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ORDFÖRANDEN

Välkomna till ett nytt nummer av 
Habari. Här får ni trevlig läsning 
när det nordiska novembermörkret 
faller på, medan den varmaste 
årstiden i Tanzania just börjar. 

Detta är ett nummer med tema 
religion men även annat, bl.a. 
får vi följa med på besök till ön 
Ukerewe i Victoriasjön där perso-
ner med albinism har utvecklat ett 
aktivt musik- och kulturliv. En in-
tressant intervju med ambassadör 
Slaa ingår också. 

Habariredaktionen har tagit emot 
många bidrag och allt har inte 
kunnat komma med i detta num-
mer. Styrelsen har tillsammans 
med Habariredaktionen kommit 
fram till att för att anpassa Habari 
till Svetans budget så kommer 
Habari under 2019 att ges ut med 
två 24-sidiga temanummer, de öv-
riga två blir 12-sidors nerbantade 
nummer med blandat innehåll. 
Men vi ser till att kvaliteten av 
tidskriften består.

annars så kan jag konstatera att 
det blåser nya vindar i Tanzania. 
Jag som följt landet ända sedan 
1963 och början av självständig-
heten har upplevt både upp- och 
nedgångar och olika vindrikt-
ningar. Vi som intresserar oss och 
känner starkt för landet bör bibe-
hålla gott mod och tro att vindarna 
blåser åt rätt håll för att på sikt 
främja en hållbar utveckling, både 
på landsbygden och i städerna. 

Vi förlitar oss också på att 
Tanzania kommer att fortsätta 
att respektera och skydda rättig-
heterna som deklareras i landets 
konstitution från 1977 samt följa 
de internationella avtal som landet 
ratificerat. Svetans ambition är att 
fortsätta stärka vänskapsbanden 
med Tanzania. 

 Harriet Rehn
 

Religion i Tanzania - bakgrunden

handeln fick stor spridning och fick till 
följd att flera missionssällskap bildades i 
Storbritannien. 

UMCa, Universities’ Mission to Central 
africa, startade 1861. Edward Steere och 
sällskap anlände till Zanzibar år 1864. 
Även han gjorde en stor insats att stan-
dardisera och utveckla swahili, flera över-
sättningar och startade även ett tryckeri. 
Strax utanför Zanzibar stad startade han St. 
andrews’ College för lärar- och predikant-
utbildning. Han var även byggledare för 
bygget av Zanzibar Cathedral på platsen 
för den största slavmarknaden. UMCa var 
pionjärer när det gäller högre utbildning 
och afrikanisering av kyrkan.

Magila i Usambarabergen blev deras för-
sta missionsstation på fastlandet, år 1868. 
Många av de döpta var f.d. slavar.

En annan tidig mission etablerade CMS, 
Church Missionary Society, i old Moshi 
på Kilimanjaro år1885.

För att undvika skadlig konkurrens de-
lade de olika trossamfunden upp landet i 
missionsfält.

Lars Asker

där sultanen 1840 gjorde Zanzibar till sin 
huvudstad och flyttade dit. 

Från mitten av 1800-talet kom Zanzibar 
alltmer under brittiskt inflytande. Det öpp-
nade vägen för kristen mission. Katoliker 
hade redan framgångsrikt missionerat 
runt om i världen och vände sig nu till 
Östafrika. De protestantiska kyrkorna vak-
nade till och grundade en mängd missions-
sällskap under första halvan av 1800-talet. 
På 1840-talet började Krapf och Rebmann 
sina pionjärinsatser. Det blev få omvända, 
det blev deras arbete som lingvister som 
blev deras stora insatser. Missionärerna 
behövde ett språk för att sprida sitt evang-
elium istället för att gå via ett otal stam-
språk. Upprättandet av en grammatik och 
lexikon för swahili blev grunden till språ-
kets snabba spridning i Östafrika.

De katolska Holy Ghost Fathers kom till 
Zanzibar 1863. Fem år senare lades grun-
den till missionsstationen i Bagamoyo som 
utvecklades med skolor, sjukstuga och 
jordbruk. Där introducerades kaffeodling 
i Östafrika. Där liksom på andra ställen på 
kusten och utefter karavanvägarna blev det 
samhällen med befriade slavar, redan 1872 
bodde på Bagamoyomissionen ca 700 per-
soner.

Kristenheten växte snabbt genom dop 
av befriade slavar men det hade baksidan 
med sig att lokalbefolkningen blev svå-
rare att nå. De befriade isolerade sig från 
lokalsamhället, deltog inte i traditionella 
ceremonier tillhörde inte någon stam och 
ansåg sig ofta för lite mer, inte minst för att 
de fått gå i skola. lokalbefolkningen runt 
bosättningarna av före detta slavar kom 
att betrakta kristendom som en religion 
för slavar och inte för dem. Förbud mot 
månggifte, amuletter och att ha något att 
göra med andeväsen, förbud mot trummor 
och dans med mera, gjorde att det blev ett 
väldigt stort steg att låta döpa sig.

andra katolska missioner som white 
Fathers spreds över landet, ofta i väldigt 
isolerade lägen.

De protestantiska missionerna kom att 
lokalisera sig till högländer med bättre 
klimat som Kilimanjaro, Usambarabergen 
och södra högländerna. 

David livingstone öppnade upp för 
missionen i inlandet genom sina många 
och långa resor under andra halvan av 
1800-talet. Hans skildringar av slav-

i traditionell afrikansk kultur som är holis-
tisk utgör religion inte ett från livet i öv-
rigt urskiljbart begrepp. i många kulturer 
finns en skapare och överordnad gud men 
i vardagslag är det andar och förfäder man 
vänder sig till.

Islam 
Köpmän från Persiska viken och västra 
indien har besökt den östafrikanska kus-
ten sedan tidigt i det första årtusendet. De 
etablerade stödjepunkter för handel som 
utvecklades till små städer. Kolonisation 
förekom också från arabiska halvön och 
från Persien under oroligheter i hemlän-
derna. De var muhammedaner och på så 
vis introducerades islam. Swahilikulturen 
utvecklades på öarna utanför kusten och i 
städerna. Moskéer fanns på redan i på nio-
hundratalet. Någon mission i vår bemär-
kelse förekom knappast men tjänstefolk 
och framförallt den stora slavbefolkningen 
blev muhammedaner. Så småningom eta-
blerades  handelsstationer som utvecklades 
till städer utefter karavanlederna in i lan-
det. Detta skedde framförallt under 1800-
talet när slavhandeln var som intensivast. 
På så vis spreds islam och inte minst språ-
ket swahili från kusten.

För afrikaner var det ganska lätt att bli 
muhammedaner, man skulle följa några 
ganska enkla regler om böner, man kunde 
behålla mycket av sin egen tro på andar 
och månggifte var tillåtet. 

Kristendom
Portugiserna etablerade sig på kusten från 
1498 under återkommande strider med 
de härskande araberna. Vasco da Gama 
noterade på sin väg till indien att det även 
fanns hinduiska köpmän i de välmående 
kuststäderna. 

Portugisernas välde var våldsamt. 
Huvudintresset var handel med indien och 
de få missionsförsöken av rivaliserande 
grupper ledde inte till något bestående 
resultat. 

Man byggde kyrkor för eget behov i sina 
fort. En talande detalj är att det portugi-
siska ordet för kyrka igreja lever kvar som 
gereza i swahili med betydelsen fängelse. 
Det var mest så som lokalbefolkningen 
upplevde de portugisiska forten. 

Det portugisiska väldet varade i tvåhund-
ra år och efterträddes av arabiska oman, 

Detta nummer av Habari har religion som tema. Det är ett mycket 
vitt fält så det är enbart några nerslag och på intet vis heltäckande. 
  

På slavmarknadens plats i Zanzibar sten-
stad byggde den anglikanske pionjären 
och biskopen Edward Steere Christ Church 
Cathedral invigd 1873. 

Bredvid kyrkan gjorde Clara Sörnäs 
från den Svetanstödda skulptörskolan 
i Bagamoyo 1998 en skulpturgrupp till 
minne av alla slavar som sålts där.     

Skiss av Clara Sörnäs
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i västerlandet betraktas religion som ett 
från livet i övrigt avskiljbart begrepp vilket 
det inte gör i traditionellt afrikanskt synsätt 
som är mer holistiskt. Det avspeglar sig 
bland annat i att det i de flesta afrikanska 
språk inte finns något ord för religion.

i Kiswahili, är religion som ett begrepp 
oftast översatt till dini, som i första hand 
avser institutionaliserade former av reli-
gion. Kiswahiliordet imani avser tro och 
omfattar ett bredare spektrum. Detta ord är 
ibland mer användbart när man undersö-
ker religiösa övertygelser i det tanzaniska 
sammanhanget, eftersom det fångar mer 
av hela nätet av tro, myter och andlighet. 
Dock, i politiken och i den tanzaniska kon-
stitutionen översätts religion i de flesta fall 
med dini.

Religion i det tanzaniska samhället kän-
netecknas av hög synlighet. Religion är 
djupt inbäddad i människors liv. Cirka 93 
procent av tanzanierna beskriver religion 
som ”väldigt viktigt” i sina liv. Religion 
utgör grunden för att leva, hjälper till att 
bestämma attityder och beslutsfattande.

Kulturella och religiösa aktiviteter är nära 
sammankopplade, ”integrerad religiositet”. 
Detta ses ofta hos religiösa ledare som 
erkänns för sina offentliga prestationer i 
politik, ekonomi och i det kulturella livet. 
Människor ser upp till religiösa institutio-
ner för andlig vägledning och dessa insti-
tutioner spelar en kritisk roll för tjänstele-
veranser. Drygt 80 % av både kristna och 
muslimer deltar i religiösa sammankomster 
en eller flera gånger i veckan. 

Kyrkor och moskéer används för en rad 
olika utvecklingsaktiviteter, inklusive 
medborgarutbildning och reproduktiv- 
och barnhälsoundervisning. Religion är 
också en avgörande faktor i handel och 
ekonomi som till exempel att National 
Bank of Commerce erbjuder sharia-kom-
patibel islamisk bank baserad på principen 
om qardh (förbud mot ränta). Tanzanier 
donerar mycket pengar till religiösa in-
stitutioner. Politiker och företagsledare 
gör särskilt betydande donationer. Nya 
religiösa aktörer och några karismatiska 
religiösa rörelser predikar ”framgångse-
vangelium”. Många religiösa grupper är 
också engagerade i sociala rättvisefrågor 
genom att stå upp för de fattiga och de un-
derprivilegierade.

Det rika kör- och musiklivet i kyrkorna 
attraherar ungdomar. Man får möjlighet 
att spela instrument som man annars inte 
skulle ha råd att köpa och att vara med i 
ett band. Gudstjänsterna präglas av mycket 
musik och sång. Möjligheter till utbildning 
via kyrkan lockar också.

Religionsfrihet råder i landet, staten är se-
kulär och är angelägen om att hålla balans 
mellan kristna och muslimer. Parlamentets 
och andra viktiga möten inleds med bön, 
parlamentsledamöter m.fl. svärs in med 
handen på bibel eller koran.

 
Spänningar
i Tanzania har olika religioner levt ihop 
utan nämnvärda motsättningar. Under 
2000-talet har en tilltagande radikalisering 
av främst unga marginaliserade arbetslösa 
muslimska män lett till motsättningar, upp-
lopp och bränning av kyrkor har förkom-
mit. Det är dock tveksamt om det främst är 
religionsmotsättningar utan snarare miss-
nöje med den sociala-ekonomiska situatio-
nen som utnyttjats för politiska ändamål.   

Men penningflöde och inflytande från 
arabvärlden har ökat markant och FN-
organet UNDP har satt upp Tanzania som 
ett land som riskerar religiösa motsätt-
ningar.

Tanzania är multietniskt och multikul-
turellt och där praktiseras all världens 
religioner. Sedan 1967 har religionstillhö-
righet inte efterfrågats vid officiella folk-
räkningar. olika gruppers storlek utgör en 
potentiellt politiskt känslig fråga. 

Tre trosinriktningar/religioner domine-
rar landskapet. Det finns tre stora grup-
per; traditionalister, kristna och muslimer. 
Tanzania beräknas nu ha en befolkning på 
nästan 54 miljoner. Befolkningstillväxten 
är mycket hög liksom inflyttningen till stä-
der och större samhällen där det numera 
beräknas att två tredjedelar av befolk-
ningen bor. En tredjedel av befolkningen 
är under 25 år. Det har hänt väldigt mycket 
sedan 1967 då fördelningen mellan de tre 
gruppernas religionstillhörighet var en 
tredjedel vardera, den siffran har fått hänga 
med.  

En ytterligare osäkerhetsfaktor är att 
gränserna mellan traditionalister både till 
muslimer och kristna är flytande. Man 
uppger sig som kristen eller muslim men 

har en fot kvar i traditionella trosföreställ-
ningar. En allmän uppfattning är att det 
kristna blocket vuxit starkt på bekostnad 
av traditionalister. Muslimska intellektu-
ella och debattörer hävdar att muslimer 
vuxit i antal men det motsägs av att mus-
limska samfund inte bedriver en så aktiv 
nyrekrytering som de kristna samfunden. 
Muslimer finns i kustområdet och samhäl-
len och städer utefter de gamla handelsrut-
terna till centrala afrika. Men på den stora 
landsbygden i övrig finns väldigt få mus-
limer. Det praktiskt taget helmuslimska 
Zanzibar utgör ett undantag.

Det vanligen välunderrättade amerikan-
ska  Cia (liksom flera undersökningar) 
uppger i sin world Fact Book;  Kristna 
drygt 60 %  Muslimer 35 % Traditionalister 
2 % Övriga knappt 3 %. Övriga värde-
ringsstudier såsom afro Barometern och 
Pew Forum on Religion and Public life 
påvisar och understödjer en liknande för-
delning mellan olika trosinriktningar. 

CSSC
Christian Social Service Commission är 
en paraplyorganisation grundad 1992 som 
har som mål att tillhandhålla sociala tjäns-
ter för att förbättra livskvalitet och minska 
fattigdomen. CSSC arbetar för att förbättra 
kvaliteten, tillgängligheten och tillgången 
till hälso- och utbildningstjänster i Tanza-
nia genom partnerskap och institutionell 
utveckling, kapacitetsuppbyggnad och lob-
bying. 

i samverkan med olika statliga och icke-
statliga partner samordnar CSSC genom-
förandet av hälsoprogram och utbildnings-
projekt som hiv/aids- och tuberkulospro-
gram, Malaria Communities Program, Pay 
for Performance Programmet och rehabili-
tering av skol- och hälsofaciliteter. CSSC 
har kartlagt 932 medlemshälsofaciliteter 
i Tanzania.

CSSC och andra ekumeniska organisa-
tioner inklusive muslimska har de senaste 
åren intensifierat sitt arbete och arrangerat 
flera stora kongresser bl.a. för att motverka 
radikalisering och motsättningar som vuxit 
på 2000-talet.

Hälsovård och utbildning
Den kristna missionen åtföljdes alltid av 
tillhandahållande av sjukvård och utbild-
ning och det gäller i hög grad fortfarande 
för de nu självständiga kyrkorna i Tanza-
nia. Det finns 98 statliga sjukhus, några 
parastatliga, 105 kristna sjukhus och 36 
privata. De kristna sjukhusen, hälsocen-
tralerna och dispensärerna servar främst 
landsbygden. De håller överlag god stan-
dard och folk söker sig gärna till kyrkans 
faciliteter även om det i vissa fall är dyrare 
än offentlig sjukvård. 

Kyrkorna är mycket stora inom utbild-
ningsväsendet och deras skolor håller ofta 
högre standard än de statliga skolorna. 
Förutom grund- och sekundärskolor dri-
ver man en mängd yrkesskolor och numera 
även college och universitet.  Den snabba 
expansionen av antalet college och univer-
sitet har lett till att flera stängts i år pga för 
låg standard.

