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Tak Verner!
Verner Tøfting døde 31 juli på vej hjem fra en 3 måneders cykeltur
gennem 12 Østeuropæiske lande.
Verner var medlem af DANTAN i en årrække og et aktivt og positivt
bestyrelsesmedlem de sidste 6 år.
Vi er mange, der har haft glæde af at kende Verner, både som
privatperson og som underviser på Universitetet i Dar es Salaam
sidst i 70erne og senere som studieleder på Københavns Tekniske
Gymnasium.
Udover sæsonarbejdet i Tivoli havde Verner flere tillidsjobs,- som
bestyrelsesmedlem i Ingeniørforeningen, IDA og domsmand ved
Landsretten.
Verners åbenhed og lyst til at møde verden førte ham vidt omkring, og
han skrev begejstret om rejser til Japan, USA, cykelture i Sydeuropa og
ikke mindst fra adskillige safari´er til Afrika.
Æret være Verners minde.
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Tanganyika 1961 – 2011.
Tanganyika, som i 1964 blev sammenlagt
med Zanzibar til unionen Tanzania, kan
fejre 50 års selvstændighed i år.
Uafhængighedseuforien i 60’erne
medvirkede til den nationalfølelse, som
bandt de over 120 etniske grupper
sammen og fokuseringen på swahili
som fælles sprog og identitet var stærkt
fremmende for dette.
I de svære år fra midten af 70’erne til
midten af 80’erne var der derimod igen en
stærkere identifikation med den etniske
gruppe, da det var dér solidaritet og
sikkerhedsnet i svære sociale situationer
kan forventes.
Realiteterne på landet var barske, men
blev delvist overskygget af utopierne om
Ujamaa, som skulle fokusere på forbedring
af bønderne forhold på bekostning af
byerne.
Flere studier har vist at omstilling til Ujamaa
fællesskabet skete for hurtigt og i flere
tilfælde med tvang og uden hensyn til
kultur og traditioner. Der manglede også
midler til omstillingen og en socialistisk
samfundsmodel forventes som bekendt, at
bygge på en fordeling af landets rigdom for
at kunne fungere. Det er mere kompliceret
når virkeligheden betyder fordeling af
fattigdom!
Ujamaa er den praktiske udformning af
Arusha erklæringen fra 1969, der også
opstiller moralske og etiske regler for
landets ledere.
Præsidentskiftet i 1985 betød
også accept af IMF’s regler for
lånoptagelse og strukturel tilpasnings
til markedsøkonomien, hvad der også
medførte kraftig devaluering af valutaen og
privatisering af produktionsapparatet, og
desværre større muligheder for korruption.
Zanzibar
Det var Nyereres panafrikanisme sammen
med eksternt pres af frygt for et ”nyt
Cuba” der resulterede i unionsdannelsen.
Den politiske udvikling i Zanzibar er en
historie for sig, men det er positivt, at
Zanzibar efter valget i 2010 har fået en
samlingsregering med deltagelse af de 2
store partier efter mange års voldsomme
politiske uroligheder på øerne.

Danmark - Tanzania
De to lande har haft et meget frugtbart
udviklingssamarbejde siden begyndelsen
af 60’erne med adskillige danskere
udsendt i kortere eller længere perioder
i Tanzania og adskillige tanzanianere
på uddannelse eller besøg i Danmark.

Udstationeringen af folk og den
mellemfolkelige kontakt har betydet meget
for den folkelige opbakning bag den
danske bistand.
Bistanden til Tanzania har bevæget sig fra
projektbistand over program- til
sektorbistand og er nu en blanding af
støtte til få sektorer, erhvervsstøtte gennem
B2B og IPD ordninger (se Poul Wathnes
artikel) og direkte overførsler til Tanzanias
statskasse, såkaldt budgetstøtte.
Det folkelige element varetages nu
hovedsageligt af de mere end 20 små
og mellemstore foreninger, NGO’er, der
arbejder med projekter i Tanzania.
Ud af den samlede danske
udviklingsbistand på over 16 mio. kr.
går kun 7% via NGO’erne og kun 3% til
de små og mellemstore foreninger. Til
sammenligning yder Sverige og Norge
mere end det dobbelte i procent til
NGO’erne.
I forslag til finanslov for 2012 fremlagt af
den forrige regering er der lagt op til en
yderligere reduktion på 64 mill. kr. i forhold
til 2009 i den del af udviklingsbistanden,
der kanaliseres via de danske NGO’er.
De centrale principper om
fattigdomsfokus og partnerskab med
verdens fattigste lande er også under
pres gennem sammenblandingen
af udviklingssamarbejde, nød- og
katastrofehjælp, dækning af udgifter til
flygtningeområdet, terrorbekæmpelse,
støtte til de nye EU lande mod øst,
genopbygning efter krig, etc. Den stigende
privatsektorstøtte er også med til at udhule
de centrale principper bag den danske
bistand.
Et væsentligt argument for erhvervsstøtten,
privat sektor støtte, B2B og IPD er
behovet for skabelse af arbejdspladser i
Tanzania, men den vigtigste arbejdsplads
i Afrika er stadig en kvinde, der arbejder i
marken med en hakke. Man kan så stille
spørgsmålet, om hun vil få et et bedre liv af
privatsektor- og budgetstøtten til Tanzania?

Mangfoldigheden
I bladet denne gang forsøger vi at
skildre virkelighedens mangfoldighed i
Tanzania i dag 50 år efter Tanganyikas
selvstændighed.
-Er skiftet mod erhvervsstøtte og direkte
budgetstøtte i overensstemmelse med
fattigdomsorienteringen i dansk bistand,
eller støtter man den allerede stærke
middelklasse?
-Skal solidariteten og det folkelige element
i bistanden til Tanzania i stigende omfang
varetages af private aktører som sender
unge danskere på dyre u-landsturisme
ophold?
-Det vises også i flere indlæg, at Kina
er blevet en vigtig handelspartner og
investor. Mens de vestlige lande og deres
”bistandsturister” som Poul Wathne
udtrykker det, fører sig frem med krav
om overholdelse af menneskerettigheder
og god regeringsførelse, er kineserne
kun interesserede i handel og adgang til
råvarer og nu også landbrugsjord. Det
passer de afrikanske ledere godt, som
så slipper for truslen om at bistanden
stopper, hvis der sløses med overholdelse
af menneskerettighederne og god
regeringsførelse. Men hvad mener den
menige tanzanianer om, at det også fører
til at kineserne rejser ind i stort antal og
overtager arbejdet,- selv gadehandelen
og andre småjobs, som ellers har været
overlevelsesmulighed for de mange, der
søger til byerne?
-Kan man mærke den trickle-down effekt,
som der tales meget om vil ske gennem
budgetstøtte og lignende tiltag, når man
prøver at overleve gennem småhandel
langs landevejen i Mikumi, som Monica
Mahona skriver om?
-Vil man gennem budget- og
erhvervsstøtten komme til se en
udvikling på landet i Tanzania, der kan
stoppe flugten til byerne med de mange
arbejdsløse som resultat, og i stedet få
gang i landsbyudviklingen?
-Vil et samarbejde mellem danske
virksomheder og NGO’er, der arbejder
i Tanzania kunne fremme den ønskede
vækst, som artiklen fra Væksthus Sjælland
skriver om?
-Steen Pedersen omtaler i sit indlæg om
byggeri og drift af et fragtskib på Lake
Victoria, hvordan korruption og nepotisme i
den administrative struktur er en væsentlig
hindring for privat initiativ og udvikling af
erhvervsvirksomhed i Tanzania.
-Bjarne Laustsen skriver om hvordan
han med støtte fra fonde arbejder med
bæredygtig og vedvarende energi.
-Der er også et par indlæg om hvad
nogle af de danske NGO’er arbejder
med deres partnere i Tanzania om, for at
vise eksempler på det folkelige element i
bistanden til Tanzania.
Jesper Kirknæs
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Det måtte jo komme
engang!
Det er en gammel sandhed, at uddannelse
kan give øget indsigt i egen kultur og
viden om andre kulturer, men det er også
en gammel sandhed, at færdigheder kun
kan erhverves og opbygges, når man bor
og lever med de mennesker der bor i det
land, som man ønsker at arbejde sammen
med.
Tanzania har gennemgået en stor udvikling
gennem de sidste 40-50 år, de år som
Danmark har ydet bistand til mangfoldige
projekter til større eller mindre gavn for det
tanzanianske folk.
I alle de år har der været en dyb
uenighed mellem på den ene side
hvad bistandsorganisationer, statslige
organisationer og NGO-organisationer,
har ønsket at gøre og har udført og hvad
erhvervslivet har ønsket at gøre og har
udført.
Med 30 års erfaring fra arbejde med
Tanzania og med familie og venner
langt inde i det politiske system,
embedsmandssystemet og erhvervslivet,
skal man være blind for ikke at se, at
store dele af den tanzanianske befolkning
har gennemgået en forandringsproces i
synet på den bistandshjælp, som de har
modtaget og stadig modtager.
Store dele af den tanzanianske befolkning
har opnået en egen bevidsthed om
egne værdier, kultur og evne til at kunne
klare sig selv uden andres indblanding,
økonomisk og kulturelt. Som det
udtrykkes ønsker man ikke længere at
blive ”frelst” af udefrakommende personer
eller organisationer, man kan selv. Selv
om udefrakommende organisationer
har tilpasset deres gøren og laden i de
senere år for at opbygge tanzanianernes
indflydelse og bestemmelsesret, er der
en dyb bevidsthed om, at man godt selv
ved hvad man vil med sit liv, hvilket politisk
system man vil have, hvordan det offentlige
system skal fungerer, hvordan demokrati
og menneskerettigheder skal fungerer,
hvad der skal gøres ved korruptionen
og ikke mindst hvad og hvordan familien
skal fungerer, blot man havde et job i en
virksomhed eller man havde sin egen
virksomhed, så man havde en indkomst
familien kunne leve af. (Er det meget
forskellig fra i Danmark?)
Det store problem er som sædvanlig i
Tanzania, manglende kapital.
Gennem de sidste 10-15 år har Tanzania
opbygget et kæmpe overskud af
højtuddannede personer, ingeniører,
økonomer, jurister, dyrlæger, arkitekter,
socialrådgivere, sygeplejersker mm.,
som ingen mulighed har for at finde job,
hverken i det offentlige, idet det offentlige
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ikke har indtægter nok, fordi det private
erhvervsliv er for lille til at generere den
indkomst, som Tanzania skal leve af og
med det alt for lille erhvervsliv er det heller
ikke muligt for de mange højtuddannede at
finde job her.
Følgen er, at mange af de højtuddannede
udvandrer, først og fremmest til Canada,
USA og England. Det er de nævnte
lande naturligvis glade for, men hvilket
spild for Tanzania. Samtidig er det blevet
tydeligt, som i mange andre lande, at de
højtuddannede intet ønske har om at flytte
tilbage til landet, hvorfra mange af dem
kommer og hvor de kunne gøre stor gavn.
Jeg har længe set det komme og nu siger
man det uden at have dårlig samvittighed,
”bistandsturister”, det er de organisationer
og enkeltpersoner som kommer et år eller
to fordi ”de” har et ønske om at hjælpe
med et eller andet og når det så ikke går
som forventet, forsvinder man igen indtil
man vender tilbage med et nyt projekt
osv., osv., modsat de personer eller
virksomheder der slår sig ned i Tanzania
for at leve deres liv her, integrerer sig,
få familie og lever med den kultur og de
forhold som tanzanianerne må leve med
og derfor er med til at få noget vedvarende
til at fungerer til gavn for det tanzanianske
samfund.
Tanzania har selv bedt om at få hjælp til at
opbygge virksomheder for at kunne skaffe
job, ikke kun til de mange højtuddannede,
men også til den stærkt voksende unge
generation, som kun har få muligheder.
Tanzania er rykket op i førerklassen blandt
de 15 lande, som har den største GNP
fremgang i verden, endda ret stabilt, idet
det nu har stået på i næsten 10 år. Den
økonomiske krise, som vi kender i den
vestlige verden, har Tanzania stort set ikke
mærket noget til.
Indflytningen fra landet til urbaniserede
områder stiger hurtigere og hurtigere,
hvilket medfører, at kravet til at oprette
virksomheder og job stiger og stiger.
Selv om Tanzania stadig er et af de
fattigste lande, hvor grundpillerne i
økonomien er landbrug og tjenesteydelser,
herunder turisme, er økonomien i stærk
fremgang. Væksten var ca. 7-10 pct. i
2010. Den primære årsag er en positiv
udvikling inden for telekommunikation,
byggeri, finanssektoren, turisme og andre
tjenesteydelser. Væksten bliver dog
hæmmet af, at infrastrukturen på energiog transportområdet er mangelfuld.
I Tanzania stiger mellemklassen i disse
år stærkt, den er højtuddannet, arbejder
hårdt og har høje ambitioner. Det er i alle
udviklingslande mellemklassen der skaber
landenes fremgang.
Danmarks bidrag er bl.a. B2Bprogrammet
Programmet Business to Business (B2B)

