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ORDFÖRANDEN

Kära SVETAN-medlemmar!
Håll ut, snart är det vår med lju-
sare tider. Vi hoppas på att Corona 
ger efter och att vi får tillbaka 
gamla Svedala. Hoppas även på 
att vi får del av vaccinet och att 
det kan gå bättre att resa utom-
lands.

Världens äldsta noshörning har 
dött. Spetsnoshörningen Fausta 
levde större delen avsitt liv i 
Ngorongoro-reservatet i norra 
Tanzania. Hon blev 56 år gammal. 
Fausta förmodades vara världens 
äldsta spetsnoshörning. Hon re-
gistrerades av en forskare redan 
år1965, då mellan tre och fyra år 
gammal. 

Lördagen den 21 november 
arrangerade Svetan ett digitalt 
höstmöte. Erland och Elisabeth 
Hillby berättade om utveckling 
i Kageraregionen, och Thomas 
Kisanga från Moshi om sina pro-
jekt. Jag får passa på att tacka alla 
för insatser och alla medlemmar 
som hade möjlighet att deltaga.

Det kommer att bli spännande 
med det nya året. Välkommen 
med dina idéer och insatser i smått 
och stort. 

Lördagen 17 april hålls vårt 
årsmöte digital på grund av de rå-
dande omständigheterna. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens föreskrif-
ter med tanke på minimering av 
risken för Covid-19 smitta. Jag 
vill passa på att bjuda in alla med-
lemmar. Mer information kommer 
att meddelas under kommande 
månader via mejl och hemsidan, 
men det går redan nu att anmäla 
sitt via svetan@svetan.org. 

Jag skulle vilja påminna alla 
som har en e-postadress och som 
inte har skickat den till Svetan, att 
ni skickar in adressen omgående 
via svetan@svetan.org.

Rehema Prick
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Thomas Kisanga 
       – digital entreprenör

Säkerhet på skolbussar
Majoriteten av Thomas kunder är kom-
mersiella transportörer, men just nu arbe-
tar han med att undersöka möjligheten att 
även erbjuda lösningar för andra typer av 
transporter - främst med fokus på säkerhet 
för passagerare.

- Jag tittar på en lösning för skolbussar 
och andra typer av transporter för barn. Det 
är som en svart liten låda som har en rad 
funktioner - GPS, CCTV, livestreaming, 
mikrofon, inspelningsmöjligheter. Detta 
för att kunna öka säkerheten för barnen.

Tanken väcktes efter att det skett en 
olycka på en av bussarna som transporterar 
elever till skolan där Thomas son går.

- Olyckan orsakades genom förarens för-
sumlighet och ett barn dog. Det hade kun-
nat förhindrats om föraren hade haft bättre 
koll på dörrarna och när eleverna kliver på 
och av bussen. Med en kamera så är det 
lätt att få klarhet i vad som hänt. 

Det har även funnits fall där barn har 
blivit avsläppta en bit från hemmet - och 
sedan inte kommit hem av olika anledning-
ar. Flera fall har rapporterats från Dar es 
Salaam och det tillsammans med olyckan 
vid skolskjutsen i Moshi gör att Thomas 
vill satsa på just säkra persontransporter.

- Den här typen av övervakning är dy-
rare, men det innebär en ökad säkerhet för 
alla inblandade. Både för de som åker med 
bussarna och de som kör. Här finns det 
möjlighet att bevisa vad som faktiskt har 
hänt - och om någon person i ansvarsposi-
tion har brustit i sitt agerande. 

Den “svarta lilla lådan” kan kopplas till 
tre olika kameror i bussen, som tillsam-
mans ger en bra bild av vad som händer i 
bussen och hur föraren agerar. Detta går att 
titta på live och kan sparas på en hårddisk. 
Hittills har han inte hört talas om någon 
som erbjuder samma lösning i Tanzania, 
vilket gör att han hoppas på att bli först på 
marknaden - i alla fall i sin region.

och stora, och det växte. I dagsläget har 
vi bland annat företag som kör för Tanga 
cement och levererar över hela landet som 
kunder. GPS-systemet använder en server-
hall i södra Sverige för att skicka informa-
tion mellan de olika enheterna. 

Många transportörer, oavsett om de är 
stora eller små, har inte möjlighet att ha 
stenkoll på hur deras fordon presterar 
inom olika områden, vilket gör att de vän-
der sig till oss för att få stöd. Genom det 
nya systemet så kunde ägarna veta hur och 
var fordonen rörde sig, om de höll hastig-
hetsbegränsningarna och om de körde på 
tider som egentligen var avsedd för vila. 
Det var något som tilltalade många trans-
portörer och fler kunder visade intresse. 
Tillströmningen av kunder gjorde att 
Thomas bland annat kunde komplettera 
med bränsleindikatorer som mätte bräns-
levolymen i tankarna, vilket vidareutveck-
lade möjligheterna för kunderna att kon-
trollera sina fordon. För många företag har 
data visat att chaufförerna använde åkeriets 
fordon för privata resor eller till och med 
egna uppdrag, utan att ha tillstånd till det - 
vilket det nu är lättare att sätt stopp för.

I dagsläget har Thomas runt 100 aktiva 
kunder, som alla främst vill återta kontrol-
len över de egna fordonen. 

- Det finns möjlighet för ägarna att be-
stämma en maxhastighet för fordonet och 
när den överskrids så går det ett larm - 
både till chauffören och ägaren. Ägaren 
kan följa fordonet och se vad som händer 
direkt i sin mobiltelefon, något som har 
gjort en enorm skillnad för många företa-
gare. Just nu arbetar jag med att vidareut-
veckla utbudet. 

Steget efter GPS-systemet har varit att 
installera mikrofoner i förarhytten, så att 
man kan ringa fordonet och lyssna till det 
som händer i förarhytten samt möjlighe-
ten att stänga av fordonet via den app som 
kommunicerar med GPS-systemet. På det 
sättet får företaget utökade kontrollmöjlig-
heter - vilket bland annat kan bidra till att 
utveckla olika typer av säkerhetspolicies. 

Thomas Kisanga hade studerat till elektri-
ker och arbetat några år när han 2003 kom 
i kontakt med Linus Dunkers, styrelsemed-
lem i SVETAN. På den tiden drev Linus 
ett Tanzania-projekt i flera olika former i 
Moshi-regionen. Stor del av fokus låg på 
IT och Thomas engagerade sig och fick 
blodad tand. Thomas och Linus blev goda 
vänner och har genom åren samarbetat 
inom en rad olika projekt, och Thomas har 
besökt Linus i Sverige vid två tillfällen.

De nya erfarenheterna gjorde att Thomas 
gick vidare från elektronikområdet till ett 
bredare IT-område. Han startade sitt före-
tag och har sedan dess erbjudit en rad olika 
tjänster inom området - från att reparera 
datorer och tillhandahålla mjukvarusup-
port till att driva tryckeriverksamhet och 
sälja kontorsmaterial. I dag är han fort-
farande återförsäljare av både mjukvaror 
och hårdvaror, samt kontorsmaterial och 
skrivare, men just nu ligger det största fo-
kuset på GPS-system som inte bara visar 
var och hur fordon rör sig, utan även kan 
ge information om vad som händer i bräns-
letankarna - och om fordonet används på 
otillbörligt sätt. 