 Det lutherska Makumira-universitetet 
mellan arusha och Moshi lär vara det 
största lutherska universitet i afrika söder 
om Sahara. Makumira prästseminarium 
för alla lutherska kyrkor grundades 1954 
och ersatte tidigare utbildning i lwandai 
sedan 1947. 

Den starka utbyggnaden av skolväsen-
det kan exemplifieras av Karagwe distrik-
tet där det på mitten av 80-talet fanns en 
sekundärskola och nu finns där drygt 60. 
Det finns även ett mycket stort antal pri-
vata skolor finansierade med skolavgifter. 
Kvalitén är växlande, från de med huvud-
syfte att tjäna pengar till eftersökta skolor 
med hög standard. internatskolor är fort-
farande populära, främst hos medelklas-
sen, trots att det numera finns dagskolor i 
närheten av där man bor.

Både när det gäller hälsosektorn och sko-
lor delar samfund och staten på kostnader 
ofta enligt Public Private Partnerships 
kontrakt men tyvärr släpar staten efter med 
utbetalningar vilket gör att många institu-
tioner har en svår ekonomisk situation. 

Media
Redan under 60-talet började kyrkor sända 
kristna program över det som då kallades 
Radio Tanzania Dar es Salaam, dvs. den 
statliga radion. Kyrkornas sändningstid på 
den statliga radion fördelades av Christian 
Council of Tanzania (CCT). Tidigt 70-tal 
startade Sauti ya injili (Evangeliets röst) 
som var lutherska kyrkans Swahiliproduk-
tion som sändes över den kortvågssändare 
som lutherska Världsförbundet vid den ti-
den ägde i Etiopien. År 1977 konfiskerade 
Etiopiska staten den sändaren. Studion i 
Moshi levde dock kvar under en tid med 
en ganska tynande tillvaro, men senare år 
med ett nätverk av egna FM-sändare i nor-
ra Tanzania.

År 1974 initierade iBRa (international 
Broadcasting association är en del av 
Svensk Pingstmission) ett samarbete 
med tanzanisk Pingströrelse (FPCT, Free 
Pentacostal Church of Tanzania) för att 
starta radioproduktion och sändningar över 
kortvåg. Habari Maalum kom att bli väl-
känt och älskat över hela det Swahilitalande 
Öst- och Centralafrika. Den kristna radion 
fick stor betydelse för att sprida det kristna 
budskapet, som folkbildare och för att ut-
veckla musiklivet i Tanzania. idag driver 

Habari Maalum sin egen FM-station, men 
producerar och sänder även program på 
21 andra FM-stationer i Swahilitalande 
Öst- och Centralafrika. FM-stationen strea-
mas också på internet och når på så sätt 
Swahilitalande över hela världen.

På 90-talet togs också TV i bruk. Habari 
Maalums TV-program för barn förtjänar 
särskilt att framhållas. De arbetar bland 
annat med att lyfta barns rättigheter och 
barnperspektivet. Habari Maalum står idag 
med ett erbjudande att få fylla en hel ka-
nal på det digitala nätverket med Kristet 
innehåll.

Idag finns det 10-15 radiostationer med 
kristet förtecken i Tanzania. Flera kyrkor 
köper också tid på olika TV-kanaler.

Den kristna musikens betydelse i hushål-
len i Tanzania skall inte underskattas. Det 
spelas kristen musik i väldigt många hem. 
Där man har råd att hålla sig med TV snur-
rar musikvideos ofta hela dagarna.

År 1999 startade Habari Maalum med 
stöd av svensk och finländsk Pingströrelse 
ett mediacollege i arusha. Habari Maalum 
College har idag full ackreditering hos 
Tanzaniska utbildningsdepartementet 
och ger kurser i media och ledarskap. Vid 
senaste intaget hade skolan 207 elever. 
antalet växer stadigt år för år. Eleverna är 
väl kvalificerade för det moderna media-
landskapet och får lätt arbete på de stora 
mediabolagen.

Det finns väldigt få vad vi skulle kalla 
bokhandlare i Tanzania. Det finns gott om 
små Bookshops men de har nästan bara 
skolböcker och kontorsmaterial. Kyrkor 
driver många bokhandlar, även de väldigt 
små, som förutom sitt kristna utbud även 
erbjuder ett litet sortiment i övrigt.

Redan i början på 1900-talet etablerade 
missionen tryckerier för sina behov av 
biblar, psalm- och sångböcker m.m. En 
mängd lokala småtidningar gavs ut och 
några lever fortfarande men inom dags-
pressen har kyrkan inte etablerat sig.

Ytterligt få Tanzanier har någon dator 
hemma men i och med att smartphones 
blivit överkomliga och har fått stor sprid-
ning har kyrkorna i hög utsträckning bör-
jat etablera sig på nätet. Facebook och 
Instagram används flitigt för att marknads-
föra kyrkornas verksamhet, och framförallt 
musikgruppernas och körernas aktiviteter. 
whatsapp är oerhört populärt samtalsfo-
rum där det ofta bildas stora grupper som 
snabbt sprider viktig information och de-
batterar aktuella ämnen. Det är långt ifrån 
alla kyrkor som har en egen hemsida. Man 
fokuserar mycket på Facebook där framfö-
rallt de unga rör sig flitigt. Men det blir allt 
vanligare att kyrkorna utvecklar hemsidor, 
som tyvärr ofta förblir ganska statiska.

Jämför vi med västvärlden har media en 
mycket större roll för kyrkorna i Tanzania, 
och i stora delar av afrika. Religion och 
vardagsliv hör intimt samman i den afri-
kanska folksjälen. Det är därför naturligt 
att låta religion vara en del också i det me-
diala rummet.

Kristenheten
De största kristna samfunden är Katolska 
kyrkan (TEC) och Evangelical lutheran 
Church (ElCT) med 11 respektive 7 mil-
joner medlemmar. Fleratalet andra sam-
fund har också en stor medlemsbas såsom 
Pentacostal Church och anglikanska kyr-
kan. Under de senaste årtiondena har även 
många karismatiska rörelser växt sig starka 
inkluderat assembly of God och Free Pen-
tecostal Church of Tanzania (FPCT) som 
har sina rötter i svensk pingstmission. 

Sedan finns ett otal mindre samfund inom 
ett vitt spektrum, däribland anglikanska 
kyrkan och brittiska missionssällskap.

Samarbete mellan kyrkor i Sverige och 
Tanzania sträcker sig tillbaks till början 
av andra världskriget då svenska mis-
sionärer tog över efter internerade tyska 
missionärer. i modern tid har vi haft mis-
sionärer från Tanzania i Sverige. Många 
församlingar i Svenska kyrkan har i många 
år haft vänförsamlingar i Tanzania. Sju 
svenska stift har samarbetsavtal med stift 
i Tanzania. Flertalet lutherska biskopar har 
varit på besök i Sverige och i maj 2019 
reser alla samtliga 13 svenska biskopar till 
Tanzania. 

Religion idag
Vilken roll spelar religion i dagens Tanzania? Det är ett område där Sverige 
och Tanzania skiljer sig mycket åt. I Tanzania är majoriteten troende, det 
är norm, medan Sverige, jämfört med resten av världen, är extremt seku-
lariserat och individualistiskt. 

Minnesskrift utgiven när lutherska ka-
tedralen i Dar es Salaam firade 100 år.
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På centret bor för närvarande 63 barn, 20 
flickor och 43 pojkar, och ytterligare 250 
barn har under årets första fyra månader 
fått stöd på mottagningen inne i Bukoba el-
ler på gatan. Även familjer får stöd för att 
motverka att barnen flyttar till gatan. Un-
der samma period har närmare 80 familjer 
besökt Tumaini och 35 barn har med stöd 
av personalen på Tumaini och lokala le-
dare kunnat återförenas med sina familjer. 
Tumaini gör då återbesök efter en tid för 
att säkerställa att barnen har det bra och att 
de får gå i skola. 

Projektet följer den plan som arbetats 
fram för 2016-2018 och de arbetar hårt 

med att nå ut med kunskap och informa-
tion till lokalsamhället såväl som till barn 
och familjer. Under januari-april 2018 har 
över 4.000 deltagit i olika seminarier om 
bland annat Child Protection, hälsa och 
Microlån. Tumaini har tillsammans med 
Svetan arbetat fram ett e-learning-verktyg 
som även det används för att sprida kun-
skap.                                                                                                                       

i början av 2018 färdigställdes den 
lekplats som länge planerats ute på 
Kyakairabwa där barnen bor när de är hos 
Tumaini. Som ni ser på bilden nedan var 
det ett efterlängtat och väl använt tillskott 
till verksamheten.

Foto: Tumaini
   Text: Jeanette Olsson

Det illustrerades direkt hos de första mis-
sionärerna i modern tid till Östafrika – tys-
karna J.l.Krapf  (1810-1881) och Johannes 
Rebmann (1876).  Krapf med fru Rosine 
anlände till Zanzibar 1844 och mötte sulta-
nen Seyyid Majid. Denne gav chevalereskt 
Krapf tillstånd att verka i området kring 
Mombasa med ett rekommendationsbrev 
där man kunde läsa: ”att Krapf valde just 
detta område var för att han därifrån ville 
försöka nå folket oromo i Etiopien, som 
han hade försökt vinna under sin sejour i 
Etiopien innan han blev utvisad därifrån 
1837. Så därför valde Krapf mombasaom-
rådet och platsen Rabai som bas för sitt 
missionsarbete som hade södra Etiopien 
som mål. 

Olika visioner
Johannes Rebmann bar dock inte på sam-
ma vision som Krapf utan menade att man 
skulle stanna kvar i det muslimskt domine-
rade  kustområdet och därigenom genom 
vänliga och dagliga kontakter och ökad 
kunskap om muslimsk tro och kultur på 
sikt kunna nå den muslimska befolkning-
en. Krapfs vision var större – att skapa ett 
pärlband av missionsstationer från indiska 
oceanen till atlanten tvärs över den afri-
kanska kontinenten. – liknande den vision 
som den katolske kardinalen och profes-
sorn lavegerie i algers hade lite senare, att 
skapa en kedja av missionsstationer från 
norra till södra afrika. 

Krapfs och Rebmanns visioner krocka-
de alltså och när Krapf år 1850 besökte 
london och huvudkvarteret för det mis-
sionssällskap som sänt ut dem, Church 
Missionary Society (CMS) fann han att 
Rebmann med sin kamrat Erhardt byggt 
hus i Rabai för långvarig verksamhet där. 
Då förstod  Krapf slutligen att det skulle 
vara omöjligt att förverkliga sin egen vision 
och med bruten hälsa och sin vision oför-
verkligad återvände han till Tyskland.

Rebmann kvar med språkstudier
Rebmann fortsatte dock, trogen sin vision, 
att leva vidare i Rabai om än med dåliga 
synbara resultat. Endast en handikappad 
pojke ska ha blivit döpt. CMS tröttnade 
på de dåliga verksamhetsresultaten och 
avbröt kontraktet med Rebmann, som 
nästan blind återvände till Tyskland. 
Den holländske missionsvetaren Steven 
Paas har  i sin bok Johannes Rebmann: 

A servant of God in Africa before the Rise 
of Western Colonialism dokumenterat 
och analyserat de skilda visionerna och 
samarbetsproblemen mellan Rebmann 
och Krapf. 

Kusten eller inlandet i Tanganyika
liknande missionsstragetiska frågor infann 
sig i det som idag kallas Tanzania. Skulle 
man satsa på kusten och muslimbefolk-
ningen där eller skulle man koncentrera sig 
på inlandet? Skulle man följa Rebmanns 
eller Krapfs missionstrategi? 

De första missionssällskapen, katolska 
”Holy Ghost Fathers” och anglikanska 
”Universities Mission to Central africa” 
(UMCa) valde att börja sin verksamhet 
på Zanzibar 1863 respektive 1864. UMCa 
valde att av klimat- och hälsoskäl flytta 
från Malawi till Zanzibar - ett beslut som 
i efterhand inte tedde sig så klokt eftersom 
så många av dess tidiga missionärerer dog 
i malaria och andra sjukdomar, bl.a. deras 
biskop Tozer.  De synliga resultaten blev 
dock bättre här genom att båda dessa mis-
sionssällskap satsade på att friköpa slav-
barn och ungdomar, vilka sedan lät döpa 
sig. Ståtliga ”Christ Church Cathedral” på 
Zanzibar står som symbol på den gamla 
slavmarknaden för den befrielse som den 
tidiga kristna missionen kom med. 

Katolska ”white Fathers” däremot kom 
att helt koncentrera sig på inlandet och 
lyckades etablera en stor missionsverk-
samhet i området från Viktoriasjön ner till 
Tanganyikasjön. En legendarisk missions-
insats i Karema gjorde adrien attiman, ti-
digare slavpojke från Nigerområdet. Detta 
inre område av Östafrika visade sig alltså 
mer mottagligt för det kristna Evangeliet 
och white Fathers blev omgående det 
största missionssällskapet i området med 
flera hundra döpta redan före första världs-
kriget.

Marginaliserade eller eliten
En annan missionsstrategisk fråga var, 
skulle man som ”Holy Ghost Fathers” och 
UMCa främst satsa på de marginaliserade 
grupperna, typ slavarna, eller skulle man 
först försöka nå kungen/hövdingen för att 
sen, när denne visat sig vara positivt in-
ställd, penetrera hela området? anglikan-
ska CMS och ekumeniska london Misso-
nary Society (lMS) gick den senare vägen. 
När lMS-missionärerna Southon och Hore 

kom till Tabora 1878 tog man kontakt med  
hövdingen  Mirambo, som gav tillåtelse till 
verksamhet i sitt område.  

alla hövdingar var dock inte lika posi-
tivt inställda till kristen mission, vilket inte 
minst CMS fick erfara i mötet med den 
unge bugandiske kungen Mutesa ii. Denne 
lät döda ett stort antal katolska ungdomar 
vid en massaker i Namugongo 1886, samt 
även den anglikanske missonsbiskopen 
James Hannington, när denne besökte 
Mutesa år 1885. 

Vilken missionstrageti var rätt? 
att som ”Holy Ghost Fathers” och UMCa 
hjälpa utsatta slavar var förstås rätt men 
kanske kan man med historiens facit hålla 
med Krapf och lavigerie om att inlandet 
var ett mer fruktbart område och även där 
hade man ju med goda resultat kunnat bistå 
utsatta och fattiga människor. 
                                 Carl-Erik Sahlberg

Tidigare präst i Clarakyrkan i Stockholm, 
motor i dess väckelse- och sociala arbete 
samt för kyrkans swahiligrupp, författare, 
m.m. Numera driver han arbetet vidare i 
Tanzania bl.a. med familjefosterhem för 
föräldralösa barn och som lärare.

Under sin tid som lärare på 80-talet på 
prästseminariet Makumira (numera univer-
sitet) mellan Moshi och arusha, skrev Carl-
Erik  Sandberg From Krapf to Rugambwa: 
A Church history of Tanzania.
   Han har nu gjort en ny omarbetad och 
uppdaterad upplaga som trycks både på 
engelska och på swahili. Tyvärr hann 
boken inte komma ut till detta nummer av 
Habari.

Tumaini
Svetan har haft en dialog med Forum Syd om fortsatt finansiering av ga-
tubarnsprojektet Tumaini Childrens Center i Bukoba. Pågående projekt-
period löper ut vid årsskiftet och en ny ansökan har arbetats fram.   

Svenska kyrkan såväl som dess or-
ganisation för mission Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen (EFS), har under de 
senaste årtiondena haft många missionärer 
i Tanzania, numera inte längre som präs-
ter utan inom utbildning och hälsovård. 
Detsamma gäller PMU, Pingstmissionens 
Utvecklingssamarbete. 