hører under DANIDA, hvis formål er at
reducere fattigdom gennem økonomisk
vækst og social udvikling. Dette søges
bl.a. opnået ved at hjælpe virksomheder i
Danmark og i udvalgte partnerlande med
at danne rentable partnerskaber. Hjælpen
består dels i økonomisk bistand men også
ved hjælp til midler til at udrede lokale
forhold som kultur, sociale forhold og
religionens indflydelse i det valgte land.
Tanzania er et B2B-land. Den danske
ambassade i Tanzania kan yde støtte til at
finde ud af hvilke forretningsområder der
er særlig attraktive i Tanzania. Formålet
med B2B-programmet er at skabe
kontakt mellem danske virksomheder og
virksomheder i Tanzania.
Gennem rådgivning og økonomisk
støtte baner B2B-programmet vejen for
levedygtige kommercielle samarbejder
mellem virksomheder i Danmark og
Tanzania. Partnerskabet styrker de lokale
virksomheders position ved at få adgang
til dansk knowhow og teknologi, medens
de danske virksomheder omvendt vil
få adgang til nye markeder, produkter
og produktionsmuligheder. Samtidig
skal partnerskabet bidrage til fremme
af aktiviteter der ellers ikke ville blive
implementeret. Der skal leves op til CSR –
Corporate Social Responsibility.
Jeg vil ikke gennemgå hele programmet,
blot nævne, at programmet er opdelt i 3
dele:
Kontaktfasen: Finde partner mm.
Pilotfasen: Pilotprojekt der giver
virksomhederne mulighed for at
teste deres ide i praksis for at se om
samarbejdet virker.
Projektfasen: Når de to foregående faser
er forløbet succesfuldt og DANIDA har
godkendt det.
Rapportering og Økonomi: DANIDA
har i hele forløbet meget stærke krav til
rapportering.
Jeg var i 2010 selv med til at starte to
B2B-virksomheder i Dar es Salaam:
Tanzania, herunder Dar es Salaam, har i
de sidste 10 år haft et stort overskud af
uddannede sygeplejersker. Det er blevet
en hel industri at uddanne sygeplejersker
på private uddannelsessteder.
Som tidligere beskrevet går mange af
disse sygeplejersker arbejdsløse. Samtidig
er der de sidste 10 år opbygget en
overklasse og mellemklasse med meget
gode økonomiske forhold, godt uddannet,
ofte internationalt, som har ønske om
lignende plejeforhold, som de kender fra
de lande de er uddannet i og pga. egen
økonomi eller forsikringsordning ønsker
professionel pleje når de er syge.
Hjemmepleje ved Mount Ukombozi
Hospital
Den danske partner er CURA Pleje
& Service i Allerød, en succesfuld

plejevirksomhed med mere end 70
plejepersoner ansat. Virksomheden har
vunder flere priser.

KILO TECH LTD har ca. 10 personer
ansat, afhængig af hvilke opgaver der skal
løses.

Mount Ukombozi Hospital, Dar es Salaam
er et succesfuld privathospital, der foruden
hospital driver training centre, som
uddanner stort set alt hvad der benyttes
af personale ved hospitalet og nu også
personale til hjemmepleje. Hospitalet har
tilsammen mere end 100 personer ansat.

Samarbejdet mellem ElectroCare og KILO
TECH LTD er godkendt af Danida og
stadig i opstartperioden. For at udvikle
KILO TECH LTD kræves der megen kapital
og mange investeringer. Hvis KILO TECH
LTD for de nødvendige investeringer
og udstyr, foreligger der en aftale med
Tanesco om (svarer i Danmark til DONG)
at KILO TECH LTD skal vedligeholde en
mængde elforsyningsudstyr, hvilket vil
øge elforsyningssikkerheden i Tanzania.
ElectroCare er begyndt at sende udstyr til
KILO TECH LTD.På nuværende tidspunkt
er det umuligt at fortælle, hvor mange
flere der vil kunne ansættes ved KILO
TECH LTD, men det er sikkert, at flere
højtuddannede, som er arbejdsløse, vil
kunne få job. Hvis det fortsætter som nu,
ser KILO TECH LTD lysere på fremtiden.

Samarbejdet mellem CURA Pleje &
Service og Mount Ukombozi Hospital
er godkendt af Danida og er stadig i
opstartperioden, men det forhindrer
ikke Mount Ukombozi Hospital at yde
hjemmeservice til patienter der er forsikret
gennem deres virksomheder eller ved egne
forsikringer. Hospitalet benytter indtil videre
sygeplejersker til hjemmeservice, hvilket
har givet mulighed for at ansætte flere. Et
job til en sygeplejerske giver forsørgelse til
en hel familie.
Hospitalet vil dog ikke fortælle hvor mange
sygeplejersker der er ansat ekstra.

Uden samarbejdet med de to danske
virksomheder ville de to tanzanianske
virksomheder ikke have kunnet forøge
deres produktion til gavn for de mennesker
der ansættes og de familier der får en
indkomst til at leve af.
Generelt er mulighederne for at gøre
forretning i Tanzania gode, som det
store antal af nye projekter under B2B
programmet indikerer.  
Nogle må dog lukke igen.

Mount Ukombozi Hospital
Elforsyningssikkerhed ved KILO TECH
LTD
Alle der færdes i Tanzania ved at
elektricitetsforsyningen er elendig. Dette
skyldes ikke kun at Tanzania ikke har
mulighed for at producere elektricitet
nok, men mindst lige så meget at hele
strømforsyningssystem er i en elendig
forfatning.
Sammen med en dansk el virksomhed
er der nu indgået partnerskab med KILO
TECH LTD i Dar es Salaam, således at
vedligeholdelse af elforsyningsudstyret
kan blive bedre. Samtidig giver det
mulighed for ansættelse af nogle af de
højtuddannede ingeniører.
Den danske partner er ElektroCare, Salg,
Reparation & Vedligehold i København,
en succesfuld elvirksomhed med mere
end 100 specialister og elfolk ansat.
Virksomheden har vundet flere priser og er
specialist i vedligehold af alle materialer til
elforsyningsanlæg og produktionsanlæg.
KILO TECH LTD, Dar es Salaam er
en succesfuld elvirksomhed der har
specialiseret sig i vedligehold af alle
elkomponenter til elforsyningsanlæg, højsom lavspænding, samt vedligehold af
elmaskiner på produktionsvirksomheder.

Det er kun halvdelen der overlever. Det
skyldes hård konkurrence fra indiske og
kinesiske firmaer, der er massivt til stede
i Tanzania, og den udbredte korruption,
kan gøre livet surt for små og mellemstore
danske virksomheder, hvis man ikke
vil stikke penge under bordet for at få
tingene igennem.
Men de to B2B-projekter, ”hjemmepleje”
med udgangspunkt i Mount
Ukombozi Hospital, Dar es Salaam
og ”elforsyningssikkerhed” med
udgangspunkt i KILO TECH LTD, Dar es
Salaam kører videre.

Fra B2B (Business to Business) og
IPD (Innovative Partnerships for
Development) til Danida Business
Partnerships.
Danida Business (DB) Partnerships afløser
fra 2011 de nuværende programmer
Business-to-Business (B2B) og Innovative
Partnerships for Development (IPD),
Sammenlægningen og moderniseringen
sker som led i gennemførelsen af
regeringens strategiske ramme for
prioritetsområdet vækst og beskæftigelse
2011 – 2015.
Sammenlægningen til DB Partnerships
sker for at skabe større fleksibilitet i
forhold til fremtidige aktivitetstyper og
partnerskabstyper, der kan støttes af
Danida. Samtidig øges kravene til de
deltagende virksomheders kompetencer
og ressourcer, ligesom der er øget fokus
på resultaterne og bæredygtigheden af
partnerskaberne mellem virksomheder i
Danmark og udviklingslandene.
Ved tilrettelæggelsen af Danida Business
Partnerships er der taget afsæt i erfaringer
fra B2B og IPD programmerne samt
det øgede fokus på virksomheders
samfundsansvar.
BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B)
PROGRAMMET (oprettet første gang
I 1999)
B2B Programmet støtter etablering
af langsigtede samarbejder mellem
virksomheder i Danmark og virksomheder
i Danidas programsamarbejdslande og
i Sydafrika. Endvidere er der mulighed
for støtte til samarbejder indenfor
miljøområdet.
PROGRAMME FOR INNOVATIVE
PARTNERSHIPS FOR DEVELOPMENT
(IPD)
IPD Programmet støtter partnerskaber,
der fremmer strategisk CSR og
socialt ansvarlig innovation i Danidas
programsamarbejdslande.
De nye retningslinjer for ansøgning om
støtte til og administration af Danida
Business Partnerships gælder fra 8.
august 2011. Igangværende aftaler om
støtte vil fortsat blive administreret efter
retningslinjerne for henholdsvis B2B og
IPD. Ved ansøgning om en ny fase skal der
søges støtte under DB Partnerships.
I oktober 2011 findes der ca. 10 danske
virksomheder der kører under B2B, IPD
eller DB Partnerships program i Tanzania.
Og ifølge Udenrigsministeriet er antallet
af danske virksomheder stigende trods
finanskrisen.

Nogle af de ansatte i Kilo Tech LTD

Poul Wathne
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Tanzania mangler elektricitet

Erfaringer fra Privat Sektor
og B2B arbejde i Tanzania.

Når det gælder elektricitet er det en stor
mangelvare de fleste steder i Tanzania.
Der er ca. 43. mill. tanzanianere som
har et meget lille elektricitetsforbrug
sammenlignet med danske borgere. Det
meste af strømforbruget finder sted i og
ved de større byer, resten af landet er
næsten mørkelagt.