Varför just GPS-system?
- Det började med att en stor kund, ett 
tyskt företag som arbetar med kaffeplan-
tager runt om Moshi och Arusha, men även 
i de södra delarna av landet, hade problem 
med sina fordon. Fordonen var av samma 
modell och transporterade under samma 
villkor och på samma sträckor, men hade 
trots det olika hög konsumtion av bränsle 
och däck med mera. För att kunna slå fast 
exakt hur fordonen rörde sig och på vilket 
sätt så testade vi att fästa GPS-system på 
dem. Jag fick testa mig fram lite med olika 
typer av system och hittade till slut ett som 
gav den data vi ville få fram, vilket hjälpte 
företaget att få kontroll över sina leveran-
ser och de var nöjda. De kunde kontrollera 
hur fordonen rörde sig på ett helt nytt sätt. 
Det lyckade utfallet gjorde att jag kunde 
erbjuda systemet till fler kunder, både små 

Thomas Kisanga är IT-entreprenör och driver företaget Kilicom.net 
i Moshi. Företaget har kunder över hela landet och tillhandahåller 
olika typer av IT-support samt hård- och mjukvaruprodukter. Det 
nyaste tillskottet är GPS Fleet Management Systems. På SVETANs 
höstmöte 21 november berättade han om sin verksamhet. 

Thomas Kisanga och Linus Dunkers



sid  4 - Habari 1/2021

Just nu söker Thomas leverantörer som 
kan erbjuda olika typer av lösningar som 
skulle kunna passa - och har redan fått in 
intresseanmälningar från skolor i Moshi. 
Målet är att kunna ta fram en produkt som 
tilltalar främst skolor och skolskjutsar, 
men i längden så skulle den även kunna 
användas inom ordinarie passagerartrafik, 
främst långfärdsbussar. Men ett stort pro-
blem just nu är att finansiera utvecklingen 
av produkterna för persontransportörer.

- Det är det ständiga dilemmat, ska jag 
satsa på produkter som jag vet genererar 
vinst eller ska jag lägga pengarna på ut-
veckling och research som tar tid - och har 
ett osäkert utfall. Men, jag hoppas på att 
kunna vara igång med min nya säkerhets-
satsning inom några år och på så sätt bidra 
till säkrare transporter för barn och vuxna 
i hela Tanzania.

Linus Dunkers och Emma Kreü

Avsaknaden av en sådan ambition är kan-
ske den största skillnaden mellan nu och 
då. Sedan 1980-talet har de afrikanska 
länderna tvingats in i globala regimer till-
komna med hjälp av västerländska givar-
nationer. Först rörde det sig om ekonomisk 
strukturanpassning till en nyliberal ordning 
Sedan följde krav på demokratisering. 

De afrikanska regeringarna har inte bara 
förlorat en stor andel av sin suveränitet. De 
måste också rätta in sig i det globala ledet. 
De analyser som numera görs handlar om 
hur långt Afrika kommit i detta avseende.

I detta läge är det inte konstigt att 
Afrikaintresset svalnat. Undantagen finns 
i aktivistkretsar, men även där har Afrika 
hamnat i skuggan av globala angelägen-
heter som klimatet och miljön. Det vikti-
gaste är att få afrikanerna att omfatta och 
genomföra gällande globala mål.

Detta synsätt styr också biståndet. Vi 
är övertygade om dess positiva roll, men 

samtidigt krit iska 
mot att svenska beak-
tanden i så hög grad 
får dominera. Denna 
hänsyn är naturligt-
vis delvis oundviklig 
eftersom det rör sig 
om skattebetalares 
pengar, men vad som 
händer alltmer är att 
förhållandena i mot-
tagarländerna blir en 
bisak. Den likrikt-
ning och byråkrati-
sering som ägt rum i 

biståndsvärlden har skapat en situation där 
frånvaron av gedigen kunskap och analys 
av förhållandena i afrikanska länder nu-
mera är ett huvudskäl till att biståndet inte 
uppnår resultat. Det är en viktigare orsak 
än brister i förvaltningen.

En bättre förståelse av förhållandena 
börjar med att det afrikanska samhället 
inte styrs av staten – den institution som 
givarna främst stöder. Samhället är inte 
förankrat i ekonomisk produktion utan i 
social konsumtion.

Sociala grupper och politiska partier är 
inte baserade i ekonomiska intressen som 
driver samhället framåt. I stället är ambi-
tionen att få tillgång till offentliga resurser 
för egen vinning och fördelning. Detta är 
bakgrunden till både etniska konflikter och 
korruption. Utveckling i Afrika har visat 
sig betydligt mer invecklat än vi från vår 
horisont varit beredda att acceptera.

Vi tror på Afrikas framtid, men vi måste 
vara realistiska vad gäller förutsättning-
arna. De fysiska förutsättningarna finns 
även med dagens klimatutmaningar, men 
det gäller att utgå från hållbara lokala in-
stitutionella former. Vi har all anledning att 
inför framtiden återställa siktet på Afrika.

Inge Gerremo, f.d. lantbruksråd i Rom 
och ledamot av Kungliga Skogs- och 

Lantbruksakademin
Göran Hydén, professor emeritus i 

statsvetenskap vid University of Florida 
och Afrikaforskare

Ur Omvärlden 22 dec 2020

Det hävdar i alla fall Göran Hydén och 
Inge Gerremo med lång erfarenhet av ut-
vecklingsarbete i Afrika, och efterlyser ett 
ökat fokus på regionen:

Återigen fokuserar diskussionen i me-
dia på enskilda uppblossande händelser i 
Afrika. Just nu gäller det stridigheterna i 
Etiopien. Men var finns en mer långsiktig 
analys och diskussion om den afrikanska 
utvecklingsproblematiken? 

I våra två rikstidningar Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet, har sådana lång-
siktiga och mer djuplodande perspektiv 
saknats helt under 2020 förutom två tänk-
värda understreckare i Svenska Dagbladet, 
i somras, av Per Wästberg. Afrika verkar 
ha alltmer försvunnit ur vårt sikte. Detta 
står i bjärt kontrast till situationen för sex-
tio år sedan då Afrika blev en angelägen-
het för allmänhet och politiker i Sverige. 
Afrika lyftes fram av det svenska samvetet 
som kraftfullt förkastade kolonialismen. 

En lastbil får ett GPS Fleet Managment  system installerat. Foto Thomas Kisanga

Afrika 0140-37 50 10
africa@tranas-resebyra.se  

tranas-resebyra.se

Flyg till Afrika?
Specialpriser om du flyger i biståndssyfte!

Tranås Resebyrå – trygghet och kvalitet sedan 1979

Drömsafari!
Välj Tanzaniaexperten Anderson’s African Adventures

andersons.se

Har Afrika försvunnit ur sikte?
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Mwinyi insvuren som president
I presidentvalet fick CCMs Mwinyi offici-
ellt 76% mot oppositionspartiet ACTs Ha-
mad som fick 20%. Enligt Zanzibars kon-
stitution skall Mwinyi nu bilda en koali-
tionsregering med ACT. 2/11 Citizen

Valbojkott i väntan på valkommission
Oppositionspartiet CUF kommer inte att 
delta i fler val förrän en oberoende val-
kommission har bildats. Ordförande Li-
pumba sade vidare att man kommer att 
koncentrera sig på att arbeta för en ny 
konstitution, ett arbete som inleddes un-
der president Kikwete men som avstannat 
under president Magufuli.

