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1/11 Ungdom, Karagwe, ELCT mm

ORDFÖRANDEN

Hoppas jul och nyårshelgerna 
har gått bra.

Den 11 mars år 2020 klas-
sades Covid-19 som en pan-
demi av WHO. Sedan dess har 
Corona-pandemin hållit världen 
i sitt grepp i över ett och halv år. 
Senaste variant kallas Omikron 
som sprider sig snabbt och har 
potential att påverka alla delar av 
vårt samhälle.

Independence Day den 4 de-
cember i år har Tanzania varit 
självständigt i 60 år. Det firan-
des även i Stockholm, där alla 
tanzanier också kunde välkomna 
Grace Olotu, Tanzanias nya am-
bassadör för Norden, Baltikum 
och Ukraina. Ambassadören var 
hedersgäst och från Svetan var 
Eva och Sten Löfgren på plats.   

Först på 1900-talet inleddes 
den frihetskamp som ledde till 
självständighet för Tanganyika. 
Tanzania är kanske världens älds-
ta bebodda land och hade tidigt en 
rik blandning av folkgrupper, som 
genom historien lärde sig leva i 
sämja och samarbete. 

Tanzania är en union mellan 
ögruppen Zanzibar och fastlandet. 
Allt sedan självständigheten 1961 
har Tanzania och Sverige har haft 
ett omfattande utvecklingssamar-
bete. 

På Svetans höstmöte den 20 
november berättade Thomas 
Kisanga från Moshi lite om hur 
situation är i Tanzania med den 
nya kvinnlig Presidenten Samia 
Suluhu Hassan. Det är en positiv 
utveckling för landet.

Alla medlemmar är välkomna 
med era idéer och insatser i smått 
och stort. Detta är mycket viktigt 
för föreningens framtid.

Bästa hälsningar
                           Rehema Prick
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Pensionärer som jobbar

parens och ansvarsutkrävande som ett 
medel att göra afrikanska staters ekono-
mier mer konkurrenskraftiga i den globala 
ekonomin, NGOs roll i att öka insyn och 
rapportering om användning av skatteme-
del, digital (krypto) valuta, IT-verktyg för 
att öka transparens.

Konferensen resulterade bland annat i 
resolutioner och två halvtimmesprogram 
i tanzanisk TV. ITV sände flera intervju-
er med föreläsare och deltagare. Bland 
annat intervjuades Carl Åke Gerdén, 
som tidigare arbetat för den tanzaniska 
Riksrevisionen.

                                                         Red
***

NGO, Non-Governmental Organisation, 
heter numera AZAKI på swahili.

AZAKI är acronym för Asasi Za Kiraia, 
medborgarinstitution på svenska.

Ordet asasi har samma arabiska ursprung 
som taasisi (institution/institute of lear-
ning/research/finance etc). kuasisi bety-
der att grunda/ starta en institution/rörelse/
ideologi m.m., och vidare får vi muasisi/
mwasisi och waasisi för grundare.

                     Maalim Abdulaziz Lodhi

nistration. Ett exempel är en handledning 
(skriven i samarbete med Tanzanias skatte-
verk) för att underlätta för NGOs att sköta 
sina skatteinbetalningar korrekt. Nyligen 
lanserades en lärobok, skriven av Utouh 
med assistans från anställda vid den tan-
zaniska rikrevisionen, Principles of Public 
Sector Auditing. Bakom publiceringen av 
boken ligger att det hittills funnits ytterst 
få böcker som lättläst förklarar vad statlig 
revision innebär. Målgruppen för boken är 
högre läroinstitutioner och de tjänstemän- 
och kvinnor i statlig och kommunal för-
valtning som hanterar skattemedel.

ITAC-konferens i Arusha
För att ytterligare få genomslag för sina 
ambitioner anordnar WIPA lokala och in-
ternationella konferenser. Ett exempel är 
den första ITAC-konferensen som hölls 
den 18 – 19 november 2021 i Arusha. 
ITAC står för ”International Transparency 
and Accountability Conference”. Omkring 
200 deltagare lyssnade till och frågade ut 
föreläsare från Tanzania, Sydafrika och 
Kenya samt diskuterade i ”break-away 
groups”. En uppmärksammad föredrags-
hållare var Professor Patrick Lumumba 
från Kenya, som talade om afrikanska sta-
ters respons till pandemin Covid-19. Mötet 
öppnades av en representant för den tan-
zaniska finansministern och avslutades av 
den tanzaniska ministern för mineraler. 

Bland de ämnen som avhandlades var: 
Den interna revisionens oberoende, trans-

Efter att riksrevisorn (Controller and Au-
ditor General) Ludovick Utouh och che-
fen för Tanzania Petroleum Development 
Cooperation (TPDC) Yona Killagane gick 
i pension bildade de WIPA 2015/16 i syfte 
att öka transparens och ansvarsutkrävande 
samt minska maktmissbruk och korruption 
inom offentlig sektor. I Mission Statement 
för WIPA står: ”To develop into a think 
tank that provides value added services 
in fostering accountability and good go-
vernance in the country”. WIPA har fått 
bidrag från organisationer inom och utom 
Tanzania för att finansiera sin ambitiösa 
verksamhet.

Lättlästa sammanfattningar
Årligen ger WIPA ut lättlästa sammanfatt-
ningar på swahili av den tanzaniska riks-
revisionens rapporter (vilka som regel av-
slöjar många fall av finansiell och adminis-
trativ vanskötsel på både central och lokal 
nivå samt i de statliga företagen). Bland 
annat lyfter man fram hur många av Riks-
revisionens rekommendationer faktiskt ge-
nomförts. 

Seminarier
WIPA håller frekventa presskonferenser 
och seminarier om dessa rapporter, som 
flitigt används av massmedia för artiklar 
och TV-program. WIPAs verkställande se-
kreterare Utouh tillfrågas ofta av massme-
dia för kommentarer till aktuella händelser 
i finansiella och administrativa frågor. 

CASFAR
En annan årlig rapport från WIPA är en 
analys och bedömning av hur väl den tan-
zaniska staten skött sin finansiella hus-
hållning och bidragen i detta syfte från 
icke-statliga aktörer- ”Country’s Annual 
State of Financial Accountability Report 
(CASFAR)”. Bland annat bedöms i den-
na rapport genomförandet av statsbudge-
ten. I rapporten för budgetåret 2019/20 ger 
WIPA den tanzaniska staten betyget C+, 
vilket motsvarar 50%. WIPA avslutar rap-
porten med att ge ett antal rekommenda-
tioner för hur staten och icke-statliga ak-
törer kan höja detta relativt låga betyg i 
framtiden.

Bokutgivning
WIPA har också gett ut ett antal böcker 
i syfte att höja ribban i finansiell admi-

”Retired but not tired”. Det sägs bland annat om initiativtagarna 
till en uppmärksammad NGO i Tanzania, organisationen WAJIBU 
– Institute of Public Accountability (WIPA). 

Bild från presentationen av läroboken Principles of Public Sector Auditing
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Africa. It is among the 10 most widely 
spoken languages in the world, with more 
than 200 million speakers. 

3. It is one of the lingua franca in many 
countries within East, Central and Southern 
Africa as well as in the Middle East. It is 
also taught across major universities and 
colleges globally. 