Færgefart på Victoria søen med start
i 1992.
Efter at jeg i 1992 afsluttede mine 7
års arbejde indenfor den formelle del
af udviklingsbistanden, havde jeg både
observeret og selv erfaret positive, men
så sandelig også negative sider ved det
”traditionelle” bistandsarbejde. Derfor
besluttede jeg mig for at starte et privat
sektor projekt der havde udviklings
perspektiv og samtidigt skabte en levevej
for mig selv og en gruppe ansatte.

Efterspørgslen efter elektricitet hindrer den
økonomiske vækst i Tanzania. Med en
befolkning som i år 2050 vil være dobbelt
så stor, er Tanzania nød til at bygge nye
kraftværker bare for at opnå den samme
levestandard som nu. Tanzania går en
meget svær tid i møde, hvis ikke der bliver
produceret nok elektricitet til den industri
som Tanzania i fremtiden skal leve af.
Til gengæld er Tanzanias virtuelle fremtid
ikke afhængig af landets fysiske fremtid.
Det kræver ikke så meget elektricitet at
drive et mobilt netværk og endnu mindre
til at drive en mobiltelefon. Selv de små
landsbyer har fundet ud af, hvordan man
kan lade mobiltelefoner med bilbatterier,
cykler og solcellepaneler.
Strømforsyningen i Tanzania er så ustabil
at det ofte er nødvendigt med en generator

Tanzania er allerede på nettet.
Opkoblingsmulighederne er der allerede.
De vil sprede sig over hele Tanzania uanset
om der bygges fabrikker eller om de unge
finder sig et job et andet sted. Kulturen
dannes online såvel som på gaden.
I den nære fremtid vil den tanzanianske
stemme høres tydeligere. Det der gør det
muligt er en række undersøiske kabler
som omsider har koblet Tanzania til resten
af internettet. The East Africa Submarine
Cable System kom op ved Dar es Salaam i
2010. Det frigør Tanzania for omkostninger
og problemer med internet over satelit og
gør det for første gang økonomisk muligt
for tanzanianer at kommunikerer med hele
verden og endnu vigtigere med hinanden.
Prisen er gået ned og hastigheden er gået
op.
Poul Wathne
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Det var i tiden inden der var rigtig
anerkendelse fra udviklingsorganisationerne af den private sektor og
business programmer som et væsentligt
element til at skabe bæredygtigt udvikling.
Derfor blev overvejelserne mange og rørte
både ved måden at udføre projektet på,
de basale elementer i måden at støtte
lokalsamfunds udvikling på og de praktiske
barrierer.
Mit eget udgangspunkt var begrænset af
beskedne økonomiske rammer, ønsket
om at støtte en lokal økonomisk udvikling
og gennemføre et privat business projekt
UDEN at deltage i korrupt
administrationspraksis og
uden at yde bestikkelse
under nogen som
helst form. Dels ud fra
et (udviklings)politisk
standpunkt, dels som et
forsøg på at gennemføre et
bæredygtigt og korruptionsfrit business projekt, som et
eksempel.
Her er det nok på sin
plads at erindre om
forholdene indenfor den
private forretningssektor i
Tanzania på den tid (i 1992):
Det var under præsident Mwinyi’s anden
præsidentperiode, hvor han i begyndelsen
af 1990erne frigav mulighederne for lokale
og udenlandske investeringer i den private
sektor for første gang efter Nyereres
socialistiske politik, som en del af den
officielle nye økonomiske udviklingspolitik.
Det skete bl.a. ved etableringen ”Tanzania
Investment Promotion Centre” (IPC nu
”Tanzania Investment Centre, TIC) som
gav muligheder for private at få business
licens indenfor stort set alle områder, også
de områder der tidligere var forbeholdt den
store parastatal sektor (regerings ejede
virksomheder).
Det var teorien, men man skal huske
på at netop denne periode af Mwinyi’s
præsidentperiode var præget af en
voldsom stigning i korruptionen og et
udsalg af de tidligere offentligt ejede
virksomheder til håndplukkede købere
for en slik, købere som havde enten
familiemæssige relationer til magthaverne

eller var i stand til at betale store summer
under bordet, for derefter at købe
virksomhederne for meget lav betaling til
den Tanzaniske stat.
Det gjorde samtidigt, at den småkorruption
der allerede eksisterede i administrationen
blev kraftigt øget, da alle med beslutningsmagt, fra minister til den lokale myndighedsperson, mente at skulle have deres
del af den nye velstand i den private
sektor.
Dette er ikke en historie om korruption,
men jeg vil kort erindre om, at det var i
denne periode mange lokale forretningsfolk
etablerede deres forretnings imperier,
mange ved salg af sort udvundet guld,
ved salg af nationale råvarer (som fisk og
tømmer) uden at betale skat/afgifter og
ved import uden at betale told og afgifter.
Jeg vil afslutte denne historiske
gennemgang med at citere den aftrådte
præsident og landsfader, Mwalimu Nyerere
der ved en indkaldt pressekonference
i Dar Es Salaam, foran den forsamlede
Tanzaniske presse kaldte State House
en “ludders markedsplads” i raseri over
Mwinyis regerings forvaltning!
Denne start på privat sektor udviklingen
har gjort, at en del forretningsimperier er
vokset hurtigt, men samtidig gennem høj
indtjening har forøget korruption også
inden for opnåelse af lån, især indenfor
den første del af perioden hvor der var
en overvægt af offentligt ejede banker/
finansierings institutioner. Hvilket har
medført, stadig eksisterende, meget høje
finansieringsomkostninger pga. af de
mange tab på lån. Med det resultat, at
det er vanskeligt for reelt drevne private
virksomheder at opnå tilfredsstillende
dækningsbidrag, da der både skal betales
høje renter for finansiering i Tanzania,
dels skabes der mange omkostninger
og lægges mange forhindringer for
virksomheder der ikke vil betale korruption.
For at kunne etablere et forretningsprojekt
under disse forudsætninger, var det
nødvendigt at identificere et forretningsområde som i væsentlig grad bidrog til
lokal samfundsudvikling (for at opfylde
ønsket om udviklingsperspektiv samt for
at have mulighed at undgå korruption
og bestikkelses krav), indenfor et
forretningsområde med begrænset
konkurrence pga. de økonomiske
begrænsninger.
Valget faldt på at etablere et lille rederi
med pålidelig, simpel og sikker færgefart
fra mindre øer i Lake Victoria til Tanzanias
næststørste by Mwanza.
Med lokal færgefart opfyldtes et
umiddelbart og stort behov, der var støtte
fra lokalbefolkningen og myndigheder til
projektet. Og pga. af regeringens politik
havde færgefart på Victoria søen indtil da
været forbeholdt et, ueffektivt, statsrederi,
så der var kun lidt konkurrence i opstarten.

Øen Ukerewe er sammen med et
utal af mindre øer i Victoria søen, et
Distrikt i Mwanza Regionen. Selve øen
er på størrelse med Bornholm, under
folketællingen i 1988 var der ca. 168.000
indbyggere og i 1992 var der stort set
ingen moderne udvikling. Hovedbyen
Nansio, hvor administrationen er placeret,
havde ca. 15,000 indbyggere med
108 telefonnumre, et hospital med 120
sengepladser og ingen elektricitet eller
vandforsyning.
Der var i bedste fald en daglig
passagerfærgeforbindelse de 50 kilometer
til Mwanza samt en lille pontonfærge for
biler over til fastlandet, men til en øde
del af Mara regionen. De mindre øer og
deres befolkning havde kun lokale kanoer
og små både som transport uden nogen
form for sikkerhed og redningsudstyr, som
transport.
Med udgangspunkt i at opbygge en
sikker og pålidelig transport, etablerede
vi et aktieselskab med en kapital på ca.
100.000 USD og byggede en lille passager
og fragt båd i stål på et lokalt værft.
Kapaciteten var på 35 passagerer og 25
tons fragt. Båden blev indsat på en rute
der betjente lokalsamfundet på vest siden
af øen Ukerewe samt et par nærliggende
småøer, med 3 ugentlige afgange direkte til
Mwanza. Fra starten blev sikkerheden sat i
højsædet og der blev ansat professionelle
søfolk til driften. Ideen var at denne spæde
start skulle danne grundlag for optjening
af erfaringer, som kunne bruges til at
sikre finansiering for at etablere en sikker
færgefart med større skibe.
Men inden vi kom så langt at vi kunne
starte driften, skulle firmaet etableres,
licenser og tilladelser skulle i hus, så
”heldigvis” tager det et stykke tid at bygge
et, selv lille, skib.
Det viste sig at være meget besværligt at
skaffe de nødvendige tilladelser. Dels var
der forventningen om bestikkelse, dels
var den private sektor stadig ny så mange
regulativer var endnu ikke tilpasset til den
nye politik. Og i vores situation som et
af de første firmaer med udenlandsk
investering var problemerne og
forventningerne om bestikkelse ikke
mindre end for de lokale firmaer.
Listen af nationale tilladelser der skulle
til er lang;
-Registrering af aktieselskab,
-opnåelse af et udenlandsk Investor
certifikat fra IPC, -udstedelse af
business licens, -skatte registrering,
-arbejdstilladelse som udlænding,
-import tilladelse til skibsudstyr,
-tilladelse til oprettelse af bank konto
for udenlandsk valuta, -opnå brugsret
til land til molebygning.
Derudover de skibsspecifikke
tilladelser, som godkendelse af
tegninger, bygning og besætning.
Årlige godkendelser af skib og

besætnings standard, brandudstyr,
sundheds certifikat og toldseddel. Og ikke
af en central myndighed, men af forskellige
ministeriers repræsentanter.
Det lykkedes mig kun at få disse tilladelser
uden at betale bestikkelse pga. et meget
vedholdende arbejde, beherskelse af
Swahili og med støtte fra politikere, der
havde interesse for projektet med at
udvikle sikker transport på søen.
For at konkretisere,- nogle eksempler;
- for at få IPC investor certifikatet måtte jeg
rejse til Dar Es Salaam og bo der i ugevis
i en 6 måneders periode, først derefter
kunne jeg starte med at søge de andre
tilladelser.
- det tog mig over 6 måneder at opnå
en arbejdstilladelse efter den principielle
tilladelse var givet, en tid hvor jeg rent
formelt opholdt mig og arbejdede
ulovligt i landet og blev udsat for pres af
immigrationsmyndighederne.
- simple ting som at få oprettet en telefon
og postboks tog månedsvis, da der var en
mangelsituation.
Først efter alle overordnede tilladelser var
givet, kunne vi starte med at få de lokale
tilladelser og aftaler med myndighederne
på Distrikts og Regional plan på plads,
hvilket igen viste sig at være utroligt
tidskrævende.
Ligesom vi efter starten af selve
færgedriften blev stillet overfor nye og
stadig skiftende krav om dokumentation
osv., besøg af politi og andre myndigheds
personer for at presse os til at give
bestikkelse.
Fra slutningen af 1993 begyndte vi driften
af den lille færgefart fra de små samfund
på vest siden af Ukerewe. Vi fragtede
med succes passagerer, tømmer, tørret
fisk og frisk frugt til markedet i Mwanza
og havde forbrugsvarer som cement,
byggematerialer, øl og sodavand med
tilbage.
Fra de erfaringer vi fik, besluttede vi i
1996 at finde finansiering til at bygge en
moderne bilfærge til 400 passagerer og