Muslimer
Historiskt var muslimer en välbärgad 
medel- och överklass främst bestående av 
araber, indier och ”swahiliserade” afrika-
ner. Missionsinsatser från slutet på 1800-
talet inom utbildning lyfte upp kristna till 
arbete och positioner inom det koloniala 
väldet och avskaffandet av slaveriet blev 
ett stort avbräck för muslimerna. Man har 
inte anammat västerländsk utbildning utan 
ofta hållit fast vid koranskolor vilket inte 
ger framgång i dagens samhälle. 

Det finns flera olika inriktningar och or-
ganisationer, främst BaKwaTa, Baraza 
Kuu la waisilamu wa Tanzania. Ett sti-
gande missnöje med muslimers ställning i 
Tanzania och missnöje med BaKwaTas 
(brist på) agerande har lett till bildandet av 
ett antal alternativa muslimska organisatio-
ner för att ge socioekonomiska tjänster åt 
den muslimska gemenskapen 

En del av de muslimska klagomålen gäl-
ler det mindre stödet till muslimska organi-
sationer från internationella givare, delvis 
eftersom vissa blev förbjudna efter 2004/5 
(Terrorism act).  Propagandan mot musli-
mer och islam har minskat, men samtidigt 
är polisen och domstolarna mycket hårda 
mot muslimska aktivister och predikanter, 
ett 20-tal sitter häktade sedan drygt två 
år utan rättegång, vilket är ett brott mot 

grundlagen. Preventive Detention act 
(PDa) missbrukas. Samtidigt har kristna 
och muslimska organisationer och ledare 
närmat sig varandra för att försöka minska 
motsättningarna. 

Ett stort undantag utgör ismailiter som 
är en gren av shiaislam (Ca 90 % av värl-
dens muslimer tillhör den ortodoxa sunni-
grenen). ledaren agan Khan uppmanade 
tidigt sina efterföljare att sätta barnen i 
västerländska skolor. ismailiter är västerni-
serade, mycket välorganiserade och ekono-
miskt framgångsrika. i Tanzania driver de 
mycket välrenommerade skolor och sjuk-
hus öppna för alla. För sina medlemmar 
har man stora tempel, Jamatkhana, som 
fungerar som community centers (”folkets 
hus”) i de större städerna, ett välfungeran-
de socialt skyddsnät och subventionerat 
bostadsbyggande. 

indier utgjorde in på sjuttiotalet en bety-
dande och ekonomiskt mycket mäktig del 
av Tanzanias befolkning. De är religiöst 
och socialt uppdelade i en mängd grupper, 
numera mycket små. ismailiter eller som 
de oftast kallas aga Kahns följare är den 
dominerande gruppen. 

Utmaningar i dag
De ökande spänningarna i samhället poli-
tiskt och religiöst motverkas genom ökat 
ekumeniskt samarbete. Flera stora initiativ 
har tagits de senaste åren. 

Speciellt under president Magufulis tid 
har rörelsefriheten för media, NGoer 
och politiska partier kraftigt inskränkts. 
lutherska kyrkan gjorde ett mycket kraf-
tigt uttalande i våras då det så kallade 
Påskuppropet lästes upp i alla kyrkor. 
Även andra kyrkor stod upp för uppropet 

även om man inte aktivt deltog. Den luth-
erska kyrkan har 7 miljoner medlemmar så 
det är en röst som hörs. (lutherska kyrkan 
i Tanzania är världens största med Etiopien 
och Sverige på andra plats).  Påskuppropet 
ledde till överläggningar med presidenten 
men den oroande utvecklingen fortsätter.

indragningen av amerikanskt bistånd till 
flera program och samfund, samt villkorat 
bistånd för det som återstår, har drabbat 
utbildningsinsatser och arbetet för att för-
bättra förhållandena för hiv/aidsdrabbade,, 
hbtq-personer, kvinnor och skolflickor,, 
sexualupplysning och reproduktiv hälsa 
(bl a aborter o kvinnlig omskärelse).

 Lars Asker

Josephine Sundqvist har bidragit till arti-
keln - hon arbetade många år vid univer-
sitetet i Dar och studerade kyrkans och 
statens samarbete inom hälsosektorn. 

Jan-Erik Nyman har arbetat för iBRa se-
dan 1977 och har givit värdefulla bidrag 
till avsnittet om media.

Strategier för den kristna missionen
När man studerar östafrikansk och i synnerhet tanzaniansk kyrkohistoria 
slås man av hur den tidiga kristna missionen valde strategiska platser att 
slå sig ned på beroende på vilka man ville missionera bland.

Ismailiter eller Aga Khan följare, på 
swahili Khoja, har stora samlingslokaler 
som fungerar som Community centers och 
tempel, här Dodoma Jamatkhana. 
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Vardagsekonomin pressad
annars är landets ekonomi en het samtals-
fråga. Under nuvarande regims mer uja-
maa-inspirerade hållning blir större inves-
terare försiktiga. Men även människor med 
enkel gatuförsäljning klagar över att det har 
blivit svårt. avgifter och skatter, som ju är 
nödvändiga för att bygga ett gemensamt 
samhälle, tycks dock ta udden av lokal af-
färsverksamhet och anställningar. Det gör 
att fler får det svårare att få sin minimala 
ekonomi att gå ihop.

SEKOMU-universitetet
Besöket i lushoto tar oss upp i de vack-
ra Usambarabergen. i de gröna raviner-
na  störtar effektfullt rödbrunt vatten ner 
i strömmar och kaskader. Under ett kort 
besök får vi chans att se det imponeran-
de SEKoMU-universitetet uppe bland de 
skogklädda höjderna. Här studerar ca två-
tusen studenter naturvetenskap, juridik och 
till lärare, allt med specialisering på funk-
tionsnedsättning. Ett antal ramper visar att 
det är mer än teori. Med den rådande synen 
på handikapp betyder en plats som den-
na förändring i attityder och kompetens, 
om än på sikt. Grundaren anneth Munga 
drivs av sin kristna tro och egna erfarenhe-
ter av barn med funktionsnedsättningar. Vi 
får också chans att prata med biskop Ste-
ven om biskoparnas påskupprop om situa-
tionen i landet. En stor kyrka som ElCT 
med över sju miljoner medlemmar är en 
röst som inte bara kan negligeras.

Iringa och TEE-programmet
iringa har vuxit från landsortsstad till en 
expanderande universitets- och regionshu-
vudstad under de 40 år vi känt den. Höghus 
kantar den tvåfiliga huvudgatan, hotellen 
klättrar på de steniga höjderna runt om, och 
det är svårt att hitta parkering i centrum. 

Här är vi som mest hemma. Jag deltar 
i detta stifts enorma TEE-program med 
över 3000 elever, som jag och den blivande 
biskopen startade 1985. Det är känsla att 
möta ledare och evangelister som här går 
sammanlagt sex år i in-serviceträning. På 
så sätt har stiftet fått fram närmare ett tusen 
utbildade evangelister för att leda lika 
många byförsamlingar. Vi besöker vänner, 
stiftsledning och EFS missionärsfamilj 
Sandahls. Bonusen som seniorvolontär är 
att måltider med medarbetare och ledning 
är en del av uppdraget. och det fortsätter - 
i november reser vi ut för en omgång till!

             Text o bild: Stefan Holmström

Stefan reste till Tanzania första gången 
1977, verkade som missionär där 1983 – 
1991 och var före sin pensionering EFSs 
missionsföreståndare. 

EFS
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, är 
en missionsrörelse inom Svenska kyrkan 
med en lång historia med missionärer, över 
150 år, främst i östra afrika. En bit över  
ett tusen missionärer har arbetat med mis-
sion för hela människan.

Tanken med EFS seniorvolontärer är att 
personer som tidigare varit i EFS utlands-
tjänst på förfrågan från någon av EFS sys-
terkyrkor kan gå in i kortare uppdrag 1-12 
månader. Seniorvolontärernas kompetens 
kan därmed tas till vara i en konkret ar-
betsuppgift, med relativt kort förberedel-
setid. Genom seniorvolontärernas insatser 

kan även relationen till EFS systerkyr-
kor förstärkas, till blygsamma kostnader 
jämfört med heltidsanställda missionärer. 
Arbetsuppgifterna kan variera. De flesta 
arbetar med utbildning. Dels teologisk ut-
bildning, men också inom sjukvård, barns 
rättigheter och praktisk yrkesutbildning 
för utsatta grupper. Samtidigt fungerar 
seniorvolontärerna som ambassadörer för 
EFS och bidrar till att upprätthålla goda 
relationer med kyrkorna.

Som seniorvolontär får du ingen lön men 
EFS betalar omkostnader förutom mat 
och dryck. Man förväntas också stå för 
utrustning som dator och telefon. 

Mwanza, vid Victoriasjöns södra strand, 
är Tanzanias näst största stad och huvud-
ort för den största folkgruppen wasuku-
ma med mer än sju miljoner människor. 
Vi reste framförallt runt för att besöka för-
samlingsbaserade evangelistklasser i både 
städer och byar. Hundratalet ideella med-
arbetare rustas här genom TEE - Theolo-
gical Education by Extension.  Jag blir 
alltid tagen av den överlåtelse, egeninsats 
och uthållighet som våra trossyskon visar. 
Kyrkan är helt beroende av dessa i princip 
oavlönade kvinnor och män som är äldste 
eller byförsamlingspastorer, och bedriver 
kristendomsundervisning i skolan eller le-
der kvinno- och ungdomsgrupper. Jag har 
många erfarenheter från mitt arbete med 
TEE i södra Tanzania och kan vara boll-
plank i den fortsatta utvecklingen av det 
treåriga programmet. Christina försökte 
också uppmuntra arbetet med oaSiSi, 
grupper där föräldrar till barn med funk-
tionsnedsättningar träffas för ömsesidigt 
stöd och utbildning. i praktiken handlar 
det enbart om mammor då papporna oftast 
överger familjen när man får ett handikap-
pat barn. Skammen är för stor. Under pås-
ken blev det många predikningar för min 
del, i stora och välfyllda kyrkor. oj, vilken 

skillnad mot Sverige. Gud finns så påtag-
ligt med i så många människors liv. 

intrycken blir många under totalt sju 
veckor. Men vi konstaterade efter några 
dagar i Mwanza att vi kände oss märkligt 
hemma på en för oss ny plats. Dofter, ljud 
och färger, gästfrihet, glädje och problem 
men också den kristna tron, känns så väl-
bekanta. Trots att det gått 30 år sedan vi 
bodde som familj i landet, Christina och 
jag! Det är en förmån att den här gången få 
göra så mycket tillsammans, jämfört med 
småbarnstiden.

Vi åkte många turer med bilfärjor över 
Victoriasjöns vikar, som längst ut till den 
stora ön Kome, där en EFS-missionär 
tillsammans med medarbetare i kyrkan 
startat nya församlingar bara för några 
år sedan. De inte helt nymålade färjorna 
körs hårt lastade, så vi blev inte förvånade, 
men däremot ledsna och upprörda, när vi 
hörde om den stora färjeolyckan utanför 
Ukerewe i september. Desto roligare att få 
träffa kristna också här.

Saccos
Under besök i några hem, som är icke-tu-
ristens stora förmån, fick vi höra mer om 
Saccos. Det handlar om privata kooperativ, 

där i det här fallet stiftets präster respektive 
prästfruar lägger in pengar under sju-åtta 
månader i en gemensam pott. Sen får man 
i tur och ordning låna en lite större summa 
pengar mot en blygsam ränta på några pro-
cent. Mot slutet av året nollställs kapitalet 
och alla får sina insatser och en liten del 
av vinsten tillbaka. På det här viset klarar 
man avgifter till gymnasie- och högsko-
leutbildning eller kommer igång med in-
komstbringande projekt - vi såg en präst-
frus hönsfarm på bakgården - eller man 
kan köpa en motorcykel eller rent av en 
bil. På avbetalning, men ändå. 

Seniorvolontär för EFS
Tanzania har blivit en del av vårt liv. Vi bodde där som familj under 1980-
talet och fick barn nummer tre och fyra under de åtta åren. Jag själv har 
långpendlat under ytterligare tre år och vi har varit på besök, både pri-
vat och i tjänsten. I mars for vi nu ut som seniorvolontärer för att besöka 
ELCT - Evangelical Lutheran Church in Tanzania. Vi fick som uppgift att 
som ambassadörer för EFS besöka en del av de platser där EFS är involve-
rat genom missionärer eller projekt. 

Kitolele kyrka, Mwanza SEKOMU universitetet, Usambara

Christina och Stefan Holmström framför 
bostad i Mwanza

Kyrkan i Ndengesivilo Iringa är byggd av evangelist Enock Mgohamwende (med 
hackor) för pengar från sin skog han sålt

Iringa växer på höjden
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Nytt pensionssystem 
Den nyligen bildade Public Service Social 
Security Fund (PSSSF) träder nu i funk-
tion och regeringen varnar fonden för att 
den inte kommer att tolerera några förse-
nade utbetalningar av arbetarnas förmå-
ner därifrån. ansvarig minister sa vid in-
vigningen att nu är alla offentliganställda 
medlemmar i ett enda socialförsäkrings-
system. PSSSF är en sammanslagning av 
PPF, PSPF, laPF och GEPF. 
1/8 Daily News, Citizen

Advokat och klienter arresterade
Tanzanias koalition för mänskliga rättig-
heter (THRD-Coalition) fördömer arres-
teringen av advokaten Mendrad De souza 
och fyra av hans klienter. THRDs koor-
dinator onesmo olengurumwa anklagar 
regeringen för att förvägra landets jurister 
möjligheterna att utöva sitt yrke.  
2/8 Citizen

Twawezas VD fortsatt utan pass
Direktören för opinionsinstitutet Twaweza 
har fått sitt pass beslagtaget sedan han på-
ståtts inte vara tanzanisk medborgare. Det 
skedde när han förberedde en resa till Ke-
nya och Uganda för att delta i strategiska 
möten med andra intressenter i Twawezas 
verksamhet. immigrationsmyndighetens 
hantering har upprört legal and Human 
Rights Centre (lHRC) som stark fördö-
mer åtgärden och uppmanar regeringen att 

försäkra sig om att mänskliga rättigheter 
respekteras. 4/8 Citizen

JPM applåderar Mnangagwa
President Magufuli gratulerar Zimbabwes 
president Mnangangwa från ZaNU-PF till 
valsegern. Magufuli skrev på Twitter att 
segern speglade det förtroende folket har 
för honom. 4/8 Guardian

25 % skatt på socker från Uganda
Man har infört 25% i importavgift på 
ugandiskt socker i strid med överenskom-
melserna för EaC. Reglerna för den ge-
mensamma marknaden som trädde ikraft 
år 2010 föreskriver 0 % på varor tillver-
kade inom regionen. Tanzanias avgift kan 
vara ett tecken på att EaCs system håller 
på att urholkas eftersom det inte tycks pas-
sa alla medlemsstater. All Africa 6/8

Fler oppositionspolitiker till CCM
Hittills har minst 100 oppositionspolitiker 
gått över till CCM. Störst tapp har Cha-
dema haft. Minst 50 av deras kadrer och 
framstående medlemmar har gått över. 
14/8 Citizen

Amerikansk kritik mot fyllnadsval
USa har framfört kritik mot hur ett fyll-
nadsval den 12 augusti gått till. Ett utta-

lande som förmedlats av amerikanska am-
bassaden säger att valet stördes av våld och 
oegentlig hantering, inklusive att valkom-
missionen vägrade registrera kandidater 
för oppositionen.15/8 Citizen

5,2 miljoner ha skog skall räddas 
Uppgiften kom från viceminister Japhet 
Hasunga i samband med att han drog 
igång Tanzanias försök att få med andra 
afrikanska stater i bevarandet och utveck-
lingen av skogsreserverna vid ett möte i 
Kazimzumbwi forest i Kisarawe. Det hela 
är en del i utmaningen från Bonn att åter 
beskoga 350 miljoner ha till år 2030. 
15/8 Daily News, Guardian

Chadema kritiserar fyllnadsval
oppositionspartiet Chadema har fördömt 
National Electoral Commission (NEC) 
som svarade på USas kritik av hur det 
genomfördes med att godkänna våldet vid 
fyllnadsvalet 12 augusti. Chadema säger 
att man redan från början klagade på brott 
mot vallagen. Man ansåg att det tydde på 
planer att störa valet. Det visade sig sedan 
bli varken fritt eller rättvist. 
17/8 Mtanzania

Tidningskrönikan:
Tillslag mot homosexuella
I perioden augusti-oktober skrivs fortsatt om problem för mänskliga rät-
tigheter, massmedia och den politiska oppositionen. Situationen för HBTQ- 
personer har förvärrats sedan Dar es Salaams regional comissioner Paul 
Makonda har uttalat sig mot homosexuella och andra ”perversa”. Lagar 
mot homosexualitet finns sedan tidigare men har inte använts i praktiken. 
Den nya politiken påverkar nu biståndet från bl.a. Sverige.
   En rad fyllnadsval har genomförts och mycket tyder på att CCM har an-
vänt sin maktposition för att på olika sätt gynna sina kandidater.
   Färjekatastrofen i Viktoriasjön gav eko i alla massmedia, och flera hund-
ra personer drunknade.
   Det nyligen införda systemet med auktioner för cashewnötter har orsakat 
protester hos jordbrukarna sedan priset sjunkit drastiskt.