4. Kiswahili language is one of the of-
ficial languages of the African Union 
(AU), Southern African Development 
Community (SADC) and East African 
Community (EAC). It is therefore, an 
indispensable tool in achievement of the 
Sustainable Development Goals 2030 
and in facilitating regional integration 
particularly in the implementation of the 
African Continental Free Trade Agreement 
(ACFTA).

5. In the 1950s the United Nations es-
tablished the Kiswahili language unit of 
United Nations Radio, and today Kiswahili 
is the only African language within the 
Directorate of the Global Communications 
at the United Nations. 

6. Multilingualism, which is a core value 
of the United Nations, is an essential fac-
tor in harmonious communication between 
peoples, as it promotes unity in diversity 
and international understanding, tolerance 
and dialogue. The United Nations General 
Assembly, through its resolution 71/328 of 
11 September 2017, on multilingualism, 
welcomed implementation of a day dedi-
cated to each of its official languages in or-
der to inform and raise awareness of their 
history, culture and use, and encouraged 
the Secretary-General and institutions such 
as UNESCO to consider extending this 
important initiative to other non-official 
languages spoken throughout the world. 

7. Linguistic diversity and multilingual-
lism are domains of strategic importance 
that UNESCO, promotes in all fields of its 
mandate, through an interdisciplinary ap-
proach involving all programme sectors. 
There is a growing awareness that langu-
ages play a vital role in development, not 
only in ensuring cultural diversity and in-
tercultural dialogue, but also in attaining 
quality education for all and strengthening 
cooperation, in building inclusive know-
ledge societies, in preserving cultural he-
ritage.

8. The 39th SADC Summit of Heads 
of State and Government held in Dar 
es Salaam, in August 2019, approved 
Kiswahili as the fourth SADC official wor-

king language, in recognition of its con-
tribution in peace-building and liberation 
struggles of Southern Africa and Africa in 
general. 

9. It is proposed that 7 July, which was 
the day in 1954 that Tanganyika African 
National Union (TANU) under the late 
Julius Nyerere, First President of Tanzania, 
adopted Kiswahili as a unifying langu-
age for the independence struggle, to be 
proclaimed a World Kiswahili Language 
Day. 

In addition, on 7 July 2000, the East 
African Community (EAC) was re-esta-
blished to rekindle the spirit of cooperation 
and integration among the East African 
people of the United Republic of Tanzania, 
Kenya and Uganda where Kiswahili langu-
age is widely spoken. Rwanda, Burundi 
and South Sudan later joined the EAC and 
are now members.

Appreciating the 39th Ordinary Summit of 
Southern African Development Community 
(SADC) held in Dar es Salaam,  in August 
2019 for recognizing the Kiswahili 
language’s contribution in peace building 
and in the liberation struggle of Southern 
Africa and Africa in general, and noting the 
need to promote multilingualism as a core 
value of the United Nations and an essen-
tial factor in harmonious communication 
between peoples, which promotes unity in 
diversity and international understanding, 
tolerance and dialogue, UNESCO decides 
to proclaim 7 July of each year as World 
Kiswahili Language Day. 

***
UN International Language Days

Arabic December 18 
Chinese April 20   
English April 23     
French March 20 
Portuguese May 5
Russian June 6
Spanish April 23
Swahili July 7
Mother Tongue Day, February 21.
Day of Sign Languages, September 23.
Year of Indigenous Languages, 2019.

Compiled and edited from Africa 
Renewal, UNESCO and Wikipedia.

                                                   Red

July 7th or SabaSaba was for many years 
celebrated in grand style in Tanzania but is 
nowadays mostly known for the Internatio-
nal Trade Fair in Dar es Salaam.

The announcement was made by the UN 
Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization (UNESCO) on 23 Nov. during its 
41st Member States’ session held in Pa-
ris. 

This makes Swahili the first African lang-
uage to be feted by the UN. With its ori-
gin in East Africa, Swahili speakers spread 
over more than 14 countries: Tanzania, 
Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, the 
Democratic Republic of the Congo (DRC), 
South Sudan, Somalia, Mozambique, 
Malawi, Zambia, Comoros, and as far 
as Oman and Yemen in the Middle East. 
Southern African countries such as South 
Africa and Botswana have introduced it 
in schools, while Namibia and others are 
considering doing so.

Soon after UNESCO made the announ-
cement, many Swahili speakers, language 
experts, universities and other learning in-
stitutions took to social media to celebrate 
the move, while media houses in Africa 
gave it extensive coverage.

 “We received the news of UNESCO 
designating 7 July as Swahili Language 
Day with great joy. We consider this 
as Tanzania’s gift to the world,” said 
Professor Kennedy Gastorn, Tanzanian’s 
Permanent Representative to the UN head-
quarters in New York, in an interview with 
UN News – Kiswahili.

The UNESCO proposal
1. Language is not merely a tool for com-
munication, but the bearer of a whole nex-
us of cultural expressions and conveys 
identity, values and visions of the world. It 
is a vessel which contains cultural diversi-
ty and the dialogue among civilizations. It 
is a bridge that enables closer relations bet-
ween societies, a richer diversity of forms 
of expression and interaction, and the ex-
change of support and empowerment.

2. Kiswahili is one of the most widely 
used languages of the African family, and 
the most widely spoken in sub-Saharan 

World Swahili Day 7th July
Swahili speakers have welcomed the news that the United Nations has de-
signated the 7th July as the World Kiswahili language Day 
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Vattenbrist i delar av landet
I oktober var vattenförsörjningen i Dar 
opålitlig. Vattenbolaget har informerat 
om att vattenflödet i Ruvu minskat, vilket 
inneburit att vattenproduktionen har mins-
kat från 520 till 460 miljoner liter per dag. 
Enligt meteorologerna råder vattenbrist 
även i flera andra landsdelar beroende på 
en utdragen torrperiod. 31/10 Citizen

Tillgången på mat förbättrad
Enligt Global Food Security Index (The 
Economist), förbättrades mattillgången i 
Tanzania från 2020 till 2021. Från nummer 
96 av 113 länder (efter Kenya och Rwan-
da) gick man upp till plats 86,delvis bero-
ende på att Tanzania inte stängt ned under 
pandemin. 2/11 Daily News

MR-kommissionen kritisk
Kommissionen för mänskliga rättigheter 
har uppmanat Tanzania att åter tillåta pri-
vatpersoner och organisationer att anmä-
la fall till den Afrikanska MR-domstolen, 
baserad i Arusha. Uppmaningen skedde i 
samband med en konferens i Dar där olika 
afrikanska länder diskuterat hur MR-dom-
stolens domar skall implementeras. 
2/11 Daily News

Domar i MR-domstol hörsammas
I samband med konferensen i Dar om MR-
domstolen klargjordes att Tanzania kom-

mer att rätta sig efter de domar som avkun-
nas. Beslutet att inte längre tillåta privat-
personer och CSOs att klaga hos domsto-
len påverkar inte fall som tidigare hamnat 
i domstolen. 

