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Den tidigare presidenten i
Tanzania, Benjamin Mkapa, har
avlidit. Han var president åren
1995 - 2005 och Ordförande i
Chama Cha Mapinduzi, CCM.
Morgonen 24 juli vaknade
Tanzania upp till den chockerande nyheten när president John
Magufuli meddelade nationen
och utlyste landssorg. Benjamin
Mkapa var bl a med och införde
flerpartisystemet 1995, vilket har
betytt mycket för landet. Hans död
kommer samtidigt som Tanzania
förbereder sig inför det kommande
valet i oktober. Jag tror SVETANs
medlemmar, precis som jag, har
stort intresse i hur valet kan påverkar framtiden för de tanzaniska
medborgarna.
Under rådande omständigheter
har även SVETAN tvingats ställa
in årets livemöten, eftersom vi
följer Folkhälsomyndighens föreskrifter om minimering av risken
för Covid-19 smitta. Jag har ett
förslag för höstens möte, att det
hålls 21 november i Stockholm
och att vi skulle kunna kombinera
digitalt och fysiskt deltagande, alternativt enbart ett digitalt möte.
Som det ser ut i skrivande stund
är det ett oförutsägbart problem
med Corona. Ett annat alternativ
är att det blir två mindre, lokala
möten, ett i Stockholm och ett i
Göteborg. Boka dock gärna in lördagen 21 november, jag återkommer med besked.
Som talare under höstmötet har
det föreslagits att Erland Hillby
och hans fru skulle berätta om utveckling i Kagera de senaste 30
åren samt att Alacia Benedicto,
som driver föreningen Gespars
vänner som vänder sig till lokalbefolkningen i Kagera, ska berätta
om sitt arbete.
Rehema Prick

Hårmode

Många kvinnor i Tanzania lägger ner mycket tid och pengar på sina
frisyrer. Framförallt unga kvinnor i städer och samhällen. Att fläta
håret på en vän var tidigare en väntjänst kvinnor emellan som gav
tillfälle till långa samtal. Det har de senaste 40 åren kommersialiserats
och är numera födkrok för många tusen kvinnor i otaliga ”salons”.

Traditionellt hade kvinnor kort hår och hos
flera folk var det vanligt att gifta kvinnor
var rakade. På femtio- och sextiotalet ville
gärna den eliten efterlikna västerlänningar.
Man rätade ut håret med en tjock metallkam värmd i eld. För håret ofta en omild
behandling med ojämn värme. Modernare
elvärmda kammar är skonsammare. Det
användes också mer eller mindre brutala kemikalier. Hade man ont om pengar
kunde man använda kalk, tvättmedlet Omo
och kokosnötsolja. För de som hade råd
var peruker populära.
De allra flesta hade dock håret kortklippt,
kanske några centimeter. De med lite längre hår hade ofta en handfull flätor kanske
10 centimeter långa, ofta nerfästa med
svart virktråd eller grov sytråd. En variant
var att fläta början styv så att flätorna stod
rätt ut. Stilen nedan kallades Sputnik, de
första satelliterna gjorde starkt intryck.

tunna ryggar arrangerade i mönster blev
efterfrågade.

Hårsalonger.

Enkel vardagsflätning: Lines med liten
krona kallad mlima=berg

Foto: Åke Abrahamsson

ler delvis sättas upp i knut - Abuja-stil efter namnet på Nigerias huvudstad - se bild
nedan.
Syntethår för förlängning säljs i varuhus
och i speciella affärer med ett brett sortiment som det finns gott om. Håret finns i
olika längder och färger. Tillverkare av hår
och hårvårdsmedel trycker upp planscher
med olika stilar för att stimulera försäljningen. Det finns även blandning av syn-

Ny näringsgren växer fram

Ännu på sjuttiotalet fanns inga salons. I
Dar och några större städer fanns hårfrisörskor som främst betjänade indiskor och europeiskor. En del tog in någon erkänt duktig flätare. I dag finns det salons överallt
som drivs av företagsamma kvinnor. De
flesta är mycket små i enkla skjul.
Populärt men mer tidskrävande är att fläta
många tunna ryggar, lines, i mer eller mindre komplicerade mönster. Om man hade
långt hår kunde man till festliga tillfällen
arrangera flätorna i en krona.
Att fläta håret var något man gjorde väninnor emellan. Några som kunde fläta

Syntethår

Under tvåtusentalet har syntethår blivit billigt. Från Nigeria har modet med hårförlängning spridit sig. Särskilt bland unga
kvinnor i städer och samhällen är det
mycket vanligt med ”extension” många,
tunna och långa flätor, ibland till midjan
eller ännu längre. De kan också helt el-

Flyg till Afrika?

Specialpriser om du flyger i biståndssyfte!

Drömsafari!

Välj Tanzaniaexperten Anderson’s African Adventures
andersons.se
Afrika 0140-37 50 10
africa@tranas-resebyra.se
tranas-resebyra.se
Tranås Resebyrå – trygghet och kvalitet sedan 1979
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Även småflickor i förskola vill vara fina.
Tjocka flätor lagda som ryggar med ändarna i annan färg, Abuja bandika
tet och riktigt hår liksom enbart riktigt hår
som är betydligt dyrare.
En förpackning syntethår kosta runder
10 kr, men det behövs minst tre för att det
skall bli något fint.
Peruker med riktigt hår från Brasilien
och Indien är också billigare numera, men
fortfarande dyra, 1000-3000 kr. Men det är
främst den äldre generationens väletablerade kvinnor som använder peruker, såsom
parlamentsledamöter, chefer i administrationen och rektorer. När yngre kvinnor
använder peruker är det ofta mera spektakulära varianter. När salonger i Kenya
corona-stängdes blev det stor efterfrågan
och därmed höjda priser på peruker.

Sverige

Med alltfler invandrare har det afrikanska
hårmodet spridit sig i världen. I Sverige
finns numera gott om affärer som säljer
löshår för förlängning och alla möjliga
hårvårdsmedel. Det finns även en hel del
salonger där man kan få håret flätat och
förlängt men eftersom det tar flera timmar
är det dyrt.