MR-juristen Mendrar de Souza som 
arresterat tillsammans med 4 klienter.

i februari 2014 beviljade den svenska bi-
ståndsmyndigheten Sida 140 miljoner kro-
nor i stöd till ett svenskt sockerrörsprojekt 
i Bagamoyo. Drygt två år senare, efter att 
54 miljoner kronor utbetalats, gick företa-
get i konkurs utan att ha lyckats plantera 
en enda sockerrörsplanta på sina 20 000 
hektar. Projektet hann dock få en mängd 
negativa följder, inte minst för lokala små-
bönder. En färsk doktorsavhandling från 
SlU visar hur tillgänglig kunskap som 
kunde ha förhindrat dessa effekter, och en 
förlust av svenska skattemedel, förbisågs 
av projektförespråkarna. avhandlingen 
tar också upp hur vanligt detta är inom 
biståndet.

– De policydokument och planer som ut-
vecklats om storskaligt jordbruk i afrika, 
och för detta projekt specifikt, är otroligt 
förenklade i relation till hur den komplexa 
verkligheten ser ut och fungerar, säger 
linda Engström, författare till avhand-
lingen.

Storskaligt jordbruk har sedan tidigt 
2000-tal återinförts på den globala agendan 
som en strategi för hur afrikas småbönder 
och landsbygd ska utvecklas mot ett mer 
modernt, effektivt jordbruk. agendan har 
till stora delar utvecklats och finansierats 
av utvecklingsbanker och globala fo-
rum såsom Världsbanken, G8 och world 
Economic Forum, och starkt motarbetats 
av ett flertal miljö- och människorättsorga-
nisationer. liksom många andra bistånds-
organ har Sida ställt sig positiva till att 
stödja storskaliga jordbruksinvesteringar.

i Tanzania, liksom i många afrikanska 
länder, har storskaligt jordbruk marknads-
förts som ett sätt att skapa arbetstillfällen, 
livsmedelssäkerhet och fattigdomsbekämp-
ning. Resultaten pekar dock hittills mot att 
många av dessa projekt aldrig förverkligas 
och att få av de utlovade resultaten uppnås. 
linda Engströms avhandling visar vikten 
av att även förstå att misslyckade projekt 
ofta har negativa effekter, inte minst på 
lokalbefolkningen, och att dessa ofta går 
stick i stäv gentemot utlovade resultat.

– De småbönder och herdefolk som bor 
på och använder marken som företaget 
hyrde av Tanzaniska staten, har sedan 2011 
informerats regelbundet om att de snart ska 
tvångsförflyttas och kompenseras. De har 
uppmanats att sluta odla träd och fleråriga 
grödor, och många har slutat underhålla 
sina hus och att investera i framtidsplaner. 
De har dessutom levt med bristfällig in-
formation och osäkerhet i många år, under 
tiden som företagets planer ständigt förse-
nats. En del har tagit jobb med minimala 
löner. Eftersom ”ingenting hänt” har pro-
jektets effekter inte följts upp av Sida eller 
någon annan projektförespråkare.

linda Engström menar att en viktig or-
sak till att storskaligt jordbruk inte lyckas 
uppnå förväntade effekter är att de som 
skapar policydokument och projekt inte 
tar hänsyn till historiska erfarenheter och 
den lokala kontexten, något som har ifrå-
gasatts av forskare och praktiker under 
årtionden.

– Det finns så otroligt många erfarenheter 
kring storskaligt jordbruk i Tanzania som 
man kunde ha lärt av. Detta är grovt räk-
nat fjärde gången sedan tyska kolonialti-
den som man försöker införa det i landet, 
trots att historien visar på högst tveksamma 
resultat och negativa effekter på lokalbe-
folkningen. om man menar allvar med att 
bedriva ett evidensbaserat bistånd måste 
det finnas tid och incitament för bistånds-
handläggarna att ta hänsyn till sådana erfa-
renheter när utvecklingsstrategier sjösätts, 
menar linda Engström.

En annan paradox som linda Engström 
sätter fingret på är att det – trots att svenskt 
bistånd säger sig arbeta utifrån fattiga män-
niskors perspektiv på utveckling – i princip 
inte finns någonting om lokalbefolkningens 
perspektiv på vilka problem de upplever, 
dess orsaker och lösningar, i sockerrörspro-
jektets design.

– Det visar återigen på ett grundläggande 
dilemma inom biståndet: vem bestämmer 
egentligen vad utveckling är, och på vil-
ket sätt utveckling ska ske? säger linda 
Engström. Min och andras forskning visar 
att utan en gedigen förankring i lokalbe-
folkningens situation, värderingar och lev-
nadsvillkor löper alla biståndsprojekt stor 
risk att misslyckas. Biståndet måste alltid 
visa en ödmjukhet inför lokal, praktisk 
kunskap och inse att vi har mycket att lära 
av den.

Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk 

President Magufuli stöder Zimbabwes nyvalde Mnangangwa trots tveksamt val

54 förlorade svenska skattemiljoner och en rad negativa konsekvenser för 
lokalbefolkningen. Det är resultatet av ett misslyckat biståndsprojekt som 
granskas i en ny avhandling från SLU.

VD för Twaweza Eyakuze fortsatt utan 
pass efter att ha publicerat oönskade 
opinionssiffror

Herdefolk såsom barabaiger och småbönder har befolkat området i minst 1500 år

Fil Mag Linda Engström försvarade 
sin doktorsavhandling ”Development 
Delayed: Exploring the failure of a large-
scale agricultural investment in Tanzania 
to deliver expected outcomes” den 21 sep-
tember 2018 vid SLU i Uppsala. 
  Opponent var docent Lowe Börjesson, 
kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet.  
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satt för mordförsök i september förra året 
skulle återvända till Tanzania i år. Hans 
bror har emellertid meddelat att han kom-
mer lämna Belgien först nästa år. ingen har 
ännu anklagats för skjutningen. 
30/8 Citizen   

NGOs fördömer polisattacker
En sammanslutning av 11 frivilligorgani-
sationer som arbetar för det fria ordet har 
fördömt att journalister nyligen attackerats 
av polis. allt pekar mot en försämrad si-
tuation för skribenter. Det skapar rädsla 
bland dem. 29/8 Guardian

Tanesco levererar tillräckligt 
Tanzania Electric Supply Company 
producerar för närvarande tillräckligt 
med el för att möta landets efterfrågan och 
dessutom ytterligare 200 Mw. Direktören 
säger att folk inte länge kommer att som 
förra året drabbas av ständiga strömavbrott. 
29/8 Guardian

Elevs död ger debatt om barnaga
En elev vid primärskolan Kibeta i Bukoba 
förklarades död sedan hen fått kraftig aga 
av sin lärare på misstanken att hen stulit 
en handväska från en annan lärare. Det har 
resulterat i kraftiga protester och en minis-
ter har skylt på lagen som reglerar kropps-
straff i skolor och hur den tillämpas. 31/8 
Guardian

Barnmisshandlare varnas
På president Magufulis uppdrag utfärdade 
Presidents Office en skarp varning till för-
övare av våld inklusive lärare som utdelar 
hårda straff till skolbarn, när det leder till 
skador eller död. Det skedde när den döds-
misshandlade eleven vid Kibeta School be-
gravdes. 1/9 Sunday News

Fler rapporter om våld mot flickor
legal and Human Rights Centre (lHRC) 
meddelade igår att 2 365 flickor i åldrarna 
3 till 14 år hade blivit misshandlade un-
der första halvåret i år. Samma period året 
innan blev 759 flickor misshandlade. 
1/9 Citizen

SGR igång, räls har anlänt till Dar
Ett fartyg med 7 100 ton räls som ska an-
vändas vid utbyggnaden till standarbredd 
av järnvägen har lagt till för lossning i 
Dars hamn. Rälsen kommer från Japan 
och första sträckan som ska förbättras blir 
Dar till Morogoro. 1/9 Guardian

Fiskbrist stänger åtta fabriker
Åtta av tretton fiskfabriker har stängt på 
grund av för få fångster landas från Victo-
riasjön. ansvarig minister säger att det är 
resultatet av en kampanj mot olagligt fiske 

Cementexport stoppas
landet är drabbat av akut cementbrist så 
därför har regeringen efter överläggning-
ar med cement- och kolindustrins parter 
beslutat stoppa all export av cement tills 
problemen kan åtgärdas och bristen är av-
hjälpt. 17/8 Daily News

Åtgärder mot Ebolasmitta
Regeringen har skärpt kontrollen av alla 
som reser in i landet från flera olika gräns-
posteringar inklusive flygplatser eftersom 
Ebolasmittan fortsätter att härja i grann-
landet Kongo DRC. Tanzania finns med på 
wHos lista över länder med hög risk för 
spridning. 22/8 Daily News, Guardian

Bank of Tanzania sänker räntan
Centralbanken har gjort en ny sänkning av 
diskontot med två procent från 9 till 7 pro-
cent för att få igång kreditexpansion och 
ökad ekonomisk aktivitet. Diskontot är den 
räntesats bankerna får betala när de lånar i 
BoT. 25/8 Guardian

Kina investerar nästan 13 bn TSh
Kinesiska investeringar genom förra årets 
Belt and Road initiativ uppgick till 12,7 
bn/- och omfattade 670 projekt. De skapa-
de 150 000 arbeten för lokalbefolkningen i 
olika sektorer av ekonomin. Kinas ambas-
sadör framhåller att hennes land vill främja 
strategiska förbindelser med Tanzania ge-
nom att stödja industriell kapacitet och in-
dustriellt samarbete. 25/8 Daily News

Chademas Lissu tillbaka först 2019
Många har hoppats att Chademas parla-
mentsledamot Tundu lissu, som blev ut-

kallad operation Sangara. Den startade i 
januari. 3/9 Citizen

Kina lovar Afrika $60 miljarder
Det är ett ytterligare stöd till afrika tre år 
efter det lika stora stödet som annonsera-
des i Johannesburg år 2015. Då fick Tan-
zania, Kenya, Etiopien och Sydafrika dela 
på $10 miljarder. Det nya stödet ska bestå 
av gåvor, räntefria lån, förmånslån och im-
portstöd. 4/9 Daily News

Mwangosipriset till saknad journalist
Känslorna var starka vid årets ceremoni 
när det av Tanzania Press Club instiftade 
Daudi Mwangozi priset skulle delas ut. 
Priset som instiftades till minne av en jour-
nalist som sköts till döds av polis tilldela-
des i år journalisten azory Gwanda som 
försvunnit. 5/9 Citizen

Världsbanken stöd till el och vatten
Regeringen har skrivit på ett lån från 
Världsbanken på 1,8 bn/-. Drygt en billion 
shilling ska gå till Tanzania – Zambia Po-
wer Transmission interconnector Project 
medan 800 mdr/- ska gå till programmet 
för vatten och sanitet på landsbygden. 
8/9 Daily News

Parlamentet skärper statistiklag
Parlamentet har nu beslutat att det är ett 
brott att publicera offentlig statistik inklu-
sive undersökningar (t.ex. opinionsunder-
sökningar) som inte godkänts av National 
Bureau of Statistics (NBS).  
11/9 Guardian

Chadema klagar på riggade val
oppositionspartiet Chadema anklagar Na-
tional Electoral Commission (NEC) och 
regeringspartiet CCM för att rigga sön-
dagens fyllnadsval i två valkretsar och 
21 wards. Både NEC och CCM avfärdar 
klagomålen och NEC ber Chadema att re-

för aktiviteter kring familjeplaneringen. 
21/9 Citizen

Familjeplaneringshinder får kritik
londonbaserade amnesty international 
uppmanar Tanzania att ta bort hinder för 
aktiviteter för familjeplanering. Uppma-
ningen kommer fyra dagar efter att hälso-
ministeriet stoppat USaiD-finansierade 
annonser för familjeplanering på lokala 
TV-kanaler och på radio. 24/9 Citizen

Magufuli inviger Tazara Flyover
President Magufuli invigde TaZaRa’s 
järnvägsviadukt i Dar es Salaam. Den 
har kostat $45 miljoner och byggts för att 
minska trafikstockningarna i staden. 
26/9 Guardian

Flyktingar återvänder till Burundi
Nästan 49 000 burundiska flyktingar har 
sedan i september 2017 flyttat tillbaka fri-
villigt till Burundi. Återflytten följer av en 
överenskommelse mellan Tanzania, Bu-
rundi och UNHCR som innebär att cirka 
2 000 burundier i veckan ska repatrieras 
under perioden 5 april till 31 december 
2018. 27/9 Citizen

Danmark finansierar gödselfabrik
Danska regeringen bekräftar att man håller 
på att avsluta förhandlingarna med Tanza-
nia om att bygga en fabrik för konstgödsel 
i Regionen lindi. Den beräknas kosta $3 
mdr och ska kunna producera 3,8 miljoner 
ton konstgödning. Den ska sysselsätta 3 
500 i huvudsak lokalt anställda. 5/10 Ci-
tizen

Miljardären Mo Dewji kidnappad
allmänheten undrar över vilka och av vil-
ken anledning som dollarmiljardären Mo-
hammed Dewji ”Mo” förts bort. Mo Dewji 
som är en industriman och en av afrikas 
rikaste togs av beväpnade män på en ho-
tellparkering när han på morgonen var på 
väg till sitt gym. Man vet fortfarande inte 
var han är 12/10 Citizen

Lugola gör uttalande om Dewji 
För första gången sedan Mo Dewji för-
svann uttalar sig inrikesministern. Han sa 
att totalt har 56 personer kidnappats de se-
naste tre åren. Regeringen planerar nu att 
installera övervakningskameror på olika 
ställen i city för att minska dessa inciden-
ter. 13/10 Citizen

Uttalande: Ny konstitution behövs
Tidigare seniora regeringstjänstemän vill 
ha en översyn av konstitutionen för att 
minska våldet vid val. CCM agerar i en 
flerpartistat som om det vore en enpartistat 
säger professor Mpangala. lowassa före-

gistrera klagomålen i korrekt ordning. 18/9 
Citizen

CCM tror på storseger 2020
CCMs partisekreterare Polepole förutser 
efter framgångarna i de senaste fyllnadsva-
len att partiet kommer att gå mot en jord-
skredsseger i de kommande allmänna va-
len. 19/9 Daily News