Lipumba avslutade med att uppmana tan-
zanier att be till Gud att de som förfuskat 
valet måtte straffas. 2/11 Citizen

Välfärdssjukdomar oroar regering
Regeringen uppmanar medicinalstyrelsen 
att lägga mer kraft på att motverka väl-
färdssjukdomar, både för att många drab-
bas och för att statens börda för sjukvården 
ökar. Sjukdomar som nämns är njursvikt, 
högt blodtryck, stroke, diabetes och blod-
propp. 8/11 Daily News

Utvisningar till Mocambique
C:a 900 flyktingar från oroligheterna i 
Capo Delgado har utvisats tillbaka till Mo-
cambique. Muslimska terrorister anknutna 
till IS härjar i Capo Delgado och har även 

gjort räder in i Tanzania. Den påtvingade 
repatrieringen sker i samarbete med Mo-
cambique. 10/11 Nation, Kenya

Uppåt i Good Governance index
Enligt senaste uppgifterna från Mo Ibra-
him Index of Good Governance har Tanza-
nia avancerat från 21:a till 19:e plats med 
53%, samtidigt som Afrikas länder ham-
nat under 50%-strecket i medel. I Östafrika 
ligger Rwanda bäst till med 60,5%, följt av 
Kenya med 58,5%. 18/11 Citizen

ACT-politiker frisläppta 
Polisen på Zanzibar har släppt ett antal 
funktionärer för ACT-Wazalendo som 
suttit häktade i två veckor i samband med 
valet. Några försvann före valet utan någon 
information från polisen, och ACT har 
vädjat om internationella påtryckningar 
för att få regeringen att släppa deras 
medlemmar. 18/11 East African

Oppositionen vill se sanktioner
Chademas Tundu Lissu och den tidigare 
ordföranden för Tanzania Law Society Fat-
ma Karume har uppmanat till ekonomiska 
sanktioner mot president Magufulis reger-
ing. De hävdar bl.a. att biståndspengar kan 
användas mot den politiska oppositionen i 
stället för att gå till utvecklingsprojekt. 

Lissu avfärdade möjligheten för en lag-
lig demokratiserng av valsystemet under 
nuvarande ”diktatoriska” regim. 
21/11 East African

Skolgång för flickor med barn?
Kvinnorättsorganisationen Equality Now 
har lämnat in en skrivelse till den afri-
kanska HR-domstolen (AfCHPR) för att 
olagligförklara Tanzanias beslut att neka 
havande flickor och nyblivna mammor ac-
cess till det ordinarie skolsystemet, efter-
som det medför ökad risk för påtvingade 
giftermål och utnyttjande av olika slag. 
23/11 Nation, Kenya

Kvinnors ställning har förbättrats
Avskaffandet av skolavgifter i primär- 
och sekundärskolor har ökat skolgången 
för både pojkar och flickor. Andelen flick-
or i sekundärskolor har ökat från 5% år 
2000 till 33% år 2019 enligt Världsban-
ken. Kvinnors tillgång till lönejobb har 
ökat, liksom andelen kvinnor i ledande 
positioner.

Regeringsåtgärder som kan nämnas är att 
kvinnors rätt att äga mark lagfästs i Village 
Land Act, och att regeringen har tagit bort 
skatten på sanitetsbindor för att underlätta 
för skolflickor. 23/11 Citizen

Lissu om möjlighet till försoning
I en intervju tillsammans med ACTs ledare 
Zitto Kabwe sade Chademas Tundu Lissu 
att en försoning med regeringen efter vad 
som hänt i samband med valet visserligen 
var möjlig men helt beror på formerna och 
motiven bakom ett sådant initiativ. 24/11 
Citizen

Hur har Covid-19 drabbat Östafrika?
Enligt en rapport från FN har Östafrikas 
arbetsmarknad drabbats värst i Afrika, med 
ungefär 38 miljoner jobb förlorade. BNP 
växer inte under 2020, med undantag för 
Sydsudan (4%), Etiopien och Tanzania 
(2%) samt Kenya (1%). 25/11 UNECA

Tidningskrönikan:
Efterdyningar från valet, ny våg av Covid-19?
Under november-januari domineras tidningarna av hur oppositionen rea-
gerar på valresultatet och åtgärder från regeringen för att återgå till ord-
ningen. Samtidigt börjar allt fler bli oroliga för en andra våg av Covid-19, 
men regeringen blundar och betonar vikten av att man fortsätter arbeta 
som vanligt - Tanzania är ju officiellt Corona-fritt.
   Chademas Tundu Lissu har för säkerhets skull rest tillbaka till Belgien, 
och tidigare parlamentsledamoten  Godbless Lema har med sin familj fått 
asyl i Kanada efter att först ha tagit sig till Kenya.
   Tanzania är i konflikt med Afrikanska HR-domstolen som man varit med 
om att etablera. Den har sitt säte i Arusha och hälften av alla fall den be-
handlat härör från Tanzania.

CCMs kandidat Mwinyi har nu tillträtt 
som Zanzibars president.

Fatuma Karume och Tundu Lissu, båda 
f.d. ordförande för Tanzania Law Society, 
uppmanar till ekonomiska sanktioner.

CUFs ledare Lipumpa bojkottar val och 
hotar med Guds straff.
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kraven på reformer av valproceduren, även 
om regeringen inte rättar sig efter domsto-
lens beslut. 1/12 Citizen

Turisminkomster de lägsta på 10 år
T.o.m. oktober 2020 inbringade turismen 
1,2 miljarder dollar, jämfört med 2,5 mil-
jarder för motsvarande period ett år tidi-
gare, p.g.a. restriktioner kring Covid-19. 
3/12 Citizen

Inget självständighetsfirande 2020
President Magufuli har ställt in firandet 
av Independence Day, liksom han gjorde 
2018. Då gick de budgeterade pengarna till 
bygget av Uhuru Hospital i Dodoma. Nu 
när bygget är nästan klart skall medlen an-
vändas för inköp av utrustning till sjukhu-
set. 4/12 Daily News

Sydkorea stöder flyktingprogram
Sydkorea har donerat $300 000 till stöd 
för flyktingprogrammet i Tanzania. FNs 
Matprogram står för inköp och distribu-
tion till 240 000 flyktingar i Kigoma-regi-
onen. 8/12 Daily News

Chademas Lema får asyl i Kanada
Den tidigare Chadema parlamentarikern 
för Arusha Godbless Lema har fått asyl i 
Kanada. Han och hans familj tog sig till 
Kenya direkt efter valet p.g.a. upplevda 
hot. 11/12 Citizen

Lissu tar emot IDUs demokratipris
Tundu Lissu, som flytt till Belgien efter 
valet, har fått ta emot IDU demokratipris 
för sin egen och Chademas räkning. Han 
dedikerade priset till Alphonce Mawazo 
och Ben Saanane, två oppositionspoliti-
ker som tidigare försvunnit, öde okänt. 
Dessa är bara några av de som försvunnit 
eller dödats under Magufulis första pre-
sidentperiod, ett antal kritiska journalister 
har också försvunnit eller flytt utomlands. 
13/12 Citizen

Handelsavtal Kenya/Storbritannien
För att slippa problem med sin viktiga 
handel efter Brexit har Kenya slutit 

Magufuli om plan för ekonomin
I presidentens första tal efter valet var eko-
nomin en viktig del: Målet för BNP är en 
tillväxt på 8%, och regeringen vill skapa 8 
miljoner jobb. Valutan skall hållas stabil, 
inflationen skall vara ensiffrig, och räntor-
na skall sänkas för att stimulera ekonomin. 
28/11 Citizen

Gata i Berlin får nytt namn
Stadsfullmäktige i Berlin har röstat för att 
ändra Wissman Straße till Lucy-Lameck 
Straße. Von Wissman var guvernör för 
Tyska Östafrika och var ansvarig för flera 
massakrer. Lucy Lameck deltog i självstän-
dighetskampen och blev Tanzanias första 
kvinnliga minister. 27/11 Citizen

Individer kan klaga hos AfCHPR
Att Tanzania officiellt förklarat att rätten 
för individer och enskilda organisationer 
att klaga hos Afrikanska HR-domstolen 
AfCHPR inte gäller i Tanzania innebär i 
praktiken inte så mycket. Så länge Tan-
zania inte har dragit sig ur domstolen helt 
kan individer och enskilda organisationer 
fortsätta klaga hävdar juridiskt sakkunni-
ga. Och hittills är Tanzania det land fått 
flest domar mot sig. Domstolen är baserad 
i Arusha. 28/11 East African

Skuldkris hotar efter Covid-19
Risken för skuldkris ökar när utländska 
transfereringar, skatteinkomster och export 
minskar i spåren av Covid-19. Exportin-
komsterna används till stor del för skuld-
betalning. För Kenya är andelen 23%, för 
Uganda 12% och för Tanzania 8%. 
30/11 East African

Opposition klagar hos HR-domstolen
ACT-Wazalendo har lämnat in en stämning 
vid AfCHPR mot hur regeringen genom-
fört valet, där Magufuli vann unionsvalet 
och Mwinyi vann på Zanzibar. Stämningen 
lämnades in 20 november, en dag innan 
Tanzania frånträdde paragrafen som ger or-
ganisationer rätt att klaga hos AfCHPR.

