar som arbetade i Tanzania. 
idén fördes hem till Sverige och slog rot 
hos många människor.

Vårt syfte var att ge ett konkret stöd till 
Tanzanias ansträngningar att bryta den 
ensidiga exporten av råvaror. Redan 1970 
fanns ju fabriker som producerade bl a tex-
tilier, te och snabbkaffe. 

Hur har då Tanzaniaimport utvecklats 
med tanke på de diskussioner som fördes i 
Dar es Salaam 1970? Vilka svårigheter har 
vi brottats med? Går det att sälja industri-
produkter från Tanzania i Sverige som är 
en av världens svåraste marknader? 

Hur ser marknaden ut?
Den svenska marknaden domineras av de 
multinationella företagens marknadsfö-
ring. Den stimulerar till snabba modeför-
ändringar och styr konsumenternas val av 
varor. Redan från starten var vi medvetna 
om att vi inte skulle arbeta på det sättet. Vi 
måste finna nya vägar.

Tanzaniaimports försäljningsnät 
Vårt arbete med försäljning och informa-
tion har visat goda resultat genom samar-
bete med studieorganisationer och kyrkor, 
alternativa handlare och försäljningsom-
bud. att vara ombud kan t ex innebära att 
man säljer varor från oss på sin arbetsplats, 
samt i en del fall att verka som informa-
törer om Tanzania och varorna därifrån. 
ombuden är ofta medlemmar i föreningen. 
Dessa ombud har haft och har en mycket 
viktig roll i Tanzaniaimports utveckling. 
De utgör en basverksamhet för föreningen 
och gör det möjligt för oss att starta olika 
försäljningskampanjer för att få ut va-
rorna i den vanliga handeln. Sådana har 
varit kanga/kitenge-försäljning via PUB, 
konsumbutiker och veckotidning Femina, 
samt africafe-projektet. 

Satsningar på kanga/kitenge
Tanzaniaimport lanserade tygerna kanga/
kitenge 1977 i Femina. De ingick i ett 
reportage om baddräkter som visades på 
första sidan, samt i en serie bilder inne i 
tidningen. läsarna kunde köpa tygerna via 
redaktionen. Försäljningen gick mycket 
bra och ca 3 000 såldes snabbt. Tyvärr 
fick Tanzanaimport inte någon publicitet i 
artikeln vilket medverkade till att det inte 
blev någon fortsatt efterfrågan på tygerna. 
En annan satsning gjorde vi tillsammans 
med PUB och Konsumbutiker i Stockholm 
sommaren 1980. Tanzaniaimport levere-
rade kangor/kitenge till butikerna. Där fick 
de en fin skyltning och exponerades i kon-
sumbutikemas egen tidning ”Storstaden”. 
Försäljningen gick bra och det fanns goda 
förutsättningar att fortsätta försäljningen 
till PUB och konsumbutiker framöver. 
Tyvärr har vi fått problem med leveranser-
na sedan dess. Vi har trots intensivt arbete 
inte lyckats få fram tyger från Tanzania 
på grund av driftstopp och andra problem 
inom textilindustrin. Vi har därför tving-
ats ligga lite lågt med tyger en tid. Nu ser 
dessa problem ut att lösa sig snart och då 
startar vårt arbete med tygerna igen. 

Satsning på Africafe och te 
År 1980 startade Tanzaniaimport ett pro-
jekt för att öka försäljningen av snabbkaf-
fet africafe som vi importerat under en 
följd av år. Vi skulle utvidga det utrymme 

inom organisationer och kyrkor som vi re-
dan hade för vår försäljning Vuxenskolan 
hade redan ett eget projekt igång om in-
formation av internationell kaffehandel. 
De hade producerat ett kaffeunderlägg 
med information på att placera på bor-
den under kaffekoppen. Vi utvecklade 
denna idé vidare till att gälla producent-
landet Tanzania och snabbkaffet därifrån. 
Kaffeunderlägget producerades nu av 
oss med ekonomiskt stöd från SiDa och 
iMPoD (importkontoret för U- landspro-
dukter). Många organisationer var intres-
serade av att försöka sprida information 
om internationella frågor på olika sätt. att 
konkretisera informationen med varor var 
inte nytt, men behövde systematiseras och 
göras mera känd. Detta sätt att informera 
om internationell handel och använda un-
derläggen som studiematerial inom studie-
förbunden fann man intressant.

Kyrkornas tema ”Handla för frihet” som 
startade under Ekumeniska U-veckan 1980 
låg tidsmässigt väl till och gav oss en or-
dentlig start att sprida informationsmaterial 
och kaffe. africafe-projektet blev publice-
rat både inom kyrkorna och i organisatio-
nernas tidningar. africafe-informationen 
inarbetades och ingick i några av organi-
sationernas egna studiematerial.

 africafe-projektet har snart pågått i ett år. 
Vi har ökat försäljningen från ½ ton kaffe 
per år till ½ ton per månad. Teförsäljningen 
ökar i liknande takt och de andra varorna 
påverkas också.

Tanzaniaimport, ett handelsalternativ
Tanzaniaimport var länge en viktig del av arbetet för att stödja utvecklingen 
i Tanzania, och hade i många år en stående sida i Habari. Verksamheten 
lades ned 1999 pga ekonomiska problem som bl a orsakats av ett projekt 
att lansera ett solidariskt Monopol .
   Lillemor Hakeman har följt Tanzaniaimports utveckling sedan 1972, både 
genom frivilligt arbete och som anställd. I den följande kortade artikeln ur 
Habari 2/1981 ger hon en bild av verksamheten.                               
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Problem?
Två vanliga frågor i dag är ”hur kan nu 
Tanzania och ni möta den ökande efterfrå-
gan, vilka är era planer?” och ” när får vi 
se africafe och tyger i butikerna?”

Visst har vi stött på problem inte minst 
inom Sverige i vårt pågående africafe-
projekt. Det kan vara bra att upplysa om 
att sådana finns här hemma också, därför 
redogör vi för några exempel.

Den ökande efterfrågan på africafe star-
tade hösten 1980. Vårt lager som tömdes 
snabbare än vad vi väntat oss. För att 
snabbt fylla på lagren beställdes kaffe från 
Tanzania att sändas hem med flyg istället 
för med båt.