I vissa fall har man redan åtgärdat brister 
som påtalats av domstolen. Ett exempel 
är att alla åtalade personer nu har rätt till 
kostnadsfri advokathjälp, tidigare gällde 
detta bara vid mycket allvarliga brott så-
som mord och förräderi. 4/11 Daily News

Samia på Glasgow konferensen
Mama Samia ledde Tanzanias delegation 
vid miljökonferensen COP26 i Glasgow. I 
sitt tal uppmanade hon rika länder att fri-
göra pengar för åtgärder i fattiga länder. 
Åtgärderna behövs både för att minska ut-
släppen och för klimatanpassning.

Samia efterlyste också konkreta råd för 
förändringar inom jordbruk, skogsbruk och 
fiske, sektorer som står för 30% av fattiga 
länders BNP. Ökad skogsplantering är en 
prioriterad åtgärd för Tanzanias del – man 
planterar cirka 275 miljoner träd per år. 
4/11 Daily News

Upprepade elavbrott i Dar
Upprepade elavbrott i Dar es Salam utan 
någon förklaring från Tanesco har irrite-
rat. Enligt energiminister Makamba beror 
de flesta strömavbrotten på underhåll av 
transformatorer, en nödvändig verksamhet 

som tyvärr försummats tidigare. Produk-
tionen av el är dock god och stigande, med 
40% från vattenkraft och 60% från gas. En 
stor drive för att koppla in fler förbrukare 
på elnätet pågår också, med 300 000 nya 
anslutningar under året. 5/11 Citizen

Nära 6000 miljardärer i landet
Det finns nästan 6000 miljardärer (Tsh) i 
Tanzania enligt finansminister Nchemba. 
Över 100 av dem är goda för mer än $30 
miljoner. 5/11 Citizen

Åtgärder mot bristen på matolja
Enligt jordbruksminister Mkenda har re-
geringen vidtagit flera åtgärder för att öka 
produktionen av matolja i landet, såsom 
förbättrat utsäde och bättre service för od-
larna. Enligt producenterna av solrosolja 
levereras för lite solrosfrön till fabrikerna 
som får stängas under en del av året. Le-
veranserna är 353 000 ton men industrin 
behöver 1 700 000 ton solrosfrön. Produ-
centerna föreslår att regeringen frigör mark 
för kommersiell odling. 6/11 Daily News

President Mwinyis första år
Zanzibars president Hussein Mwinyi har 
fullbordat sitt första regeringsår. Under 
året har regeringen varit aktiv när det gäl-
ler Covid-19, och man började vaccinera 
innan man startat på fastlandet. Turismen 
har återhämtat sig med 330 000 turister/
år fram till augusti 2021, medan man bara 
fick 273 000 turister/år fram till augusti 
2020. Skatteinkomsterna har ökat 24% och 
BNP med 4,5%. Ett antal infrastrukturpro-
jekt har startats. 7/11 Daily News

Malariabekämpning
Vid ett möte med en representant för mala-
riaalliansen ALMA bad Mama Samia om 
hjälp att få den tanzaniska produktionen av 
biolarvicider mot mygglarver internatio-
nellt godkänd. Biolarviciderna produceras 

Tidningskrönikan:
Samia stärker positionen, populär internationellt
Under november-januari skrevs mycket om Mama Samias fortsatta inter-
nationella offensiv, med besök på klimatkonferensen och fördjupat samar-
bete med Kenya och Uganda, samt militärt engagemang i Mocambique.

Presidenten har stärkt sin ställning genom en regeringsombildning, där 
även några kritiker av säkerhetspolisens agerande under Magufuli blivit 
ministrar. Talman Ndugai, som varit Magufulis nära allierade, har fått avgå 
efter kritik mot regeringen som blivit viral på sociala medier.

Regeringen har annonserat att de hårt kritiserade medialagarna skall 
ses över, och redan kan man märka att tidningarna blivit lite mindre för-
siktiga. EU och andra internationella samarbetspartners är mycket positi-
va till Samias regim, även om terroranklagelserna mot Chademas Mbowe 
fortfarande är ett problem för relationerna.

Zanzibars President Mwinyi
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effektiva sättet att minska koldioxidut-
släppen och samtidigt återställa naturli-
ga ekosystem. Samtidigt uppmanar han 
berörda ministerier och institutioner att 
underlätta för investeringar i skogs- och 
träindustri.14/11 Daily News

Militärt stöd till Mozambique
Tanzania har skickat in trupper i Cabo Del-
gado i Mozambique efter ökad terroristak-
tivitet där (utrikesminister Mulamula sade 
i maj att en militär insats inte var aktuell). 
Nu säger Mama Samia att Tanzania alltid 
är berett att stödja länder som man hjälpt 
till självständighet (Tanzania stödde aktivt 
Frelimos kamp mot portugiserna). SADC 
har tidigare uppmanat grannstaterna att mi-
litärt hjälpa Mozambique. 16/11 Citizen 

Stärkt valutareserv ger optimism
I september uppgick valutareserven till 
$6,7 miljarder (motsvande 7 månaders 
import), upp från 4,9 miljarder i septem-
ber 2020. Detta är all-time-high trots att 
turismen ännu inte kommit igång ordent-
ligt – detta kompenserades av ökad export 
av jordbruksvaror såsom ris och grönsaker. 
19/11 Daily News

Sverige stödjer forskning 
Sverige ger ett bidrag på 10 miljarder 
Tsh för perioden 2021/24 till REPOA för 
forskning om fattigdomsbekämpning. 
Ambassadör Anders Sjöberg sade att 
REPOAs verksamhet är i linje med 
Sveriges mål för biståndet, som gäller 
bland annat MR/demokrati, jämlikhet, 
ekonomisk utveckling samt miljö/klimat. 
21/11 Daily News

Krav på information om Gwanda
Fyra år har gått sedan journalisten Azory 
Gwanda försvann. Han höll på med en un-
dersökning av hur folk blivit dödade Ki-
biti sydväst om Dar, när han blev bortförd 
av okända män. Polisen har sagt att man 
undersöker fallet. Nu kräver orförande föt 
Tanzania Editors’ Forum Balile att polisen 
redogör vad de hittills kommit fram till. 
21/11 Citizen.

EAC-medlemskap för Congo
EACs ministerråd är positivt till att Congo 
blir medlem i EAC – det slutliga beslutet 

av det statliga bolaget TBPL med målet att 
utrota myggburna sjukdomar som mala-
ria, dengue och zika. Tanzania vill också 
ha hjälp med att producera impregnerade 
myggnät lokalt. 9/11 Daily News

Oro över statsskulden
Parlamentsledamoten Nape Nauye har ef-
terfrågat mer information om hur lån som 
ingår i statsskulden används. Frågan kom 
upp i samband med behandlingen av bud-
geten 2022/23 i parlamentet, vilken om-
fattar cirka 39 000 miljarder Tsh. Enligt 
Nauye har statsskulden nu nått 78 000 mil-
jarder. Officiella siffror för april 2021 var 
61 000 miljarder, varav 17 000 miljarder 
var inhemska lån. 9/11 Citizen