Oppositionen anser att ett positivt beslut 
av domstolen kommer att ge ökad tyngd åt 

handelsavtal med Storbritannien. Avtalet 
innehåller en möjlighet för andra EAC-
medlemmar att ansluta sig, fram till 2025. 
14/12 East African

ACTs parlamentledamöter insvurna
ACT-Wazalendos fyra parlamentsmed-
lemmar har svurits in, efter diskussioner 
i ledningen och enkäter bland ACTs med-
lemmar. Man beslöt till slut att delta i par-
lamentet trots sin svidande kritik av va-
let, för att väljarna trots allt skulle få se 
någon oppositionsnärvaro i parlamentet. 
16/12 Citizen

Domstol kritiserar passhantering
Appelationsdomstolen kritiserar immigra-
tionsmyndigheten för att utan anledning ha 
tagit två år på sig att utreda medborgarska-
pet för medborgarorganisationen Twawe-
zas chef Eyakuze. Eyakuzes pass togs i 
beslag i juli 2018, för att som det verkar 
hindra hans utlandsresor. 16/12 Citizen

Dödsstraff omvandlas av Magufuli
I samband med Independence Day har pre-
sident Magufuli omvandlat 256 dödsstraff 
till livstids fängelse. Det senaste dödsstraf-
fet som verkställdes skedde under presi-
dent Mwinyi år 1994. 16/12 Daily News

HR-domstolen saknar sanktioner
Afrikas HR-domstol AfCHPR arbetar på 
ett förslag till mekanism för att säkerstäl-
la att domstolens domar får effekt – man 
saknar detta i det protokoll som etablerade 
domstolen – och detta är stor svaghet tyck-
er domstolens president Sylvain Ore. Om 
AU godtar förslaget kommer det att infö-
ras. Bara 31 av 55 AU-medlemmar har ra-
tificerat protokollet som etablerar domsto-
len, som hittills behandlat 303 mål, varav 
hälften från Tanzania. 21/12 Citizen

House of Wonders har kollapsat
House of Wonders (Beit Al Ajaib) på Zan-
zibar har delvis rasat samman, och två per-
soner begravdes i rasmassorna. Huset är 
från 1883, och det var den högsta byggna-
den i Stone Town, ett av FNs World Heri-
tages. 26/12 Citizen

Guvernören för Tyska Östafrika ersätts 
av frihetskämpen Lucy Lameck när gata 
i Berlin byter namn

ACTs ordförande Seif Hamad stämmer 
regeringen i HR-domstolen för ett ojusta 
metoder under valen.

Twawezas chef Eyakuze f ick rätt  i 
appelationsdomstolen - men får han 
tillbaka passet?



Habar 1/2021- sid  7

Tasaf III fond får påfyllning
FN, EU och OPEC har kommit överens 
om att fortsätta stödja TASAF, Tanzanias 
projekt för ekonomiskt stöd till de allra fat-
tigaste. Penningtillskotten är på 630 miljo-
ner dollar. Sverige är en stor bidragsgivare. 
4/1 Daily News

Zanzibars turistinkomster mindre
Även om turistindustrin i Zanzibar åter-
hämtade sig i slutet av 2020, minskade års-
värdet med 38% till 63 miljon dollar p.g.a. 
Covid-19. 4/12 East African 

Tanzania i konflikt med HR-domstol
Tanzanias regering hävdar att AfCHPR 
inte respekterar landets juridiska system 
och suveränitet. Man kommer inte att åter-
inträda vad avser artikel 34(6), så länge 
den innebär att individer och enskilda or-
ganisationer kan stämma staten. Andra 
afrikanska stater med liknande synpunk-
ter har intagit samma ståndpunkt.

Domstolens president Sylvain Ore skall 
kontakta de missnöjda staterna för diskus-
sioner, men vidhåller att rätten för civil-
samhället att klaga hos domstolen är viktig 
om den skall fylla sitt syfte. 
6/1 East African

Kinakontrakt för SGR-projektet
Två kinesiska företag har fått kontrakt på 
del 5 av bygget på Standard Gauge Rail-
way från Mwanza till Isaka, 341 km, till 
ett pris av 1,3 miljarder dollar. Beskedet 
kom samtidigt med att den kinesiske utri-
kesministern Wang Yi var på besök i lan-
det 7/12 Citizen

Magufulis kinesiska önskelista
Under den kinesiske utrikesministerns be-
sök har Magufuli framfört många önske-
mål, som ministern lovat att föra vidare till 
president Xi.

Flera av Magufulis önskemål rör avskriv-
ning av gamla lån, bl.a. ett som togs för 
konstruktionen av TAZARA-järnvägen. 
Han bad också om hjälp för tre nya vat-
tenkraftprojekt, och ett vägprojekt om 15 
mil på Zanzibar. 9/1 Daily News

Balansen hotad i Ngorongoro
Den ömtåliga balansen mellan folk och 
djur i Ngorongoro är hotad. Ngorongoro 
Conservation Area bildades under den 
koloniala eran år 1959. I området skulle 
djurlivet och kulturen (t.ex. i form av ma-
saiernas ”way of life”) bevaras. Nu måste 
åtgärder vidtas för att rädda balansen innan 
det är för sent – antalet djur är för stort när 
området krymper p.g.a. odlingar och andra 
mänskliga aktiviteter. 29/12 Daily News

Covid-19 minskar exportvärdet
Fram till november 2020 föll årsexport-
värdet med nästan 7% till knappt 9 miljar-
der dollar, enligt Bank of Tanzania. Orsa-
ken var främst Covid-19. Traditionell ex-
port som cashew, bomull och kryddnejli-
kor ökade dock, liksom mineralexporten. 
28/12 Citizen 

Importvärdet faller också
Importen minskade av både kapital- och 
förbrukningsvaror, vilket gjorde att import-
värdet minskade med 10% till 9 miljarder 
dollar (fram till november 2020). En stor 
del av minskningen föll på drivmedel och 
fordon.  30/12 Daily News

Tåg spårade ur nära Dodoma
Ett passagerartåg har spårat ur i Kigwe, 
Bahi-Dodoma, drygt 50 mil från Dar es 
Salaam. Tre människor dog och 66 blev 
skadade av de 720 passagerarna. Tåget var 
på väg till Kigoma och de oskadda passa-
gerarna kunde fortsätta sin resa från Ma-
nyoni. 3/1 Citizen

President Nyusi på statsbesök
Mocambiques president Felipe Nyusi har 
gjort ett statsbesök i Tanzania, och mött 
president Magufuli i dennes hemstad 
Chato. Frelimo och TANU/CCM har ett 
långt samarbete som började innan själv-
ständigheten. Nu är man bl.a. intresserad 
av ökad handel. 11/1 Citizen

Samtal om terrorism med Nyusi
Enligt president Nyusi är huvudsyftet med 
besöket hos president Magufuli att dis-
kutera den islamiska terrorismen i norra 
Mocambique, och som vid några tillfällen 
har gjort intrång i Tanzania. Därför ingick 
också militära chefer i delegationen. Ter-
roristattackerna i Capo Delgado började i 
oktober 2017. I oktober 2020 gick 300 ter-
rorister in i Tanzania och attackerade byn 
Kitaya i Mtwara-regionen. Det avtal som 
då gjordes mellan länderna innebar bl.a. 
att mocambiquaner i tanzaniska fängelser 
utvisades till Mocambique för att dömas 
där. 11/1 Mocambique News Agency

Swahili i Frankrike
Tanzanias ambassadör i Frankrike har till-
sammans med tanzanier i diasporan star-
tat ett program för att lära ut swahili. Pro-
grammets syfte är också att öppna nya 
marknader och uppmuntra till interkultu-
rella aktiviteter. 16/1 Daily News

Gratulationer till Museveni för segern
President Magufuli har gratulerat president 
Museveni till valsegern som officiellt har 

Passagerartåget som spårat ur en bit bort-
om huvudstaden Dodoma.