Vi skickade en person till Tanzania för att 
undersöka möjligheterna till specialrabat-
ter för flygfrakt och göra nya varuinköp. 
Det finns specialrabatter för te från Dar 
es Salaam till Stockholm, annars får man 
förhandla fram sådana. 

Tyvärr hade SaS-chefen i Dar es Salaam 
inga kunskaper om gällande rabattsatser, 
och nekande oss att sända hem kaffe på 
detta sätt. Denna kunskapsbrist kostade oss 

en dryg månads försening av kaffe som vi 
så väl behövde. 

Ett annat problem drabbade oss hos tul-
len i linköping. Ett nytt internationellt 
kaffeavtal trädde i kraft i november 1980. 
Varje producentland har fått en exportkvot 
och i varje leverans måste speciella iCo-
certifikat finnas med . Dessa certifikat har 
vi tidigare kunnat komma in med till tullen 
i efterhand. Nu var det tvärstopp. Tullen 
menade att hade man nu kommit överens 
om detta kontrollsystem, så skulle pappren 
fram, kosta vad det kosta vill.

Kaffet, hemskickat med dyrbart flyg 
fastnade alltså i tullen. Vi hade tomt på 
hyllorna och orderingången var stor. Det 
lackade mot jul. Vi försökte beveka tullen, 
bl a genom att påminna och att vi impor-
terat kaffet under många år, men nej det 
gick inte.

Då tog vi kontakt med iMPoD som i sin 
tur kontaktade handelsdepartementet, ge-
neraltullstyrelsen och international Coffee 
organisation (iCo) i london. iCo, som 
är överordnad organisation i dessa frågor, 
gav dispens för leveransen. Men tullen i 

linköping sa fortfarande nej, ”i linköping  
bestämmer vi och inte ICO”. Slutligen fick 
vi förslag från dem att skriva en person-
lig förbindelse om att se till att certifika-
tet kom fram i efterhand. Då skulle man 
släppa kaffet. Denna förbindelse skulle 
märkligt nog väga tyngre än en dispens 
från iCo i london. Det hade bara behövts 
lite smidighet i tullen i övergångsskedet 
mellan gamla och nya  regler.

Tanzaniaimport har vuxit sakta men sä-
kert under snart 10 år. Under denna tid har 
många människor aktivt deltagit i arbetet 
på frivillig väg, dvs utan ekonomisk ersätt-
ning. Det är glädjande att vi kan redovisa 
bra resultat med en i år fördubblad om-
sättning jämfört med föregående år. Ute 
i landet har det väckts många motioner i 
Konsumbutiker om africafe. Även privata 
butiksägare hör av sig allt oftare.

***

Tanzaniaimports policy
Tanzaniaimports syfte är att främja 
svensk import av varor från Tanzania. 
Tanzania har små möjligheter att bygga 
upp en industri med hela registret av in-
vesteringsvaror. Man måste således im-
portera. För att kunna betala för import 
behövs utländsk valuta. Det kan man få 
genom att exportera, genom bistånd eller 
lån. Vi tror att självbestämmandet över 
politiken påverkas minst utifrån, om man 
kan utnyttja egna exportinkomster för att 
betala denna import. Tanzanias nuvarande 
stora importöverskott är ett hot (bl a från 
iMF) mot självbestämmandet.

att vi är positivt inställda till utrikes-
handel innebär inte att vi tror på en obe-
gränsad och oinskränkt utrikeshandel. i 
Tanzaniaimports stadgar står att vi en-
dast skall importera förädlade varor, inte 
råvaror. Vidareförädling ger mer valuta 
än man får för råvaror. Dessutom skapas 
arbetstillfällen och kunskaper tillförs lan-
det.

Vi har en ytterligare en begränsning, 
nämligen att Tanzaniaimport skall köpa 
från statligt/delstatligt ägda eller koopera-
tivt ägda företag i Tanzania. Detta därför 
att vi inte vill stödja enskilda individer i 
Tanzania och därmed eventuellt bidra till 
en ojämnare inkomstfördelning i landet.

att vi tror på handel med Tanzania be-
ror naturligtvis i första hand på att vi tror 
på den politik man för i Tanzania. Även 
om denna tro då och då får sina törnar, 
menar vi att man inte kan överge ett land 
så snart det inte motsvarar alla våra för-
väntningar, utan att man måste fortsätta 
att stödja de goda krafterna vilket vi me-
nar att Tanzaniaimport gör.
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Efter ett deprimerande besök på det stat-
liga stora mentalsjukhuset Mawanzi i 
Moshi får vi kontakt med medicinmannen 
Professor Kabwere, en jovialisk muslim 
som tar emot oss och ber oss stiga in i hans 
vita hus. Redan på entréfasaden möts vi av 
målningar på väggarna. Figurer, männis-
kor, träd, växter och djur målade med klara 
färger mot kritvita väggar. Målningarna 
fortsätter in i den smala entréhallen in i 
Kabweres mottagningsrum och återkom-
mer i såväl de små sjukrummen som i be-
handlingsrummet.  i mottagningsrummet 
blir vi bjudna på en dryck, presenterar oss, 
berättar vilka vi är och om vårt mål med 
studieresan ”att studera traditionella be-
handlingsmetoder vid psykiska och psy-
kosomatiska sjukdomstillstånd” 

Medicinmannens ande fyller väggarna 
med målningar som talar sitt tydliga språk. 
Den eviga frågan om konstens och bildens 
funktion dyker upp medan jag läppjar på 
drycken som Professor Kabwere bjuder 
på. Jag följer motiven i konstnärens bil-
der och finner en allmängiltig arketypisk 
bildvärld. 

Blodtörstiga lejon som river sönder en 
döende gasell, en övernaturligt stor orm 
som hänsynslöst väller fram sitt vackert 
dekorerade skinn. En naturalistiskt målat 
överdimensionerat gevär drar till sig blick-
en – det förefaller sprängladdat – där det 
dominerar en vägg. Träd, blommor, män-
niskor, sjöjungfrur och alla sorters djur är 
skildrade. En massaj riktar sitt spjut i gapet 
på ett angripande lejon. Ett annat motiv 
uttrycker en våldsam, dramatiskt och tid-
lös kamp. Här är allt tillåtet, såväl våld, 
brutalitet, angrepp, som dödande

Det är befriande att se att också dok-
torn är förtrogen med förbjudna fantasier. 
Patienter som är skräckslagna av sina 
förbjudna fantasier kan här få lättnad och 
tillåtelse och därigenom släppa fram sina 
sjuka andar. Bilder som befriar är denna 
konsts funktion. Jag erinrar mig den 
svenska psykiatrikern i sitt neutrala rigida 
mottagningsrum med den landstingsnköpta 
tavlan innehållande ett vackert och oför-
argligt landskap eller blomsterstilleben. 