725 döda i Covid-19 
Av 26 160 covid-sjuka som hade rappor-
terats fram till 25 oktober har 725 dött – 
minst 25 000 har tillfrisknat, enligt vice 
hälsominister Mollel. 158 miljarder Tsh 
har använts för medicinsk utrustning. Man 
har fått 467 miljarder Tsh från IMF och 
som använts bland annat för 115 akutenhe-
ter, 67 IVA-enheter, 253 ambulanser, 2700 
sjukhusplatser, röntgen- och ultraljudsut-
rustning, samt virusforskning. 
10/11 Daily News 

Uppstart av digitaliseringsprojekt
Ett digitaliseringsprojekt finansierat av 
Världsbanken med $150 miljoner har star-
tat. Syftet är att ge hela landet tillgång till 
internetuppkoppling av hög kvalitet. En-
ligt planen skall man uppnå 80% fast bred-
bandstäckning, och 100% mobil täckning. 
Dessutom hoppas man att digitaliseringen 
medför en ökning av BNP med 3%. 
11/11 Daily News

Taifa Stars missar VM-kvalificering 
Fotbollslandslaget Taifa Stars missar VM 
i Quatar efter att ha förlorat med 3-0 mot 
Congo på Mkapa stadium i Dar. Kenya är 
också utslaget. 11/11 Citizen

Uppmaning till trädplantering
Premiärminister Majaliwa uppmanar till 
ökad trädplantering som varande det mest 

kommer att tas vid ett senare toppmöte. I 
sitt utlåtande säger man att Congo har his-
toriska, ekonomiska och kulturella band 
till Östafrika. 24/11 Citizen

Skolförbud hävs för havande flickor
Utbildningsminister Ndalichako medde-
lar att regeringen häver förbudet för ha-
vande skolflickor och unga mödrar att gå 
i skolan. Alla som hittills lämnat skolan av 
dessa eller andra skäl är välkomna tillba-
ka. Förbudet har egentligen funnits sedan 
1960-talet, men har tillämpats mer eller 
mindre strikt. 2017 införde Magufuli en 
strikt tillämpning, och nu har alltså för-
budet helt upphört. Inte så förvånande om 
man vet att Mama Samia hela tiden varit 
emot. 24/11 Citizen

Museveni på 3 dagars statsbesök
Ugandas President Museveni har varit i 
Tanzania för diskussioner med Mama Sa-
mia, samt deltagande i ett symposium om 
affärsmöjligheter som skapas av pipeline-
projektet från Uganda ner till Tanga i Tan-
zania. Projektet genomförs av franska To-
tal och kinesiska CNOOC för en kostnad 
av $3,5 miljarder. Projektet väntas skapa 
cirka 25 000 jobbtillfällen. 27/11 Citizen

Ökad landsbygdselektrifiering 
Myndigheten för landsbygdselektrifiering 
REA rapporterar at t  cirka 70% av 
landsbygden var ansluten till el i slutet 
av 2020, mot planerade 50%. Sedan REA 
bildades 2007 har 716 847 hushåll anslutits 
till en kostnad av 2 660 miljarder Tsh. I 
utbyggnaden ingår 725 biogasanläggningar. 
År 2025 planerar man för 75% täckning 
och 2030 skall alla även på landsbygden 
ha tillgång till el. 1/12 Citizen

Janssen vaccindoser från Belgien
115 200 doser Janssen-vaccin har anlänt 
från Belgien under COVAX samarbetet. 
Nu har Tanzania fått 4,4 miljoner doser 
Covid-vaccin, fördelat på Sinopharm, 
Janssen och Pfizer. 3/12 Daily News 

Taifa Stars efter segern mot Madagaskar.

Donald Mmari, chef för REPOA

Museveni och Samia diskuterar hur 
pipelinen till Tanga gynnar utvecklingen.



Habar 1/2022- sid  7

Fördjupat samarbete med Kenya
De avtal som nu undertecknats med Kenya 
är ett resultat av arbetet i Joint Cooperation 
Commission som instiftades efter mötet 
mellan Samia och Kenyatta i somras. Ett 
planerat projekt som gynnar båda länder-
na är en gasledning från Dar till Mombasa 
-Tanzania har överskott på gas och Kenya 
vill minska sin oljenota. 11/12 Citizen

Covid-19 vaccinering tar fart
Vaccineringen påskyndas nu med målet att 
60% av landets befolkning skall vaccine-
ras inom två år. Dagligen skall 80-100 000 
personer vaccineras, tidigare siktade man 
på 20-40 000. Antalet vaccinationscentra 
har ökats från 6784 till 8000. Kampanjen 
startades i Arusha och man tror sig kunna 
nå målet 60% vaccinering eftersom 70% 
av befolkningen säger sig vilja bli vacci-
nerade. 23/12 Daily News

Mer Covid-19 vaccin från USA
USA har skickat ytterligare 1,6 miljoner 
doser av Pfizers Covid-19 vaccin till Tan-
zania, under COVAX programmet – USA 
har nu levererat totalt 3 miljoner doser 
vaccin. Enligt USAs ambassadör Donald 
Wright har USA hittills levererat 300 mil-
joner vaccindoser och $1,9 miljarder för 
Covid-relaterad sjukvård till afrikanska 
länder.  23/12 Daily News

Åtgärder för att säkra pensionerna
Det statliga pensionssystemet har haft pro-
blem sedan det infördes 1999, eftersom 
inga pensionsavdrag från lönerna gjorts 
före detta år. Pensionsutbetaningarna fick 
alltså tas från samtida avdrag, vilka egent-
ligen var avsedda kommande pensioner. 
Nu har man gjort en överenskommelse 
som innebär en förstärkning av pensions-
systemets tillgångar på 4 660 miljarder 
Tsh. 23/12 Daily News

Den tanzaniska shillingen stabil
Enligt Bank of Tanzania har den tanzanis-
ka shillingen varit stabil under 2021 mot 
den amerikanska dollarn, med en fluktua-
tion på endast 1%. Kursen vid årsslutet var 
2310 Tsh för en dollar. 29/12 Daily News

Unga mödrar tillbaka till skolan
En stor grupp unga mödrar väntas återupp-
ta sin skolgång i januari inom ett projekt 
som stöds av Värdsbanken för att förbättra 

Samia avsätter hamnstyrelse
Presidenten avsätter styrelsen för hamn-
myndigheten som efter år av anmärkning-
ar i revisionsrapporterna inte har rättat till 
verksamheten. Problemen handlar om att 
tull och avgifter inte betalats fullt ut på 
grund av korruption. Den ansvariga mi-
nistern har fått order att vidta nödvändiga 
åtgärder – om hen misslyckas kommer en 
ny minister att utses. 4/12 East African

Positivt från EU om utvecklingen
Under ett möte i EUs utrikesutskott som 
behandlade Tanzania och Etiopien konsta-
terades att utvecklingen i Tanzania sedan 
Mama Samia tagit över som president har 
varit positiv. Utskottets ordförande McA-
lister undrade dock vad EU gjort för att på-
skynda frigivningen av oppositionsledaren 
Mbowe, som han menade hade fängslats av 
politiska skäl. Frågan besvarades av Rita 
Laranjinha (Afrika-ansvarig) med att EUs 
delegation i landet var i konstant dialog 
med regeringen om kvarvarande problem, 
och bland annat bevakar man rättegången 
mot Mbowe. 5/12 Citizen