Numera är det väldigt kortklippt som gäller och väldigt många låter raka sig. Det
behöver man göra minst två gånger i vecka
för att vara fin, vilket gett herrfrisörerna
gott om arbete. Även hos dem finns planscher med olika klippningar att välja mellan. Ofta med namn efter kända personer
inom idrott och showbusiness.
Kenyas president Uhuru har mycket kort
hår.
Yngre män som vill sticka ut kan ha
längre hår, ofta närmast rakat på sidorna.
Det är ofta bodaboda riders, diskjockeys,
musiker, idrottsstjärnor och beachboys.

Män

Traditionellt är de unga krigarna hos masajer, kända för att lägga mycket tid på sitt
hår och sin frisyr. Numera jobbar masajerna ofta med flätning av kvinnor, gärna
i par eftersom de tunna kompakta flätorna
tar lång tid - se nedan.

Hårtyper

Det finns flera olika system för att klassificera och beskriva olika hårtyper. Det
mest kända är Andre Walker Hair Typing
System. Från nr 1 rakt hår via vågigt, lockigt till krulligt nr 4. Texturen beskrivs med
bokstäverna A tunna mjuka hårstrån till C
tjocka och hårda.
I flera dagstidningar finns det stående
spalter om hårvård. Återgång till ”Natural
look” är en ny trend som inte riktigt tar sig
i konkurrensen med ”extension”.

Håret kan vara tovigt (”ovårdat”), flätat i
massor av småflätor, eller som dreadlocks.
Män använder nästan aldrig hårförlängning eller peruker. Nyligen såg jag den i
Tanzania välkände kenyanske komikern
Eric Omondi med flätor ihopsatta till en
krona. Det ryktas om att han är född i
Tanzania.

Skägg stor trend bland män

Annars var det kortklippt som gällde. På
50- och 60-talet var det bland eliten populärt med längre, utrakat hår med bena
enligt västerländsk förebild. Ugandas tidigare president Obote nedan är ett känt
exempel.

Tidigare var det enbart bland mycket gamla
män man kunde finna skägg. Numera är det
mycket populärt, allt ifrån små mustascher
till helskägg.
Särskilt vanligt är tunna skepparkransar, på kinderna ofta bara ett smalt tunt
streck.
Lars Asker
För bidrag och granskning tack till:
Mary, Timeless Salon
Salama
Lawi och Murithi, Barberare
Imma, karin och Eva

Prov på högaktuell coronastil

Skolor har släppt restriktioner

Tidigare var endast mycket kortklipp hår
tillåtet i skolorna. Det har man tvingats
gradvis släppa på vilket gjort hårförlängning ännu populärare.
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Konstnären Bw Mdogo har både dreadlocks och skägg.

Tidningskrönikan:

Covid-19 och Mkapas död
Under maj-juli dominerar Covid-19 och expresident Mkapas plötsliga död
media. Valet blir av 28 oktober. Under två månader före valet blir det tillåtet att kampanja, det blir intressant att se om trakasserierna mot oppositionen minskar - i juni attackerades Chademas ledare Freeman Mbowe
i sitt hem i Dodoma och fick läggas in på sjukhus. Väldigt lite tyder på att
valen kommer att bli ”fria och rättvisa”. Och i Tanzania får man enligt lag
ej överklaga presidentvalet - något som föranlett Afrikanska HR-domstolen att beordra Tanzania att snarast ändra detta.
Mycket uppståndelse blev det när Chademas Tundu Lissu återkom efter
flera år i Belgien för vård, efter ett attentat som så när kostade honom livet - nu vill han bli Chadems presidentkandidat.
Oloph Hansson, Svetan-medlem och illuster företrädare till nuvarande
tidningskrönikör, har avlidid 91 år gammal.
Gräshoppor drabbar Östafrika

EAC har avsatt pengar till nödhjälp
efter de stora översvämningarna och
gräshoppsinvasionen som drabbat Kenya
och Etiopien hårt. 2/5 East African

Chadema deltar ej i parlamentet

Pga av Covid-19 har Chademas ordförande Freeman Mbowe beslutat om 14 dagars
självkarantän för parlamentsledamöterna,
under vilken de inte kommer att besöka
sina valkretsar eller delta i parlamentets
sessioner. 3/3 Citizen

Försvarsbudgeten godkänd

Parlamentet har godkänt en försvarsbudget
på 8 miljarder kr för 2020/21.
7/5 Daily News

Miljarder i minus för turismen

Turistindustrin beräknas minska med nästan 8 miljarder kr och arbetslösheten öka
med c:a 500 000 personer, på grund av Covid-19 pandemin. 8/5 Daily News

Elektrifieringen stiger till 84%

Enligt energiminister Kalemani har elektrifieringen i landet nu stigit till 84,6%, upp
från 67,8% år 2016. Antalet anslutna byar
steg till 9112, upp från 2018 år 2016. Antalet kunder i stamnätet fördubblades till
2,8 miljoner. 9/5 Daily News

Avbetalning på cashew-skulden

Staten har nu betalt ytterligare 37 miljoner
kr av skulden till cashew-odlarna, därmed
återstår 75 miljoner som kommer att
betalas ”när medel blir tillgängliga”, enligt
jordbruksminister Hasunga. 11/5 Citizen

Sänkt ränta, större mobilbetalningar

Riksbanken sänker diskontot från 7% till
5%, pga pandemin. Man sänker även kravet på bankreserver från 7% till 6%, och
råder bankerna till att öppna för omförhandling av lån till låntagare som fått svårigheter pga pandemin. Gränsen för mobila
betalningar höjs från 3 miljoner tsh till 5
miljoner tsh. 13/5 East African

Zambias gränsstängning ett problem

Zambias stängning av gränsen till Tanzania orsakar problem, även för Congo och
Zimbawe. Företagare som är beroende av
varutransport över gränserna begär därför
att berörda myndigheter snarast kommer
överens om en återöppning.
13/5 East African

14-åriga flickor vaccineras mot HPV

Föräldrar uppmanas at ta med sina 14-åriga flickor till vårdcentralen för vaccinering mot HPV-virus. Enligt myndigheterna
finns vaccin tillgängligt gratis.
14/4 Daily News