Det är bilder som lugnar men fängslar våra 
instängda fantasier.

i stället för att ge oss en lång och hög-
tidlig information om sin verksamhet och 
sina behandlingsmetoder ber hans oss följa 
med till ett av de två sjukrummen.

Här sitter en ung skolpojke med en stor 
yllemössa nerdragen över öronen. Han tar 
sig om huvudet och ser rädd ut. Hans bror 
sitter bredvid. Brodern bor hos sjuklingen, 
de är båda från Tanga – den stora kuststa-
den en dagsresa från Moshi.

Professor Kabwere lägger sett stort grönt 
blad på den sjuke pojkens huvud och säger 
till honom att han skall försöka tala.

Bladet kommer från växten Sali vilken 
enligt traditionen i Kilimanjaroregionen 
betraktas som helig och planteras i varje 
trädgård som skydd för onda andar. Pojken 
sitter på en upp och nervänd kruka och hål-
ler i händerna två föremål.

Kabweres fru är med och hjälper till i be-
handlingen och deras barn tittar på. Pojken 
sitter och blundar. Han är trött och han li-
der. Hans huvud är fyllt av öronbedövande 
röster men själv kan han inte få fram sin 
egen röst. 

”Vad har du i halsen som hindrar dig 
från att tala” frågar Kabwere. Pojken för-

söker svara men hindret är för stort. Han 
förblir stum. Kabwere iakttar honom i en 
spegel genom ångorna från en brygd i ett 
fat som han för fram och tillbaka framför 
spegeln.

Bakom den stumma patientens huvud 
hänger fetischer i hundratal bestående av 
hopvirade växter, rötter, blad, grenar, ste-
nar, snäckor, masker och skulpturer - allt 
tillsammans bildande en magisk vägg.

Varken den eller Saliväxtens blad hjälper 
nu. Efter en stunds försök att få pojken att 
tala konstaterar Kabwere att idag går det 
inte men rösten kommer om ett par dagar. 
Behandlingen är slut. Kabwere sätter sig 
tillrätta i sin karmstol med ett av barnen 
i sitt knä.

Sedan visar han oss sin medicinalväxt-
odling på gården och förklarar växternas 
användning för olika sjukdomar.

Fyra dagar senare åker jag tillbaks till 
Kabweres hus. Jag ville veta hur behand-
lingen fortskred. Utanför mötte jag den 
sjuke pojken, nu glad, leende och pratsam. 
Utan huvudvärk och inga farliga dånande 
röster i huvudet mera. Hans bror hade re-
dan åkt hem och själv skulle han också 
resa hem efter en vecka.

***

Ett besök hos professor Kabwere 
Nedan en förkortad artikel ur Habari nr 4 1982 som skildrar ett besök hos 
en mganga, en medicinman. Ann-Marie Lagercrantz har skrivit artikeln 
efter att ha deltagit i en studieresa till Tanzania. Hon var verksam som 
bildterapeut i Sverige.
   Ann-Marie var i flera år med i Habaris redaktion och hennes teckningar 
fick illustrera många artiklar genom åren. Hon avled år 2005.
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Om kvinnans ställning
Eva: Hur länge har du Barbro varit i 
Tanzania och vilka uppgifter har du haft 
under den tiden?

Barbro: Jag kom ut1946, sändes ut av 
kyrkans mission och eftersom jag är lärare 
fick jag genast undervisningsuppgifter. Jag 
började på en lärarhögskola för män i west 
lake. Redan då hade ”chiefs” en önskan att 
det skulle göras något för flickorna. De 
frågade mig om jag inte kunde starta en 
flickskola. Det gjorde jag. Jag startade 
den första ’’middleschool’’ för flickor på 
Kashasha, westlake. Tyskarna hade haft 
en liten tvåårig flickskola tidigare, men 
den hade legat nere sedan världskriget. Jag 
byggde nu ut den till en 4-årig realskola. 
Vid den skolan arbetade jag länge och fick 
där närkontakt med befolkningen. Julius 
Nyerere kom dit1955 som lärare och som 
ny ledare för TaNU-partiet. Vi blev goda 
vänner och började brevväxla bl.a. om 
afrikansk utbildning.

i första valet 1958 ville Nyerere att jag 
skulle ställa upp som TaNU’s kandidat 
och jag kom med i parlamentet från början 
av1959 och var med till 1965. Under tiden 
fortsatte jag med undervisning. 1960 flyt-
tade jag till Mwanza där jag började med 

kurser för vuxna. Vuxenundervisningen 
hade ännu inte kommit igång men jag 
kände att det var viktigt att beakta behovet 
hos folket ute i byarna. 

Julen 1965 ringde Nyerere och bad att 
jag skulle bli rektor för landets enda se-
kundärskola för flickor i Tabora. Där stan-
nade jag till 1969. Sedan fick jag övergå 
till utbildningsministeriet. 1970 blev jag 
utsedd till Tanzanias ambassadråd för de 
fyra nordiska länderna. 1973 bad jag att få 
åka tillbaka hem till Tanzania. Sedan 1962 
är jag tanzaniansk medborgare. 

i Tanzania fortsatte jag att arbeta inom 
vuxenundervisningen som sektionschef på 
undervisningsministeriet i två år. Sedan i 
höstas är jag i full tjänst i kyrkan. Jag har 
aldrig slutat upp att vara anställd av den 
afrikanska kyrkan. Nästa år ska luterska 
världsförbundet ha sin generalförsamling 
i Dar es Salaam. Jag har blivit konsult för 
huvudorganisationen i Genève och natio-
nalkonsult i Tanzania. 

Eva: Hur harkvinnans situation föränd-
rats med urbaniseringen dvs. inflyttningen 
till städerna? 