Air Tanzania måste bli effektivare
Transportminister Mbarawa har beordrat 
Air Tanzanias styrelse att effektivisera bo-
lagets verksamhet, och skära ned kostna-
der. Uttalandet kom vid presentationen av 
en ny styrelse. 7/12 Daily News

Mama Samia på Forbes lista 
Mama Samia har kommit med på Forbes 
lista över världens mäktigaste kvinnor för 
2021. (Hon är nr 94, enda kvinnan från 
Afrika. Magdalena Andersson hamnar på 
plats 82). 7/12 Citizen

Kenyatta gästar 60-årsfirande
Kenyas president Kenyatta är gäst då Tan-
zania firar 60 år av självständighet den 9 
december. Under besöket kommer han att 
signera åtta avtal om samarbete.  Då Samia 
och Kenyatta möttes i Kenya identifirades 
64 handelsproblem, nu har man lyckats 
lösa 46 av dessa. 8/12 Citizen

kvalitén på sekundärskoleundervisningen. 
Projektet som genomförs inom vuxenun-
dervisningen omfattar 3000 flickor per år 
2022-2025. 30/12 Daily News

Klassrum för satellitskolor klara
Staten har låtit bygga 3000 klassrum för 
satellitskolor i hela landet, för en kostnad 
av 60 miljarder Tsh. Projektet med satel-
litskolor har genomförts i samarbete med 
Unicef, för barn som bor alltför långt från 
den vanliga skolan.Totalt finns 1155 satel-
litskolor. 30/12 Daily News

Skatteintäkterna når all-time-high
Skatteintäkterna ökade med 20% under se-
naste halvåret jämfört med samma period 
förra året, till 11 110 miljarder Tsh. De-
cembersiffran på 2 510 miljarder var all-
time-high. Det goda resultatet uppnåddes 
trots att regeringen mildrat skatteindriv-
ningen för att förbättra affärsklimatet. 
2/1 Daily News

Talman Ndugai ber om ursäkt
Parlamentets talman Ndugai blev tvungen 
att be presidenten om ursäkt sedan en vi-
deo blivit viral på sociala medier. Videon 
visade hur Ndugai gjorde gällande att sta-
tens ökande upplåning riskerade Tanzanias 
framtid. Regeringen och olika myndighe-
ter har däremot hävdat att statsskulden är 
hanterbar. 3/1 Daily News

Samia: Höj kostnad för elanslutning
Presidenten har beordrat att elanslutnings-
avgiften måste höjas för att Tanesco skall 
kunna finansiera alla anslutningar. Den 
låga avgiften skall enbart gälla på den rena 
landsbygden, för övriga anslutningar skall 
Tanesco ta ut den verkliga kostnaden. Det 
var Magufulis regering som sänkte anslut-
ningskostnaden generellt. 4/1 Daily News

IMF ger räntefritt pandemilån
IMF har beviljat ett räntefritt lån på $567 
miljoner för att finansiera pandemiåtgär-
der. 4/1 Daily News

Tanesco höjer pris för elanslutning
Tanesco höjer nu sina anslutningsavgifter 
med 18%, som presidenten önskade. Till 

Talman Ndugai ber Mama Samia om 
ursäkt, men tvingas ändå avgå.

President Kenyatta deltog i firandet av 
Tanzanias 60 år av självständighet.



sid  8 - Habari 1/2022

Direktiv till Samias ministrar
Presidenten har vid en ministerkonferens i 
Dodoma uppmanat sina ministrar att und-
vika nepotism och mobbning, samt att vara 
öppna för konstruktiv kritik. Men hon be-
tonade också vikten av sekretess – hon vill 
inte se hemliga regeringsdokument cirku-
lera på social medier. 14/1 Daily News

Form 4 resultat klara, flickorna bäst
Examensresultaten från form 4 i gymnasie-
skolan visar att 87% blev godkända, och 
av de godkända var 52% flickor. Av de 10 
bästa eleverna var 7 flickor. Matematik är 
fortsatt ett problemämne där bara 20% kla-
rade provet. 16/1 Daily News

Många kandidater till talman 
Efter Ndugais avgång som talman har 
många kandidater anmält sig. Bland kan-
didaterna märks Tulia Ackson, nuvarande 
vica talman.15/1 Daily News

Trädplantering mot klimatkris 
Minister Seleman Jafo med ansvar för 
miljöfrågor vill att varje elev i landet 
skall plantera ett träd, som ett led i att 
motverka klimatkrisen. Regeringens plan 
är att 276 miljoner träd skall planteras. Jafo 

exempel kommer en 2-fas anslutning inom 
30 meter att kosta 321 000 Tsh i urbana 
områden. På rena landsbygden kommer en 
anslutning fortsatt att kosta bara 27 000 
Tsh. 5/1 Daily News

Talman Job Ndugai avgår
Parlamentets talman Job Ndugai valde att 
avgå då hans position blev ohållbar efter 
att hans kritik av statsskuldens tillväxt bli-
vit viral. Kritiken mot honom går ut på att 
hans agerande riskerar att skada landet. 
7/1 Daily News

Exporten upp 13%
Den årliga exporten fram till november 
2021 ökade med 13% till $9,8 miljarder 
enligt BoT. Exporten av tillverkade pro-
dukter men även ris, majs och bönor till 
grannländerna ökade starkt. Guldexporten 
var i stort oförändrad och svarade för 44% 
av exportvärdet. 8/12 Daily News

Regeringsombildning
Presidenten har genomfört en regerings-
ombildning med sikte på att leda landet 
effektivt fram till valen 2025. Tre nya mi-
nistrar och fem viceministrar ingår. Bland 
nya ministrar märks informationsminister 
Nape Nnauye (han hade samma post un-
der Magufuli men avskedades) och jord-
bruksminister Hussein Bashe (båda har 
i parlamentet ifrågasatt säkerhetspolisen 
TISS som misstänks ligga bakom diverse 
försvinnanden). Ummy Mwalimu fick bli 
hälsominister, medan den tidigare minis-
tern Dorothy Gwajima fick hand om jäm-
likhet och lokal utveckling mm. 
9/1 Daily News

Medialagarna skall ses över
Regeringen planerar en översyn av media-
lagarna från 2016, som ett led i ansträng-
ningarna att skydda journalister och säkra 
massmedias funktion. Den nye informa-
tionsministern Nape Nnauye sade detta vid 
begravningen i Mwanza av en journalist 
som dödats i en stor trafikolycka. (Media-
lagarna som infördes under Magufuli har 
blivit hårt kritserade.) 13/1 Daily News

konstaterade att avskogningen resulterat 
torka och högre temperaturer, med bl.a. 
boskapsdöd som följd. 17/1 Daily News

Varning för mycket regn
Meterologerna varnar för regn och över-
svämningar i området runt Lake Victoria 
och i landets södra delar. 19/1 Daily News

Tulia Ackson nästa talman
Nomineringen av vice talman Tulia Ackson 
som parlamentets nya talman har nu gjorts 
av det regerande partiet CCM. Det innebär 
att hon de facto har utsetts som efterträdare 
till Job Ndugai. 20/1 Daily News

Digitala domstolstjänster
Domstolarna blir alltmer digitala även i 
Tanzania. Man kan medverka i rättegång-
ar, registrera tvistemål och ta del av domar 
digitalt. 23/1 Daily News

Korruptionen har minskat
Enligt Transparency International ligger 
Tanzania på plats 87 av 180 länder vad av-
ser korruption. Bäst i Östafrika är Rwanda 
på plats 52, medan Kenya, Uganda och Bu-
rundi ligger långt efter Tanzania. Danmark 
och Finland ligger i topp. 
28/1 Daily News

Tulia Ackson avancerar från vice talman 
till förste talman efter Ndugais avgång.