150 tons fragt/ biler. Denne færge skulle
servicere hovedbyen Nansio med en daglig
sejlads til Mwanza i direkte konkurrence
med det statsejede rederi, som havde
været støttet af Danida i ca. 20 år indtil
1996.
Igen var det en lang proces med at skaffe
de nødvendige tilladelser, men da vi havde
vist, at vi kunne drive en transport service
på et reelt grundlag var det meget lettere
end ved opstarten, ligesom den politiske
opbakning var meget større til et projekt,
der ville skabe en markant forbedring af
transport af køretøjer, fragt og passagerer
til og fra distriktet.
Men som kort beskrevet ovenfor, viste
det sig, at finansiering af en forretning i
Tanzania var både vanskelig og havde høje
omkostninger.
Det tog denne gang 2 fulde år at
få finansieringen på plads og de
nødvendige tilladelser i hus. Valget af
finansieringspartnere blev 2 nordisk
finansierings institutioner; - danske IFU
og nordiske NORSAD. Dette valg blev
truffet, fordi vi der kunne opnå den laveste
rentesats for lån i udenlandsk valuta, som
var nødvendig for at indkøbe materialer
til skibsbygning. På det tidspunkt fik vi en
såkaldt favorabel rentesats på 8% hvor de
lokale banker havde en rentesats på 18 %
i Tshs.
Pga. de høje finansieringsomkostninger
valgte vi at lave alt arbejdet selv lokalt,
lige fra design af færgen og dens udstyr
til bygning af færgen fra rå stålplader med
egen arbejdskraft.
Så juleaftensdag 1998 fil vi læsset den
sidste stålplade af på det lille værft udenfor
Mwanza, vi havde lejet os ind på. Det var
den sidste af i alt 195 tons rå stålplader og
profiler, der sammen med 3 containere var
importeret med udstyr som hovedmotorer,
radar, redningsflåder, TV skærme osv.,
alt hvad der skulle bruges til at bygge
en simpel, velfungerende og sikker
passagerfærge på 43 meters længde, med
400 tons lasteevne.
Den 9. januar 1999 blev kølen lagt af det
Tanzaniske parliaments formand Hon.
Pius Msekwa, med deltagelse af den
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danske udviklingsminister Poul Nilsson
og det samlede udenrigsudvalg, sammen
den Danske ambassadør og Tanzaniske
myndighedspersoner.
Og efter næsten halvandet års dagligt
arbejde af 18 skibsværksarbejdere med
stålplader, som under tropesolen blev så
varme, at det var nødvendigt alle tider at
have svejsehandsker på, var færgen MV
Nansio klar til indvielse den 1. maj 2000.

Sejladsen på ruten mellem Nansio og
Mwanza blev hurtigt en succes, med
daglige transport af alle forbrugsvarer
til Ukerewe og en direkte adgang for
landbrugsproducenter til det centrale
marked i Mwanza.
Samtidig fastholdt vi, at sejladsen
opfyldte internationale standarder for
sikkerhed både med hensyn til udstyr og
bemanding. Hvilket gjorde, at vi ud over
nationale sikkerheds certifikater opnåede
en godkendelse af at vores sikkerheds
systemer fra Dansk Skibstilsyn, for at
sikkerheden opfyldte internationale
standarder. Ligesom vi i en årrække bidrog
til opbygningen af det nye nationale skibssikkerhedsarbejde, som ”stakeholder”
fra den private sektor (en opbygning der
blev besluttet efter den tragiske ulykke på
Victoria søen da MV Bukoba forliste med
800 tab af liv som følge).
Færgen MV Nansio sejler stadig, nu på en
anden rute, lånene er betalt tilbage, men
den har aldrig haft en acceptabel indtægt i
forhold til investeringen.
Så som konklusion og afslutning vil jeg
prøve at uddrage de pointer, der efter min
opfattelse har generel interesse for B2B
arbejde i Tanzania.
Det er, som nævnt ovenfor,
problematikkerne om korruption og
finansiering, da tekniske og logistik
problemer kan løses ved en koncentreret
indsats.
Alle, både virksomheder med udenlandske
investorer og helt lokale virksomheder
har meget svære økonomiske vilkår med
hensyn til finansiering.
Hvis man vælger at låne i udenlandsk
valuta er renten nogenlunde acceptabel,
men man har så eksponeringen overfor
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valuta kurser (Det var for MV Nansio som
sagt 8 % i rente på lån danske kroner,
men inden det sidste lån var betalt tilbage
var Tshs devalueret med 100% så renten
effektivt var lang højere.
Optager man lån i lokal valuta er renten
til gengæld cirka det dobbelte, og det er
utroligt svært at finde risikovillig kapital
i Tanzania. Dette især for virksomheder
under opstart som ikke
har fuld sikkerhed for
hele lånebeløbet, eller har
muligheden for at bestikke
sig til en lånemulighed
hos offentlige finansierings
institutioner, eller gå på det
grå lånemarked til en effektiv
rente på over 30%.
Betydningen af
finansieringsproblematikken
kan ikke undervurderes,
da den fremelsker
en forretningskultur,
der tilgodeser de
virksomhedsindehavere, der enten har
de rette forbindelser og muligheder for
at opnå finansiering uden at betale den
tilbage (der har været en del skandaler om
dette forhold),ligesom det tilgodeser de virksomheder,
der er i stand til at opnå tilladelser og
måske adgang til nationale ressourcer
(fx fisk, tømmer), virksomheder, der kan
ex/importere uden fuld betaling af told
eller virksomheder, der kan lave skatteunddragelser i stor stil.
Disse forhold fremelsker en kultur
af korruption indenfor den private
sektors samspil med den offentlige
administration i Tanzania. Hvorved en reel
opbygning af en bæredygtig privat sektor
besværliggøres, da det er langt nemmere
at få et økonomisk afkast ved at investere i
dubiøse forretningsområder.
Det er desværre efter min mening aktuel
status af den private sektor i Tanzania. En
tilstand som har øget korruptionen i hele
samfundet og dermed især rammer de
almindelige borgere.
Så efter min mening bør man seriøst vente
med at overveje at investere i Tanzania
hvis man har et samfundsmæssigt
perspektiv for øje, indtil der er kommet
en radikal holdningsændring til
korruption og en væsentlig forbedring af
korruptionsbekæmpelsen.
Steen Pedersen.

Kibotrade Textile Tanzania.
Et B2B projekt med succes.

I 2007 startede Kibotrade Textile en
produktion af kvalitets T-shirts op i
Tanzania. Den administrerende Direktør
Iver Rosenkrantz havde skrevet sit juridiske
speciale ved Tanzanias handelsret og
kunne se, at der var stort potentiale i at
skabe businessorienteret udviklingsarbejde
i landet.
Ivers intention var at vise verden, at
kvalitetsprodukter fremstillet under
ordentlige arbejdsvilkår sagtens kunne
produceres i Afrika. Han er af den
overbevisning, at bæredygtige løsninger
kan udvikle ulandene i lige så høj
grad som u-landsbistand fra de store
udviklingsorganisationer. Med denne
overbevisning og stor entusiasme gik
han derfor sammen med Bo Raahauge
Rasmussen i gang med at gøre tanke til
virkelighed.
Der blev etableret kontakt mellem en lokal
tanzaniansk virksomhed med viden og
erfaring inden for fremstilling af tekstiler,
og det verdenskendte tøjfirma Samsøe
Samsøe der blev den danske partner i
projektet. Et samarbejde hvor T-shirt og
polo shirts i høj kvalitet produceres på
fabrikken i Dar es Salaam og sælges af
den danske partner der netop er kendt for
at sælge produkter af høj kvalitet.
Danidas B2B midler har støttet projektet
med omkring 5 millioner kr., der er anvendt
til investering i produktionsudstyr og
uddannelse af de lokale medarbejdere. Der
har bla. været danske syersker nede for at
oplære deres tanzanianske kollegaer.
Derudover har Kibotrade Textile optaget lån
på 1 million kr. fra IFU (Industrialiseringsfonden
for udviklingslandende), der også har bistået
virksomheden med kontakt til de lokale
myndigheder når der har været problemer
med at få afskibet varerne til tiden.
At skabe en virksomhed med succes,
er ikke uden udfordringer i et land som
Tanzania der er præget af et bureaukrati
der besværliggør arbejdsgangen i en grad,
som vi slet ikke kender fra Danmark, men
det kan lade sig gøre.
Fabrikken blev i 2009 tildelt SA 8000
certificate of Fairtrade hvilket tildeles pga.
af høj standard indenfor arbejdsforhold,
sikkerhed og miljømæssige ansvarlighed
hvilket de nuværende 60 ansatte på
fabrikken nyder godt af. De har mulighed
for at modtage videreuddannelse og
engelskundervisning. Deres løn ligger
over mindstelønnen, de får serveret gode
måltider, har badefaciliteter og får løn i
deres ferie.
At starte sådan et projekt op, er ikke
kun ren og skær filantropi. Det er et
stykke profit- og businessorienteret
udviklingsarbejde, hvor investering ikke

kun er foretaget med hjernen, men også
med hjertet. Og succesen ser ud til at
fortsætte.
I lidt over 3 år er smykkeproduktion blevet
endnu et projekt for Iver Rosenkrantz til
gavn for begge parter. Smykkerne er lavet
af tanzanianske håndværkere der bruger
ældgamle afrikanske færdigheder som
er gået i arv fra generation til generation.
Kollektionen hedder URU Diamonds og de
unikke smykker bliver fremstillet af uslebne

diamanter, rubiner, tsavorites, tanzanites
og smaragder støbt i guld og sølv. 10% af
overskuddet går til at støtte uddannelse for
børn i mineområder. Smykkerne kan ses
på www.urudiamonds.com
Monica Mahona

Nyt syn på Tanzania
Optikerkæden Louis Nielsen A/S,
der er en af Danmarks største
optikerkæder har siden oktober 2010
drevet mobil optikerklinik i Tanzania.
Samarbejdspartneren Vision Plus Ltd The Eye Clinic, er en af Tanzanias mest
veletablerede optiker kæder med ca. 10
medarbejdere fordelt på fire afdelinger i Dar
es Salaam. Udover butikkerne har Vision
Plus egne værkstedsfaciliteter og udstyr til
eksempelvis at slibe og polere glas til briller
og montere dem i brillestel.

6 til 8 gange om året kører den rullende
optikerklinik ud til Sundhedsklinikker rundt
om i Tanzania for at tilbyde synstest og
briller til mennesker, der ellers ikke ville
have mulighed for at få hjælp til et bedre
syn. På en god dag kan holdet, der består
af 2 til 3 medarbejdere fra Louis Nielsen og
nogle medarbejdere fra den lokale partner
lave synsprøver og uddele briller til mere
end 100 mennesker.
Udover selve brilleturene bliver
medarbejderne fra de forskellige
sundhedsklinikker og de lokale optikere
løbende oplyst om og uddannet i emner,
der har at gøre med syn og øjensundhed.