Lowassa vill ha valreform
Förre premiärministern lowassa anser att 
en valreform måste genomföras så snart 
som möjligt om sann demokrati ska upp-
nås. För närvarande är National Electoral 
Commission (NEC) underställd regering-
en och tjänar CCM- regeringens intressen. 
19/9 Citizen

Många döda i färjekatastrofen
Över 200 personer omkom i Victoriasjön 
när  passagerar fär jan  Mv Nyerere 
kapsejsade 50 meter från kajen på Ukara 
island. Man tror att färjan hade mer än 
300 passagerare plus gods trots att den 
var registrerad för bara 100 passagerare. 
För bara en vecka sedan uppmanade en 
medlem av parlamentet regeringen att låta 
renovera den gamla färjan. 
21/9 Citizen, Telegraph, Daily Nation

Inga annonser om familjeplanering
Hälsoministeriet ska ha skrivit till berörda 
organisationer och uppmanat dem att sluta 
annonsera om familjeplanering. Det kom-
mer troligen att skapa debatt om framtiden 

slår i en motion om översyn av konstitu-
tionen att De Äldstes Råd åter inrättas som 
kan vägleda topptjänstemännen. 
13/10 Citizen

Uttalande: Färre turister, gör något
antalet turister har minskat på senare 
år, vilket skapat oro bland företagarna i 
turistbranschen. Det kommer att fortsätta 
minska, säger man. om inte frågan om 
den 18 procentiga moms som infördes för 
resebyråer och utflyktsarrangörer tas upp 
till behandling kommer det inte bli bättre. 
13/10 Guardian

JPM vill följa Nyereres visioner
Nitton år utan nationen fader Nyerere och 
president Magufuli lägger åter fast att man 
avser fullfölja hans verk och visioner till 
alla tanzaniers nytta.15/10 Daily News

Belöning på 1 miljard för Dewji info
Miljardären Mo Dewjis familj utlovar en 
belöning på en miljard shilling till den 
som har information om var han kan fin-
nas. 15/10 Citizen

Miljardären Dewji återfunnen
igår meddelade landets polischef att man 
lyckats spåra den bil som användes när 
Mo Dewji fördes bort och intygade att han 
snart kommer att vara återfunnen. Det har 
nu besannats. Han familj bekräftar idag att 
han är hemma och utan skador. 
20/10 Daily News

Chademas Tundu Lissu blir kvar i Belgien 
för vård ännu en tid

Inrikesminister Lugola i presskonferens om 
Dewjis kidnappning

Kina fortsätter investea i Tanzania och hela 
afrika - ambassadör Wang Ke

Mwangosipriset till saknade journalisten 
Azori Gwanda

NGOs fördömer polisvåld - ordförande för 
CoRI Kajubi Mukajanga

Lowassa ,  f .d .  premiärminis ter  och 
presidentkandidat, vill ha valreform

Tazara-viadukten nu invigd av JPM

Miljardären Mo Dewji först kidnappad och 
sedan släppt - antagligen mot betalning
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mobiler eller i annan elektronisk utrust-
ning att radera dem senast kommande 
måndag. att inte följa föreskriften om ra-
dering medför straffansvar. avsikten är att 
bekämpa homosexualitet och prostitution i 
regionen. Han pekade på att barn är utsatta 
för risken att få se porr om de får tag på 
föräldrarnas mobiler och paddor. 
31/10 Daily News

Zitto arresterad för fråga om polis
Partiledaren för aCT-wazalendo Zitto 
Kabwe har blivit arresterad för att svara 
på frågor. Detta skedde sedan han gjort ett 
uttalande om att polisen borde förklara sitt 

Burundi-flyktingar åter självmant
Premiärminister Majaliwa försäkrar att de 
rykten om felaktigheter i samband med 
repatriering av burundiska flyktingar som 
cirkulerat i den internationella kolonin är 
falska. Beslutet om repatriering berodde på 
fred och ökad säkerhet i Burundi. 
25/10 Guardian

Majaliwa i möte om cashewkrisen
Cashewnötsodlarna bojkottar försäljningen 
av sin skörd vid de sedvanliga auktionerna 
på grund av för låga priser. Minst tre auk-
tioner har bojkottats. Tidigare fick odlarna 
upptill 4 000/- per kilo. i år erbjuder kö-
parna bara 2 700/-. Nu har premiärminister 
Majaliwa anlänt till lindi för att försöka 
lösa dispyten. Han har haft möten med re-
gional commissioners från lindi, Mtwara, 
Pwani, och Ruvuma, ordförandena för ko-
operativen och tjänstemän från Cashew nut 
Board of Tanzania (CBT) för att diskutera 
prisfrågan men också för att diskutera an-
nat som berör handeln med nötterna. 
26/10 Citizen

JPM ingriper i cashewkrisen
i lindi stoppades alla auktioner tills kon-
troversen över priset på nötterna var löst. 
Mötet med de inblandade fortsatte i State 
house i Dar es Salaam. Då stegade Presi-
dent Magufuli objuden in i möteslokalen. 
Han bad Majaliwa om ursäkt för sin in-
blandning och ställde frågor till de närva-
rande. Han sa att han inte kunde stå vid 
sidan av och se hur bönderna blev rånade. 
Då hade mötet börjat sändas direkt i radi-
ons kanal 1. Magufuli fortsatte och varna-
de handlarna att regeringen var beredd att 
köpa Cashewnötter direkt från odlarna om 
de inte köpte till ett lägsta pris på 3 000/- 
kilot. Han sa vidare att auktionerna skulle 
återupptas omedelbart och att budgivning-
en skulle starta på 3 000/-. De som inte har 
råd att köpa till det priset borde ägna sig åt 
något annat, fortsatte han. 29/10 Citizen

Makonda varnar sex-nedladdare
Dar es Salaams Regional Commissioner 
Makonda har beordrat alla invånare som 
har pornografiska bilder och videos i sina 

agerande vid ett ingripande mot nomader 
vid Kigoma som resulterat i dödsfalll. 
1/11 Citizen

Homosexuella skall rapporteras
Efter en uppmaning från myndigheterna 
att rapportera homosexuella lever tusen-
tals i rädsla.
  En känd homo-aktivist säger att en vän 
arresterats, och att han knappt vågar tänka 
på vad han utsätts för på polisstationen. 
1/11 Guardian

***

Cashewnötsodlarna missnöjda med årets 
priser, regeringen och Magufuli ingriper

Dar es Salaams regional comissioner Paul Makonda har tagit ledningen när det gäller 
kampanjen mot homosexuella och andra ”perversa”

i samband med att svenska missionärer 
kallades till Tanganyika för att ta över 
tyska missionsfält skrev flera missionär-
er om rekognoseringsresor, såsom Martin 
Nordfelt, Herbert Uhlin och Gustav Ber-
nander. Senare har missionärer som Bengt 
Sundkler, Barbro Johansson, Staffan wi-
king, Allan Burman, Per Brandström m.fl. 
skrivit memoarer.

Ett bildverk om olika svenska missions-
insatser gavs ut 1963: Tanganyika – Ett 
bildverk om svenska insatser i Afrika. 
Bland de 11 medverkande märks, förutom 
flera av de ovan nämnda, Tage Erlander, 
Barbro Johansson och Elly Jannes. 

År 2016 fyllde svensk mission 150 år 
vilket uppmärksammas i EFS-tidningen 
Budbäraren nr 1. Till jubileet samman-
ställdes en bok på 500 sidor med bidrag 
från 25 författare Det stora uppdraget – 
EFS mission 1866 - 2016. De första mis-
sionärerna sändes till Eritrea, sedan kom 
Somalia, Etiopien och Indien m.fl. länder. 
Verksamheten i Tanzania (Tanganyika) 
kom inte igång förrän 1937 men har se-
dan dess vuxit starkt. Bakgrunden var att 
de svenska missionärerna blev utvisade vid 
italiens ockupation av Etiopien, Eritrea och 
Somalia och då sökte nya missionsfält. Vid 
andra världskrigets utbrott 1939 blev man 
ombedda att ta över de tyska missionsfäl-
ten i Tanganyika då de tyska missionärerna 
blev internerade. Boken är ett praktverk 
som man sällan ser nu för tiden. En mycket 
grundlig redogörelse för EFS verksamhet 
ur många olika vinklingar där avsnittet om 
Tanzania utgör ett av de längre. 

Klas lundström, lektor vid Johannelunds 
teologiska högskola i Uppsala, gav 2017 
ut Mission i omvandling – EFS arbete i 
Tanzania 1938 – 2015 - ett vetenskap-

ligt och mer omfattande verk. Boken tar 
mycket grundligt upp den historiska ut-
vecklingen från första årens pionjärinsats, 
övertagandet av Berlinmissionens fält, ut-
bildning, sjukvård, teologiska frågor, den 
tanzaniska lutherska kyrkans framväxt till 
en egen fristående kyrka, landets självstän-
dighetsprocess, ujamaa-tiden, övergången 
från missionärer som präster till dagens 
samarbete mellan självständiga kyrkor 
med personalbistånd. Det ingår ett åttasi-
digt sammandrag på engelska och förteck-
ningar över missionärer. Som sig bör finns 
en mycket omfattande källförteckning. 

Siegfreid Hertlein är sedan 1962 
Benediktinermunk på Ndanda abbey i 
södra Tanzania väster om lindi. Han ar-
betar med Ndandas historia. Den första 
boken Missionary Benedictine Sisters of 
Tutzing kom ut 2008. Den blev en serie 
om tre tjocka volymer för perioden 1884 
till 1972 (utkom 2017). Ndandastationen 
etablerades 1906 som ersättare för två 
tidigare missiosstationer ödelagda un-
der Maji Maji upproret. Hertlein ger en 
grundlig bakgrund från katolsk missions 
början på Zanzibar samt i Bagamoyo och 
Dar. Här finns en del krigshistoria från 
första världskriget eftersom det största 
slaget mellan brittiska och tyska styrkor 
stod i Ndandatrakten. Ndandamissionen 
har utvecklats till att i dag bestå av tre 
av Tanzanias katolska biskopsdömen; 
Mtwara, lindi och Tunduru-Masasi.

Slutligen vill jag peka på missionens stora 
roll i utvecklingen och spridandet av swa-
hili, se bland annat Habari 4/16 om Steven 
Paas bok om den förbisedde pionjärmissio-
nären och lingvisten Johannes Rebmann, 
och artikel i Habari 2/17 Swahili Chosen 
to Evangelise av David Nyapinda.

Sara Lövestams swahili
Författaren m.m. Sara Lövestam, 
aktuell i TV-programmet Språkny-
heterna på Kunskapskanalen, nämn-
de att hon kan swahili. Redaktionen 
kontaktade henne och fick svar: 

Roligt att höra från er! Jag lärde mig swa-
hili på Färnebo folkhögskola för arton år 
sedan, en kurs som kombinerade språkstu-
dier med tre månaders resa till Tanzania. 

Jag valde jag att bo i tre veckor i byn 
Uhominyi där ingen kunde engelska, för 
att tvinga mig själv att använda swahili, 
och därför gick det ganska snabbt att få 
in språket i mitt system. När man väldigt 
hastigt behöver uttrycka ett behov av att 
kräkas, glömmer man sedan aldrig verbet 
tapika. 

Men beslutet att lära mig swahili kom 
egentligen mycket tidigare än så. När jag 
var nio år bodde min familj en period i 
Zimbabwe, och efter det bestämde jag 
mig för att lära mig det största bantusprå-
ket i afrika. Folk sa till mig att det största 
bantuspråket antagligen var swahili, så 
jag hade liksom med mig ambitionen att 
lära mig swahili under större delen av min 
uppväxt. När jag sedan hörde om den där 
folkhögskolekursen kände jag att det var 
dags.

Än idag pratar jag gärna swahili när jag 
lyckas hitta någon att prata med. Som sfi-
lärare har jag någon enstaka gång fått elev-
er från Tanzania eller Kenya, och de blir 
förstås glada och förvånade när jag tilltalar 
dem på swahili, men nu när jag jobbar hel-
tid som författare har jag inte den ventilen. 
Så jag skulle gärna vilja hitta någon här i 
Stockholm att öva min swahili med ibland 
- man glömmer en del på arton år!

Med vänliga hälsningar
Sara Lövestam

Böcker om missionen

Satirteckningen gör gällande att västländerna med löfte om bistånd får Afrikas länder att 
acceptera homosexualiteten, något som är främmande för många afrikaner. Men nu verkar 

homofobin stärkas i Tanzania och hela Östafrika.

Under sin tid som lärare på 80-talet på 
prästseminariet Makumira skrev Carl-Erik 
Sahlberg From Krapf to Rugambwa: A 
Church history of Tanzania - en ny omar-
betad upplaga är på gång.

Lars Asker
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detalj förklarade varför jag lämnade politi-
ken. På ett sätt som framstod som i förväg 
planerat välkomnades lowassa och han 
blev kort därefter CHaDEMas kandidat 
till presidentposten. Min slutsats är att kor-
ruption inom både CCM och CHaDEMa 
(efter 20 år som parti) är ett stort problem 
för tanzanisk utveckling.

Habari: Strax efter att du lämnat 
CHADEMA bosatte du dig i Kanada. 
Varför flyttade du från Tanzania?
Dr Slaa: i och med att jag lämnade aktivt 
partiarbete förlorade jag mitt personliga 
skydd. Min familj och jag blev på olika 
sätt hotade och det förekom ett försök att 
bränna ned vårt hus. För säkerhets skull 
beslöt vi oss för att flytta till Kanada, där 
jag började arbeta i en supermarket. Jag 
avböjde försök från ledande personer 
i Tanzania att locka mig tillbaks till 
politiken. 

Jag besökte dock Tanzania i oktober 2015 
som ordförande i CCBRT. Då skulle en av-
delning vid sjukhuset i Dar es Salaam in-
vigas och jag förväntades närvara tillsam-
mans med president Kikwete. i samband 
med detta besök yttrade jag i pressen att 
CCMs presidentkandidat Magufuli trots 
allt var att föredra framför lowassa. Han 
var den minst korrupte och han visade 
vilja (och senare i praktik som president) 
att genomföra den anti-korruptionspolitik 
som jag förordade 2010. Jag gissar att 
Magufuli mindes dessa ord när han tre 
år senare beslöt att utse mig till ambassa-
dör. Jag uppskattar att Magufuli försöker 
minska korruptionen och minska slöseriet 
i staten, bl.a. genom att State House måste 
godkänna utlandsresor för både statstjäns-
teman och parlamentariker. 

Habari: Hur ser du på din roll som 
ambassadör? Vilka initiativ kan vi 
förvänta oss?
Dr Slaa: Förutom att allmänt upprätthålla 
och befordra de vänskapliga förbindelserna 
mellan Tanzania och de nio länderna 
inom mitt fögderi som ambassadör, så 
ligger fokus på ekonomisk diplomati. 
Det traditionella biståndssamarbetet bör 
minska till förmån för privata ekonomiska 
investeringar. Det vill säga att jag söker 
underlätta för och uppmuntra företag i 
norr att investera i Tanzania samt öka 
exporten från Tanzania. Vi försöker också 
underlätta för den tanzaniska diasporan, 
vare sig de fortfarande är  tanzaniska 
eller utländska medborgare, att bistå och 
investera i Tanzania. Vi gör detta genom 
en nyskapad förening, Tanzania Global 
Diaspora Council (www.tdcglobal.org).

Habari: Har du några kommentarer 
t i l l  den krit ik som riktats  mot de 
inskränkningar i yttrandefriheten som 
nu är aktuella genom massmedialagen 
och lagen om statistikinformation?
Dr Slaa: Presidenten för ett krig mot 
korruptionen och den organiserade 
brottsligheten. De grupper som ligger 
bakom är ofta resursstarka och har 
möjlighet att påverka opinionen så att 
regeringens åtgärder möter motstånd - 
ni har varit med om ”fake news” även 
i Sverige. De aktuella lagarna, som 
förberetts av den förra regeringen, har till 
syfte att motverka att felaktig information 
sprids.