Ny informationsminister Nape Nnauye, en 
roll som han även hade under Magufuli. 
Han och nye jordbruksministern Hussein 
Bashe har i parlamentet ifrågasatt säker-
hetspolisens metoder
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Carl-Erik och hans fru Overa (en av de för-
sta kvinnliga prästerna i Tanzania) starta-
de swahiligruppen i Clara-kyrkan i Stock-
holm. Jag var med från början hösten 1992 
och var kassör i många år. När Carl-Erik 
gick i pension 2012 flyttade de till Tan-
zania och drev ett omfattande arbete för 
föräldralösa barn och arbetade som lärare 
och författare. Jag försåg honom regel-
bundet via mail med underlag för artiklar 
från den svenska pressen. Från Marangu 
på Kilimanjaro skrev han månadsbrev om 
MOKICCO:s arbete.   http://carleriksahl-
berg.se/mokicco/

Han ledde resor till Israel och kom regel-
bundet på predikoturer till Sverige. Under 
besöket i september var han trött och såg 
tärd ut men sade inget om sjukdom.

Söndagen den 21 november var det lov-
sångsgudstjänst till hans ära. Det var för-
sta gången jag varit till Clarakyrkan sedan 
hösten 2019 pga coronapandemin. Det var 
en mäktig upplevelse med mycket sång i 
fullsatt kyrka och ett bildspel om Carl-
Eriks liv rullande. Sedan dess har det varit 
flera gudstjänster och samlingar.

Vid begravningen i Marangu represente-
rades swahiligruppen av dess ledare Daniel 
Saulli.

                                             Lars Asker
***

Prästen, kyrkohistorikern, missionären 
och författaren Carl-Erik Sahlberg har av-
lidit i Tanzania i en ålder av 76 år. Under 
sina mer än fem decennier som präst sva-
rade Carl-Erik Sahlberg för en enastående 
gärning – i S:ta Clara kyrka i Stockholm, 
i Tanzania, som författare till mer än 30 
böcker och som lärare i bland annat kyr-
kohistoria”

Carl-Erik inspirerade församlingar i skil-
da samfund runt om i Sverige. Han var en 
sann ekumen men hans hjärta brann sär-
skilt starkt för Svenska kyrkan, som han 
med inspiration från fornkyrkan kallade 
”mammakyrkan”. Han såg med sorg på 
urvattnad förkunnelse och fallande kur-
vor för snart sagt alltifrån medlemsantal 
till begravningar.

För ledningsgruppen 
i nätverket Vägen 16 december

***
- Vi måste tala om hoppet, om evighets-
hoppet. Det finns det som är värre för ett 
Guds barn än att få gå hem till Jesus.

Carl-Erik Sahlbergs ord under panelsam-
talet i S:ta Clara kyrka i augusti träffade 

rakt in i hjärtat. “Han talar om sig själv, om 
det som väntar honom inom kort”, tänkte 
jag, och kom nästan av mig i modereran-
det.

Varje år efter att han flyttat till Tanzania 
besökte Carl-Erik Sverige minst en gång. 
Han predikade i sin gamla kyrka, han reste 
runt i landet, han samtalade med sina vän-
ner och tidigare medarbetare. Sommaren 
2021 var inget undantag, även om hans 
Sverigeresa blev fördröjd på grund av att 
han tvingades till en sjukhusvistelse.

Det var en tärd, avmagrad, blek Carl-Erik 
som predikade i S:ta Clara, intervjuade bi-
skop Johan Dalman, ledde samtalen med 
företrädare för en rad svenskkyrkliga or-
ganisationer inom ramen för nätverket 
Vägen. Om sin sjukdom ville han inte 
tala, han var på väg tillbaka, försäkrade 
han. Sedan gav han sig ut på rundresa i 
Sverige och medverkade i en rad olika 
sammanhang innan han återvände till sitt 
nya hemland Tanzania.

Han var en sann entreprenör som såg 
möjligheter där andra bara såg hopplös-
het.

“Där ska jag leva, där ska jag dö och där 
ska jag begravas i Afrikas röda jord”, sa 
jämtpojken, den lärde kyrkohistorikern, 
de tilltufsades vän, den som mötte den ut-
slagne alkoholisten lika naturligt som han 
umgicks med samhällets toppar.

Så blev det – mänskligt att döma alldeles 
för tidigt. Carl-Erik hade så mycket kvar 
att göra här på jorden. Självklart i Tanzania 
där han efter pensioneringen kunde kon-
centrera sig på insatsen att ge föräldralösa 
barn nya hem och en chans till utbildning, 

bygga hus för fattiga änkor, undervisa i bi-
belskola, starta enkla boklådor för kristen 
litteratur. Men också i Sverige, där hans 
insats att förvandla en döende storstadska-
tedral (på Carl-Eriks första gudstjänst kom 
tre personer) till en sjudande kyrka inte 
bara ändrat livet för stockholmare utan 
inspirerat hela den svenska kristenheten.  

Carl-Erik var en centralgestalt i arbetet, 
den som alla ville träffa, den som mindes 
alla dem han mött, den som gladdes åt 
varje utslagen som reste sig och den som 
gav nya chanser åt den som föll tillbaka i 
rännstenen. Och det han gjorde i S:ta Clara 
byggde han på hälleberget. Verksamheten 
inte bara överlevde att han drog sig tillba-
ka, den har fortsatt att växa och utvecklas. 
Däri visar sig hans verkliga storhet.

Elisabeth Sandlund
 i Dagen den 18 november

***

”Tro det inte. Nej, tro det inte, sa Carl-Er-
ik. Tro inte att jag är död när du läser det, 
för då lever jag som aldrig förr.”

Carl-Erik Sahlberg, den som i modern tid 
har gjort mest för Stockholms fattiga, har 
gått hem till himlen. Med ledorden ”det 
bästa framför” har hans sikte alltid legat 
där och nu är han framme. Vi ser med stor 
tacksamhet tillbaka på tiden då Carl-Erik 
var domkyrkokomminister 1989-2009 och 
direktor 2009-2012 i S:ta Clara kyrka, och 
sedan dess varit hemma hos oss i kyrkan 
många gånger. Hans arv av bön och dia-
koni, generositet och ett öppet hem, barm-
härtighet och nåd skall vi ära genom att ge 
det vidare som aldrig förr.

Mats Nyholm, S:ta Clara 17 /11 2021
http://carleriksahlberg.se/mokicco/

Carl-Erik Sahlberg död
Carl-Erik Sahlbergs död den 17 november, bara några dagar innan vi reste 
till Mombasa för vintern, var ett överraskande och tungt besked.