Barbro: Jag stöder att vi ska satsa så 
mycket som möjligt på landsbygdsutveck-
lingen och försöka hindra en alltför snabb 
ökning av städerna. ingen drabbas så hårt 
som hustrun av den omställningen. i byn 
var hon producent och hon hade sin värdig-
het inom sitt område. i staden har hon inget 
fotfäste, hon har ingen jord att plantera i 
och hon bor ofta trångt. Mannen har desto 
fler möjligheter att göra av med pengar. 

Eva: 1975 var det internationella kvin-
noåret. Vad hände i Tanzania i samband 
med detta? 

Barbro: Vi hade ett väldigt fint program. 
Jag satt med i den nationalkommitté där 
Sofia Kawawa var ordförande och vi gjor-
de upp en plan så att varje månad skulle ha 
sitt program med information, utställningar 
etc. Vi arbetade också på att få fler kvinnor 
på ansvariga poster i samhället. 

Så kom parlamentsvalen i oktober 1975 
och endast tre kvinnor blev valda i de 96 
valkretsarna. Men vi har ju andra sätt att 
välja ledamöter. Vi har ’’national mem-
bers” som nomineras av universitetet, 

kommerskollegiet, fackföreningen, UwT 
m.fl. Bland de som nomineras väljer parla-
mentsledamöterna 15 medlemmar. Då kom 
flera kvinnor med. Sedan får presidenten 
nominera tio och då nominerade han flera 
kvinnor så att nu har vi 17 kvinnor i parla-
mentet. Det är 8 %. Jag tycker inte det är 
dåligt för ett afrikanskt land. i Sverige har 
vi litet över 20 %.

Eva: Två saker som motverkar kvinnans 
frigörelse är väl polygami och brudpris. 
Vad har hänt på dessa områden? 

Barbro: UwT och andra kvinnoorgani-
sationer har studiegrupper som går igenom 
polygami och brudpris. i west lake district, 
dit jag hör, är det nästan ingen som vill 
ha bort brudpriset. De tycker att det är en 
kultursak och en tradition. De är så vana 
vid detta sociala mönster att de inte kan 
tänka utanför dess kategorier. 

På den internationella kvinnodagen 8 
mars höll Nyerere ett massmöte. Jag satt 
med på podiet så han tittade med glimten i 
ögat mot mig när han sa: ’’Det är två saker 
vi måste göra oss av med om vi verkligen 
vill ha jämlikhet mellan man och kvinna. 
Det ena är brudpriset. Åtminstone i min 
stam ser man rent penningmässigt på kvin-
nan. När mannen dör ärvs hon tillsammans 
med kokkärl, höns och andra tillhörigheter. 
Det andra vi ska göra oss av med är poly-
gami. När han sa detta så drog den stora 
skaran på 15000 människor efter andan. 

Många män i höga positioner tycker att 
deras ungdomsbrud blivit litet avlagd för 
att hon inte kan säga ’’yes’’ och ’’no’’, och 
de kände sig träffade. Nyerere menade för-
stås allvar med vad han sa men som typiskt 
honom så tillade han: ’’Men jag får ju vara 
tacksam att min far tog sig en femte hustru 
annars hade jag aldrig blivit född.’’ Då lät-
tade stämningen.

 Eva: l vilken utsträckning försöker la-
gen värna om kvinnans rättigheter? 1971 
kom en ny äktenskapslag. Kan du berätta 
litet om den.

Barbro: Den lagen säger att mannen får 
ta sig en andra hustru om den första hus-
trun går med på detta. Vi började arbeta 
på denna lag 1961. Det var väldigt svårt 
med tanke på att varje stam hade sin äk-
tenskapslag och dessutom de religiösa la-
garna. Muhammedanerna som bör ha fyra 
hustrur enligt koranen, den protestantiska 
kyrkan som tillåter skilsmässa och den ro-
merskkatolska som inte tillåter detta. Tio 

Mama Barbro 
Barbro Johansson har intervjuats i Habari vid flera tillfällen. 1976 gjorde 
Eva Löfgren en intervju med fokus på kvinnans situation i Tanzania. 1980 
gjorde Habari ännu en intervju, med anledning av att Barbro ännu en gång 
valts in i parlamentet. Intervjuerna är något kortade.

Barbro Johansson och Julius Nyere som 
unga 
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år tog det innan vi fick fram lagen och den 
är givetvis en slags kompromiss. lagen 
var mest en framgång då det gällde skydd 
för barnen. Nu fick även flickorna ärva. 
Vidare var den ett skydd för en hustru som 
blev förskjuten som nu enligt lagen får 
trygghet. lagen säger också att samman-
boende efter två år är juridiskt likvärdigt 
med äktenskap. Vad beträffar vårdnaden 
om barnen vid skilsmässa så säger lagen 
att vilken som helst av modern och fadern 
kan ta hand om barnen men i praktiken är 
det fortfarande nästan alltid så att barnen 
går till fadern. 

Eva: Hur har bildandet av ujamaabyar 
påverkat kvinnans situation? 

Barbro: Ujamaabyarna är mycket bra. 
Där får var och en utdelning i förhållande 
till hur mycket de arbetar, män som kvin-
nor. Förut var det männen som tog all för-
tjänst. Männen brukar inte ens tala om för 
kvinnan vad de har i lön.

Eva: Har du själv känt dig diskrimine-
rad som kvinna? 

Barbro: Jag har aldrig gjort det och jag 
har frågat mig varför. i början så tänkte jag 
att det är kanske för att jag är vit. Man är 
nästan könlös som vit. Samtidigt så är jag 
yrkeskvinna och folk ser på mig som en 
arbetskapacitet, och bryr sig inte om vilket 

kön jag har. Sedan är det klart att jag får 
alltid frågan, inte ”är du gift?’’ utan ’’var 
är din man och hur många barn har du?” 
Någon gång sa någon att: ’’Din far, så dum 
han måste vara, han kunde ju ha fått ett bra 
brudpris för dig, du som kan så mycket.

Valet som parlamentsledamot
Habari: Hur kommer det sig att fackför-
eningsrörelsen nominerar parlaments-
kandidater? 