Energiminister Kalemani informerade om
att elektrifieringen går framåt

Ekonomin viktigast trots pandemi

President Magufuli sade vid ett tal i sin
hemstad Chato att ekonomin är viktigast
i kampen mot Covid-19. ”Vi har flera
virussjukdomar, t.ex. aids och mässling.
Men vi kan inte stoppa ekonomin, för då
får vi inga löner... Vi gränsar till 8 andra
länder, flera är beroende av matleveranser
från oss. Tanzania kommer därför att hålla
sina gränser öppna.” 17/5 Citizen

Huvuden rullar pga Covid-19

Kampen mot Covid-19 har lett till att presidenten bytt ut flera chefer inom hälsoministeriet. Nu har vice hälsominister Dr
Ndugulile fått gå, ersätts av Dr Godwin
Mollel. Tidigare har statssekreterare Dr
Chaula ersatts av Professor Mchembe.
Tidigare har medicinalchefen bytts ut, sedan presidenten uttryckt tvivel på resultatet av Covid-19 tester som gjordes vid det
nationella testlaboratoriet. Enligt honom
skall bland annat en papaya och en get ha
varit Covid-19 positiva. 18/5 Citizen

Turister landar i Arusha igen

Bara tre dagar efter att regeringen öppnat
för internationellt flyg igen, anlände en
grupp grekiska turister till Kilimanjaro International Airport. Inom en vecka väntas
flera internationella flighter sedan flygbo-

Presidenten beordrade ändringar inom hälsoministeriet pga missnöje med Covid-19 testningen: Godwin Mollel ersätter Faustine
Ndugulile som ansvarig minister, och ny statssekreterare blev Zainab Chaula sedan Mabula Mchembe fått gå.
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18 månader. Statsåklagaren meddelar
dock att man kommer att överklaga till
appelationsdomstolen. 23/5 East African

Tre dagars bön mot pandemin

Telefondiskussion mellan presidenterna
Uhuru och Magufuli om gränstrafiken
lag som Turkish, Emirates, Ethiopian och
KLM börjat flyga igen. 22/5 Daily News

Avtal med Kenya om gränstrafiken

Kenya och Tanzania kom överens om att
åter öppna sin gräns efter telefonsamtal
mellan presidenterna Magufuli och en
vecka av dispyter om Covid-19 rutiner.
Överenskommelsen skedde efter överläggningar mellan tjänstemän vid gränsposten
Namanga, och blev nödvändig efter att
lastbilar blivit stående i dagar under väntan på resultat av Covid-19 tester.
22/5 Citizen

Högt vattenstånd i Lake Victoria

Det höga vattenståndet i Lake Victoria pga
regnperioden har orsakat stora problem för
fiskerinäringen i de angränsande länderna.
23/5 Nation

Covid-19 statistik stoppad

Publicering av Covid-19 statistiken har
inte skett på tre veckor, trots hälsominister Mwalimus löfte att den skulle återupptas efter att det nationella hälsolaboratoriet
”renoverats”. Publiceringen stoppades sedan presidenten uttryckt tvivel på resultaten. Den sista publiceringen visade 509
infekterade och 21 döda. 23/5 Citizen

HD-utslag mot borgensskärpning

Den lagändring som regeringen vill införa
som gör borgensförfarande omöjligt i åtal
för mord, förräderi, terrorism, penningtvätt
och droghandel strider mot konstitutionen
enligt Högsta Domstolen. Regeringen
åläggs att ändra lagparagraferna inom

Under Thanksgiving-helgen har president
Magufuli uppmanat till tre dagars bön som
ett led i kampen mot pandemin. Thanksgiving sammanföll i år med slutet på Ramadan, Idd-el-Fitr, då presidenten besökte Gadaffi-moskén i Dodoma och tackade
muslimerna för deras deltagande i bönedagarna. 25/5 Daily News

Gruvsand sänds äntligen iväg

Äntligen har staten gett tillåtelse för export av de containrar med koppar/guldsand
som togs i beslag 2017. I januari slöts ett
avtal med Barrick Gold som bl.a. innebar
att företaget skall betala $300 miljoner till
Tanzania för att gottgöra för lite inbetalda
skatter och avgifter. 25/5 Citizen

Inflationen stabil

Inflationen är fortsatt låg i Tanzania och
sjönk till 3,4% i slutet av mars. Detta är
under den pronosticerad nivån på 5%, och
inflationen förväntas förbli låg under resten
av året. Pandemins effekter börjar bli synliga, exporten sjönk till $668 miljoner från
$802 miljoner i februari, mest beroende på
minskande turism. 26/5 East African

Barrick Gold gör första betalning

Barrick Gold har gjort en första avbetalning på $100 miljoner på den skuld om
$300 miljoner som man avtalat med staten.
Denna skall följas av fem årliga betalningar om $40 miljoner. 27/5 Daily News

Problem igen vid gräns mot Kenya

Två veckor efter avtalet om proceduren
för lastbilstrafiken vid gränsen har kenyanska myndigheter börjat hindra tanzaniska
lastbilar från att komma in i landet. Anledningen uppges vara att de har ogiltiga
Covid-19 certifikat – man litar inte på tanzaniska tester. Tanzania har svarat med att
blockera kenyansk lastbilstrafik.
5/6 Daily News

bl.a. ekonomisk reform och stöd till flerpartidemokratin. Han vill minska antalet
skatter och avgifter som hindrar småföretagandet. 9/6 Citizen

Chademas ledare Mbowe attackerad

Oppositionspartiet Chademas ordförande
Mbowe har attackerats vid sitt hem i Dodoma. Efter att först ha behandlats i Dodoma flögs han sedan till Dar för specialistvård. Enligt Chadema är det en politiskt
motiverad attack, men Dodomas polischef
varnar för politisering och anser att attacken var ett vanligt brott. 10/6 Citizen

Skatteinkomsterna stabila

Skatteinkomster för januari-april ökade
med 8,2% till 25 miljarder kr. Enligt finansminister Mpango var en bidragande
orsak att guldexporten fördubblats till $631
miljoner, samt att matproduktionen mer än
dubblerats. Finansministern sade vidare att
banksystemet var stabilt, och att den utländska valutareserven på $5,3 miljarder
räckte för mer än 6 månaders import samt
att bränslereserverna var tillräckliga för 40
dagars förbrukning. 12/6 Daily News