 Habari: Kritik har också riktats mot att 
skolflickor som blir gravida måste avbryta 
sin skolgång - kommentar?
Dr Slaa: Detta har jag fått många frågor 
om, bl.a. från er utrikesminister Margot 
wallström. Ja, regeringen har återgått 
till tidigare regler, att gravida flickor får 
avbryta sin skolgång. Man anser inte att 
det fungerade i praktiken när flickorna 
skulle fortsätta skolan, med ett litet barn att 
ta hand om. i Tanzania har inte samhället 
samma resurser vad gäller t.ex. dagis som 
i Sverige. i stället utökar man möjligheten 
att fortsätta i vuxen- och yrkesutbildningen 
- utbildningen är verkligen ett prioriterat 
område för denna regering.

Habari: Slutligen finns även kritik mot hur 
oppositionens politiska arbete försvåras 
genom mötesförbud och ”trakasserier” 
av enskilda oppositionspolitiker.
Dr Slaa: lagen måste följas, även i Sverige 
måste offentliga möten och demonstratio-
ner ha polistillstånd. En negativ sak är att 
arbetet med den nya konstitutionen avstan-
nat vilket innebär att vissa lagar som in-

stiftades av engelsmännen för att bekämpa 
”uppror” fortfarande finns kvar. Så det är 
lätt att bli åtalad för ”inflammatory speach” 
och förolämpning av presidenten.

Habari: Enligt organisationen Twaweza 
har president Magufuli gått från att vara 
landets mest populära president till att nu 
vara den minst populära. Efter det har 
Twaweza kritiserats av regeringen och 
dess chef blivit hindrad från att lämna 
landet - kommentar?
Dr Slaa: När det gäller opinionssiffror har 
vi flera tidigare exempel på hur dessa har 
manipulerats, därför finns skäl att vara för-
siktig med slutsatser. Det finns också sedan 
gammalt en bestämmelse att man måste ha 
tillstånd från Costech (Tanzania Commis-
sion for Science and Technology) för alla 
forskningsprojekt, som en opinionsunder-
sökning skulle kunna vara. Med denna be-
stämmelse som grund har Costech ifråga-
satt Twawezas rätt att göra opinionsunder-
sökningar. Det är dock riktigt att Costech 
inte agerat tidigare, trots att Twaweza un-
der flera år gjort opinionsundersökningar.

***
Redaktionen: Intervjun gjordes i somras, 
innan politiken och praktiken mot HBTQ 
personer kraftigt försämrats - därför inga 
frågor om detta.
  Reaktionerna i världen är omfattande och 
den 15 november kallades ambassadören 
till svenska UD för att motta en svensk 
protest.

Habari: Du tog en doktorsexamen i 
katolsk juridik och arbetade i många år 
som präst i den katolska kyrkan. Du sade 
du upp dig 1991. Varför?
Dr Slaa: Jag prästvigdes 1977. Åren 
1979 – 1981 studerade jag i Rom och 
avlade min doktorsexamen (Juris Canonic 
Doctor). Förutom min roll som katolsk 
fader tjänstgjorde jag också som chef 
för kyrkans utvecklingsprojekt i Mbulu 
stift. Jag blev med tiden vice biskop och 
utnämndes också till generalsekreterare 
för Tanzania Episcopal Council (TEC) – 
Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. 

Jag lämnade prästerskapet 1991 men be-
slutet att säga upp mig tog jag redan 1988. 
Året före inträffade en stor finansiell stöld 
inom TEC. Det visade sig att en biskop 
och hans bror byggt ett privat hus i Dar es 
Salaam för kyrkans pengar. Jag ville som 
finansiellt ansvarig omedelbart rapportera 
stölden till polisen men biskopen, hans 
släkting och andra biskopar ville dölja be-
drägeriet. av principiella skäl beslöt jag att 
lämna denna organisation där ledningen 
ville acceptera stöld, och rapporterade 
lagbrottet till polisen. 

innan jag hann lämna in min avskedsan-
sökan bad President Mwinyi att jag skulle 
avvakta och fortsätta ingå i den grupp som 
skulle förbereda Påve John Paul ii:s be-
sök i Tanzania 1990. Jag följde presiden-
tens önskemål och fullföljde detta viktiga 
och hedersamma uppdrag. Jag samarbe-
tade nära med presidentens kansli för att 
på bästa sätt ta hand om påven, som jag 
personligen fick ledsaga. Det gläder mig 
mycket att denna påve senare blev hel-
gonförklarad. Efter påvens besök ansökte 
jag om avsked som katolsk präst i enlighet 
med kyrkans regelverk.

Habari: Vad arbetade du med efter att ha 
lämnat prästerskapet?
Dr Slaa: Jag startade 1991 ett transportfö-
retag med två lastbilar. Jag var också enga-
gerad som direktör för tanzanias förening 
för de blinda. Vi drev kampanjer för att 
identifiera blinda i byarna för att de skulle 
få stöd och utbildning. Jag var med om att 
starta och blev sedermera också ordföran-
de i CCBRT (Comprehensive Community 
Based Rehabilitation in Tanzania). Den or-

ganisationen driver idag bl.a. ett sjukhus i 
Dar. Jag arbetade också för undervisnings-
ministeriet med att utveckla specialunder-
visningen. Detta ledde fram till bildandet 
av ett universitet för att utbilda lärare i att 
undervisa elever med handikapp. Sverige, 
bland andra, ger stöd till detta universitet.

Habari: Hur kom det sig att du gav dig 
in i politiken 1995? Stämmer det att du 
först var medlem i CCM men sedan anslöt 
dig till oppositionspartiet CHADEMA 
(Chama cha Demokrasia Tanzania)? 
Dr Slaa: En grupp om sex personer från 
flera partier och några katolska präster 
kom 1995 till mig och bad mig kandidera 
till att bli parlamentsledamot för Karatu. 
Efter att ha undersökt om jag skulle 
kunna räkna med stöd hos folket i Karatu 
(arusha-regionen), accepterade jag och 
anmälde mig som kandidat för CCM. 
Som ung under enpartistaten 1973-1983 
var jag som nästan alla medlem i TaNU/
CCM och jag fann det naturligt att jag åter 
gick in i CCM. Jag vann i den preliminära, 
interna omröstningen inom CCM. Men 
CCMs centrala valkommitté valde att 
inte utse mig till CCMs kandidat utan den 
politiker som jag vunnit över - han hade 
varit Karatus MP i många år

Därefter kom en grupp om 60 personer 
och bad mig att ändå kandidera för Karatu 
i första flerpartivalet 1995. De ville ha mig 
som person och inte ett visst parti. Det 
visade sig att CHaDEMa var det enda 
parti som inte redan hade en kandidat för 
Karatu. Utan att egentligen veta mycket 
om CHaDEMa beslöt jag mig för att bli 
deras kandidat. Jag vann valet både 1995, 
2000 och 2005. Varje gång kom valresulta-
tet att ifrågasättas i domstol av mina mot-
ståndare. De menade att det förekommit 
fiffel med räkningen av rösterna. Jag vann 
i domstolen, där det visade sig att det var 
CCM som manipulerat valresultatet inför 
domstolsförhandlingen. Tundu lissu var 
min advokat. År 2004 blev jag vald till 
CHaDEMas generalsekreterare.

i parlamentet blev jag utsedd till ordfö-
rande i revisionsutskottet som granskar 
kommunernas förvaltning. Vi använde 
rapporterna från den tanzaniska riksrevi-
sionen för vår utfrågning av kommunernas 

ledande tjänsteman och inspektion i fält. 
Vårt arbete hämmades tyvärr inte sällan av 
att politiker i parlamentet försökte försvåra 
öppen rapportering av de missförhållan-
den vi uppdagade. De försökte på olika sätt 
blockera mina rapporter och mina tal om 
korruption i parlamentet och vidtog inte 
åtgärder när vi rapporterade korruptions-
fall. Jag presenterade i parlamentet en lista 
med elva namn på högt uppsatta tanzanier 
som var inblandade i (mega)korruption. 
Jag hade bevis för namnen på listan och 
konfronterade de berörda personligen men 
fick inga tillfredsställande förklaringar. 
Denna lista väckte stor uppmärksamhet 
och några av personerna blev sedermera 
dömda i domstol.

År 2010 var jag CHaDEMas kandidat 
till president för Tanzania. Min motstån-
dare Kikwete vann officiellt med 63% av 
rösterna. 27% röstade för mig, men jag fick 
flera starka indikationer på att mitt röstetal 
var mycket högre. Jag misstänker att mani-
pulationer förekom under röstsammanräk-
ningen. Efter presidentvalet fortsatte jag att 
vara generalsekretare för CHaDEMa.

Habari: År 2015 meddelade du att du 
lämnade partipolitiken. Vad hände?
Dr Slaa: Den tidigare premiärministern 
lowassa försökte men misslyckades 2015 
att bli CCMs presidentkandidat. Efter det 
att CCM valt Magufuli, tog lowassa 
kontakt med CHaDEMas ledning och 
meddelade att han ville bli medlem. 
lowassa fanns med på min lista över 
de korrupta. i de interna mötena om att 
acceptera lowassa som medlem, ställde 
jag följande krav: Han måste bevisa att han 
lämnat CCM, förklara om han kom ensam 
eller om han tog med sig CCM-are som 
stött honom och nu ville bli medlemmar 
i CHaDEMa, samt visa på ett trovärdigt 
sätt att anklagelserna om korruption var 
felaktiga. ingen av dessa krav försökte 
lowassa tillgodose i sina kontakter med 
CHaDEMa. 

Jag fann efter intensiva diskussioner att 
alla övriga i partiledningen trots detta var 
beredda att acceptera honom som med-
lem. Jag var den ende som höll på mina 
och partiets principer - att trovärdigt mot-
verka korruption genom att inte accep-
tera korruption eller korrupta medlemmar 
inom partiet – även om det kanske skulle 
minska CHaDEMas möjligheter att tävla 
med CCM. Jag meddelade därför att jag 
omedelbart lämnade posten som generalse-
kreterare och aktiv partipolitik. Jag höll en 
presskonferens i Dar es Salaam, där jag i 

Intervju med ambassadör Slaa 
Habari har intervjuat Tanzanias nye ambassadör i Sverige: Dr Willibrod 
Peter Slaa. Från februari 2018 är Dr Slaa ambassadör för nio länder - de 
fem nordiska länderna, de tre baltiska staterna och Ukraina. Dr. Slaa har 
en bakgrund som präst i den katolska kyrkan och som framträdande oppo-
sitionspolitiker i Tanzania. Hans svar på våra frågor om hans arbetliv och 
roll som ambassadör visade öppenhet och lojalitet med principer.

Slaa i presskonferens i Dar es Salaam efter utnämningen till ambassadör

Ny bok om och av Dr Slaa
För den som vill veta mer om Dr Slaa, 
kommer en bok som han skrivit om 
sitt liv. Boken publiceras i början av 
2019.
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constantly smiles her beautiful infectious 
smile. Christina is a powerful woman with 
so many thoughts and ideas, and she ha-
tes when people look at her and only see 
the condition she was born with. She is so 
much more than an “albino”. 

“I am a hardworking, beautiful and en-
ergetic woman… I want to be a famous 
artist one day!” Christina

Elias
Elias lives in a small cement house which 
also serves as his work place - a small 
shop (duka) with products such as soap, 
batteries, torches, flip-flops, biscuits, so-
das, candy, and any other things he gets a 
hold of. Elias is a very proud shop owner 
and he is clearly appreciated by his com-
munity. His mother with family lives next 
to his house and they have a loving rela-
tionship with lots of laughter and smiles.  
Elias has struggled a lot in school and at 
home due to the lack of basic knowledge 

about albinism in his community, but he 
feels that things are slowly changing. He 
feels safer now than he has before, and he 
feels people in his community are being 
more positive and understanding. Elias of-
ten sings the TaC songs to his family and 
community to raise awareness. 

Riziki
Riziki, who is a well-respected member of 
his community – a small village 45 minu-
tes’ motorbike-ride from Nansio, is the el-
dest of the group. Upon my arrival, he was 
excited to show me his DVD store. The 
wide selection of mainly indian, Chinese 
and Korean movies attract customers all 
day long and i could not help noticing how 
proud he is of the joy his business brings 
to his neighbours.  Riziki and his charming 
wife welcomed me to their home - the se-
cond largest house in the village - and af-
ter a series of interesting conversations, he 
took me to a small wooden building with 
rows of benches and two TV screens on 
each side of the room - Riziki’s private ci-
nema! He has been operating this cinema 
for years, bringing excitement and happi-
ness to his fellow villagers. 
 
Thereza
Thereza makes an income by selling char-
coal and cassava which she collects from 
the nearby villages. She recently moved to 
Nansio town - into a house neighbouring 
Ramhadan, Miangu and little abdallah - 
the chairman of the albinism Society, his 
wife and child. They waved to us as we 
cycled past to reach Thereza’s home. She 
hugged us welcome and quickly brought 
little wooden stools for us to sit on as we 
watched the beautiful view of lake Vic-
toria and chatted about life on the island.  
inside her home, a large poster of different 
animals with albinism from all over the 
world hung as a centre piece on the wall.

***
 “The best part for me is the time we 

take to sit down and think about the mes-
sage we want to put forward and how to 
best do it in a musical way. I like the part 
when I really think and brainstorm about 
what I want to deliver and when we de-
cide together the message for each song.” 
(Elias)

***

“Music has brought happiness into my 
life for sure. I get a space to sing and 
people are listening to me which gives me 
a chance to voice my emotions and life sto-
ries.” (Hamidu)

***

Epilogue
The time spent with the TaC was more 
than i could have ever asked for. it was an 
emotional eye-opener as well as a hopeful 
reminder of the fact that people find ways 
to navigate through hardship. and music 
truly is a universal tool that, if we allow it 
to, has the power to bind us all together. 

Text and photo: Carita Rehn

Carita is in her last year at the Global 
Studies Master program at the University 
of Gothenburg after studies in australia. 
She is partially raised in Tanzania and 
travels regularly to Tanzania. She is now 
writing on her Master Thesis on how mu-
sic can lift a marginalized group. She is a 
board member of Svetan.

Producer Ian Brennan has worked with 
world music, folk music, traditional mu-
sic, and has a feeling for the DiY (Do it 
yourself) and lo-fi punk aesthetic. He has 
amplified many voiceless communities – 
like the Zomba Prison Project (Malawi), 
Khmer Rouge Survivors (Cambodia), The 
Good ones (Rwanda), and people living 
with albinism in East africa - the Tanzania 
albinism Collective. (Schaefer 2017). 

Standing Voice is an international 
non-governmental organisation based 
in Tanzania, with its headquarters in the 
United Kingdom. we exist to end human 
rights violations against marginalised 
groups around the world.

Background
on top of the physical hardship of low vi-
sion, sensitivity to the sun, and high risk 
of skin cancer, people with albinism in 
parts of East africa are also tragically di-
scriminated against, persecuted and more 
often than not socially isolated. The stig-
ma in connection with widespread beliefs 
in traditional witchcraft and healing has 
contributed to the myth that albino body 
parts can transmit magical powers and 
bring wealth and success. Due to these be-
liefs, numerous men, women, and children 
with albinism have been brutally attacked, 
dismembered, and murdered by members 
of their own communities.  