Barbro: Fem nationella institutioner 
har rätt att nominera nationella kan-
didater, fackföreningsrörelsen är en. 
Föräldraföreningen är en annan. Det kan-
ske vore något för Sverige att ta efter – att 
låta Hem och skola nominera sin riksdags-
kandidat? i det aktuella fallet rörde det 
sig om ett fyllnadsval för en kvarvarande 
mandatperiod av ett år. De 227 parlaments-
ledamöterna valde själva bland de fyra 
kandidater som kvarstod efter sållning. 
Vi fyra kallades att korsförhöras inför sit-
tande parlament. I tur och ordning fick vi 
först fem minuter att tala. Sedan fick vem 
som ville ställa frågor men varje kandidat 
skulle bara få tre frågor. Vi hade lämnat in 
våra CV som hade distribuerats till samt-
liga ledamöter. Mina tre frågor var: 

- När idi amin anföll Tanzania, var be-
fann Du dig då och hur handlade Du? 

- Vi har hört att Du reser mycket utom-
lands. Hur brukar Du presentera Tanzania 
för andra länder?

- Det Du har gjort i Ditt liv, varför har 
Du valt att göra det? 

Jag svarade så gott jag kunde. Då den 
slutna omröstningen presenterades två da-
gar senare satt jag bland åhörarna. Övriga 
kandidater hade fått 29 % av rösterna till-
sammans och jag ensam 71 %!

Habari: Vad tycker Du själv var mest 
unikt i detta att du som kvinna eller som 
vit slog ut dina medkandidater? 

Barbro: Jag har flera saker emot mig; ål-
dern, att jag är missionär, att jag är kvinna. 
att jag är vit nämns överhuvudtaget ald-
rig. Det tycker jag är underbart. att eng-
elsmännens gamla rasröstsystem har kom-
mit på skam. En man = tre röster! Varje 
röstande röstade på en vit, en indisk och 
en afrikansk kandidat. Det behövdes inga 
sådana konstlade uppdelningar. Förtroende 
föder förtroende. Hög ålder, ja det vet ni är 
ingen direkt nackdel i Tanzania. att jag är 
missionär tycks man inte heller bry sig så 
mycket om inte ens de muslimska kandi-
daterna från Zanzibar. De höga röstsiffror 
jag fick måste betyda att de också stödde 
mig. ’’Hon talar som vi tänker’’ är ett om-
döme jag hört. Nej, det är väl då det gäller 
kvinnofrågor som vi inte kommit särskilt 
långt. Där ligger vi fortfarande efter. 

Barbro Johansson och Julius Nyere som som äldre
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Den 16 juni arangerades den sjunde 
Swahilidagen av ambassaderna i östra 
afrika, inklusive Mozambique. omkring 
200 personer samlades i Bergshamra skola 
i Solna till en stor familjefest med många 
barn.

i foajen fanns som vanligt utställnings-
bord från ambassader och företag.

internationella biblioteket i Stockholm 
visade barnböcker på swahili. Petra Szabo 
och Karin Sohlgren visade också barn-
böcker.

En god lunch inledde innan det om-
fattande programmet tog vid. Det led-
des av Adolf Makaya och Christine 
Chambay.

Kenyas ambassadör Joe Sang öppnings-
talade om Swahili som blir allt mer viktigt 
i Östafrika.

Författaren Elieshi Lema, som vi skrivit 
om flera gånger i Habari, talade om hur 
viktigt språket är som bärare av kultur 
och som kommunikationsmedel. Elimu ni 
mzingi = Utbildning är grunden. Det vi-
sade sig att hon skriver bättre än talar, det 
var lite väl akademiskt och torrt.

Den nytillträdde tanzaniska ambassa-
dörens Willibrod Slaa höll ett entusias-
tiskt och inspirerarnde tal utan manuskript. 
Det märks att han är politiker och rutinerad 
talare. Han beklagade att afrikaner använ-
der engelska för att kommunicera mel-
lan länderna i afrika, och drog paralellen 

till amerikas förenta stater som gjorts så 
starkt tack vara ett gemensamt språk. Han 
var bekymrad över att så många afrikanska 
barn födda i diasporan inte kan swahili el-
ler föräldrarnas modersmål, och vid besök 
i föräldrarnas hemland har svårt att kom-
municera med sina släktingar. Han upp-
skattade mycket Sveriges ambitioner med 
hemspråksundervisning.

Matilda Wallin, Petra Szabo och Karin 
Sohlgren höll i barnaktiviteter och presen-
terade även böcker inför publiken i aulan.

Ett uppskattat inslag var modevisning av 
Miss Milles kreationer baserade på kangor 
och kitenge, ofta med det åter upptagna 
mönstret med halshål och avpassat till 
skjortor mm.

Moses Trubadur underhöll med ”gamla 
godingar” 

Jambo Tours och Kenya Airways stod 
som vanligt för lotteriets första pris, en 
resa till Östafrika. Ny sponsor för i år var 
World Remit, ett företag för penningöver-
föring. Överföringar från diasporan utgör 
ett stort och växande tillskott för länderna 
i afrika.

Slutord och tack för en väl genomförd 
dag framfördes av Rwandas ambassadör 
Christine Nkulikiyinka.

Sedan tog dansen vid musik från Dekula 
band som redan tidigare under dagens spe-
lat flera gånger.

                    Text och foto: Lars Asker

Swahili Day
Årets Swahili Day hade barn och barnlitteratur som tema. Författaren 
Elieshi Lema, influgen från Tanzania, var huvudtalare. Ambassadör 
Willibrod Slaa var hederstalare.   

VIP-raden med Kenyas ambassadör Joe Sang, huvudtalaren Elieshi Lema, Tanzanias 
ambassadör Willibrod Slaa,  Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka med sin 

make Jacques Nshimyumukiza

Ambassadör Willibrod Slaa under 
sitt inspirerande tal. Dekula band i 

bakgrunden

Elieshi Lema med Petra Szabo, med 
Petras barnboksillustration i bakgrunden
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Pappersschejker i Sverige                  

Här en artikel ur Habari nr 1 1974 om när det knappt fanns något papper 
i Tanzania. Speciellt bristen på tidningspapper blev ett akut problem för 
den unga nationen. Svetan engagerade sig...