Mocambiques president Felipe Nyusi har 
träffat Magufuli och diskuterat den Al-
Shabab-inspirerade terrorismen.

HR-domstolens president Sylvain Ore 
skulle vilja ha mer muskler.

... Magufulis önskelista till Kinas president 
Xi Jinping.

Kinesiske utrikesministern har träffat pre-
sident Magufuli och lovat framföra...
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annat vilt i Mara-Se-
rengeti reservaten. Be-
slutet togs vid ett möte 
för turistindustrin, där 
också utmaningar och 
möjliga åtgärder disku-
terades. EU hade finan-
sierat mötet och räk-
ningen av djur kommer 
att ske från luften. 
26/1 Nation, Kenya

Mobila betalningar 
mot nya höjder
Enligt regeringen görs 

300 miljoner mobila betalningar på c:a 8 
miljarder dollar varje månad, en indikation 
på den minskande kontanthandeln. Betal-
ningarna genererar inkomster till tanzanis-
ka staten på 35 miljoner dollar per månad. 
25/1 Citizen

Råd om försiktighet mot Covid-19
Ekonomiminister Mpango har uppmanat 
anställda vid finansministeriet till ökad 
försiktighet mot Covid-19, trots att landet 
officiellt är Corona-fritt. Han uppmanade 
också sina anställda att inte slappna av nu 
för att landet uppnått medelinkomst-status. 
26/1 Citizen

Mwinyi vill reformera utbildning 
President Mwinyi har beordrat en genom-
gående reform av Zanzibars utbildningsvä-
sende. Mwinyi anser att utbildningsnivån 
är helt otillräcklig för den modernisering 
av ekonomin som planeras av hans reger-
ing. 28/1 Daily News

Biskopar påminner om Covid-19
Vid ett möte för katolska biskopar utfär-
dades en uppmaning till kyrkans medlem-

angivits till 58% mot Bobi Wines 34%. Ett 
liknande budskap från President Kenyatta 
i form av en tweet drogs snabbt tillbaka då 
den fick mycket mothugg från kenyanska 
twittrare.

Musevenis seger resulterade i en rad 
anklagelser från oppositionens huvudkan-
didat Bobi Wine om valfusk, våld mot val-
observatörer och nedstängning av sociala 
medier 17/1 Citizen

Kenya i internet-toppen 
Kenya har högst internetanvänding i 
Afrika, utan konkurrens. För 2020 visar 
officiell internetstatistik att drygt 87 % av 
kenyanerna var uppkopplade, med totalt 
43 miljoner anslutningar. Covid-19 har 
ökat användningen. 22/1 Nation, Kenya

Nystart för guldindustri
Det första av tre guldraffinaderier startar 
sin verksamhet i februari. Det är baserat 
i Mwanza och är ett joint venture mellan 
Tanzania, Dubai och Singapore. Ytterliga-
re två raffinaderier, ett i Geita och ett i Do-
doma, är snart färdiga. 23/1 Daily News

Etiopiens president på statsbesök
När Etiopiens president Zewde var på be-
sök diskuterade hon säkerhet, handel, in-
vesteringar och etiopiska migranter med 
president Magufuli. Planer finns också på 
att starta swahilikurser vid etiopiska uni-
versitet. 25/1 Citizen

Magufuli benådar etiopiska migranter
President Magufuli har benådat 1789 etio-
piska migranter som fängslats för att ha 
kommit in i landet olagligt, efter mötet 
med Etiopiens president Zewde. Migran-
terna utgör en del av de många etiopier 
som på olika vägar försöker ta sig till Syd-
afrika för att jobba. 25/1 Nation, Kenya

Kenya och Tanzania skall räkna vilt
Kenya och Tanzania skall genomföra en 
gemensam räkning av noshörningar och 

mar att vidta försiktighetsåtgärder inför en 
möjlig andra våg av pandemin. Hälsomi-
nisteriet gick omedelbart ut med en upp-
maning till människor att vara lugna, om 
det blev problem skulle regeringen komma 
med instruktioner om Covid19. Man påpe-
kade vikten av att människor fortsätter att 
arbeta som vanligt! 27/1 Citizen

Zanzibar och Oman sluter hamnavtal
Zanzibar har slutit avtal med Oman om 
konstruktion av en terminalhamn. Enligt 
president Mwinyi skall en feasibility-studie 
omedelbart inledas. Mångmiljardprojektet 
blir den nya regeringens första. Zanzibars 
nuvarande Malindi-hamn kommer att en-
bart bli turisthamn. 28/1 Daily News

Import av matvaror behöver minska
Regeringen har givit jordbruksministe-
riet i uppdrag att komma med förslag för 
att minska behovet av import av produk-
ter som matolja, vete och socker, som alla 
kan framställas inom landet. Importen av 
matolja är stor och värdet uppgår till över 
200 miljoner dollar årligen. Denna onödiga 
import skadar ekonomin enligt regeringen. 
31/1 Daily News

Satirtecknaren Gado om valet i Tanzania - själv sitter han säker i Kenya.

Museveni har gratulerats till valsegern 
över Bobi Wine.

Etiopiens president Sahle-Work Zewde har 
träffat Magufuli för att diskutera de mig-
rangter som fastnat i Tanzania på sin väg 
mot Sydafrika.
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Svetans höstmöte
På grund av den pågående pandemin ge-
nomfördes Svetans höstmöte digitalt. 

Tack vare videokonferensprogrammet 
Zoom hade medlemmar runt om i landet 
möjlighet att vara med men det var tyvärr 
ganska få som tog chansen. 

Först berättade vårt lokalombud i Uppsala 
Erland Hillby och hans fru Elisabeth om 
deras arbete som missionärer i Kagera-
regionen (Bukoba) i flera omgångar. Det 
började med att Erland mötte en danskta-
lande präst från Tanzania i Uppsala 1968. 
Senaste besöket i Tanzania var i februari 
2020.

Från Moshi berättade entreprenören 
Thomas Kisanga om sitt digitala system 
för att hålla reda på och dirigera fordon 
i realtid. 

Linus Dunker var zoom-värd och höll 
ordning på de efterföljande frågorna och 
diskussionerna.

Friends ”zoomar” om valet
I god pandemi-stil ordnade Friends of 
House of Culture (kulturhuset i Dar es 
Salaam) ett möte den 30 november med 
hjälp av videomötesprogrammet Zoom för 
att diskutera valet i Tanzania.  

Nio medlemmar informerade varandra 
om vad som hänt före, under och efter va-
let. Den överväldigande segern för CCM 
och frågan om valfusk ledde till diskus-
sioner som slutade i förmodanden och 
intressanta frågetecken. Ett frågetecken 
gällde vad som skulle hända med de 19 
framträdande kvinnopolitikerna från 
Chadema som svurits in på ”Special Seats” 
av talmannen, men som sedan uteslöts av 
Chademas ledning och därmed som parti-
lösa sannolikt enligt lagen inte kunde fort-
sätta vara medlemmar av parlamentet. 

Som avslutning uppmanades alla att se 
filmen Pili på SVT-play för diskussion vid 
nästa Zoom-möte.                             Red.