Tanzania has the highest population of 
humans with albinism anywhere in the 
world and the remote island of Ukerewe 
- a four-hour ferry ride from Mwanza 
into lake Victoria - has become especi-
ally known for its remarkably large num-
ber of residents with the condition. in 
2016, producer ian Brennan travelled to 
Ukerewe and worked with members of the 
Standing Voice community through song 
writing and music workshops. Brennan 
encouraged the members to write and 
sing about their lived experiences and to 
think about the message they wanted to 
send out to their communities. Due to the 
extent of discrimination towards people 
with albinism (Pwa) and the social ex-
clusion they had regularly experienced, 
many had never been asked to join in mu-
sical celebrations before. in some cases, 
they have been forbidden to do so, even 
in church.  The opportunity to write lyrics, 
produce music, and finally get a platform 
to be heard was immensely appreciated by 
those who volunteered.

 
Visit to Ukerewe
on my visit to the island i had the privile-
ge to meet with and share life stories with 
five extraordinary individuals who reali-
zed their love for music during Brennan’s 
workshops. They have since continued 
making music about their experiences 
as Pwa in Tanzania. They call themsel-
ves “The Tanzanian albinism Collective 

(TaC)” and consist of Christina, Elias, Ha-
midu, Riziki, and Thereza.

we had made a plan to meet at the Umoja 
Training Centre (UTC) at 09.00 Monday 
morning. as i am by now used to the “pole 
pole” attitude i did not expect them all to 
be there just in time, but when i reached 
there all five members sat under a tree out-
side the building waiting for me to arrive. 
as i got off my bicycle i was greeted with 
such kindness, i couldn’t help but feel at 
home straight away. Christina had her one-
year-old son Hemedi on her back and it 
only took a few minutes until he was in 
my arms. Riziki and Thereza laughed at 
the fact that he looked like he could be my 
child due to his snow white complexion. 
Hamidu and Elias put on some music on 
the radio and in no time we were all enjoy-
ing the music, dancing and getting to know 
each other. Chrispine, who kindly assisted 
me throughout my visit to Ukerewe, hel-
ped out when my basic Kiswahili was not 
enough. Soon we moved inside the UTC 
in order for the group to perform some of 
their songs. Christina took the lead and they 
all started singing, in beautiful harmonies, 
the song titled I am a Human Being. They 
continued with Life is Hard, They Gossiped 
when I was Born, Disability is not a Curse, 
and finally I will Build a Home, Someday. i 
sang some songs with them, or rather tried 
to follow as best i could, and we danced 
until sweat was dripping!

 

Hamidu
24-year-old Hamidu Didas lives with his 
wife Christina and two children in a ren-
ted room together with five other families 
in a very simple brick building in Nansio 
town, the capital of Ukerewe island. Ha-
midu, Christina, and their one-year-old 
son Hemedi all have the genetic condition 
albinism. This means their skin, eyes, 
and hair lack the dark biological pigment 
known as Melanin. Hamidu’s skin is al-
ready severely damaged due to the strong 
East african sun, his lips are cracking, and 
his hands and feet are wrinkled, despite his 
very young age. 

“I’ve heard about persons with albinism 
being kidnapped, killed or chopped up be-
cause of the myth that body parts of an al-
bino person will bring success and wealth. 
It is also very common that we - people 
with albinism- are not seen as equals and 
we are not given the space to pursue our 
dreams.” 

Christina
Christina’s father abandoned her as a baby 
when he found out she had albinism. when 
cooking food at her husband’s home, the 
rest of the family would not eat it as they 
believed her condition was contagious. She 
lost two children partly due to the lack of 
support from her husband’s family. People 
would avoid touching her and call her na-
mes like pig or ghost behind her back. De-
spite all this, Christina holds her head up 
high, carries little Hemedi with grace, and 

Meeting the 
Tanzanian Albinism Collective 
“I heard a story from a nearby district where someone with albinism was 
sold and killed by his own mother. These things make me feel a great sor-
row.” (Christina)

Hamidu and his children. .... and his wife Christina

Elias:When I make music I feel happy 
because I am showing my emotions and I 
am able to give my world view to others. 
Music is a very good way for me to share 
my life stories. 

Riziki in his DVD store

Thereza at her house
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Vänföreningen Ihushi
Första halvåret 2018 har varit förhållande-
vis positivt för byborna i ihushi. Det har 
regnat – i motsats till 2017 då regnen ute-
blev helt – och det betyder att man fått en 
hyfsad skörd av sötpotatis, majs, hirs och 
ris.

Körkortsutbildningen kom igång i janu-
ari. Förskolan, hiv/aids och mikrokredits-
programmen fungerar bra men omställ-
ningen av yrkesutbildningen går långsamt. 
I Ihushi finns nu 280 Solvattenbehållare 
genom ett samarbete med Soroptimisterna 
sedan 2015. Solvatten är en svensk upp-
finning som renar förorenat vatten genom 
solens ultravioletta strålar.   

Under sensommaren har det varit täta 
kontakter för att planera hösten aktiviteter 
och budgeten för nästa år.

Tanzanias nationalgräshoppa
Uluguru naturreservat i bergen söder om 
Morogoro görs tillgängligare för besöka-
re. Ulugurubergen ligger lättillgängligt till 
från Dar es Salaam.

En speciell attraktion är gräshoppan 
Cyphocerasis Uluguruensis också känd 
som December 9th efter landets självstän-
dighetsdag. Den färgglada gräshoppan har 
samma färger som landets flagga.

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

 
Karagweföreningen 
På Karagweföreningens årsmöte på Fornby 
folkhögskola den 27 april valdes Ragnhild 
Pohanka till ordförande. olle wallin utsågs 
till hedersmedlem som tack för sina stora 
insatser för föreningen.

Året har varit turbulent med stora pro-
blem med kontakterna med Forum Syd 
som varit dåliga med att kommunicera nya 
förutsättningar för finansiering av samar-
betsprojekt.

Under ett tidigare möte berättade deltag-
are i resor till Karagwe 1987, 1992 och 
2008 om den snabba utvecklingen. Under 
hösten skall till och med ett jord- och 
skogsbruksuniversitet öppnas i Karagwe 
med stöd från USa och Tyskland.

i föreningens sommarbrev berättar Gert 
Bennewall om ett återbesök. Åren 1985-90 
arbetade han i Karagwe med att bygga upp 
Kara Seco strax norr om Kajanga. När han  
började var det den enda sekundärskolan i 
Karagwe. Nu finns där ett 60-tal. Dessutom 
asfalterad väg till Bukoba, bensinstationer, 
bilar och motorcyklar, elnät (Gert var bland 
de första med el från solceller). Fibernät 
och mobiltelefoner har revolutionerat livet 
i Karagwe sedan 80-talet.

Bussar och bistånd ersätts av beats
Dagens Nyheters medarbetare i afrika, 
Erik Esbjörnsson, kåserar i DN den 13 juli 
om bussar som ersatt de misskötta järn-
vägarna. Scanias och i viss mån Volvos 
bussar har hög status. Bussbolaget ”Scan-
dinavian Express” introducerade toalett 
ombord, luftkonditionering och gratis kallt 
flaskvatten.

För 30-40 år sedan visste alla vem den 
store tanzaniavännen Palme var och om 
hans vänskap med Nyerere. Nu mera är 
det bortglömt och nu gäller Swedish House 
Mafia och Avicii. Förvirringen när det gäl-
ler Sverige och Schweiz består dock.

Varg på Kilimanjaro
Den 18 juli fyllde Varg Englund från 
Kungsör tio år. Det firande han med att 
bestiga Kilimanjaro och därmed bli den 
yngste som klarat av det. Det tidigare re-
kordet höll en amerikan som var 10 år och 
elva dagar. Miniåldern för att bestiga Kili-
manjaro är 10 år. 

Varg och hans far intervjuades inför be-
stigningen i lokaltidningen Magazin den 
27 juni. Nästa projekt är att cykla tan-
demcykel från norr till söder genom hela 
Sverige. Vargs bedrift uppmärksammades 
i TV1s Sommar den 1 augusti. 

Sara Davidsson till Fores
Den gröna och liberala tankesmedjan Fo-
res har anställt Sara Davidsson, nyut-ex-
aminerad Master i nationalekonomi från 
Handelshögskolan i Stockholm, som as-
sisterande programchef för programmet 
ekonomiska reformer och entreprenörskap. 
Sara har hunnit med mycket under sin ut-
bildning. Bland annat har hon och Julia 
Martinsson skrivit en C-uppsats om mik-
rofinansiering i Mwanga nedanför Usangi-
bergen nära gränsen till Kenya. 

Financial literacy and Savings Behavior 
in the informal Economy - a Field Study 
among Microfinance Clients in Rural 
Tanzania.

Handelshögskolan i Stockholm 2016

Jakt på homosexuella
i Tanzania har myndigheterna skapat en 
specialstyrka med uppdrag att jaga rätt på 
och lagföra homosexuella och andra per-
versa. Ett drag som bara är det senaste i 
landets tuffare linje mot sexuella minorite-
ter. Sedan president John Magufuli valdes 
för tre år sedan har retorik och politik med 
udden riktad mot landets sexuella minori-
teter hårdnat betydligt. 

Paul Makonda, guvernör för Tanzanias 
ekonomiska huvudstad Dar es Salaam och 
nära allierad med president Magufuli, ska 
enligt BBC ha meddelat på en presskon-
ferens att landet fått en ny specialstyrka 
som från och med måndag ska börja jaga 
och lagföra homosexuella. Bland annat ska 
man dammsuga sociala medier på ledtrådar 
som kan sätta dem på rätt spår.

Paul Makonda ska på samma presskonfe-
rens också ha lagt till att han nu förväntar 
sig internationell kritik, men föredrar den 
vreden framför Guds vrede. 

Homosexuella handlingar är förbjudna i 
Tanzania och kan ge över 30 år i fängelse, 
men har tidigare inte varit en politiskt pri-
oriterad fråga. Den nya specialstyrkan är 
bara det senaste i en rad liknande initiativ 
de senaste åren. 

Förra året fick tanzaniska myndigheter 
till slut backa från sitt beslut att publicera 

listor på homosexuella män. landets hälso-
departement har också stängt flera privata 
kliniker som erbjöd HiV-behandling, ef-
tersom man ansåg att det uppmuntrade till 
homosexualitet. 

President Magufuli har nyligen väckt 
uppmärksamhet även på andra sexualpo-
litiska områden. i september uppmanade 
han alla tanzaniska kvinnor att sluta med 
preventivmedel och istället föda fler barn. 
Strax efter stoppade hans regering en in-
formationskampanj om familjeplanering.

torsdag 1 november, Samuel Larsson 
samuel.larsson@sverigesradio.se

Massajer diskrimineras
TV2:s Korrespondenterna  den 23 oktober  
handlade huvudsakligen om hur massajer 
får sina levnadsvillkor försämrade av sta-
ten och mäktiga företag.

Det nu aktuella fallet är söder om 
Serengeti där den nya vägen mellan arusha 
och Victoriasjön byggs. Den var tidigare 
tänkt gå igenom norra Serengeti vilket 
ledde till kraftiga protester. 

Thomson Safaris vill inte ha några mas-
sajer och deras boskap i närheten och ett 
annat företag har fått ett stort område re-
serverat för sig för storviltsjakt.

 advokat Donald Daya i arusha har tagit 
sig an massajernas sak och stämt staten.

Elevråd startas i Dar
Den 5 oktober åkte representanter från 
Strängnäs kommun till Tanzania, för att 
stödja tre grundskolor med att starta elev-
råd. Under 2018 inledde kommunen ett 
treårigt kommunalt partnerskap med Dar 
es Salaam, med stöd av pengar från Sida 
genom organisationen internationellt cen-
trum för lokal demokrati (iClD).

Tanken är att de påbörjade elevråden i 
Dar es Salaam ska utvecklas till ungdoms-
råd för dialog med beslutsfattare.

i november åker projektgruppen som 
består av ungdomar till Dar för att se till 
att elevråden får det stöd de behöver, och 
lära sig hur ungdomarna tänker kring in-
flytande.

Under 2019 ska elevråden fortsätta arbeta 
med tydligare uppdrag och 2020 ska ett 
ungdomsråd vara på plats.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till 
ökat medborgarinflytande för att stärka 
lokala och regionala politiskt styrda orga-
nisationer.
    

Riksbyggen och We Effect
we Effect bildades 1958 och är en organi-
sation som hjälper lokala kooperativa för-
eningar runt om i världen som arbetar med 
värdigt boende och hållbar landsbygdsut-
veckling. i maj i år skänkte Riksbyggen 
cirka två miljoner kronor som samlats in 
under 2017. Nu har ytterligare ett bidrag 
på 1,6 miljoner skänkts.

– Från Riksbyggens sida vill vi uppmärk-
samma 60-årsjubileumet genom ett ytter-
ligare stöd till we Effects viktiga arbete. 
att stötta ett mer hållbart bostadsbygg-
ande i fattiga länder är viktigt ur många 
aspekter, 

– Ett värdigt boende är en förutsättning 
för att kunna lyfta sig ur fattigdom. Med 
Riksbyggen som en av våra huvudmän tar 
vi med deras mångåriga erfarenhet från att 
arbeta med bostadsfrågan in i vår verksam-
het. Vi är den enda svenska biståndsorga-
nisationen som arbetar med bostadsfrågan, 
säger anna Tibblin, we Effects generalse-
kreterare.

Problemen med bostäder är desamma i 
Sverige som i de länder där we Effect ar-
betar. Det är brist på bostäder, trångbodd-
het och svårt för unga och människor som 
har färre resurser att få en bostad. Men i 
dessa länder finns dessutom en utbredd 
fattigdom och ännu djupare orättvisor i 
samhället än här i Sverige.

Stödet som we Effect ger bostadskoope-
rativ går ut på att föreningarna genom hjälp 
till självhjälp får tillgång till bostäder. För 
att främja rätten till land i Tanzania, har 
600 tomter garanterats genom partneror-
ganisationer. 1 934 lagfarter har utfärdats, 
av vilka 187 var till kvinnor.

Ur Riksbyggens pressmeddelande

Malariaforskning får anslag
Efter en noggrann peer review-process 
med några av landets främsta forskare som 
sakkunniga har tre unga forskare i medicin 
beviljats anslag. 

En av Ragnar Söderbergforskare i 
medicin 2018 är Muhammad ashgar vid  
Karolinska institutet.

i detta forskningsprojekt undersöks i 
vilken utsträckning infektionssjukdomar 
påverkar cellers åldrande hos mänskliga 
celler. Syftet är också att undersöka huru-
vida det finns en långsiktig, dold negativ 
effekt av återkommande och/eller kroniska 
asymptomatiska infektioner på cellers åld-
rande, med fokus på immunsystemet.

Forskningsprojektet i korthet: För att 
undersöka effekten av upprepade eller 

persistenta asymtomatiska malariainfek-
tioner på cellers åldrande studeras 3000 
blodprover från 1200 individer i en unik 
kohort från Tanzania. om denna epidemio-
logiska studie är positiv är den ett bidrag 
till den fortsatta forskningen för att kunna 
eliminera malaria.

Förkortat pressmeddelande

Lina Hedlund hjälper gravida
artisten lina Hedlund i bandet alcazar 
reste i april till Nkingasjukhuset i Buko-
ba-regionen för att göra ett inslag till TVs 
Mammagala på Mors dag. Det blev en om-
skakande upplevelse för henne, inte minst 
för att hon själv varit nära att förblöda i 
samband med sin första graviditet.

i Tanzania dör ett 20-tal kvinnor varje 
dag i samband med förlossningar. De flesta 
föder hemma och när det blir komplikatio-
ner tar det ofta för lång tid att komma till 
vårdcentral eller sjukhus. 

i läkarmissionens tidning Svenska 
Journalen nr 3 2018 finns ett tvåsidigt re-
portage av Therese Hedlund.