Som väl de flesta medlemmarna vid det här 
laget känner till befinner sig  tidningspres-
sen i Tanzania i ett bekymmersamt läge till 
följd av pappersbrist. Världsmarknaden för 
tidningspapper svängde hastigt under 1973 
från en överskottsmarknad till en marknad 
där utbudet väsentligt understeg efterfrå-
gan. Tanzania som inte varit regelbunden 
köpare hos någon leverantör blev därför 
utan papper då de tillgängliga kvantiteterna 
fördelades mellan köparna. Man hade be-
ställt allt sitt papper för 1974 hos svenska 
leverantörer.

Föreningen uppmärksammades på förhål-
landena i slutet av november och styrelsen 
beslöt efter hastiga improviserade samråd 
att göra ett offentligt uttalande samt i brev 
till svenska dagspressen m fl vädja till so-
lidaritet med yrkeskollegor i ett u-land för 
att förmå vår press att avstå  en del av sitt 
papper.

Den svenska pressen skulle behöva av-
stå en procent av sin konsumtion för att 
rädda Tanzanias press för hela året. Som 
tidningsläsare uppfattar man närmast detta 
som välkommet med hänsyn till all över-
flödig materia som främst våra rikstidning-
ar inbördes konkurrerar med att oombett 
pracka på tidningsläsaren.

Reaktionen från tidningshållet blev 
minst sagt nedslående. Vid ett samtal med 
Gustaf Douglas, VD i DN/Expressen, 
fick jag närmast intrycket av att han an-
såg att det Tanzania fick vad de förtjänade 
med hänsyn till deras tidigare handlande. 
Gustaf Nilsson, VD i aftonbladet, be-
värdigande oss inte ens med ett samtal 
utan ”lät hälsa” att detta var en fråga för 
Tidningsutgivarföreningen.  Journalisterna 
har med några få undantag i stort sett fö-
redragit att dra en tystnadens slöja över 
affären. Mest anmärkningsvärd kanske 
aftonbladets fullständiga tystnad är. Den 
tidning som ivrigast brukar propagera för 
solidaritet med u-länderna har såvitt vi 
kunnat finna inte haft en rad i frågan med 
undantag för det torra TT-meddelandet om 
Sida-styrelsens uttalande. Detta måste gi-
vetvis leda till ett starkt ifrågasättande av 
allvaret i tidningens framtida skriverier i 
dessa frågor.

Vid kontakter med kooperationen, fack-
föreningarna, missionen m fl har gensvaret 
varit stimulerande. Även om det inte lett 
till några mer framträdande yttringar, har 
man haft stor förståelse från dessa håll och 
många enskilda personer har gjort ett gott 
arbete för att lösa frågan.

i skrivande stund kan man till och med 
se en viss optimism. Efter det att SiDas 
styrelse uppmärksammat situationen och 
genom sin inköpsavdelning börjat bear-
beta olika möjligheter förefaller det som 
om tillräckligt stora kvantiteter papper 
skulle kunna skaffas fram under 1974 för 
Tanzanias behov. De praktiska frågorna 
är ännu ej helt lösta men det finns vissa 
förhoppningar om att papper ska kunna an-
lända till Dar senast under första halvan av 
mars månad. i ett brev som vi via ingemar 
Sallnäs har fått från Daily News redogör 
man för situationen och säger att pappret 
räcker till slutet av februari med nuvarande 
reducerade sidantal och upplaga på tid-
ningarna Daily News och Uhuru. låt oss 
alltså hoppas på att man kan hålla ut tills 
det friska pappret anländer.

Som bilaga till detta nummer av Habari 
finns dels föreningens uttalande, som 
gjordes i början av kampanjen, dels en 
artikel i Malmötidningen arbetet den 17 
December skriven av Bertil odén, se-
kreterare i biståndspolitiska utredningen. 
Vidare har såvitt vi kunnat finna frågan 
behandlats av landshövdingen i Värmland 
Rolf Edberg i en artikel i DN den 31/12, 
i artiklar i Gotlands Folkblad 17/12, och 
i Västmanlands läns tidning 24/12, av 
Elly Jannes i Vi nr 1-2 1974, samt av un-
dertecknad i en artikel i facktidskriften 
Journalisten. i övrigt har en del tidningar 
haft rutinmässiga rutor med synnerligen 
kort referat om främst Sida uttalanden. 
Tilläggas bör också att TV haft ett inslag 
i Rapport och liksom radion även korta 
inslag i nyhetssändningarna. Slutligen har 
lars-Erik Sjöberg intervjuats av Sveriges 
Radios utlandsredaktion för radions ut-
landssändningar riktade mot afrika.

Sven Öhlund

Slutet Gott, allting Gott!

Jag ska försöka sammanfatta hur det 
hela slutade. Men jag måste reservera 
mig för att minnet inte är 100-procentigt 
så här dryga 44 år efter händelsen. Men 
i huvudsak tror jag det är rätt.

Vi i Svetan var både förvånade och 
bitvis upprörda över de svala reaktioner 
vi mottog från de kretsar som vi väntat 
visst stöd ifrån. inte minst då journalis-
ter och författare som annars skrev hur 
viktigt det var att stödja utvecklingen 
i de nyligen frigjorda kolonierna. inte 
minst Tanzania som var ett högt prio-
riterat biståndsland. Jag minns särskilt 
reaktionen från någon i journalist-
sammanhang som motiverade sitt nej 
med att det då riskerade att inte finnas 
tillräckligt med papper i Sverige och 
det kunde leda till arbetslöshet bland 
journalisterna. Men heder åt dem som 
stöttade oss, t ex landshövdingen Rolf 
Edberg, journalisten Elly Jannes, m fl.

Hur  g ick  de t  t i l l  s lu t .  Jo ,  en 
fackklubb (dock inte journalister) 
på ett pappersbruk i Norrland fick 
ledningens  medgivande  a t t ,  då 
anläggningen ändå stod still, ställa om 
maskinerna för specifikationerna på 
det tanzaniska behovet och sedan köra 
upp kvantiteten. Det var snart gjort att 
köra upp Tanzanias årsbehov. Sedan 
genomfördes affären med hjälp av 
Sidas inköpsavdelning, vars dåvarande 
chef Stig ljunggren stött oss med råd 
och rekommendationer under loppets 
gång.

Sven Öhlund på Svetans 50-års jubileum, 
något äldre än då han skrev sin artikel
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Här kommer en fabel från Habari nr 2 1977. Den listiga 
haren och den kloka sköldpaddan är vanliga i fablerna.
Illustratör är konstnären Charles Njau.
 