IMF ger skuldlättnad pga Covid-19
Presidentens vädjan till internationella finansiella institutioner om skuldlättnader i
pandemins tid har resulterat i $14 miljoner
från IMF som skall täcka räntor och amorteringar på IMF-lån under tiden 10 juni till
13 oktober.12/6 Daily News

Skatter från gruvor slår rekord

Den månatliga inkomsten från mineraler
blev 216 miljoner kr i april, nytt rekord.
För hela budgetåret är prognosen 1,8 miljarder kr. Enligt presidenten är upprättandet av regionala mineralbörser en bidragande orsak. 16/6 Daily News

Lastbilstrafiken via Uganda igång

Efter veckor av gräl om Covid-19 tester
har nu lastbilstrafiken mellan Tanzania och
Uganda återupptagits. Covid-19 tester enligt EACs standard är obligatoriska för förarna. 20/6 Citizen

JPM lovar betala skuld till lärare

President Magufuli lovar att betala statens
löneskuld på drygt 800 miljoner kr till lärarna senast i augusti. Presidenten gjorde
uttalandet i samband med att den tanzaniska lärarorganisationen CWT hade årsmöte. 6/6 Citizen

Lissu vill bli presidentkandidat
Trots löfte från hälsominister Mwalimu,
ingen mer Covid-19 statistik
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Tidigare parlamentsledamoten Tundu Lissu har från Belgien via sociala media meddelat att han söker Chademas nominering
till presidentkandidat. På hans agenda står

Chademas ledare Freeman Mbowe, ännu
en ur den politiska oppositionen som
attackerats

Rikspolischef Simon Sirro har inte längre
oppositionspartiets Chademas förtroende

Chadema misstror rikspolischefen

Det största oppositionspartiet Chadema
saknar förtroende för polischefen Simon
Sirro som man säger går regeringspartiets
ärenden genom att trakassera oppositionspartierna. Bidragande till misstroendet är
polischefens uttalande om ordföranden
Freeman Mbowe, som blev attackerad 10
juni. 20/6 Citizen

ACT välkomnar CUF-medlemmar

Oppositionspartiet ACT-Wazalendo har
välkomnat 21 parlamentariker som valt
att lämna CUF. Enligt ordförande Seif Hamad, f.d. ledare i CUF, siktar man nu på en
seger i parlamentsvalet för Zanzibar. Att
så många lämnar CUF beror på att partiet
splittrats efter maktstriden kring Lipumba.
21/6 Citizen

Tidningen Tanzania Daima stoppas

Tanzania Daimas tidniningslicens stoppas
fr.o.m. 23 juni. Enligt informationsminister
Kipangula sker det efter upprepade överträdelser av lagar och förordningar och mer
är 10 varningar. 23/6 Citizen

KLM och Emirates flyger igen

Flygmyndigheten meddelar att KLM börjar
flyga på Tanzania igen 30 juni, och Emirates 15 juli. Ethiopian och Qatar är redan
igång. 25/6 Citizen

Inga presidenter till begravningen

Inga presidenter från Östafrika deltog i
begravningen av Burundis tidigare president Nkurunziza, som blev internationellt
isolerad efter sitt beslut 2015 att mot konstitutionen ställa upp för en tredje period
som president. Från Tanzania deltog bl.a.
statsminister Majaliwa och f.d. presidenten
Kikwete. 27/6 East African

Oppositionspartiet ACTs ordförande Hamad, tidigare CUF, välkomnar ett tjugotal
andra medlemmar från CUF...

Malawis nya president Chakwera vann
omvalet som domstolen beordrat...

Skolorna öppnar åter för elever

Skolorna öppnades åter efter ett regeringsbeslut att det nu var säkert att delta i undervisningen. Skolstängningen varade i mer
än tre månader. 29/6 Daily News

JPM gratulerar Malawis Chakwera

President Magufuli gratulerade oppositionsledare Dr Lazarus Chakwera till vinsten i presidentvalet som fick göras om efter att Malawis högsta domstol förklarat
valet 2019 ogiltigt. Chakwera vann med
över 58% mot den sittande presidenten
Mutharika. Malawi blev det andra landet i
Afrika där domstol ogiltigförklarat valet,
efter Kenya år 2017. 1/7 Citizen

ACT deltar i parlamentsvalet

Oppositionspartiet ACTs ledare Zitto Kabwe meddelar att partiet kommer att delta
i parlamentsvalet under protest på grund
av avsaknaden av en oberoende valkommission. Zitto gjorde uttalandet under ett
besök under en rundresa i Lindi, och sade
också: CCM skall inte tro att de kan regera
för evigt. 2/7 Citizen

Inte längre ett låginkomstland

Fr.o.m. 1 juli får Tanzania av Världsbanken
Lower Middle Income status, 5 år tidigare
än regeringen planerat. Förändringen ger
ökad tillgång till den internationella kapitalmarknaden, men man mister också vissa
möjligheter till lågkostnadslån och tillgång
till regionala handelsblock. Statusen innebär att BNI per capita överstiger $1036.
4/7 East African

...och partiledaren Zitto Kabwe säger att
man ställer upp i valet under protest.

...efter att förre presidenten Mutharika
försökt fuska sig till ännu en period.

Nedstängning av Covid- mottagningar

Enligt regeringen leder det minskade antalet sjuka i Covid-19 att men gradvis stänger
ned speciella Covid-19 mottagningar. Nu
återstår 11 mottagningar av de ursprungliga 84. Enligt hälsominister Mwalimu är
man tacksam att antalet smittade gått ned
men uppmanar till fortsatt försiktighet.
5/7 Citizen

Förbättrad HIV/Aids behandling

Tanzania har gjort framsteg när det gäller
HIV/Aids behandling. Enligt en FN-rapport får 90% av de infekterade antiretroviral behandling. Antalet döda har minskat
från 52000 2010 till 27 000 år 2019.
8/7 Citizen

BNP växer med 5,7% 1:a kvartalet

Tanzanias BNP växte med 5,7% första
kvartalet, jämfört med samma period under 2019. Ekonomer påpekar dock att Covid-19 effekterna inte kan ses ännu.
9/7 Citizen

BNP-tillväxt störst i Östafrika?