Efterlysning - kulturbidrag
Habari nr 2 2019 är tänkt att ha temat 
kultur. Vi tar tacksamt emot artiklar, 
tips på projekt och skribenter. 
Kontakta redaktionen på e-postadress: 
habari@svetan.org

Rättelse   
i Habari 2 2018 sid 24 skrevs att den 
nya kokboken Chakula bora säljs för 
endast portokostnad.
Det skall var 150 kr inklusive porto. 
Pengarna går till Moshigruppens 
projekt.
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som en vit afrikan, men blir aldrig riktigt 
accepterad i Tanzania och måste till slut 
välja reservutgången att flytta tillbaka till 
Danmark, och Marcus drömmar om att få 
utbildning i Sverige blir aldrig infriade.

De två huvudpersonernas karaktärer är 
väl utmejslade, de är känsliga och kloka 
pojkar som vill göra rätt för sig och ta 
hänsyn till andra, men samtidigt drivs av 
starka känslor, och de lyckas båda trassla 
till sina liv ordentligt. Författaren har gi-
vit Marcus ett lite annorlunda språkbruk 
och det känns som att han har fångat nå-
got karaktäristiskt för tanzaniers sätt att 
uttrycka sig. (Här är jag osäker, texten är 
ju på svenska, inte på swahili.)

 också de andra personerna i boken känns 
trovärdiga och är nyanserat beskrivna, 
inte minst den unga kvinnan Rachel som 
Christian förälskar sig i. Det händer hela ti-
den mycket, ibland nästan onödigt mycket, 
och vissa avsnitt är riktiga ”cliff-hangers”. 
livet för unga tanzanier i staden Moshi på 
1980-talet beskrivs som mer eller mindre 
kaotiskt och sidorna fylls till brädden av 
kärleksproblem, slagsmål, bedrägerier och 
stölder. Exempelvis reser Christian till en 
diamantgruva på gränsen till Zaire för att 
skaffa kapital till sitt diskotek och blir där 
indragen i otäcka uppgörelser. Här skildras 
också hur det bekväma expatriate-livet kan 
förstärka egoistiska motiv hos biståndsar-
betare och leda till korruption, hänsynslöst 
utnyttjande av människor, promiskuitet och 
våld, ja rentav mord. 

i början av 1980-talet hade sjukdomen 
hiv /aids börjat spridas i Tanzania, men 
länge visste folk inte riktigt hur den smit-
tade. Detta återspeglas i boken − Christian 
och Marcus hör talas om unga människor 
som blir sjuka och dör, gradvis ökar med-
vetenheten om vad det är för slags sjuk-
dom och så småningom låter båda testa 
sig, men kan de lita på testsvaren? Marcus 
lilla dotter tynar bort och dör utan att man 
vet varför, han och hans hustru misstänker 
att hon kan ha haft sjukdomen, men vågar 
aldrig beröra detta med ord. 

Nittonhundraåttiotalet är historia nu, det 
har gått mer än tjugo år sedan den stora 
kursändringen ägde rum i det tanzaniska 
samhället och man lämnade den socia-
listiska modellen för en marknadsliberal 
modell. Även om det fortfarande finns 
fattigdom, orättvisor och korruption, har 
de flesta människor fått det bättre i ma-
teriellt avseende och beroendet av euro-
peiska ”välgörare” har sannolikt minskat 
avsevärt. Den något ”vilda västern-aktiga” 
bild av situationen som Ejersbo ger stäm-
mer nog inte längre, men den kan ge ett 
viktigt bidrag till förståelsen av det his-
toriska förloppet, inte minst det som hade 
med biståndssamarbete att göra.   

UlfNILSSON

Swahili som importör/exportör
Swahili är ett bantuspråk och dess släktingar finns i nästan hela södra Afrika. Icke-
bantu talar vitt skilda språk. Portugiserna kom till södra afrika på 1500-talet som mis-
sionärer och erövrare och lånade hem sydafrikanska ord som skrevs på portugisiska:

Fimbos/piska, sw. fimbo, mozoungwes/mzungu. Bantuorden flyttade österut under 
många hundra år och blev grunden till vårt swahili.

Sawahili har lånat från många håll, bland annat från handelsspråken arabiska och 
persiska, men också från mindre betydande afrikanska grannspråk som bland annat 
kushitiska/oromo i Etiopien. 

araber skrev reserapporter och hämtade hem ord, bland annat ön lunguja, som ny-
amweziborna kände till. ordet ändrades till Zangibar (Zanzibar) år 1326, vars namn 
betydde bantufolkens kust. Några nyttoord hämtades också som:

Kilari> kiazi/potatis och flimi >mfalme/kung. Det bästa av all export är dock ban-
tuordets ntu/människa.som blivit namngivare åt datorvärldens open-source program 
Ubuntu under plattformen linux. Deras ubuntu betyder ju mänsklighet.

Raymund ohly hävade en gång att urbantu flyttade från sitt ursprung i västra 
Centralafrika i en kompakt grupp mot öster in i regnskogen och ut mot slätter och 
savanner. Många urbantuord hängde med som nyuki/bi och under dessa processer 
uppstod språken chibemba/Zambia och chiluba/Congo och till sist swahili när bantu 
vid kusten mött arabiska och persiska, som blev ”swahili”. Resultatet blev att 30 - 50% 
av hela ordförrådet består av orientaliska ord. i slutet av bantufolkvandringen mötte 
bantu boskapsskötande kushiter från norr. Mötet ledde till att bantu stannade upp och/
eller vandrade åt söder och kushiterna stannade kvar eller spreds ut. Kushiterna lärde 
då bantu att sköta boskap. orden som lärdes ut/in var:

Säd: kushitiska: tama  swahili- mtama 
Får: kushitiska: ng’ondi  swahilidialekten kiamu(lamu): gwand, swahili: kondoo
Mjölk: kushitiska: iliba  swahilidialekter: iziwa> thiwa> dziwa> maziwa – mjölk.

När swahili moderniserades började swahili exportera penninghushållningens pro-
dukter till kushitiska:

Kanisaa/kyrka, barwa/brev, karibu/nära, duka/affär (från arabiska via swahili). 
Men mlango saknas! Kanske används fortfarande ett kitambaa/tygstycke att hänga 

som dörrskynke?

Till några andra icke-bantugrannar som waruanda har swahili bl.a. exporterat:
Kopp: Sw. Kikombe> igikombe; tvål: sw. sabuni> isabun; 
Spann: sw. ndoo> indobo; ris: sw. mchele > umuceri

För kikuyu var swahili en svår nöt att knäcka. Man såg swahili som en inkräktare i 
deras eget land och menade att de bott där längst av alla. Vidare ville man inte ändra 
fonetik, stavningens ng’ och införa /u/ och /i/. Kyrkan styrde försiktigt in malaika/ängel, 
pudding blev butingi, court blev igoti och penningekonomin förde in tandborste/ms-
waki/muthuagi, pengar/pesa blev mbecha, sked/kijiko blev giciko, tallrik/sufuria blev 
thaburia. Kikuyu anpassade sig och blev Kenyas chaggor, blev affärsmän och guest-
houseinnehavare över hela Kenya samt även rika och mäktiga med livet som insats. 
De tycker inte om swahili. Författaren Ngugi wa Thiong’o är unik i det att han skriver 
sina romaner på kikuyu, och inte swahili fast han kan, i min mening osolidariskt, och 
temat är förstås kikuyusamhällets kamp mot omgivningen, d.v.s. kolonialismen samt 
kikuyus sociala dynamik.

Swahili har växt och blivit en språklig maktfaktor på vardagsnivå och i Tanzania 
talas nära nog 100% standardswahili. Frågan är om det är kraftfullt nog att möta andra 
språkliga krafter på slagfältet i konkurrens med Kenya, EaC och även Europa. låt 
oss se om 50 år.

Men serieformatet fungerar så. Man väljer 
ut de mest drastiska och våldsamma sce-
nerna i en bok och resultatet blir en saftig 
och grov dramatisering, utan reflektioner 
och djupare persongestaltning. Boken ifrå-
ga heter just liberty och är betydligt mer 
nyanserad än serien. Den kom ut år 2009 i 
Danmark tillsammans med två andra böck-
er som också handlar om Tanzania: Revo-
lution och Eksil. Då hade författaren, Ja-
kob Ejersbo, varit död i ett år. 

Den pos tuma dokumentär f i lmen 
”Författaren Jakob Ejersbo” tycks ha bli-
vit mindre uppmärksammad, även om den 
under hösten visats på TV och SVT Play. 
i denna utmärkta film får man följa två 
vänner på väg mot Kilimanjaros topp för 
att där sprida ut Ejersbos aska. Det är en 
strapatsrik vandring och skildringen av den 
vävs samman med berättelser om författa-
rens kamp för att färdigställa sitt livsverk. 
Bland annat berättar systern Ea att Jakob 
och hon till skillnad från andra europe-
iska barn i Moshi lekte mycket med tan-
zaniska barn. Men när de blev tonåringar 
kom de ojämlika livsvillkoren att försvåra 
dessa vänskaper. ”Det är svårt att vara vän 
med barn som inte har samma privilegier. 
lättare att leva i sin egen bubbla.” Jakob 
menade att ”biståndsindustrin visserligen 
gör en del gott”, men samtidigt är det som 
”att man häller vatten i en spann med hål i, 
utan att se att det är så!” Romanerna blev 
ett sätt att visa på detta och på något sätt 
”ge tillbaka” till ett land och en kultur som 
han älskade och som hade betytt oerhört 
mycket för honom. I filmen är Jakobs vän 
ali Musha förebilden till Marcus i serien. 

Till honom ska enligt Jakobs önskan en 
stor del av överskottet från bokförsälj-
ningen ha gått. 

Pia Eressund
***

I Habari nr 3 år 2013 skrev Pia: 
EKSIL och LIBERTY:

Tanzania på 1980-talet
Författaren till dessa två böcker är Jakob 
Ejersbo, som under sin uppväxt bodde fle-
ra år i Moshi. Det var i slutet av 1970-ta-
let och början av 1980-talet, och därefter 
besökte han Tanzania många gånger. Han 
fick sitt genombrott som författare 2002 
med novellsamlingen Nordkraft, men det 
var med afrika-trilogin, som består av ro-
manerna Eksil och liberty samt novell-
samlingen Revolution, som hans författar-
skap blev internationellt uppmärksammat. 
”Ejersbos storverk är definitivt något unikt 
i både dansk och skandinavisk litteratur. 
inte bara för sitt självmedvetna, globala 
perspektiv – utan också för sitt sätt att ge-
stalta det. Ejersbo skriver på en gång bru-
talt och nyanserat: en postkolonial realism 
helt utan illusioner.” skrev Dan Jönsson i 
DN. Romanerna gavs ut år 2009, ett år ef-
ter Jakob Ejersbos död i cancer. Han blev 
endast fyrtio år gammal. 

Berättaren och huvudpersonen i ”Eksil” 
är den brittiska tonårsflickan Samantha 
som har bott i Tanzania sedan hon var 
tre år och går på internatskola i Moshi. 
Föräldrarna driver ett litet hotell vid kusten 
i Tanga, men anläggningen är fallfärdig, 
mamman alkoholiserad och pappan så gott 
som aldrig hemma. Efterhand framkommer 

det att han är legosoldat och tjänar sina 
pengar på vapensmuggling. Vi får följa 
den tuffa pojkflickan Samantha och hen-
nes skolkamrater, barn till ministrar, dip-
lomater, biståndsarbetare och affärsmän, 
under stormiga pubertetsår. Ställd inför 
hotet att en dag tvingas lämna Tanzania 
tappar Samantha fotfästet i tillvaron, bör-
jar missköta skolarbetet och på ett självde-
struktivt sätt experimentera med sexualitet, 
alkohol och droger. Romanens huvudtema 
är just den hemlöshet som européer som 
bosätter sig i afrika kan drabbas av, och 
kanske särskilt deras barn som växer upp 
som ”vita afrikaner”. Men berättelsen ger 
samtidigt inblickar i mycket mer: dysfunk-
tionella familjerelationer, osynliga eller 
förnekade rasbarriärer samt korruptionen 
och de växande klyftorna i det tanzaniska 
samhället. Det är en effektivt berättad och 
fängslande bok som man sträckläser trots 
att den är på danska.

Romanen ”liberty”, som är betydligt 
mer omfångsrik (816 sidor), blev mer upp-
märksammad i medierna och är översatt till 
svenska. Här återkommer samma teman 
som i ”Eksil”, men de gestaltas med större 
komplexitet. Historien berättas omväxlan-
de av två unga pojkar: det danska bistånds-
barnet Christian (författarens alter ego?) 
och den tanzaniske hemhjälpen Marcus. 
Trots den stora ojämlikheten i materiella 
förutsättningar har de en hel del gemen-
samt – brinnande musikintresse och upp-
levelsen av övergivenhet. Marcus har blivit 
tvungen att fly från sin alkoholiserade och 
våldsamma pappa, och den svenska familj 
som tagit emot honom utnyttjar honom 
som gratis arbetskraft. Christians mamma 
reser hem till Danmark efter lillasysterns 
död och hans pappa dränker sorgen i alko-
hol. Pojkarna söker sig till varandra, men 
när de blir vuxna och försöker etablera sig 
i samhället håller vänskapen inte för de 
konflikter som ojämlikheten i deras livs-
villkor medför. Christian vill se sig själv 

Liberty som TV-serie                 
En dansk TV-serie om biståndsarbete i Tanzania på 1980-talet! Det var nog 
många Svetanmedlemmar som förväntansfullt satte sig framför apparaten. 
Och blev upprörda över de svenska och danska karaktärernas beteende. 
  De verkar mest festa hela tiden och en av männen utnyttjar sina anställda 
sexuellt och förskingrar biståndsmedel. Serien börjar som en sensations-
späckad buskis och slutar med ond bråd död, svek och svart förtvivlan. Ska 
detta vara en rättvis skildring av det nordiska biståndsarbetet? 

Scen ur TV-serien



Tinga Tinga Tales going to Broadway

Tinga Tinga the Musical is designed for 
the kind of audience participation typical 
of african storytelling tradition.

Tinga Tinga the Musical, a Kenyan pro-
duction, will debut in Broadway, New 
York, on oct.13 and run till oct. 20.

The show, inspired by the book and tele-
vision series of the same name by British 
producer Claudia llyod, will play at the 
New Victory Theatre, the only fulltime 
Broadway theatre for children and fami-
lies.

Tinga Tinga is an art movement from 
Tanzania that originated in the 1970s 
from the art style of the late Edward Saidi 
Tingatinga. Today, hundreds of artists pro-
duce work inspired by his vividly coloured 
paintings of animals, cultural narratives 
and elaborate designs against flat colour 
backgrounds.

i recently attended a performance of the 
musical at the Kenya National Theatre in 
Nairobi. The show is running until the end 
of September. This was my first time to 
see Tinga Tinga the Musical, which first 
featured in Nairobi in 2016.

it is an outstanding musical with quality 
music, dance and narration. Right from the 
start, the audience is immersed into the 
vibrant world of Tinga Tinga, with sound 
effects straight from the jungle with bird 
songs, animal calls and bold wildlife art-
work against a vivid stage backdrop typi-
cal of Tinga Tinga animal art.

The storyline revolves around the esca-
pades of Monkey, and his friends in a land 
where the rainbow has special powers and 
where animals are perpetually singing and 
dancing.

Monkey interacts with wise old Tortoise, 
Giraffe who always has a tummy ache, 
lion the king, sassy Hippo, t imid 
Chameleon and Elephant who has a small 
brain that rattles when his head shakes. as 
the animals get ready for the festival of 
colours, Giraffe and Chameleon get trans-
formed in magical ways.

animal characters are strong features of 
the african storytelling tradition, and the 
musical utilizes the same narrative style. 
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For example, why does the giraffe have 
a long neck or why does the chameleon 
change colors according to its surroun-
dings?

Tinga Tinga the Musical is a boisterous 
family-friendly event that even grown-
ups can enjoy and there was hardly a dull 
moment during the one-and-a-half hour 
performance.

The East African   Kari Mutu  
Sept. 22nd 2018 