Afrikanskt frihandelsavtal klart
Den 1 januari 2021 trädde det afrikanska 
frihandelsavtalet African Continental Free 
Trade Area (AfCFTA) i kraft. För första 
gången skapas nu ett frihandelsområde 
som omfattar Afrika från Tunisien i norr 
till Sydafrika i söder. Förutom Eritrea har 
alla afrikanska länder skrivit under frihan-
delsavtalet

Avtalet innebär att 90 procent av alla va-
ror kommer att kunna exporteras tullfria 
inom regionen.

Nästa steg är nu att länderna harmonise-
rar sina tull- och importregler, vilka hit-
tills varit väldigt komplicerade och skapat 
stora hinder för handeln. Enligt FN-organet 
UNCTAD var enbart 16 procent av länders 
export (2017) inom den egna regionen, 
medan motsvarande siffror för Europa var 
68 procent.

Potentialen är stor. Enligt FN:s Economic 
Commission for Africa (ECA) så kan man 
enbart i Östafrika skapa ökad välfärd för 
1,8 miljarder dollar, samtidigt som två 
miljoner nya jobb kan skapas Totalt sett 
har handeln en möjlighet att öka med upp 
till 50 procent. En förutsättning för detta 
är dock att infrastrukturen på kontinenten 
förbättras.            Omvärlden 2021-01-08

”Svenskt stöd till diktaturen” 
I tidningen Global Magazine 8 januari 
skriver Petter Bolme kritiskt om svenskt 
stöd till socialbidrag i Tanzania

”Trots valfusk och ett allt hårdare för-
tryck i Tanzania har Sida fattat beslut om 
ett jättestöd på 550 miljoner kronor direkt 
till landets regering.

Strax efter nyårshelgen kom beskedet att 
Sida beslutat om ett stöd på 550 miljoner 
kronor till Tanzania, medel som kommer 
att stödja sju miljoner fattiga kvinnor med 
”barnbidrag”. I pressmeddelandet skrev 
Sida:

– 7 miljoner extremt fattiga kvinnor, 
flickor, pojkar och män i Tanzania under 
tre till fyra år per familj kan få 90–460 kro-
nor i månaden – ungefär som ett barnbi-
drag – till mat, skolgång, boende och hjälp 
att starta mikroföretag.

Vad Sida inte nämner är att stödet ad-
ministreras av den tanzaniska staten och 
att det användes som valfläsk i president-
valkampanjen 2020, en valkampanj som 
präglades av våld och övergrepp.

Det svenska stödet ingår i programmet 
PSSN II (Poverty Social Support Network) 
och är en andra fas av ett socialbidragspro-
gram. Programmet leds av Världsbanken, 

men det är Tanzanias regering som genom 
myndigheten TASAF kontrollerar och be-
talar ut pengarna.

Birgitta Berggren har avlidit
Birgitta Berggren, 82 år, avled i höstas ef-
ter en lång tids sjukdom. Närmast anhöri-
ga är maken Anders Forsse, sönerna Knut 
och Tor samt barnbarn.

Birgitta ägnade hela sitt arbetsliv åt 
internationellt utvecklingssamarbete. 
Hon arbetade i flera länder, bland annat 
Tanzania. Efter universitetsstudier och en 
fil mag-examen i Uppsala började Birgitta 
på Sida år 1965. Där träffade hon sin bli-
vande make, Anders Forsse. De flyttade 
1974 till Arusha och därefter till Dar es 
Salaam. Där hade Birgitta ansvar för Sidas 
stöd till hälsovård och utbildning.

Vid sin återkomst till Stockholm blev hon 
sekreterare i Beredningen för Humanitärt 
Bistånd som kanaliserade Sveriges stöd 
till de olika befrielserörelserna i Afrika, 
inte minst till ANC i Sydafrika.

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-
fonden) bildades 1991 av Amnesty interna-
tional, Diakonia, Rädda Barnen, Svenska 
Röda Korset och Svenska Kyrkan. Birgitta 
blev fondens första generalsekreterare. 
Hon var också under många år styrelsele-
damot i Raoul Wallenberg-institutet.

Kommentar av Ulf Nilsson: 
När jag arbetade på Minaki Secondary 
School 1976-78 kunde jag åka in till Sida 
och dra kopior, dörren till kontoret var 
olåst då. Det var fritt att gå ut och in. Men 
så en dag kom Birgitta Berggren och frå-
gade vem jag var och tyckte att jag inte 
skulle dra gratiskopior på SIDAs kopiator. 
Hon uttryckte ogillande men förbjöd nog 
inte. Fast hon var tuff.  

Anders Forsse blev väl legendarisk för 
att med stark manlighet sitta med sin fick-
kniv och tälja under mötena? 

Senare låste Sida och ambassaden in sig 
och i och med det nya huset med finnarna 
motar man Olle i grind. Här släpps ingen 
över bron. Hyvvä.
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Jag noterar att minnesorden kommer från 
svenska händer. Jag vill också ta upp Gösta 
och den tanzaniska verklighet som han 
konfronterades emot.

Missnöje på folkhögskola
Jag minns Gösta som en tystlåten, mål-
inriktad person som arbetade för att eta-
blera folkhögskollärarutbildningen i Sve-
rige. Första gången jag överhuvud taget 
såg honom var när jag gjorde praktik på 
folkhögskollärarlinjen. Elever på Svalövs 
folkhögskola hade uttryckt missnöje över 
maten på skolan , ett typiskt exempel på 
allmänt missnöje som uttrycker sig via 
magen. Gösta satt där framme på podiet 
i samlingssalen och lyssnade till okväd-
ningsord och burop från i stort sett alla 
elever som sade sig vilja ha en revolution. 
Gösta satt som en tunn fågel och lyssnade. 
Han var tystlåten och lyssnade stilla, och 
hans fysiska apparition gav inte intrycket 
av att vi hade med en dynamisk, kraftfull 
ledare att göra. Men han skulle visa sig 
vara något annorlunda. Till slut fick sko-
lans rektor ett samtal med Gösta och revo-
lutionen inställdes.

Apelsinfylld anka på Minaki
Den andra gången vi träffades var vid Mi-
naki Secondary School i Tanzania, där jag 
arbetade som lärare 1976 - 1978. Han kom 
till bonnalandet och vi bjöd på apelsinfylld 
anka. Det var inte vanligt att SIDA-anställ-
da åkte ut på vischan på sina lediga dagar. 
Hellre badade de. 

Det var 1976, och den första entusiasmen 
bland tanzanier hade lagt sig. President 
Nyerere hade väckts av folkhögskoletan-
ken. Svenska folkhögskollärare hade för-
sökt inplantera folkhögskolans målsättning 
till utbildningsministeriet och tjänstemän 
hade tillsatts. inte på grund av kompetens 
utan mera av slumpmässiga skäl. SIDA 
hade en otroligt folkhögskolevänlig tjäns-
teman som ville väl och inte krävde mera 
än begäran om pengar. Gösta blev en s k 
vuxenutbildningsexpert, som nog hade 
väntat sig en mer betydande roll i samar-
bete med chefen för FDC och chefen för 
utbildning i stort.

Gösta och hans fru Ebba  upplevde 
starkt att få vara i tanzanisk miljö och få 
äta apelsinfylld anka med ris. Han var ju 

nykterist vilket vi inte kände till  men han 
avböjde vänligt men bestämt. Den alkohol-
dränkta fritidskulturen var inte hans modell 
fast han var ytterst tolerant mot den. Han 
noterade att hans arbetsplats inte följde 
svenska krav. Den var hierarkisk.  Hans 
närmaste chef  hade tagit luftkonditione-
ringen i beslag men Gösta nöjde sig med 
att befinna sig något lägre i hierarkin utan 
luftkonditionering. Eftersom han inte fått 
en beslutande position arbetade han med 
att söka stödja några FDCs med deras aku-
ta och långsiktiga behov av främst kapi-
talvaror. Han blev på något sätt en SIDAs 
förlängda arm så gott det nu gick.