Carl-Erik Sahlberg i verksamhet i Tanzania. Foto från Budbäraren, 2020.
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Som vi skrev om i förra Habari var vi tidigt 
ute med att presentera Gurnahs Paradise i 
nr 4/10 och i nr 4/12 hans bok Desertion. 
Sedan i höstas  har det skrivits en hel del 
om Gurnah i svensk press.

DNs Stefan Helgesson skriver grundligt 
om Gurnah 12 december under rubriken 
Se hela människan – inte bara bilden av 
henne och alla sega stereotyper. Han tar 
bl.a. upp Desertion, Gravel heart, An idea 
of the past och Learning to read.

… ”Krossa stereotyperna! Det kunde stå 
som motto för Gurnahs författarskap, om 
han nu vore lagd åt att formulera slagord. 
Med romanens perspektivskiften som verk-
tyg utövar han ett envist motstånd mot för-
minskningen och reduceringen av andra. 
Se människan, manar han oss – inte bilden 
av henne. Men slagord? Nej, han fick nog 
av den varan för en livstid i samband med 
revolutionen på Zanzibar 1964. Det var då 
som ön blev en av det kalla krigets många 
spelplaner i ”tredje världen”. Östtyskland 
och Sovjetunionen manipulerade styret i 
bakgrunden.”

...”Gurnahs beläsenhet kan bara beskri-
vas som världslitterär, eftersom han rör sig 
fritt mellan afrikansk, karibisk, arabisk, 
brittisk, persisk och indisk litteratur. Titeln 
Gravel Heart är hämtad från Shakespeares 
Lika för lika. Romanen Paradiset (1994) 
har drag av Koranens och Bibelns berät-
telse om Yusuf/Josef. Tusen och en natt 
fungerar som intertext i By the Sea och 
Gravel Heart.”

Abdulrazak Gurnah tog emot Nobelpriset 
i litteratur vid en ceremoni på svenska 
ambassdörsresidenset i London den 3 
december i sällskap av familj och vän-
ner. Sveriges ambassadör i Storbritannien 
Mikaela Kumlin Granit överlämnade med-
alj och diplom eftersom de vanliga pris-
utdelningarna och banketten i Stockholm 
ställts in till följd av pandemin.

Sandra Stiskalos intervjuvar Gurnah i 
London på ett uppslag. Rekommenderas.

Ur faktaruta om Gurnah, DN 4/12
”Gurnah var under drygt tre decennier 
verksam som lärare och senare professor 
i litteratur vid universitetet i Kent. Han 
har redigerat antologier och tidskrifter om 
postkolonial litteratur och skrivit essäer 
om kollegor som Salman Rushdie och V 
S Naipaul. Den tidiga Rushdie hör, vid si-
dan av Michael Ondaatje, Nuruddin Farah, 
Jamaica Kincaid, Charles Dickens och Lev 
Tolstoj, till författare som Gurnah gärna 
läser.”

Gurnah tilldelades 2021 års Nobelpris i lit-
teratur med motiveringen: ”För att kom-
promisslöst och med stor medkänsla ha 
genomlyst kolonialismens verkningar och 
flyktingens öde i klyftan mellan kulturer 
och kontinenter.”

Gurnahs nobelföreläsning publicerades i 
DN 2021-12-08 och 2021-12-11.

En coronaanpassad Nobelmiddag med 
begränsat antal gäster och utan nobelpris-
tagarna hölls i Blå hallen.

Författaren Ellen Mattson från Svenska 
Akademien talade om: ”...en berättelse 
som berättas om och om igen i litteratur-
pristagaren Abdulrazak Gurnahs romaner: 
om en som försvinner, rövas bort, säljs, 
sätts ut som Moses i vassen eller flyr för 
att rädda sitt liv.

...Gurnahs författarskap handlar bland 
mycket annat om hur författare föds och 
hur historier blir till, som ett sätt att förstå 
det som hänt men också skapa alternativ 
till det som hänt, en något bättre eller bara 
annorlunda version att erbjuda de närmaste 
och hålla upp framför sig som skydd mot 
det mest avslöjande ljuset.”

Från Albert Bonniers Förlags hemsida, 
2021-10-18: 
2021 års Nobelpristagare i litteratur, Ab-
dulrazak Gurnah, kommer att ges ut i Sve-

rige genom ett samarbete mellan Celanders 
förlag och Albert Bonniers Förlag. Den 10 
november kommer de sedan tidigare över-
satta romanerna Paradiset och Den sista 
gåvan ut på nytt i en särskild Nobelutgåva 
med omslag av Nina Ulmaja, och i decem-
ber kommer den nyöversatta Efterliv, lik-
som de två tidigare titlarna i Helena Hans-
sons översättning. Överenskommelsen har 
slutits med Laurence Laluyaux, agent på 
Rogers, Coleridge & White Literary Agen-
cy. I överenskommelsen ingår även utgiv-
ning av två nyöversatta romaner 2022.

Henrik Celander, Celanders förlag: ”Jag 
är väldigt glad över det här samarbetet och 
övertygad om att det kommer att resultera 
i att Abdulrazak Gurnahs böcker kan nå 
ut till en stor läsekrets i Sverige. Det inne-
bär dessutom att ytterligare ett antal av 
Gurnahs verk kommer att översättas till 
svenska. Jag har från första stund varit på 
det klara med att vi inte har vare sig den 
ekonomi eller den organisation som krävs 
för en utgivning av en sådan omfattning 
som nu planeras.”

Sammanställt av Lars Asker

En sökning på Gurnah i Svenska Dagbladet 
ger hela 38 träffar från den 7 oktober till 
den 17 december, och en artikel från 22 
februari 2015.  

I DN den 8 januari recenseras Gurnahs 
Efterliv av Jesper Högström

Porträtt av Abdulrazak Gurnah.
Copyright/fotograf: Mark Pringle

Mer om nobelpristagaren
De svenska medierna togs på sängen när Abdulrazak Gurnah tilldelades 
årets Nobelpris i litteratur. Okunskap om afrikanska författare, Tanzania 
och Zanzibar blottades.
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Garantier för inköp till sjukvården
Under coronapandemin har det varit stor 
brist på medicinsk skyddsutrustning i 
många länder. Det har varit extra svårt för 
låg- och medelinkomstländer att beställa 
eftersom producenterna valt bort mindre 
beställningar och hellre sålt till länder som 
haft en starkare ekonomi. Det här har inne-
burit att fattigare länder haft svårt att få tag 
på medicinsk utrustning.

Nu ska Sida tillsammans med Bill & 
Melinda Gates Foundations ge ekonomiska 
garantier som innebär att låg- och medel-
inkomstländer snabbare ska kunna köpa in 
sådan utrustning. 

Garantin minskar risken för att Unicef, 
som ofta är beställare av medicinsk utrust-
ning, förlorar pengar. Sidas garanti gäller 
livsnödvändig medicinsk utrustning som 
fattiga länder inte själva har kapaciteten 
eller förmågan att handla upp. Till exempel 
har det under pandemin varit svårt att få 
tillgång till covidutrustning,

Sida bidrar med 14 miljoner kronor vilket 
ger Unicef möjlighet att upphandla medi-
cinsk utrustning för 456 miljoner kronor 
fram till 2026.