Vi kan ikke hjælpe alle, men det er jo ikke
et argument for slet ikke at gøre
noget. For hvert eneste menneske, vi
hjælper til briller og et bedre syn i Tanzania,
har vi gjort en forskel.
Kommunikationschef og ophavsmand til
projektet Tino Pedersen fortæller, hvor
gribende det er at opleve den forskel
projektet har gjort for mennesker, der lever
med voldsomme synshandicap. Der er
mennesker, der har haft behov for briller
med en styrke på helt op til 10 -15 stykker.
Det er mennesker, der stort set intet har
kunnet se, så det er en hel ny verden, der
åbner sig for dem.
På den seneste tur, jeg deltog i, var der en
lille pige, der blev så glad, at hun spontant
løb ud af sundhedsklinikken med armene
i vejret, mens hun råbte: ”Yes, now I can
be number one in my class” Det er noget,
der virkelig varmer og gør stort indtryk.
En stor del af de briller, der uddeles
i Tanzania er indsamlet rundt om i
Louis Nielsens forretninger i Danmark.
Genbrugsbrillerne kommer fra hjælpsomme danskere, der til gengæld får
muligheden for at se hvem, der er den
nye ejer af deres briller. Som noget nyt og
helt unikt har Louis Nielsen etableret et
sporingssystem på brillere og er derfor i
stand til at forbinde de danske givere med
modtagerne i Tanzania. Der bliver taget
foto af alle modtagerne og når brillerne har
fået ny ejermand, får giver en SMS eller
en mail. Derefter kan de gå ind på http://
tanzania.louisnielsen.dk og se den person
de har hjulpet til en lettere hverdag. Louis
Nielsen og Vision Plus donerer også selv,
et stort antal nye briller til projektet.
Danida har støttet Louis Nielsen med ca. 1
million kroner i første fase af projektet, fordi
de kan se en lovende forretningsidé for
både Louis Nielsen og deres tanzanianske
samarbejdspartnere, Vision Plus.
For den fantastiske ide, får optikerkæden
Louis Nielsen god PR, og samtidig får
de lejlighed til at sælge deres lager af
udgående modeller til nedsat pris. Det
giver tanzanianerne adgang til bedre
og billigere briller og så skabes der
forhåbentlig arbejdspladser i Tanzania.
Den dansker, der har foræret sine briller
til et medmenneske på den anden side
af Ækvator, kan oven i købet se den
taknemlige modtager. Taknemlige er folk,
der ellers aldrig ville have fået muligheden
for at få nyt syn på Tanzania.
Monica Mahona

I Danmark er der 500 optikerbutikker til at
servicere en befolkning på godt 5 millioner.
I Dar es Salaam, hvor der bor ligeså mange
mennesker som i hele Danmark, er der blot 20.

Østafrika – nye muligheder
for danske virksomheder
Af Christian Rietz, Projektleder,
SjællandAfrika-projektet, Væksthus
Sjælland

De østafrikanske lande er nye
vækstmarkeder, der byder på
forretningsmuligheder for danske
virksomheder. Væksthus Sjælland
forbereder gennem SjællandAfrika
projektet sjællandske virksomheder til
at starte forretningsbaserede projekter
i Østafrika. Og der kan også opstå
samarbejdsmuligheder mellem NGO’er og
virksomheder med perspektiver for både
langsigtet udvikling og kommerciel værdi.
Nye vækstmarkeder
I årevis har afrikanske lande fremstået som
fattige stater, ude af stand til at skabe en
velfungerende og stabil økonomi. Selvom
mange afrikanske lande fortsat har brug for
støtte, har de senere år vist et nyt Afrika på
vej op. Flere og flere lande i Afrika oplever
store vækstrater og udgør fremtidens
markeder, de såkaldte emerging markets.
Det gælder også Østafrika, hvor Kenya,
Tanzania og Uganda oplever vækstrater
på 5-7% årligt. Væksten er typisk meget
ujævnt fordelt og opleves primært i de
større byer.
Både bistandssektoren og erhvervslivet
er ved at få øjnene op for dette nye
Afrika, der byder på helt nye muligheder.
Danida støtter gennem sit nye Business
Partnership program (det tidl. B2Bprogram) samarbejder mellem danske og
afrikanske virksomheder, der også kan
involvere NGO’er og offentlige institutioner.
SjællandAfrika projektet
Væksthus Sjælland er et af fem regionale
væksthuse, der arbejder på at fremme
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vækst blandt danske virksomheder.
Gennem SjællandAfrika-projektet,
arbejder Væksthus Sjælland på at hjælpe
sjællandske virksomheder ind på de
østafrikanske markeder. Formålet er, at de
sjællandske virksomheder får kommercielle
samarbejder med afrikanske partnere i
form af etablering i Østafrika, gennem joint
ventures, eller via import af afrikanske varer
eller eksport af danske produkter eller
services. Derved kan der skabes vækst
og arbejdspladser både i Østafrika og på
Sjælland.
SjællandAfrika arbejder sammen med
DI og Håndværksrådet, som i mange
år har hjulpet danske virksomheder
ud på emerging markets i Afrika og på
andre kontinenter. Projektet tilbyder
virksomhederne et forberedende
forløb, hvor de dels får kendskab til de
østafrikanske markeder; dels hjælper
projektets partnere virksomhederne med
at udvikle den rette strategi til at gå til de
østafrikanske markeder. Det handler bl.a.
om at tilpasse virksomhedens produkt
eller service til det afrikanske marked,
finde de rette samarbejdspartnere og søge
finansiering til opstarten.
Virksomheds-NGO samarbejde
De sjællandske virksomheder er i
overvejende grad små- og mellemstore
virksomheder, hvilket giver en del
udfordringer. Der er stor forskel på at
drive forretning i Danmark og i Østafrika.
Virksomhederne skal sigte på kommercielt
bæredygtige projekter, men det kan være
vanskeligt, når man i forvejen skal forholde
sig til en ny kultur, nye partnere og ofte
også indtænke social bæredygtighed.
Derfor kan samarbejde mellem
virksomheder og NGO’er være værdifuldt
ud fra mange betragtninger. Afgørende er
dog, at begge parter kan se en klar fordel
af at samarbejde og hver især er parate til
at bidrage med deres kompetencer.
Virksomheder vil typisk se på den
kommercielle værdi i et samarbejde hvad
enten NGO’ens bidrag sker som støtte til
eksport eller import, til at lette adgangen til
markeder og kunder, som del af udvikling
eller afprøvning af produkter, som hjælp til
at blive etableret eller som partner i forhold
til en styrket bæredygtighedsindsats
eller CSR-profil. NGO’en vil omvendt
forvente, at virksomheden gennem sin
kommercielle tilgang kan bidrage til
økonomisk, bæredygtig udvikling gennem
f.eks. jobskabelse eller værditilførsel til et
lokalsamfund.
Der vil således i NGO-virksomhedssamarbejder ligge et behov for at
”oversætte” de to sprog/kulturer til
en fælles forståelse. Heri ligger nogle
vanskeligheder, men også potentielle
styrker i at NGO og virksomhed kan
komplementere hinanden. Som i alle
andre partnerskaber er det vigtigt, at
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begge parter tidligt er afklarede med hvad
de hver især forventer og er parate til at
bidrage med. NGO’ens ofte mangeårige
geografiske tilstedeværelse og dens
speciale i at rejse penge til og gennemføre
projekter under vanskelige forhold, kan
vise sig værdifuldt for virksomheden.
Til gengæld kan partnerskab med
virksomheden være vigtigt for NGO’ens
arbejde mod en stabil udvikling og
mulighed for at søge mere erhvervsrettet
finansiering.
Samarbejdsflader mellem NGO’er og
virksomheder kan tage mange forskellige
former. Det enkleste samarbejde kan ligge i
et direkte salg fra virksomhed til NGO. Det
kan f.eks. være vandrensningssystemer,
energiforsyning baseret på vedvarende
energikilder eller lette byggematerialer, der
kan bruges i f.eks. nødhjælpslejre eller i
fjerne egne.
NGO’erne kan bidrage til at åbne døre
og skabe kontakter i udviklingslande for
virksomheder. NGO’er har ofte mange
års erfaring fra bestemte lande og
regioner gennem projekter og langsigtet
tilstedeværelse. Eksempelvis kan en
NGO have bidraget til at normalisere
et tidligere konfliktområde, hvor der nu
er behov for udvikling af landbruget.
Her kan virksomheder, som f.eks. en
fødevareforædlingsproducent bidrage til en
mere bæredygtig og efterspørgselsdrevet
udvikling.
På et mere strategisk plan kan NGO’en
rådgive virksomheder om den humanitære
branche. En NGO kan også være en
indgangsvinkel til andre NGO’er eller FNsystemet, som en virksomhed gerne vil
sælge til.
Der kan også være samarbejdsmuligheder
i at NGO’er gennemføre community
projekter som virksomheder er eller
kan blive kommercielt involveret i.
Enten som en efterspørgsel fra en
NGO til virksomheder om opkøb fra
projektet eller som salg af varer eller
tjenesteydelser til projektet eller dets
målgruppe. Eller med afsæt i et initiativ,
som virksomheden ønsker at iværksætte,
der i samarbejde med en NGO får en
bæredygtighedsdimension, som NGO og
virksomhed derefter sammen forfølger.
NGO’er med erfaringer fra lokalområder
kan rådgive virksomheder i, hvordan de
kan gribe social ansvarlighed (Corporate
Social Responsibility, CSR) an. Det
kan være vanskeligt for den enkelte
virksomhed at kende den lokale kontekst,
men for NGO’er, der har arbejdet med
socialt bæredygtige projekter, er den
socialt bæredygtig vinkel nemmere at se.
NGO’ers mandat relaterer sig ofte til et
samfundsanliggende og er specialiseret i
at omsætte samfundsansvar og værdier til
konkret handling.

SjællandAfrika er et to-årigt projekt
(2011-12), der er finansieret af EU’s
Regionalfond og erhvervsudviklingsmidler
fra Region Sjælland.
Projektet sigter på at forberede i alt 20
sjællandske virksomheder til at starte
kommercielle projekter i Østafrika.
SjællandAfrika er i gang med at rådgive
10-12 sjællandske virksomheder inden
for vandrensning, vedvarende energi, IT,
landbrug og fødevarer samt transport og
byggeri.
Kontakt:
Væksthus Sjælland
Projektleder Christian Rietz
e-mail: cri@vhsj.dk

Kinaskak for
viderekommende.
Mistilliden til Kinas offensive
investeringsstrategi i Afrika vokser,
efter at et kinesisk firma har indgået
en stor investeringsaftale med
militærstaten Guinea. Det er på tide,
at de afrikanske lande siger fra, mener
økonom.
ARUSHA, Tanzania - Kinas forsøg på at
købe sig til råstoffer og venner på det
afrikanske kontinent udsættes for ny kritik.
Tidligere på måneden sikrede Chinese
Investment Fund sig retten til at udvinde
olie, gas og mineraler i Guinea. Aftalen
mellem det Hong Kong-baserede firma
og det vestafrikanske land har en værdi
af syv milliarder dollar og blev indgået,
blot to uger efter at militærdiktaturet i
Guinea dræbte 157 regeringskritiske
demonstranter og sårede over 1.000.
»Den nyhed truer med at overskygge
den positive historie, som den kinesiske
regering i rigt omfang fortæller om Kinas
engagement andre steder på kontinentet,«
skriver kinaeksperten Chris Alden i den
britiske avis The Guardian.
For mange iagttagere bekræfter
investeringen i Guinea billedet af Kina
som en ny truende stormagt, der
grådigt opkøber landbrugsjord og
suger olie og mineraler ud af det fattige
Afrikas undergrund. Kun for sikre sig
adgang til råstoffer, der kan bruges af
Kinas egne energitunge industrier og
voksende befolkning.
Aftalen med Guinea er nemlig blot den
seneste i en række store investeringer,
som på få år har gjort Kina til de
afrikanske landes vigtigste enkeltstående
samarbejdspartner. Det er især
naturressourcerige nationer som Angola,
Sudan, Sydafrika og Nigeria, der lægger
undergrund til Kinas massive investeringer.
Men siden midten af 1990’erne er Kinas
handel med Afrika også eksploderet.