Afrikanska Utvecklingsbanken AfDB sänker sin prognos för Tanzanias BNP-ökning
till 5,5%, men detta är fortfarande bäst i
Östafrika – en hel del länder får känna av
recession. Världsbankens prognos för Tanzania är bara +2,5%. 10/7 Citizen

Hussein Mwinyi presidentkandidat

Regeringspartiet CCM har nominerat Dr
Hussein Mwinyi som kandidat till presi-

Försvarsminister Hussein Mwinyi blir
CCMs kandidat som Zanzibars president.
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Makonda missar nominering

I CCMs nomineringsval för Kigamboni, en
del av Dar, inför parlamentsvalet blev Paul
Makonda utslagen av sittande ledamoten
Faustine Ndugulile, som tidigare varit del
av Magufulis regering – han fick avgå i
Magufulis utrensning i hälsoministeriet.
(Red: Makonda var kontroversiell under
sin tid som RC för Dar.) 21/7 Citizen

JPM: Landet nu Covid-fritt

Chademas Tundu Lissu hyllas vid återkomsten på väg från flygplatsen i Dar
dent för Zanzibar – han fick 80% av rösterna i nomineringsvalet. Hussein Mwinyi är
son till den tidigare unionspresidenten Ali
Hassan Mwinyi. Han är också försvarsminister i nuvarande regering.
15/7 Daily News

Slut på Makondas styre som RC

President Magufuli har utsett Aboubakar
Kunenge till ny Regional Commissioner
för Dar es Salaam regionen. Kunenge
efterträder Paul Makonda som orsakat
många tidningsrubriker under sitt styre,
bl.a. genom hårdhänt hantering av HBTQ
frågor. Makonda siktar på parlamentsvalet
i oktober. 15/7 Citizen

Tjuvjakten på elefanter minskar

Antalet elefanter dödade genom tjuvskytte
i Ruaha nationalpark har sjunkit från 30
2014/15 till 2 under 2019/20. Bland de åtgärder man vidtagit är flygspaning, patruller, samarbete med lokala samhällen samt
kampanjer. 16/7 Daily News

Rätten att överklaga val viktig

Den afrikanska HR-domstolen har beordrat Tanzania att ändra den del i konstitutionen som förbjuder alla domstolar att
inleda processer för att ifrågasätta presidentval efter det att vinnaren har utsetts.
Utslaget är ett resultat av att advokaten Jebra Kambola 2018 i en inlaga till domstolen klagat på att hans mänskliga rättigheter
beskurits av bestämmelsen.
16/7 Citizen

Presidenten har deklarerat landet Coronafritt. Staten kan mot en avgift utfärda intyg
till personer som behöver resa till länder
som kräver intyg. 21/7 East African

Valdagen bestämd

Valdagen för president- och parlamentsval
är nu bestämd till den 28 oktober av valmyndigheten NEC. Valkampanjen får äga
rum under två månader innan, start den 27
augusti. 21/7 East African

Expresident Benjamin Mkapa död

Expresident Benjamin Mkapa dog den 24
juli vid 81 års ålder och president Magufuli utlyste en 7 dagars landssorg. Mkapa
var president 1995-2005 och efterträddes
av Kikwete. Mkapa lanserade för bara tre
månader sedan sina memoarer My Life My
Purpose. 24/7 East African

Tundu Lissu hyllas vid återkomst

Tundu Lissu, Chademas vice ordförande,
har återvänt till Tanzania från Belgien där
han fått medicinsk behandling efter de
skottskador han fick vid attentatet 2017.
Vägen från flygplatsen in till partiets kontor kantades av supportrar. Han uppmanade supportrarna att inte låta sig avskräckas
av hot och trakasserier. En stor del av hans
tal var ett tack till Gud att han levde, och
ett tack för allt stöd från partiet och andra
länder. Han borde vara död – hans kropp är
full av ärr. Lissu är en möjlig presidentkandat för oppositionen. 28/7 Citizen

Magufuli har tillsatt Aboubakar Kunenge
som RC för Dar, efter Paul Makonda

Betalningsbalansen positiv

Betalningsbalansen fram till april gav ett
överskott på $897 miljoner, jämfört med
$1082 miljoner underskott motsvarande
period 2018/19. Guld och cashew-exporten var drivande. 30/7 Daily News

Mkapa reformerade ekonomin

Expresidenterna Kikwete och Mwinyi hyllar den avlidne Mkapa för att ha lagt grunden till ekonomiska reformer som förbättrat tillväxten. Han initierade landets National Development Vision 2025, då BNP per
capita skulle vara $3000. 30/7 Citizen

Alla cashew-skulder nu betalda

Enligt president Magufuli har staten nu utbetalt 3 miljarder kr för säsongen 2018/19,
och den sista utbetalningen på 75 miljoner
skedde i veckan. Därmed är cashew-sagan
slut, som började med att Magufuli beslutade att staten skulle köpa upp skörden från
bönderna då uppköparna erbjöd för dåliga
priser. 31/7 Daily News

Lissu i domstol för gamla åtal

Tre dagar efter sin ankomst till Tanzania
satt Lissu i domstolen anklagad för “seditious statements” gjorda i ett tal på Zanzibar under 2017. (red: Åtalspunkten används ofta mot oppositionen, infördes av
engelsmännen när opinionen för självständighet växte). 31/7 East African, Citizen
***

NGOs valobservatörer stoppade

Ledande MR-organisationer såsom Legal
and Human Right Centre, Constitution Forum, HR Defenders Coalition och Election
Monitoring Committee finns inte med på
NECs lista över 97 NGOs som får bli lokala valobservatörer. De strukna organisationerna har erfarenhet från tidigare val.
19/7 Citizen
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Fria och rättvisa val verkar avlägsnare än någonsin, om man får tro Gado

Worship and Healing in Iringa
A field research conducted between June 2011 and October 2013. The
author interviewed over 30 healers in Iringa Region and observed
their healing practices.
“My customers are people who haven’t
received effective treatment in hospitals.
It cannot succeed if the ancestors are not
included”, says an 89-year old healer.
For decades the Tanzanian government
has tried to promote Western medical
care. Some Christian and Muslim groups
openly oppose “traditional” healing. But
waganga (Swahili: healers) have retained
an important position in many people’s
conception of health and spirituality.
Nowadays, healers have broadened and
reinterpreted their work. Elements of
Western medicine and of Christian and
Muslim beliefs have rubbed off on their
practices. In spite of these changes, waganga are still predominantly male in
Iringa Region. Many claim that the power
to cure is passed down through the male
line in the family. One elderly man mentions another reason: “Women are equally
able. But they are afraid to take up this
profession. At home they are controlled by
their husbands.”
In contrast, spiritual leadership in the family of Chief Mkwawa has long been in
the hands of female healers. “Traditional”
midwives are almost exclusively women.