Ministeriet ointresserat
Men han var inte nöjd med det. Han var 
dock lugn och  tålmodig. Under ankmid-
dagen började han klaga. Jobbet var inte 
som han tänkt sig. Han hade inte fått kon-
takt med chefen, för att kunna diskutera 
folkbildning och starta ett vuxenutbild-
ningsprogram. Så en dag på jobbet satt han 
och pratade med en kvinna som hade nära 
kontakt med chefen. Han hade ju inte på 
några månader fått träffa chefen. Kvinnan 
gick tydligen raka spåret till chefen och 
det dröjde inte länge förrän han var kal-
lad in till honom. De fick ett samtal på nå-
gon timme. Sen tackade chefen för sig och 
Gösta gick tillbaka till det icke luftkondi-
tionerade arbetsrummet, där nära nog allt 
var tyst och utan nämnvärd aktivitet. 

Det blev inget nytt möte och Gösta blev 
aldrig mer kallad. Efter ett år lämnade 
Gösta utbildningsministeriet och kom till 
Sverige som pensionär. 

Gösta såg inte sitt år som ett misslyckat 
år. Han hade gjort vad han skulle göra och 
fortsatte med sin idealistiska gärning att ar-

beta för folkbildning. Det s k misslyckade 
året kan närmast tyda på egenheter i den 
tanzaniska uppfattningen om folkbildning. 
Gösta hade en uppfattning och hans mot-
parter hade inte någon. 

Nyerere var visionären och han hade 
Barbro Johansson vid sin sida, och det 
fanns några ministrar som följde honom. 
Dock fanns i ministeriet några som inte 
delade Nyereres idéer. De mer eller min-
dre motarbetade hans visioner. Bland an-
nat ville Nyerere att swahili skulle bli obli-
gatorisk i skolväsendet. Det kom inte att 
hända utan engelska används fortfarande. 
Idag är engelska språket inom FDCs (Folk 
Development Colleges) ett ämne, och 
många elever drömmer om att bli engelsk-
talande. När det gäller folkbildningstan-
ken var den ett främmande koncept under 
introduktionen av svensk folkbildning. 
Personal utan tidigare vuxenutbildningser-
farenhet placerades på FDC-sekretariatet 
vilket andra på ministeriet hånfullt kallade 
FDC-kontoret. 

52 FDC var för många 
Gösta hade dock sina idéer som han 
ville torgföra. Men ingen på ministeriet 
lyssnade. När jag några år senare började 
arbeta på ministeriet kunde han dock säga 
till mig: Att utveckla 52 FDCs är inte en 
lysande idé. Man borde satsa på  ett mindre 

En rådgivares dilemma 
Ulf Nilsson läste om Gösta Vestlund i föregående Habari vilket 
ledde till några reflektioner om de svårigheter biståndsarbetare och 
rådgivare ofta har att kämpa med. Ulf och Gösta arbetade båda 
med uppbyggnaden av folkhögskoleväsendet men från helt olika 
positioner.

Gösta Vestlund, folkbildare och bistånds-
rådgivare.

Foto från Karibus facebook-sida.
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antal skolor, som kan bli modellskolor för 
andra. Under mina år där genomfördes 
inte det. Det är möjligt att när man nu 
satsar på upprustning av några skolor med 
varierande målsättningar kan det bli så att 
dessa skolor kan bli modeller åt övriga 
FDCs även om folkbildningsmålet inte 
längre är aktuellt.

Karibu-föreningen bildas
Gösta släppte inte taget om folkbildning 
och FDCs i Tanzania. Han ville att ett sam-
arbete mellan folkhögskolor i Sverige och 
FDCs i Tanzania skulle etableras och det 
var något utanför mitt arbete som planerare 
och administratör. Jag var i varje fall med 
om att bilda en lokalavdelning av fören-
ingen Karibu. 

Gösta var instrumentell fast vi jobbade 
från olika håll, och han var mycket envis 
och jobbade i det inte sedda. Han ville 
uppnå resultat och om inte den ena vägen 
funkade så prövade han en annan väg. Han 
var nog inte nöjd med det som uträttades 
av mig. Kanske var orsaken till det ett möte 
som jag var med om hos SIDA där han och 
jag deltog och där jag talat om att våra mål 
och planer inte genomförs som det är tänkt. 
Gösta sa då: ”Ja kanske kärleken är blind”. 
Jag svarade då: ”Ja, och den är i varje fall 
inte besvarad.” Det hade varit lätt att ge 
upp, men Gösta visade den egenskap som 
är så sällsynt. Envisheten. Han bestämde 
sig troligen för en annan väg.

Vid ett studiebesök/korttidsutbildning i 
Linköping med Johan Norbeck som jag be-
drev, besökte Gösta oss. Han hade just va-
rit hos SIDA och träffat mig och hört min 
kommentar om bildandet av Karibu. Han 
sökte då ett personligt möte med Johan. 
Efteråt tog Johan upp Karibu-tanken med 
mig och jag förstod ju att Gösta hade ta-
lat med Johan om Karibu, vilket var ett 
mycket perifert ämne för honom. Så jag 
blev också involverad, och Karibus stadgar 
kom till i en okonventionell form med mig 
som ”moderator”.

Gösta var en oerhört välvillig person med 
humor och tolerans och det han arbetade 
för kom folkbildningssverige att tacka ho-
nom för. Jag själv tackar honom för att jag 
har fått en lärarutbildning, att ha mött en 
person som ägnat hela sin tid för en god 
sak och gav mig styrka att arbeta vidare 
med vuxenutbildning i Tanzania. Han såg 
svagheterna men han arbetade ändå för 
den goda saken – att ge lågt utbildade 
människor möjlighet att utvecklas och bli 
vuxna. Kärleken var både blind och nästan 
obesvarad fast med sin vänlighet och med 
huvudet på sned var Gösta den som alltid 
hade goda råd och idéer, och fick oss att 
tänka till och efter. 

Ulf Nilsson 

UlfNILSSON
Hur Mfumbiro blev brittiskt – 
en tysk gest?
Namnet Virunga väcker känslor hos naturälskare världen över. Namnet Virunga är en 
brittisk version av det rwandiska ibirunga/vulkaner. Bergsmassivet består av minst 
åtta vulkaner och sträcker sig från Congo i SV till Rwanda och Uganda i NO. Den 
högsta vulkanen är Karisimbi (4900 m), den äldsta är Sabinyo (3600 m), som ligger 
i treriksröset mellan de tre länderna. Hur kan de vara så älskade? Jo, de är de hotade 
bergsgorillornas hem!

Två kända ”upptäckare”, J H Speke (1861) och H M Stanley (1876), rapporterade om 
de upptäckta vulkanerna och väckte britternas intresse. Tyskland hade som land just 
bildats (1871) och deras kunskaper om omvärlden var liten. ”Alla” övriga visste dock 
att bergen fanns men inte exakt var.

I gränsavtalet år 1886 mellan Tyskland och Storbritannien/Uganda överenskoms att 
om bergen, som finns på cirka 1°S och 3°O, skall visa sig ligga söder om nämnda 
parallell ”skall gränsen ändras norrut så att Storbritannien erhåller området” = i kolo-
nin Uganda. I Tyskland förstod man inte varför britterna hade ett sådant intresse för 
”nowhere”. Redan innan avtal skrevs såg britterna nämligen möjligheter att etablera 
hälsohem och sanatorier där. De hade fått veta från Stanley att möjligheterna fanns. 
Tysken Franz Stuhlmann fastställde sedan bergens position år 1891.