I 2008 passerede samhandelen 108
milliarder dollar årligt. Det overgås kun
af EU-landenes samlede handel med
kontinentet. Og over det meste af
kontinentet er der efterhånden spor af
kinesernes udtalte strategi om at styrke
handel og samarbejde med Afrika.
Kina vil handle
Kineserne borer miner, bygger veje,
laver broer. Forærer konferencecentre
og malariamedicin ud med rund hånd.
Det er også på grund af Kina, at helt
almindelige afrikanere i stigende grad har
fået mulighed for at købe telefoner, dvdafspillere, cykler og alskens udstyr i plast
og elektronik.
Og mens de vestlige lande og deres
‘udsendte medarbejdere’ traditionelt har
ført sig frem som moralens vogtere eller
glade givere, så er Kinas udsendinge
anderledes ukomplicerede. De vil bare
handle. Og det kan afrikanerne lide. Ikke
mindst de afrikanske ledere, som nyder
godt af Kinas ikke-indblandings strategi
og derved slipper for at blive ramt på
pengepungen, hvis det står sløjt til med
menneskerettigheder, legitimitet og
god regeringsførelse.
Mest opsigtsvækkende er Kinas
snart 15-årige samarbejde med
borgerkrigshærgede Sudan. Krisen i Darfur
og de internationale anklager mod Sudans
præsident, Omar Al Bashir, har ikke afholdt
Kina fra at købe stort ind af olie, bygge veje
og opkøbe store arealer landbrugsjord.
Men også mere stabile demokratier
nyder godt at Kina investeringer. Liberias
regering underskrev i februar en aftale
med kinesiske China Union om at
udvinde jern fra landets miner. Med en
værdi på over 10 milliarder dollar er det
den største udenlandske investering i
Liberia nogensinde.
Dertil kommer, at Kina følger
handelsaftalerne op med deciderede
hjælpeprogrammer, kulturel udveksling af
forskere, parlamentarikere, studerende og
af frivillig, veluddannet arbejdskraft.
Populær partner
Og mens Kinas ublu og ofte
uigennemskuelige kombination af handel
og bistand - det ene til gengæld for det
andet - skærer stadig mere ubehageligt
i øjnene på Verdensbanken, Den
Internationale Valutafond, OECD-landene
og andre donorer, som nu ikke længere
er alene om at tilbyde lån og investeringer
- eller om at sætte betingelserne for
væksten på det afrikanske kontinent - ser
det anderledes ud set fra Afrika.
Formanden for den Afrikanske Unions
kommission, Jean Ping, der selv er halvt
kineser, kalder Kina for »Afrikas primære
strategiske partner«. Og den zambisk
fødte forfatter og økonom Dambisa
Moyo argumenterer i sin populære og
omdiskuterede bog Dead Aid for, at
kineserne er afrikanernes venner:
»Kina var tidligere snævert fokuseret på

udvinding af råstoffer, som kun kom en
lille skare afrikanere til gode. Men i de
senere år er paletten af investeringer blevet
bredt ud, og befolkningen nyder godt af
den effekt, råstofinvesteringerne skaber
ned gennem systemet (…) Kinas rolle i
Afrika er bredere, mere sofistikeret og
mere businessorienteret end noget andet
lands i perioden siden Den Kolde Krig,«
skriver Moyo.
I PEW-rapporten Det globale ubehag ved
verdens stormagter - et slags imageindeks
for verdens nationalstater, er befolkningen i
de afrikanske lande markant mere positive
over for Kina end befolkningen i USA og
i de europæiske lande er. 78 procent af
befolkningen i Tanzania oplever f.eks.
Kinas indflydelse som positiv, mens kun
36 procent ser USA’s indflydelse som
tilsvarende positiv.
De afrikanske statsledere møder da
også talstærkt op, når kineserne kalder
til møde i forummet for sino-afrikansk
samarbejde, FOCAC, eller inviterer på et af
utallige statsbesøg.
Behov for modtræk
Professor Olu Ajakaiya direktør for det
uafhængige African Economic Research
Consortium mener heller ikke, man kan
bebrejde de afrikanske lande, at de gerne
vil handle med Kina.
»Alle lande i Afrika har brug for
investeringer. Vi er nødt til at byde
kineserne velkommen. Andet ville ikke
være fair, og kineserne fører meget nyt
med sig, som vi aldrig har haft råd til i
samhandlen med Europa.«
Men, tilføjer han, det er på tide, at de
afrikanske lande erkender, at der er behov
for et modtræk til den veliscenesatte
strategi, Kina har for Afrika.
»Vel er Kina her for at udbytte Afrikas
råstoffer, men er det noget nyt? Nej. Der
har altid været nogen, som har forsøgt
at udbytte Afrika. Opgaven er nu at
sikre, at det ikke fortsætter. Lad os sikre,
at vi har de institutionelle rammer og
organisationer, der skal til for at håndtere
de nye investeringer. Løsningen skal
ikke komme udefra. Den skal komme fra
Afrika selv. Det er Afrikas pligt at forhandle
sig til aftaler, som er holdbare, og som
sikrer, at investeringerne også medfører
vækst og udvikling for vores lande,« siger
Olu Ajakaiya.
Han opfordrer til, at det kommende møde
i FOCAC til november bliver brugt til andet
end at lade Kina præsentere en ny stribe
velgørende investeringer og mere eller
mindre bundne lån og hjælpeprojekter. Der
skal også sættes spørgsmålstegn ved,
om Kinas hidtidige løfter er blevet opfyldt,
og om de overhovedet er kommet den
afrikanske befolkning til gode, påpeger
Olu Ajakaiya.

Fakta: Kina i Afrika
Samarbejdsprincipper
Kinas officielle principper for samarbejdet
med Afrika er:
1. Tillid, venskab og politisk forståelse
2. Fælles fordele, komplementaritet og
vækst
3. Gensidig støtte og koordinering
4. Læring fra hinanden og fælles udvikling
Samhandel
2000: 10 mia. dollar
2008: 106 mia. dollar
Import og eksport
Kinas importerer bl.a. olie (71 pct.), kul,
tømmer, cobalt og jern fra Afrika og
eksporterer tekstil, elektronik og maskiner
Handelsbalance
Afrika har en negativ handelsbalance med
Kina, men ikke så ulige som med USA.
Långiver
Den statsejede kinesiske eksportimportbank, EXIM, er en større långiver til
de afrikanske lande end Verdensbanken.
FOCAC
I 2000 etableredes FOCAC – Forum
for China Africa Coorporation. På
seneste møde i 2006 i Beijing deltog 48
afrikanske lande og 42 præsidenter og
vicepræsidenter.
Plan for samarbejde
Kinas otte-punktsplan for at styrke
forbindelsen mellem Kina og det afrikanske
kontinent:
1. Fordobling af Kinas bistand til Afrika fra
2006-2009
2. Tilbud om tre mia. dollar i bundne lån
og 2 mia. dollar i kreditter til Afrika inden
2009.
3. Etablering af en 5 mia. dollar stor
Kina-Afrika udviklingsfond til støtte for de
kinesiske firmaer, der investerer i Afrika
4. Bygning af konferencecenter for Den
Afrikanske Union
5. Aflysning gældposter fra før 2005
mellem de fattigste afrikanske lande og
Kina
6. Etablering af tre-fem samarbejdszoner i
Afrika for handel og økonomi.
7. Åbne Kinas eget marked for afrikanske
varer og stryge afgifter til gavn for eksport
fra de fattigste afrikanske lande.
8. Efteruddannelse af 15.000
afrikanere, udsendelse af 100 kinesiske
landbrugseksperter til Afrika, åbning af 10
landbrugsteknologicentre og bygning af
30 hospitaler.
Mikala Satiya Rørbech
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Tanzanian traders won’t
allow Chinese to take over
Tanzania’s Minister of Industry, Cyril
Chami, has warned Chinese traders
who violate the country’s investment
regulations by engaging in retail trade
By Saumava Mitra and Abraham Makinda.  
A 30-day notice had been served earlier
to stop Chinese traders of retail trading at
the biggest and busiest Kariakoo market
in Dar es Salaam. The allegation is that
the Chinese traders import goods from
China and then resell them at a cheaper
price than the small shop owners and the
hawkers known as ‘machinga’ in Tanzania.
Small traders, Chinese shop owners,
and business consultants react differently
to the news of the new warning by the
minister.
Tanzania lacks capacity “We need
these people to invest in energy, IT
and health. Not in groundnut vending,”
said Shainul Bhanji of Global Investors
Consultation Centre, a foreign investement
organisation. “Chinese are major importers
or wholesalers. They should leave retail
to local people,”she explained. However,
Bhanji admits that a blanket ban against
Chinese traders wouldn’t be possible since
Tanzania doesn’t have the capacity to
manufacture the goods that are imported
from China. The Chinese investors
dominate the water supply, infrastructure
and agriculture sector in Tanzania. A
paper prepared by the Centre for Chinese
Studies of the University of Stellenbosch
in South Africa in 2009 says that more
than 85 Chinese funded enterprises exist
in Tanzania with entrepreneurial activity
in construction, health and restaurants.
More than 90 per cent of the construction
companies in the country are Chinese.  
Cheap chinese duplicates The
‘machinga’ vendors also praised the
government’s move. “It is hard for us to
sell something because our customers
could go to a Chinese shop and get it
cheaper,” says Levy, a clothes’ vendor in
Dar es Salaam Another ‘machinga’ known
as Abdalla Hamadi alias ‘vuvuzela’ says:
“The Chinese used to look at the products
we sold. They went back to China and
then returned with duplicates to sell them
at very low prices. I hope that with the
government decree things will change.” ]
Yan Yi, a Chinese owner of a wholesale
shop, says that they used to sell products
in the retail market only because their
buyers were otherwise not able to pay to
buy in bulk. “It is not that we wanted to
violate Tanzania’s laws but we get cheated
if we don’t,” he explained through a
translator.
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“Take us serious” However, the
Chinese owner of Tanzania China Trade
International, a company that deals with
the manufacturing and sales of plastic
flowers, who refused to be named,
said: “I have been here for nine years. I
have registered my company and I do
everything - from manufacturing to wholeselling - here in Tanzania. There has not
been any problem, but I do know there
are some unethical Chinese traders who
do things illegally. I think they should be
punished.” Early last week, speaking at
the Business Registration and Licensing
Agency (BRELA) offices in Dar es Salaam,
Minister Cyril Chami said “the government
can’t turn a deaf ear to the public’s outcry
about foreigners running small businesses
which could be done by local traders. This
is an unacceptable practice and we are
asking them to take us seriously.”
RNW Africa Desk

Tanzania orders Chinese out of Dar
es Salaam market
Chinese traders in Tanzania’s main city of
Dar es Salaam have been give 30 days to
stop trading in a busymarket.
The deputy industry minister said Chinese
businessmen were allowed into the
country as investors, but not as “vendors
or shoe-shiners”.
Lazaro Nyalandu said these jobs could “be
carried out by locals”, Tanzania’s Citizen
paper quotes him as saying.
A BBC reporter says there are many
foreigners trading illegally in Tanzania,
especially from China.
They have opened up many small retail
and wholesale shops, the BBC’s Hassan
Mhelela in Dar es Salaam says.
But the Chinese traders are sometimes
resented for their business acumen, he
says.
Mr Nyalandu made the comments at
Kariakoo market, which the government
wants to become an export centre for the
East African nation.