Healers, Coins and the Economy

Healers are not just consulted for health
problems. People visit them to ward off
unemployment, to protect possessions
from theft and to promote individual economic success. Protection and success can

be obtained for instance by spreading substances around the house or rubbing ointments into the skin. Another method is to
use old coins, often from the British or
German colonial periods. Worn around the
neck, fixed to divination bottles or ground
and mixed into medicines, these coins have
a protective function. Some petty traders
store their money together with a colonial
coin to attract more income. “Old coins are
the money the ancestors employed. That is
why they contain power”, a female healer
explains. Beliefs and practices about coins
are not the same but vary within Iringa Region.

Healers and the Government

In Tanzania, healers have founded several
professional associations. Some are active in Iringa Region. The aims of these associations are to train waganga in hygiene standards and ethical conduct towards
customers and communities. Moreover,
they represent healers in public and promote a positive image of the profession.
In order to be recognized, healers need
to apply for an official government licence
– at times a lengthy bureaucratic process.
Each healer has to submit a list of the treatments they offer. Waganga are also subject
to annual income tax payments. While the
government views healers as income earners, some waganga see their job more as
an obligation to help. “If someone comes
with their problems, I do not mention a

price. I offer my services and tell them to
thank me later depending on their condition”, a young man says. Others consider
their job as an enterprise and use marketing strategies to increase their earnings.

Herbal Healing and Divination

Most healers in Iringa can be assigned to
one of the following groups: herbalists or
diviners.
Herbalists make a diagnosis of their patients’ condition and prescribe a medicine.
They collect and process substances such
as roots, leaves and bark, and sell them to
their customers.
Diviners combine divination with various
therapies. They use objects such as calabashes or bottles containing liquids to enter
into a trance and talk to the ancestors. The
ancestors name the problem’s cause and
solution. The Tanzanian government has
prohibited divination in which people are
accused of causing problems, since it may
result in violent community conflicts.

Habar 3/2020 - sid 9

UlfNILSSON
Tyska Östafrika, krig och fred

Many waganga receive customers in their
ofisi (Swahili: office). There they keep substances in plastic or glass containers, cow
horns for mixing ointments, or metal bars.
Metal bars are used for stirring medicine
and at the same time are seen as objects in
which the ancestors reside.
Text: Dr. Gundula Fischer
Social Anthropologist
gundulafischer@gmx.net
Photo: Sasja van Vechgel
Photographer
www.heart4photography.com
This is a short version of Fisher’s field
study displayed at an exhibition in the
Iringa museum in the old Boma.
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I slutet av 1800-talet levde Östafrika i gränslandet till en ny tid. Tidigare hade fastlandet en gles befolkning och några mindre kuststäder med arabswahili som dominanter.
Slavar fördes med karavaner till Kilwa och Bagamoyo från inlandet, där Yaofolket
i söder levde och gjorde affärer även med slavar (nu i södra Tanzania och norra
Mocambique). Viktiga handelsförbindelser hölls med Europa, Arabvärlden, Indien,
Kina och Nordamerika. En liten ström av varor fördes till Buganda och Congo/Nyasa
och järnvägar planerades och byggdes. En annan ström av varor i Kenya gick till
Mijikenda, Kamba och kanske Kikuyu och området vid Victoriasjön. Hur vi vet det
kan vi se på de lånade swahiliorden hos användarna.
Höjdpunkten för handel med inlandet började på 1840-talet i Uganda med den första
slavhandlaren. Några år senare växte Tippu Tip och Mwenda Msiri upp, de två blivande
huvudpersonerna i exporten av slavar från bantuland.
Den brittiske biskopen på Zanzibar Steere, fick, när han kom till dit år 1860, chansen
att bli lingvist när han vaskade fram swahili ur ett antal varianter av språket hos diverse
användare och gav ut Swahili Handbook. Boken blev grunden till den moderna swahili
som utmärker fastlands-Tanzania och Zanzibar.
I detta tillstånd annekterades Östafrika av européer med våld. Den tyske akademikern Carl Peters blev efter 1885/86 den person som blev instrumentell i skapandet av
”Deutsche Ostafrika”. Tillsammans med ett par kollegor startade han sitt projekt genom
att skriva avtal med lokalbefolkningen att Tyskland får rätten till deras land mot löftet
att ge dem skydd mot eventuella fiender. Det började i någon by norr om Bagamoyo,
kanske vid Saadani game reserve, upp mot Pangani. Därefter fortsatte hans eskapader
hos lokala kungar, som var okunniga om skriftligt fastställda gränser, olikt Tyskland,
vilket just blivit en nation bestående av 30 furstendömen. Efter några få år växte ilskan
över tyskarnas uppträdande. Folk vägrade att vara slavarbetare.
Ett uppror började i den idag bortglömda staden Pangani år 1888. Två ledare var
araberna Abushiri och Bwana Heri, båda ovana att möta en fiende med moderna vapen.
Tyskarna skickade dit major Herrmann von Wissmann. Han kunde snabbt inta flera
byar. Upprorsmakarna böjde sig för tyskarna; Abushiri fördes till Pangani och hängdes
och Bwana Heri gav upp år 1890. Moderna vapen hade segrat över spjut och pilar. Nu
var den delen av landet pacificerad. Fast missnöjet med tysk administration och tyska
settlers fortsatte oavbrutet.
År 1905 startade så ett uppror strax söder om Dar es Salaam. Upproret fick det
magiska namnet majimaji. En folklig ledare, Kinjikitele, från en by vid Rufijifloden,
skapade tro på att om man kom i kontakt med vatten skulle man vara odödlig. Man
sade att ”huyo ni alama unamaji” - ett tecken på sammanhållning. Vatten var givetvis
ett hopplöst skyddsmedel. Syftet var att hitta en ny metod att bli av med tyskarna. Med
hemmagjorda vapen förlorade de mot de tyska maskingevären. Resultatet blev att rörelsen, som var tänkt som en multietnisk befrielserörelse, föll samman och man återgick
till att etniska motståndsgrupper. Det positiva med maji maji var dock att swahili blev
ett interetniskt kontaktspråk som kom att överleva och stärkas.
Det tog åratal att komma till ett normalt liv med återhämtad jordbruksmark och befolkning. På den tyska sidan blev Wissman givetvis krigshjälte. Han blev till staty och
namngav en av Dar es Salaams gator, Wissmannstrasse. Gatan blev senare i sin tur Mtaa
wa Makunganya och leder från Askarimonumentet snett in mot Mtaa wa India.
Julius Nyerere sade en gång att motståndsgrupperna växte upp på ett naturligt sätt för
att revoltera mot utländsk dominans men ”grejen är inte att skapa naturligt motstånd
utan att artikulera motståndet och att använda en ny teknik.” Det har Tanzania kanske
gjort, d v s ”not try to beat them but to join them”. Fredligt samarbete alltså med bistånd,
fast under visst motstånd, som vi vet. Det har alltså gått trögt.