Den Gamle Sköldpaddans Domslut
En dag då Bror Hare var ute och gick hörde han en röst som 
ropade:

- Hjälp mig, snälla hjälp mig!
Haren lyssnade men vågade sig inte närmare av rädsla för att gå 

i en fälla. Det fanns många djur som ville ha honom som byte.
- Hjälp, kom fort, fortsatte rösten. jag har ramlat ned i ett hål 

och en stor sten har rullat över mig och jag kommer inte upp.
Bror Hare kom närmare och såg att det var Bror Vildhund som 

ramlat ned i hålet och fått en sten över sig. Vildhunden tillhörde 
harens fiender, men bror Hare hade förbarmande med honom 
och klättrade ned i hålet och vältrade bort stenen.

Bror Vildhund sträckte på sig och tänkte: ”om jag inte fångar 
haren nu så vet man aldrig när jag får tillfälle igen.” Sagt och 
gjort, vildhunden grep haren.

- Jaså, detta är tacken för att jag räddat dig? sa haren.
Vildhunden skrattade och svarade:
- Först ska jag tacka dig, se’n ska jag äta upp dig.
Haren tänkte länge och sedan sa han:
-- Hos oss är detta olagligt, att fånga någon som just räddat 

en från en stor fara. Jag tror att även här i skogen är detta ett 
lagbrott. låt oss gå till den gamle sköldpaddan så får han döma 
i detta fall. Bror Vildhund gick med på detta och tillsammans 
begav de sig till sköldpaddan.

Sköldpaddan tog fram sin stora lagbok, satte på sig glasögon 
och tänkte länge. Till sist sa han:

- Detta är ett mycket knepigt fall. Jag kan inte döma någon 
förrän jag sett med egna ögon hur och var Bror Vildhund 
fastnade i hålet.

De följdes åt till hålet och vildhunden kröp ned och haren 
la stenen över honom. Sköldpaddan gick runt, runt hålet och 
studerade det från alla håll. Bror Vildhund klagade över att 
stenen var tung och bad sköldpaddan skynda sig med domslutet. 
Sköldpaddan svarade inte utan ritade något i sanden och såg 
tankfull ut. Till sist vände han sig mot haren och sa:

- Du, Bror Hare har felat som lade dig i någon annans affärer. 
Fortsätt nu dit du var på väg och lämna Bror Vildhund i hålet 
som du fann honom. Den gamle sköldpaddan och haren gick sin 
väg och lämnade vildhunden i hålet med stenen över sig.
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l Tanzania är gåtor mycket viktigare och 
vanligare än här i Sverige. Barnen lär slg 
gåtor i skolan som de sedan prövar på sina 
syskon och mammor. Speciellt då man sit-
ter i köket framför elden och värmer sig, 
väntar på att maten ska bli klar eller på 
att sömnen ska infinna sig, underhåller 
man varandra med gåtor. Det kan vara 
gåtor man hört från andra eller som man 
hittat på själv under arbetet på ’’sham-
ban”, åkern. Jag har lärt mig gåtorna från 
mina vänner bland skolbarn och kvinnor i 
Tanzania samt från en liten bok som heter 
Vitendawili skriven av herrarna Meena, 
Mari och Sangiwa. 

När man ska gissa en gåta går det 
till så här: Den som har en gåta säger: 
’’Kitendawili.’’ Den som vill gissa svarar: 
’’Tega.’’ (Ungefär försök med mig.) Den 
första talar nu om sin gåta och den andra 
försöker svara. Misslyckas han med det 
får han inte reda på svaret med en gång, 
först säger frågeställaren ”Nipe mji” (Ge 
mig namnet på en stad) Den andre försöker 
med olika städer tills frågeställaren fått en 
som han tycker duger och avslöjar nu gå-
tans hemlighet.

Gåtorna handlar om det som är väsentligt 
för människorna. Många gåtor handlar om 
solen, regnet och döden. Först kommer nu 
några gåtor som handlar om solen: 

Hachelewi, wala hakosi safari zake.
Han kommer aldrig för sent och missar 

inte sin resa.
Kila siku hupita njia hiyo bali arudipo 

hatumwoni.
Varje dag kommer han samma väg men 

när han går tillbaka ser vi honom inte.
Mwanzoni tamu, katikati chungu na 

mwishoni tamu tena.
I början söt, i mitten besk och i slutet 

åter söt.
Den sista gåtan passar illa för vårt klimat. 

Det som menas är att morgonsolen är mild 
och skön, middagssolen stark och otrev-
lig och på eftermiddagen är den återigen 
mild.

Det är vanligt att personifiera det som 
frågas efter. Man kan kalla det för sitt barn, 
min far, min mormor osv. Några gåtor om 
regnet är:

Mzee Kombe akitoa machozi wote hu-
furahi.

När gamle herr Kombe gråter gläds vi 
alla.

Babu hupiga kelele akojapo.
Farfar väsnas när han kissar.

                                     Eva Löfgren

UlfNILSSON

Swahili och inlåning
När man seglar längs kusten från Mtwara och den intilliggande lagunen, där valar 
regelbundet träffas och parar sig, via lindi/Mikindanibukten, Kilwa med världsarven 
på Kisiwani och Songo Mnara, Mafia med de f d arabiska välordnade bosättningarna 
på Chole island och vidare norrut, där arabiska bosättningar i Kenya blivit badorter 
för västerlänningar, då rör man sig i en långsamt dynamisk miljö. 

Handelsstäder med arabiska klanledare och afrikanska hushållsslavar förändrades 
till att bli jordbruksekonomier med omkringliggande marker som producerade säd till 
handelskulturens centrum på Zanzibar. Så var det i långa tider. 

Under 1700-talet var redan swahili ett handelsspråk längs karavanvägarna i det inre 
av Östafrika och ett diplomatiskt språk hos slavleverantörerna och kungarna i väster. 
Många av de lokala kungarna antog islam och också swahili som första språk. i t ex 
Buganda lärde sig kung Mutesa swahili och befolkningen använde swahili. Resenären 
H M Stanley kunde konstatera att folk talade swahili som liknade det man talade på 
Zanzibar. Swahili hade blivit ett ”modersmål” med den uppfattningen att barnet levde 
med mamma och mamma var den som bevarade språket. Pappa var ju frånvarande och 
endast en spermadonator, vilket ofta gäller än idag i Tanzania vilket man kan läsa på  
kvinnornas kangor där det kan stå nani kama mama – vem är som mamma. 