He also said that Tanzania was about to
do a deal with the Chinese government to
ensure that goods imported from China
meet international standards, Tanzania’s
Guardian newspaper reports.
BBC News 7 Januar

The government yesterday
said a special operation to
root out illegal immigrants
doing business in the
country would be conducted
countrywide after proving
successful in Dar es Salaam.

Speaking in an exclusive interview with
The Guardian, Deputy Minister for Industry,
Trade and Marketing Lazaro Nyalandu
said the operation, which started to be
implemented at the end of last month in
the country’s commercial city, had been
successful, as the culprits had been held
accountable.
The deputy minister, however, declined
to disclose the number of those arrested,
saying his office would release the figures
after the operation.
He said his ministry, Immigration
Department and Police were withholding
the names of the suspects, who had been
arrested during the operation because they
wanted to make it smooth and diplomatic.
“We want to make the whole operation
smooth and diplomatic by not releasing
the number of the people arrested so far,”
he said.
Nyalandu also said the operation was not
targeting the Chinese only as claimed by
some people but any foreigner running a
business in the country illegally.
“This is not a Chinese crackdown as it
has been claimed by some people. We
are targeting all foreigners doing business
illegally in the country and so far, we have
arrested people of different nationalities
and not Chinese alone,” he explained.
He noted that his ministry had reliable
Handelsgade i Zanzibar

reports that there were many illegal
foreigners hiding in different parts of
Dar es Salaam and other cities. He,
however, assured all Tanzanians that the
government would make a follow-up and
arrest them.
Nyalandu said many foreigners entered the
country as tourists but ended up staying
illegally and operating small businesses,
which local people could run.
“We are well informed that many foreigners
are hiding in some places, but let me
assure you that the government is tracing
them and soon they will be arrested,” he
said.
He noted that it was the government’s
wish that all foreign businesspeople
working legally with local people should
continue because the country benefited
a lot as local people got employment and
also learnt skills from the foreigners.
He said his ministry, the police and
Immigration Department were targeting the
foreigners, who were operating businesses
without permits.
On January 7, this year, the deputy
minister toured Kariakoo area in Dar es
Salaam after local traders complained
about an influx of foreigners allegedly
running businesses in the country without
permits.
He subsequently announced that after
30 days, the government would launch a
major crackdown to nab all illegal foreign
businesspeople and the crackdown
started on January 31, this year.
THE GUARDIAN April 2011

brev til Kinas ambassade

China and Tanzania.

There are very positive official reports on
Sino-African cooperation with regard to
much needed investments in infrastructure,
mining, trade etc.
China has been a good friend of Tanzania
since the impressive construction of
the railway between Dar es Salaam and
Lusaka in the late sixties.
It is therefore disturbing to experience the
scepticism among ordinary Tanzanians
when discussing their experiences with
China’s renewed interest in Africa and the
consequences.
In the Media in Tanzania, there are articles
about Chinese working in the construction
sector, trading sector, even running the
small city buses forcing the locals out of
business, despite the high unemployment
rate in the country.
There are also articles telling about traders
at Karikoo, the city’s business centre,
beating up Chinese business people
occupying about 300 business premises
because of unfair competition from the

many Chinese in the area threatening the
local business community. This resulted
in a demonstration by the Chinese at the
State House against harassment.
For the last 30 years there has been a
move in Tanzania towards indigenization
of the trading sector to reduce the
overwhelming Asian dominance. It is now
expressed by several sectors that it is just
another nationality that now dominates the
market.
In Tanzania there are rules and regulations
with regard to business licenses and
working permits to protect local people.
The government has promised to launch
a major crackdown on illegal foreign
business people. It is stressed however,
that it is not aimed at Chinese alone, but
people of different nationalities have been
arrested during the crackdown.
(The Guardian, Feb. 14th 2011)
It is evident that Chinese investment
in Tanzania is badly needed, but many
observers talk about less control with
corruption and other conditionality’s put up
by other investing donors.
Observers also claim, that Chinese
investments results in the import of
Chinese workers, of which many remain in
the country as traders of Chines goods or
as illegal immigrants.
In order to be able to explain the situation
for our members and readers of our
magazine we would like if the Embassy
could provide us with proper facts and
figures in order to put the above into
perspective.
Jesper Kirknæs, Chairman, DANTAN

svar fra ambassaden

Developed Countries of Africa stated by
MOFCOM, effected from July 1, 2010.
Over 4700 Tanzanian goods enjoy dutyfree when export to China. Such individual
and voluntary preferential measure is made
by China in accordance with its economic
power and in line with the WTO rules.
Chinese government is a close partner
with Tanzanian government in its efforts
of furthering the development of the
Education. On the Beijing Summit of
Forum on China-Africa Cooperation
in 2006, Chinese President Hu Jintao
announced to help African countries to
set up 100 primary schools in next 3
years. 3 primary schools in Tanzania are
aided by China under the action plan of
Beijing Summit. In 2009, on the fourth
ministerial meeting of FOCAC in Egypt,
Chinese Prime Minister Wen Jiabao also
declared that China will help African
nations to set up more schools. According
to the new action plan, Tanzania will
get another three new primary schools.
Chinese Government has also been giving
Tanzanian students scholarships every
year since the establishment of diplomatic
relation in 1961.
This year, the Chinese universities and
colleges will enroll 72 Tanzanian students
for bachelor, master and doctor degrees.
With a view to helping Tanzania to solve
the problem of lacking of teachers, 10 of
the scholarships will particularly be given to
Tanzanian students who want to be trained
as teachers.
Zhang Yuelei Attaché (Political) Embassy
of P.R. China in Denmark
www.chinaembassy.dk

Orientering fra Kinas
ambassade i Danmark om
handelssamarbejdet mellem
Kina og Tanzania.
According to statistics, bilateral trade
volume between China and Tanzania in
2008 and 2009 reached 992 million and
1.106 billion US dollars respectively, and
amounts to 1.363 billion US dollars even
from January to October 2010. Until last
September, about 240 companies with
Chinese capital have been registered in
Tanzania with 600 million US dollars in total
capital, creating 60,000 jobs for Tanzanian
people. Currently, 114 projects that
valued 2.299 billion US dollars are under
construction by the Chinese contractors,
and these projects employ nearly 20,000
local workers in Tanzania.
Tanzania is included in the list of Duty
Exemption on Imports from the Least

Præsidenterne Nyerere og Kaunda inspicerer
jernbanebyggeriet mellem Dar es Salaam og
Lusaka 1969.
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Mikumi, en by ved hovedvej
A7 i Tanzania.

Berørt af HIV/AIDS i 2010

Mikumi ligger ved hovedvej A7, 283 km
vest for Dar es Salaam og er vejen gennem
Malawi og Zambia til Sydafrika. Byen
blev grundlagt i 1914 af chef Kikiwi og
var dengang en lille landsby med folk fra
de omkringliggende landsbyer. I dag bor
der ca. 22.840 indbyggere inkl. de 2 små
landsbyer Msimba og Ihombwe, der ligger
inden for en radius af 12 km. Befolkningen
er en blanding på kryds og tværs af
Tanzanias ca. 122 forskellige stammer.
I begyndelsen af 70’erne flyttede folk til
Mikumi for at arbejde ved jernbanen, der
nu er nedlagt, og fra 2002 til 2003 blev
stykket af hovedvejen mellem Dar es
Salaam og Tunduru anlagt i Mikumi. Det
betød, at en stor midlertidig arbejdsstyrke
flyttede til byen, og i dag ses mange enlige
kvinder med børn på 6-7 år. Regeringen
var bevidst om, at der ville være stor
risiko for, at flere indbyggere blev smittet
med HIV som følge af vejprojektet og den
efterfølgende øgede trafik, der ville blive
gennem byen. Det blev derfor besluttet, at
der skulle flere oplysningskampagner til,
hvilket bl.a. ses på de mange billboards
langs hovedvejen, der ikke er blevet
udskiftet siden de blev sat op.

Folk lever af small scale business og af
smålandbrug fra november til maj. På
Highway, som den stribe langs hovedvejen
kaldes, hvor de små billige spisesteder
ligger tæt, arbejder en stor del af de lidt
ældre kvinder. De tilbereder traditionel
mad til de lokale og til lastbilchaufførerne,
der gør holdt på deres gennemrejse nord
eller syd på hver eneste dag. Alle sælger
de nøjagtig det samme, og til samme pris,
den eneste forskel, der er til at få øje på, er
farven på plastikstolene.
Om eftermiddagen tager de unge mænd
over. Nu står menuen, indtil midnat, på
friturestegte kyllinger, chips og omelet,
opbevaret i glasmontrer, serveret enten
på en skåret tallerken eller på et stykke
avispapir. De lokale hænger ud omkring
Highway, hvor de unge mænd fordriver
tiden med at spille pool eller med at se
på dem, der har råd til at spille. Der bliver
spillet om penge, og der er ofte store
diskussioner, som lyder voldsomme, men
altid ender i grin og et klap på skulderen.
Hen på aftenen begynder man at kunne
se, hvem der har penge, og hvem der
ikke har. Highway stykket er beskidt og
ulækkert, fordi chaufførerne og deres
medhjælper står og urinerer klos op ad
lastbilerne kun 50 - 100 m fra, hvor de lige
har siddet og spist, men på den anden
side af vejen ligger nogle gæstehuse med