Sommarvärd Anders Borg

Godwill Ambassador Hasse

Corona-pandemin har slagit hårt mot
Tanzanias turistnäring. Tanzania försöker locka turister till landet bl a genom
en video, som sprids på sociala medier
(https://youtu.be/CkTyPJfCdhi) Videon
visar en grupp om 45 turister som landat
med Ethiopian Airlines på Kilimanjaro
International Airport. Bland dem finns
Hasse Sandström från Sverige - på
Swahilidagen i Stockholm brukar han
vara konferencier. Hasse, som föddes i
Tanzania, intervjuas av representanter för
Tanzania Tourist Board.
Han berättar att han och andra turister är
väldigt glada att återkomma till Tanzania. I
Sverige är människor rädda och situationen
instängd. Han beslutade därför besöka det
mer öppna hemlandet Tanzania. Det gäller
att inte vara rädd utan tro att Tanzania är
säkert nu. Hasse ska besöka nationalparker i norra Tanzania för att se om läget är
under kontroll. Han tackade regeringen för
att låta honom vara Godwill Ambassador
för Tanzania. En grupp masaier dansar traditionellt i bakgrunden medan intervjuaren
från Tanzania Tourist Board tackar Hasse
och hoppas att hans besök skall leda till att
fler turister från Sverige och andra länder
ska förstå att attraktiva, ”unforgettable”
Tanzania är säkert.

Tidskriften
Swara

I tidskriften Swara från The East African
Wildlife Society finns ofta artiklar från
Tanzania.
Chimpanser vid Tanganyikasjön i
Gombeparken är välstuderade sedan Jane
Goodall började sina studier där 1960.
Rupi Mangat skriver om det och det fortsatta arbetet i Jane Goodall Institute.
Swara Januari-Mars 2018.
Lejonen i Serengeti börjar bli för många
och det blir alltfler människor i gränstrakterna till Nationalparken. Lejon angriper
boskap och konflikterna ökar. Nu pågår
flyttning av 36 lejon från Serengeti till
Burigi Chato parken. Det är en ganska
okänd nationalpark i nordväst gränsade
till Rwanda.
Swara April-Juni 2020

Anders Borg var finansmister 2006-2014
under alliansregeringen, Den 8 juli var han
sommarvärd i Sveriges radio och pratade
om sin tid som finansminister, finanskrisen
2008 mm. På slutet om världsekonomin,
coronakrisens ekonomiska konsekvenser
och utvecklingen i tredje världen. Bland
annat med exempel från Tanzania och Kenya med stark tillväxt, och där mobiltelefoner revolutionerat livet. Han var involverad i introduktionen av Tigo Pay i Tanzania
som på fem år har gett halva befolkningen
tillgång till digital betalningstjänst.

Sommarvärd Johan Andresen

Den norske företagaren Johan Andresen
kallas ibland Norges Wallenberg.
Den 12 juli var han sommarvärd i
Sveriges radio och inledde med att berätta
om ett föregångsprojekt för att de spektakulära gnu-vandringarna mellan Serengeti
och Masai Mara skall kunna fortsätta.
De hotas av allt fler staket som sätts upp
av köpare av masaiers land, framför allt
på Kenyasidan. I det av Andresens finansierade projektet förmår man masaierna
att istället hyra ut land med villkor att det
inte inhägnas. Nära 500 masaier hyr nu ut
sitt land till det privata Naboisho (”kom
tillsammans”) reservatet där besöksantalet
begränsas. Förutom kontanter får masierna
även tillgång till skolor, sjukvård, guideutbildningar mm som drivs av projektet.

Björn Ljungqvist död

Tanzania-vännen Björn Ljungqvist
somnade stilla in sitt hem i Stavshult i
Skåne den 21 juli 2020. Han blev 73 år.
Björn arbetade från 1977 för Tanzania
Food and Nutrition Centre. Från 1983 var
anställd av UNICEF i Uganda, Cambodia,
Tanzania och Etiopien. I Tanzania var han
först programhandläggare och senare chef
i början av 2000-talet.
Björn och hans första fru Renata ledde
ett uppskattat matseminarium vid Svetans
årsmöte 1982 (Habari 2 1982 Tema: Mat
och nutrition.)
Närmast sörjande är Björns hustru Pille
Kawawa och barnen med hans första
maka Renata. Renata avled 1995 och lämnade Björn att ensam uppfostra fyra barn.
Begravningen skedde för de närmaste i
Helsingborgs Krematoriekapell den 21
augusti.