Den största delen av garantin står dock 
Bill & Melinda Gates Foundation för: 150 
miljoner dollar, motsvarande 1,4 miljarder 
kronor. Många låg- och medelinkomst län-
der förlitar sig på Unicefs inköpstjänster 
för att säkra tillgång till hälsoförnödenhe-
ter, därför är garantin viktig. 

17 november 2021, Globalt partnerskap

Only 2.1 per cent vaccinated 
Achieving the WHO target of vaccinating 
40% of the population by the end of the 
year is still a tall order for Tanzania which 
has now covered 2.1% only.

Tanzania, which has received nearly 4.4 
million Covid-19 doses from Covax fa-
cility and development partners over the 
period of four months since July 2021, has 
so far administered 1.2 million doses.

Dr Florian Tinuga, the manager in charge 
of the National Vaccination Programme: 
“We are continuing to push the national 
agenda for people to vaccinate because the 
global evidence shows that the Covid-19 
vaccines can protect against severe disease 
and limit the transmission of the virus”.

Speaking yesterday during a briefing ses-
sion involving editors and media owners, 
Dr Tinuga said Tanzania has three groups 
when it comes to Covid-19 patients; those 
who do not seek medical help, those who 
go to the hospital and those who only go 
when they reach a critical stage.

He said: “The majority (80%) of the 
people with Covid-19 do not seek medi-
cal help and some do not even know if 
they have the disease, 15% reach to the 
health centres, while 5% wait until they 
are critical,”

Dr Tinuga said this is why the governme-
nt has been increasing efforts to influence 
people to vaccinate and especially those 
considered in vulnerable situations such as 
health workers, military and teachers.

One of the challenges on the vaccination 
rollout in Tanzania is the spread of incom-
plete, inaccurate, coincidental, or unveri-
fiable facts on Covid-19 vaccines, says an 
expert on public health from the Muhimbili 
Hospital, Prof Deodatus Kakoko.

Prof Kakoko said: “In the first few weeks, 
the roll out was slow because people were 
not informed and there was a lot of myths 
and wrong facts about the vaccines, but 
now many people are aware on its signifi-
cance during this pandemic,”

According to WHO, only nine African 
countries have met a target of vaccinating 
10% of their populations against Covid-19 
by the end of September, which illustrates 
how far the continent is lagging behind 
global vaccination rates.                    
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Bistånd för återhämtning
Efter ett möte i Japan har Världsbankens 
Internationella utvecklingsfond (Ida) fått 
rekordstora resurser. Donationer och tidi-
garelagda inbetalningar har gjort att Ida nu 
har 93 miljarder dollar som kan användas 
för att stödja låg- och medelinkomstländer 
för att lindra effekten av den kris som upp-

stått efter utbrottet av Covid-19-pandemin. 
Pengarna ska lånas ut till förmånlig ränta 
så att de 74 fattigaste länderna i världen 
ska kunna återställa sina ekonomier.
                                OmVärlden 4 jan-22

Turism under pandemin
Chris Whittaker skriver om Travelling in 
Tanzania during the Pandemic. 

I Tarangire National park checkade han 
in som sista besökare för dagen, nr 16. 
Djuren verkade ha vant sig vid väldigt få 
besökare och var ofta nära vägen och lät-
tare att se än vanligt, samma gällde för 
Ngorongoro. Chris besteg Kilimajaro via 
Marangu-rutten, en unik upplevelse då han 
och hans sällskap var ensamma i alla läger 
utom Horombo. På toppen var bara han 
själv och guiden med.

Chris var mycket nöjd med sitt besök, 
han möttes av entusiasm och vänlighet och 
coronarerestriktionerna följdes noggrant.
                                   Swara Jan-Mar-21

Nya metoder mot malaria 
Kampen mot sjukdomen malaria går åt rätt 
håll, nya metoder för att motarbeta smittan 
prövas på flera håll. 

I 20 byar i Elfenbenskusten testas en 
typ av fälla som kallas EaveTubes. Fällan 
består av ett rör i husväggen som lockar 
myggor genom att släppa ut mänsklig 
doft från inne i huset. Väl i röret dödas 
myggorna, och tack vare metoden har 
malariafallen i genomsnitt minskat med 
38 procent. 

I Rwanda har man testat att använda 
drönare för att attackera mygglarver med 
myggmedel. Bara under drönarnas testfas 
från juli 2020 till februari 2021 sjönk fö-
rekomsten av malaria med över 90% i de 
besprutade områdena.

Global Bar Magazine 

Vill du veta mer om bantuspråk?
På Göteborgs universitet ges bland annat 
onlinekurserna Introduktion till språkve-
tenskap och afrikanska språk samt Intro-
duktion till swahili.

Se mer på 
https://canvas.gu.se/courses/26872

Chris Whittaker på safari i Tarangire



Lördag 5 december var det stor fest i 
Bergshamraskolan för att fira 60 år av 
självständighet för fastlandstanzania och 
59 år av Tanzania, unionen mellan Tanga-
nyika och Zanzibar. 

Det var kallt ute men varmt inne. Som så 
ofta förr blev programmet försenat någon 
timme men det gjorde inget för det fanns 
många att prata med som vi inte hade 
sett på länge. Det officiella programmet 
sköttes med bravur av sekreteraren från 
Riksförbundet för tanzanier i diasporan 
(RiksTan), Adolf Makaya. Svetan hade 
honnörsplatser tillsammans med ordfö-
rande för Östafrikanska handelskamma-
ren, Jan Furuvald, och David Lenefors 
från resebyrån African Tours. 

Dekula Band spelade och den nya am-
bassadören Grace Olotu hälsades välkom-
men av olika personer och organisationer. 
Vi sjöng nationalsången och Grace höll ett 
trevligt tal där hon bl.a. pekade på olika 
samarbeten mellan Sverige och Tanzania, 
samt Mwalimu Nyereres vänskap med 
Tage Erlander och Barbro Johanssons be-
tydelse både före, under och efter själv-
ständigheten. 

Stig Holmqvist berättade kort om sina 
många år i Tanzania sedan 1968, och han 
flaggade för sin bok som kommer ut i vår 
om Barabaig-familjen han följt i 50 år. Vi 
bjöds på Tangawizi, läskedrycken som 
smakar ingefära, och fick sedan fantastisk 
tanzanisk middag lagad av en cateringfir-
ma i Uppsala. Till maten kunde man välja 
tanzanisk öl, Safari eller Serengeti.

Ambassadör Grace var mycket tillgänglig 
och det fotades vilt och kramades. Dekula 
Band skulle spela till klockan två på nat-
ten, men representanterna från Svetan gick 
hem klockan 22 mycket nöjda efter en kul, 
intressant och välsmakande kväll.

Eva Löfgren

Fest för att fira 60 år av Uhuru

Sten Löfgren, Ambassadör Grace Olotu, Stig Holmqvist, Eva Löfgren och Carmen Blomkvist från Friends of House of Culture 

Professor Abdulaziz Lodhi

Jan Furuvald från Östafrikanska handels-
kammaren samt Agnes Mwaiselage från 
Tanzanias ambassad

Adolf Makaya, sekreterare för RiksTan