Det koloniala århundradet var, grovt räknat, åren 1850 – 1950. Slaveriet motarbeta-
des och missionärer och brittiska marina flottor arbetade mot slaveriet. Ironiskt nog 
blev början på den perioden ett uppsving i slavhandeln från Kongo och till Zanzibar. 
TippuTip från Zanzibar och Mwenda Msiri från Mwanzatrakten var de instrumentella 
slavhandlarna. Men slaveriets avskaffande på Zanzibar innebar att  sultanens plantage-
ekonomi minskade gradvis. Tyskar och britter slöt nya koloniala avtal med sultanen.

 På 1900-talet började striden om ett rent swahili – ett arabiskdominerat swahili mot 
den kristna idén att göra swahili rent. i Dar es Salaam fanns en ung tysk, Herr Martin 
Klamroth, och några år senare en Pastor Karl Roehl, vilka båda ville tvätta bort det 
arabiska elementet i Bibeln.  Efter andra världskriget sökte swahilinationalister skapa 
ett Kiswahili Mwafaka – ett swahili med hjälp av konsensus. Man ville ersätta ut-
ländska ord och hitta bantu eller ”afro-centriska” ord. Från och med självständigheten 
år 1961 blev det närmast ett tvång att använda swahili och ett språkvårdande organ 
skapades där författare måste ha det granskande organets tillstånd för att få ge ut sin 
bok. Vilka är då de farliga arabiska orden?

Swahili innehåller ju  arabiska eller persiska  grundord med början från de första 
bosättningarna, då araber och perser öppnade handelsbodar med nya moderna varor och 
införande av t ex medicin, skrivböcker och penna. Under århundraden har ord plockats 
in från länder man haft handels- och militära förbindelser med. låt oss ta en titt:

arabiska: daftari/anteckningsbok, dawa/medicin, faida/vinst. khasara/förlust. Men 
inte  andra vardagsspråk som t ex bantu.

Bantu: kanga/tygstycke (Kh är inte godkänt i standardiserad swahili från år 1930).
yai/ägg, mtu/människa, ng’ombe/ko, mtego/fälla, nywele/hår, mitumba/begagnade 
varor etc. Många ord härleds tillbaka till urbantu för några tusen år sedan då bantu 
levde som jägare och samlare.

Portugisiska: terafini/terpentin, pilipili/peppar, mesa/bord, gereza/fort o fängelse från 
igreja/kyrka som fanns i forten, leso/näsduk. leso har lånats från omanarabiska/lenso, 
men kommer i själva verket först från Portugal till oman.

Hindi: kufuli/hänglås, pilau/den tanzanianska nationalrätten!, sambusa/även den en 
tanzaniansk rätt som också äts som lunch i london och är en variant av piroger. 

av naturliga skäl kommer så de engelska orden, vilka kom med britterna t ex piga 
deki/tvätta golvet eller däcket och meli/fartyg, som kom med ”mail/ship”. idag myllrar 
det av engelska lånord, framför all tekniska termer som madigadi/stänkskärm och till 
sist byn Chekereni mellan Korogwe och Same. Folk hade förr som fritidsnöje att gå 
och titta på tåget/check the train/, ord som bantuiserades och platsen, som blev en by, 
blev Chekereni. Varför inte???

Gåtor
Klippt ur Habari nr 2 1976



Skulptörskolan

Projektet Skulptörskolan i Bagamoyo 
hade som syfte att talangfulla ungdomar 
skulle få en konst- och skulptörutbildning. 
Grundstenen var makonde-snideriet, och 
målet var att gå från billigt hantverk till 
uppskattad konst. i utbildningen ingick att 
snida i trä och att använda olika träslag, 
men också att tillverka skulpturer i andra 
material samt måleri. initiativtagare var 
Sten löfgren tillsammans med konstnären 
och skulptören Stanislaw lux som också 
var skolans lärare under många år.

Själva skolan låg först på stranden nära  
Chuo cha Sanaa, konstskolan som bekos-
tats av nordiskt bistånd. Den bestod av en 
stor vägglös ”banda” med ett loft där lärare 
och elever kunde sova vid behov. Senare 
flyttade skolan till en egen tomt utefter vä-
gen till Kaole, och där byggde man även 
ett hus med möjlighet att låsa in skulpturer. 
Man hyrde också lokaler inne i Bagamoyo 
för att kunna inkvartera elever.

Flera konstnärer från olika länder besökte 
skolan och arbetade där under kortare el-

Skulptörskolan är ett av Svetans stora projekt under de första 50 åren. 
Svetan drev projektet i Bagamoyo 1998 – 2011, med stöd från Sida. Här 
följer en liten tillbakablick.

ler längre perioder. Sara Sörnäs gjorde t 
ex slavskulpturen som står i Zanzibar stad 
på skulptörskolan i Bagamoyo med lokala 
bybor som modell och fotbojor som hon 
hittade i sanden på stranden.

 Flera f.d. elever från skolan som har 
egna gallerier eller workshops i Bagamoyo 
och på andra orter i Tanzania och Kenya. 
En av dem är Neema Mjengwa som bosatt 
sig i Bagamoyo, och som har hållit kon-
takt med Sverige - hon var åter i Sverige 
i juli för att hälsa på. liksom förra året 
var hon en månad i Finland för att delta 
i olika afrikanska festivaler och sälja sitt 
hantverk. Tyvärr är de fina skulpturerna för 
tunga att ta med sig så det blev framfö-
rallt smycken och tyger. Karin Sohlgren 
från Föreningen afrikansk litteratur höll 
i Neemas besök.

Då Svetan avslutade projektet 2011 över-
lät man ansvaret för stiftelsen som äger 
skolan till kvarvarande elever. Viss verk-
samhet har pågått vid skolan även under 
senare år.

F.d. elever på Skulptörskolans tomt, samt exempel på konstnärligt företagande - bl.a cementskulpturer på världens ledare

Neema Mjengwa framför sin shop i 
Bagamoyo