Virungamassivet blockerar flöden i Bonde la Ufa/Rift Valley strax norr om Lake Kivu. 
Bonde la Ufa går som ett dike från Etiopien genom Östafrika söderut till Mocambique 
och det är den västra delen av klyftan som innehåller Virungavulkanerna. Massivet 
låter vatten rinna norrut mot Lake Edward och Nilen och söderut mot Lake Kivu vi-
dare mot Lake Tanganyika och Congo Basin med floderna Rusisi och Lukuga f v b till 
Congo-floden. Lavaområden i norr omger bergen. Vulkanen Sabinyo är treriksrösets 
vulkan och det är i bergsområdet kring Muhavuru (4500 m.ö.h.), som namnet Mfumbiro 
uppkommit, några små bergstoppar, som liknar eldstadshyddor/mifumbiro, som vi med 
afrikansk fantasi förstår. Det är alltså inget stort berg utan ett bergsområde. 

Många har trott att Storbritannien fick Mfumbiro som kompensation för att Tyskland 
fått Kilimanjaro så billigt i tidigare avtal. Det går emellertid inte att hitta någon sådan 
förklaring. Britterna gav och tog och försökte se helheter när man skrev avtal. Den 
notoriske Ewart Grogan, han som ”gick” från Kap till Kairo som 25-åring och blev 
förfärlig och heroisk kolonialist i Kenya, (vilket jag skrivit om i min bok), skrev år 1900 
att ”Mount Mfumbiro kommer att bli ihågkommet för att vi övertagit det som ersätt-
ning för Kilimanjaro, vilket vi gav dem på vårt sedvanliga och generösa sätt i ett avtal 
mellan tyskar och britter”. Det är kanske en god historia som korrigerar myten om hur 
Kilimanjaro blev tyskt? De hade ju kommit överens, utan att fråga lokalbefolkningen, 
om att dra en gräns från Indiska Oceanen till Victoriasjön och Uganda. 

Gränslinjen mellan Kenya och Tanganyika drogs från Vanga norr om Tanga ca 290° 
rakt åt nordväst och nådde Parebergen, och Lake Jipe. Då svängde gränsen norrut via 
Taveta och Lake Chala, drogs runt Kilimanjaro och söder om Oloitokitok i Kenya och 
så vidare i 295° åt nordväst till Victoriasjön. Utan att fråga wadigo-folket eller masa-
jerna! Kanske var det komplicerat att dra en linje genom Kilimanjaroområdet så att 
man valde att runda berget? Ingen vet. britterna släppte tyskarnas krav på berget, det 
fanns diplomati och att ge och ta, och avtalet skapade myten att drottning Victoria gav 
Kilimanjaro som födelsedagstårta till den nära släktingen kejsar Wilhelm i Tyskland. 
Myten är inte sann och inget argument syns i något arkiv. Många britter upprördes men 
då var det för sent att ändra. Kanske Ewart Grogans version om britters generositet och 
ädelmod mot sina tyska vänner ändå är sann? Vår fantasi ger svaret.

                                                *******************                 

Ett swahili-ordspråk       
Jogoo la shamba haliwiki mjini
En tupp från landet gal inte i stan.



Orört land 
Paul Julien var belgisk upptäcktsresande, 
utbildad som kemist men med stort in-
tresse för antropologi. Mellan 1926 och 
1952 ledde han flera expeditioner i ”mör-
kaste Afrika” Han verkade huvudsakligen 
i Västafrika men tillbringade även ett par 
år i Tanganyika i Massajland och på Kili-
manjaro. Han reste, dvs vanligen gick, och 
bodde under enkla förhållanden, oftast 
som ensam europé. Han är främst känd 
för blodundersökningar och forskning på 
sömnsjuka men var även en pionjär när det 
gäller pygméer.

Tsetseflugor överför en parasit som orsa-
kar sömnsjuka till människor efter att ha 
sugit blod från något smittat djur. Det är 
en märklig fluga. Den föder levande ungar, 
dvs larver som snabbt gräver ner sig i jor-
den och förpuppas. 

Tsetseflugan känns lätt igen  på sin vassa 
sugsnabel som sticker rakt ut och på att 
vingarna i vila täcker över varandra och 
inte som på andra flugor bildar ett V. De 
är envisa och biter ofta på ryggen, även 
genom tunnare tyg. De är väldigt loka-
la, håller till i buskage nära marken och 
ger sig ogärna ut i solen på öppen mark. 
Kolonialmakterna lade ner mycket energi 
på att bekämpa dem genom att röja gator 
i bushen. 

I tidigare skildringar från Tanganyika 
talas det ofta om tsetsekontroller bl a på 
”The Great North Road” mellan Arusha 
och Babati. Under frigörelsetiden i Afrika 
på 60-talet stannade arbetet av och man 
fick flera stora utbrott av sömnsjuka. 

I det första stadiet är sjukdomen lätt att 
bota men människor söker oftast vård 

först i andra stadiet när man har tydligare 
symtom som förvirring, dålig koordina-
tion, domningar och sömnsvårigheter. I 
tredje stadiet när centrala nervsystemet 
blivit allvarligt skadat, c:a ett år efter man 
smittats, blir man apatisk och dör om man 
inte får omfattande behandling med dyra 
läkemedel.

Julien skrev flera reseskildringar som 
översattes till många språk.. Hans Orört 
land innehåller tre kapitel om hans be-
stigning av Kilimanjaro 1939. Inflikat är 
iakttagelser om Chagga-folket och natu-
ren. Han är bekymrad över deras vattenför-
sörjning som kommer från regnskogen på 
Kilimanjaro, som alltmer avverkas. Bara 
en mycket liten del av vattnet i bäckar och 
bevattningskanaler kommer från smältande 
snö och is.

 Övriga fem kapitel är från olika delar 
av Väst- och Centralafrika. Hans kapitel 
Hjulångaren Mariette om en flodfärd med 
en skrotfärdig båt under befäl av en för-
supen, hatisk fransk kapten för tankarna 
till Joseph Conrads klassiska Mörkrets 
hjärta. 

De två avslutande kapitlen om termiter 
och vandringsmyror är mycket intres-
santa.

För att vara vetenskapsman använder han 
ett väldigt blomrikt utbroderat språk vilket 
för mig är lite irriterande liksom hans brist 
på årtal. Han lyckades under svåra förhål-
landen ta förvånansvärt bra foton. 

Lars Asker
Orört land: Minnen från tio års blodun-

dersökningar i Ekvatorialafrika.  
Natur och kultur, Stockholm 1950

Mzee Ali
Jag har läst boken Mzee Ali, av Bror Mac-
Donell, som jag beställde från Adlibris. 
Den handlar om en före detta slavhand-
lare, som tog värvning i tyskarnas Schuz-
truppe och sedan blev guide för arbeten 
och safaris under Tanganyika-tiden. 

Uppvuxen i en handlarfamilj i Tabora 
leder han en slavhandelskaravan mot 
Tanganyikasjön. Senare när tyskarna 
har tagit kommandot ingår han i deras 
Schutztruppe och deltar vid rekognosering 
för och bygget av den centrala järnvägen 
till Kigoma. 

Dessa två delar av slavhandel och tysk 
kolonisation är intressantast att läsa. De 
umbäranden och svårigheter som utspe-
las längs vandringar och i byar beskrivs 
utförligt.  Delen om 1:a världskriget var 
inte lika intressant och väl beskriven. En 
del felaktigheter finns också om kapitula-
tionen i Zambia/Nord Rhodesia, om det 
nu beror på minnesluckor eller felskriv-
ningar.

Boken bygger på vad Ali berättade för 
MacDonell under slutet av 40-talet om 
sitt liv. MacDonell antecknade och senare, 
1963 i Harare, samlade han ihop det an-
tecknade till en längre sammanhängande 
skrift. Tio år senare skrivs det ner på en 
skrivmaskin. 

Publiceringen sker först efter MacDonells 
död när en son visar texten för en vän, som 
tycker att den borde publiceras.  Kerrin 
Cooks går igenom manuskriptet och 2006 
utges det som bok. Autenciteten kan kan-
ske ifrågasättas.

                                Åke Abrahamsson