(1998-2003). There were several reasons
for our close relationship: The special ties
at the time between Sweden and Tanzania;
Mkapa’s successful visit to Sweden in
1999; our strong engagement in leaving
the old donor-recipient oriented cooperation in favour of a more modern partnership based approach, where Sweden
and Tanzania were in the lead internationally; and the fact that my best friend in
Tanzania Walter Bgoya was very close to
Mkapa and a prominent member of his
kitchen cabinet.
I have written extensively about Mkapa
in my book ”Afrikanska möten” (unfortunately not translated to English). I mention
three examples of the close dialogue that
I used to have with the President on some
sensitive issues: Zanzibar, hiv/aids and
media and freedom of expression.
My last Christmas in Tanzania in
December 2002 my wife Berit and I were
invited by Anna and Ben Mkapa to spend
the holiday with them in Mkapa’s home
village Masasi in the south, not very far
from the border to Mozambique. We went
together with Björn Ljungqvist and his
wife Pille. They were also close friends
with Mkapa. It is a strange coincidence
that Björn Ljungqvist also died just a few
days ago. Anyway the time we spent together during that particular Christmas is
one of the high points during my diplomatic career.
I always held Benjamin Mkapa in high
regard and I think that he has been the
best President following in the footsteps
of Mwalimu Nyerere. Rest in peace our
dear friend. Our deepest condolences to
Mama Anna and the family, as well as to
Tanzania.

Benjamin Mkapa dead

Benjamin Mkapa - Tanzania’s third President (1995-2005) - is dead at an age of
almost 82 years.
I worked with him closely during my
time as Swedish Ambassador to Tanzania

Sten Rylander
Red: Mkapas memoarer presenterades
utförligt i Habari nr 2/2020
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Den koloniala statyn i Dar
och dess hädanfärd
Alla som besöker Dar es Salaam träffar för eller senare på askaristatyn mitt i rondellen i korsningen av Samora Avenue och Maktaba
Street. En skulpterad soldat, askari, till minne av de soldater som
deltog British Carrier Corps under Första Världskriget i Östafrika.
År 1927 avtäcktes statyn och soldaten står med gevär och påsatt
bajonett riktad mot hamnen i Dar es Salaam.
Vad många inte vet är vad som föregick
askari-statyn: Nämligen statyn på Herman
von Wissman, som var verksam under åren
1889-1899 i Tyska Östafrika. Han hade ett
militärt förflutet med löjtnants grad 1874.
År 1880 inledde han sin afrikanska bana
deltagande i en expedition i Angola och
Kongo, och fortsatte i Kongostatens tjänst
och genomförde expeditioner i centrala
och östra Afrika. Vid två tillfällen korsade
han den afrikanska kontinenten från västtill östkusten.
År 1889 utnämndes Wissman till kommissarie i Tyska Östafrika, DOA, med
uppgiften att slå ner ett uppror som leddes av Bushiri. Wissman formerade en
militär styrka av tyskar och afrikaner,
bl.a. legosoldater från Sudan. De lyckades raskt inta upprorsmännens huvudorter och fångade in Bushiri i Mpwapwa,
som avrättades. Wissman såg också till
att ledarna i landets norra del efter hand
underkastade sig tyskarna samt började pacificera södra delen. Det var med
bryska metoder och många avrättades.
Han adlades och utnämndes till major, men
avgick 1891 som kommissionär och fortsatte med allehanda uppdrag i Östafrika.

Guvernör

År 1891 blev Tyska Östafrika en koloni till
Tyskland från att ha varit ett intresseområde för tyska handelsbolag att etablera sig
i. Wissman hade varit med att dana denna
koloni genom sina militära operationer.
År 1895 blev Wissman Guvernör i Tyska
Östafrika, men drog sig tillbaka året därefter och flyttade med familjen till sitt gods
i Tyskland.

Staty 1909

Efter Wissmans tidiga död 1905 i Tyskland blev han aktuell för en staty. Statyn,

färdig 1909, blev en verklig symbol för
vit makt. Wissman står med en värja i sin
vänstra hand högt på en sockel och under
honom står en afrikansk soldat med kolonins flagga svept över ett liggande lejon. Wissman står ”untouchable” i en ledig
nonchalant pose.
Statyn var på den plats där dagens
Askarimonument är placerat. Wissman
har fäst blicken ut över hamnen och havet. Vilka som är herrar här behöver inte
ifrågasättas!
När de brittiska trupperna intog Dar es
Salaam 1916 tog de bort Wissmans staty
liksom statyerna av Carl Peters och Otto
von Bismarck. Ingen överraskning precis
när nya herrar skulle ta över. Britterna var
bestämda på att nu skulle kolonin vara
inom deras intressesfär. Historien om
Wissmans staty är dock inte slut ännu.

Flytt till Hamburgs universitet

Britterna hade genom Versaillesfreden
1919 och beslut i FN fått mandat att administrera f.d. Tyska Östafrika. Under deras
kontroll togs Wissmanstatyn som en trofé
till London och blev utställd i Imperial War
Museum. Där blev den kortlivad, ty tyska
regeringen förhandlade fram att den skulle
få stå i Tyskland efter krav från tyska kolonialanhängare. Tyskland hade förlorat alla
sina kolonier i Afrika genom 1:a Världskriget och det fanns grupper som ville att
Tyskland skulle återfå kolonierna.
År 1922 restes Wissmans staty framför
Hamburgs Universitet och det blev en
plats för organiserade kolonialmanifes-

tationer under Weimar-republikens och
Nazi-regimens tid. (Jag tror dock inte att
lejonet och soldaten var med nu längre vid
statyn.)
År 1961 kommer en ny vändning med
mer kritisk inställning till tysk kolonialism. Studenter i Hamburg ogillade den
glorifierade inställningen till kolonialism
och att det var en skymf mot deras afrikanska studiekamrater - afrikanska länder
började bli självständiga vid den här tiden.
Ingenting hände direkt, men studenterna
radikaliserades och i september 1967 välts
statyn ner. En symbolisk handling mot
”the ongoing exploitation of the Third
World”.
Statyn restes igen, men klarade sig bara
ett år till innan Wissman rivs ner i oktober
1968 och även blir sprayad av målarfärg.
Hamburgs Universitet insåg att det var
ingen mening att låta statyn stå kvar där,
så bronsstatyn hamnade i ett förråd vid
Hamburg Observatoriet.
Därmed inte sagt, att det tar slut där!
Vid utställningen ”German Colonialism:
Pats and Present” på Tysklands Historiska
Museum i Berlin 2016-2017 fanns statyn
på plats. Nu under ett bättre syfte!
Rivna statyer kan förmedla historien,
som vi vill uppfatta den, i ett sammanhang
på ett museum eller en utställning. Avkläd
glorifieringen!
Åke Abrahamsson
Inspirerad av pågående debatter och
aktioner mot statyer.