barer, der er lidt finere. De ligger tæt ved
siden af hinanden, og det kan være svært
at få øje på, hvor den ene bar slutter og
den anden begynder. Barerne ligger i
det fri. På hver bar er der, trods arealets
størrelse på ca. 10x10 m, to fjernsyn og
et musikanlæg. Det hele spiller på én
gang. Og ikke bare spiller, men så højt, at
det er irriterende. Jeg tror aldrig, jeg rigtig
kommer til at forstå, hvorfor det skal være
så højt.
De to mest besøgte barer hedder White
house og Internet. Jeg blev så glad,
første gang jeg kom til Mikumi over, at jeg
tilsyneladende kunne holde kontakt med
familien hjemme, men måtte sande at det
blot var et smart navn, lige som Las Vegas,
White house og Beach hotel trods det, at
vi befandt os næsten 300 km fra havet.
På White house og Internet koster alting
lidt mere end på modsatte side, men det
er nøjagtig det samme. Friturestegt kylling,
chips og æg. Her holder de lidt ældre
indbyggere til, og som regel er det også
her, at turguiderne og chaufførerne, der
bringer turisterne til de fine og dyre hoteller
i Nationalparken, opholder sig. Barpigerne
arbejder fra tidlig morgen til midnat.
Kommer man forbi om formiddagen, er det
ikke et sjældent syn at se kvinderne sidde
og sove i en stol. Når man langt om længe
får kontakt med en af dem, slæber de sig
nærmest i slowmotion hen for at tage imod
bestillingen. Når de har serveret, er de
hurtigt tilbage i stolen igen. Jeg føler med
disse kvinder, der lever et utroligt hårdt og
uværdigt liv. De kan ikke leve af den løn de
tjener, og da de arbejder over halvdelen af
døgnet, hele ugen, hele året, er der ikke
mange andre indtjeningsmuligheder end
at gå med de mandlige gæster, hvis der
skal være råd til mælk og skolegang til
børnene.
Mikumi er blevet et naturligt stop på
vejen for langturschauffører og deres
medhjælpere.
Om aftenen holder rækker af lastbiler
langs hovedvejen i Mikumi by, og når
mørket falder på, forvandles hovedvejen
til noget, der mest af alt minder om ét
stort bordel. I gennemsnit kører der 500
lastbiler igennem Mikumi i døgnet. Det
bliver til 180.000 lastbiler om året. Af
dem overnatter ca. 50 hver dag, hvilket
vil sige 18.000 chauffører om året. Hvis
hver chauffør har en medhjælper med
sig, mange har både 2 og 3 med i bilen,
bliver det til 36.000 mænd, der hvert år
overnatter i og omkring Highway A7.
Hvor der er en hovedvej, er der også
stor prævalens af HIV-smitte. Det er
der mange grunde til. Ser man på det i
forhold til levevis og vilkår, forstår man
måske bedre, hvordan det hænger
sammen. Langturschaufførerne og deres
medhjælpere er hjemmefra flere uger
ad gangen, mange gange om året. De
har en forholdsvis god indtjening og
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tilbringer mange nætter på hovedvejens
rastepladser, da det er for farligt at køre
videre om natten pga. røverier. Ofte har
de en fast rute og kommer på de samme
rastepladser rundt om i landet. Det er
derfor let for dem at skabe sig et fast
forhold til pigerne/kvinderne, der ofte ikke
kan overleve på anden vis.
De, der prostituere sig, kan groft sagt
inddeles i 3 kategorier. Der er de helt unge,
som enten lige er blevet færdige med
skolen eller også er droppet tidligt ud,
enten fordi de ikke kan betale skolepenge
og uniform eller er blevet gravide. Ca. 25%
af de unge har allerede født, inden de
fylder 18. Det kan også være, fordi der er
brug for deres arbejdskraft i marken eller i
hjemmet med at passe en syg forælder og
mindre søskende.
De unge er hovedsageligt fra Mikumi
by, men der er begyndt at komme flere
og flere piger fra de omkringliggende
landsbyer, hvor arbejdsløsheden er
astronomisk høj. Denne gruppe piger
hører til dem, der typisk går til de såkaldte
Sugar Daddies. Det er ældre mænd,
der køber sex af helt unge piger for et
meget lille beløb. Det er noget, der tales
meget om. Regeringen og de forskellige
organisationer, der er med i kampen mod
at bekæmpe HIV/AIDS i Tanzania, laver
kampagner i tv og på billboards rundt om
i landet for at advare pigerne mod at lade
sig lokke til sex med voksne mænd.
I den ældre aldersgruppe af kvinder finder
vi de enlige forsørgere. De udsætter
sig selv for en ekstremt høj risiko for at
blive HIV-smittet; men det er tragisk nok
ofte den eneste mulighed, de har for at
forsørge sig selv, deres børn og måske
nogle gamle forældre. De kan ikke tjene
nok på at dyrke jorden, og uden kapital
kan de ikke skabe sig en lille forretning, der
kunne holde dem fra prostitutionen.
Den tredje gruppe kvinder er dem, der
prostituere sig for at få råd til at få sat hår,
lavet negle, få nyt tøj og sko og til at bo og
spise godt. De ser ud til at være ligeglade
med, om de udsætter sig selv og andre for
smitte og lever da også efter devisen, at
livet hellere må være kort og lykkeligt end
langt og ulykkeligt. Lykke er i denne del af
verden ofte lig med statussymboler og høj
levestandard. Man er, hvad man kan vise
frem. Man beundres for den smarte frisure,
de velduftende parfumer, de høje sko og
den sidste nye mobiltelefon - og det er
bestemt ikke billigt.
Kvinderne har som regel 2-3 faste
chauffører, der besøger dem hver måned.
Det betyder, at de har en fast indkomst,
og det er med til, at det er svært for dem
at kræve, at mændene bruger kondom,
da mændene ellers går til kvinder, der er
villige til at dyrke sex uden. Mændenes
modstand mod brugen af kondom er

stor, og undskyldningerne mange. Der
er den gængse: ”Jeg kan ikke mærke
noget, når jeg bruger kondom,” og så er
der konspirationsteorien om, at kondomer
er inficeret med HIV. Beviset skulle efter
sigende være til at få øje på. Lægger
man et indpakket kondom ud i solen i
10 minutter og derefter pakker det ud og
lægger det på en tallerken, kan man se
virusset bevæge sig inde i kondomet! Det
kan være svært at overbevise folk om, at
det blot er varmen, der har fået cremen
inde i kondomet til at bevæge sig. Er
man fast overbevist om, at kondomet er
inficeret med hiv, er der vel ikke noget at
sige til, at man vil undgå det.
Den tanzanianske regering, Tunajali og flere
andre organisationer plæderer ihærdigt
for, at befolkningen skal passe på sig
selv og hinanden ved at bruge kondom.
Der bliver delt gratis kondomer ud til de
lokale gæstehuse, men kun én eneste
gang har jeg oplevet, at et gæstehus
har lagt kondomer frem på værelset. På
spørgsmålet, om hvorfor der ikke er gratis
kondomer tilgængelige på værelserne, er
et af svarene, at de ikke havde modtaget
nogen i den måned. Andre siger, at man
bare kan spørge efter dem. Grunden
er nok nærmere den, at de har solgt
kondomerne billigt til en forretning. Med
en månedsløn på mellem 25 og 60.000
shilling, en arbejdsdag på over 14 timer
og ingen mulighed for at få skabt sig en
indtægt fra anden side, er de 800 shilling,
man kan få for en kasse kondomer, måske
lige det, der giver mad på bordet en dag
eller to eller malariamedicinen til det syge
barn. Umoralsk eller ej, hvem kan sige nej?
Jeg var på besøg i Msimba landsby
sammen med ”Kisamasa”, en lokal
dansegruppe fra Mikumi. Gruppens
formand, Kabembele, har samlet en
gruppe unge mennesker, der tager
ud og fortæller om HIV/AIDS i de små
landsbyer, der normalt ikke nås gennem
medierne. I Msimba bor der omkring 2.788
indbyggere. Samlingsstedet i landsbyen
er omkring de lokale barer, hvor der
serveres hjemmebrygget øl. I landsbyen
ligger en Primary skole og de sædvanlige
små duka’er, små butikker, der sælger alt
fra batterier, hovedpinepiller og bolsjer til
sæbe.
De unge keder sig, så de tager ind til
Mikumi, hvor pigerne let lader sig lokke af
de hurtige penge, der er ved at gå med
lastbilchaufførerne. Tilbage i landsbyen
indleder de et forhold til en af de unge
mænd, som højst sandsynligt også har
andre ”kærester”. Pigerne har ofte sex
med de ældre drenge/mænd, der enten
lover dem et varigt forhold eller giver dem
gaver i form af mobiltelefon, taletidskort
eller penge til tøj og til at gå til frisør for. Der
er tale om ekstremt fattige kvinder/unge
piger, men de har samme drømme og
ønsker til livet som alle andre.

Andre piger gør det af nød for at give de
børn, de har fået ud af deres promiskuøse
levemåde, mad og skolegang. I Tanzania
har 25 % af alle kvinder under 18 år
allerede født. Og når vi nu er ved tal, er et
andet nedslående tal, at der i Tanzania er
omkring 50.000 nyfødte børn, der hvert år
smittes med HIV af deres mødre

Jane 15 år, med nyfødte Angel

Landsbyformanden formoder, at nær
ved halvdelen af beboerne i Msimba er
smittede med HIV.
At HIV/AIDS er et stort problem ses af de
mange forældreløse børn, der bor hos
bedsteforældre, som ikke magter dem,
eller som ikke har økonomisk mulighed for
at tage sig af dem. Børnene lider utrolig
meget. De har mistet de forældre, der
skulle forsørge dem, og må ofte forsørge
sig selv og måske mindre søskende
og bedsteforældre. De risikerer at blive
udstødt af fællesskabet med de andre
børn og voksne i landsbyen af mangel på
viden om, hvordan HIV/AIDS smitter.
Det officielle antal mennesker, der lever
med HIV i Mikumi og de nærliggende 2
landsbyer, er på 215 personer. Det samme
som 19 fodboldhold! Det undrede mig
utrolig meget, hvordan man er kommet
frem til det tal efter at have oplevet livet i
og omkring den lille by ved hovedvejen;
men en af grundene kan være, at de HIVsmittede tager til hospitaler i andre byer.
Det er en stor belastning i et i forvejen
skrøbeligt budget, men de gør det pga.
den stigmatisering, der forekommer i
befolkningen. Hvis de ikke får udleveret
medicin på hospitalet i Mikumi, bliver
de heller ikke talt med som registreret
i Mikumi. Andre, og dem tror jeg, der
er rigtig mange af, lever med HIV uden
at vide, at de er smittede. Jeg har
spurgt mange af de kvinder, der lever i
risikogruppen, om de er blevet testet.
Testen er gratis, og de får oplyst, at de
også får medicinen gratis. Nogle er blevet
testet og har papir på, at de ikke er
smittede. At testen blev taget for flere år
siden, og at de efterfølgende har levet en
risikofyldt tilværelse, tænker de ikke over.
De er blevet testet, og så må det være
godt nok.
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Så er der dem, der ikke vil lade sig teste.
De er bange for svaret. De er bange for, at
nogen skal finde ud af det, hvis det viser
sig, at de er smittede, og bagefter blive
udelukket fra fællesskabet. Jeg fortalte
kvinderne, at hvis de lod sig teste og blev
fundet positive, kunne de få medicin som
gør, at de ikke så let bliver syge, fordi
kroppen så har noget at kæmpe imod
med. ”Så skal du ikke bruge så mange
penge på hospitalsbesøg og medicin, og
du kan leve et langt liv”.
”Jeg gør det næste gang du kommer,
hvis du så vil gå med mig”. Jeg ved ikke,
om svaret blot var for at tilfredsstille mig,
eller om de virkelig mener det; men jeg
er overbevist om, at jo mere oplysning,
der kommer fra de mennesker, der lever
et godt liv som HIV-smittede, des større
chancer er der for, at flere vil lade sig teste
og sammen bekæmpe stigmatiseringen.
Jeg har læst, at 15 mio. mennesker verden
over har behov for den livsforlængende
HIV-behandling; men at det kun er
hver tredje af dem, der har adgang til
medicinen. Derfor syntes jeg, at det var et
svært dilemma at stå overfor. Hvad nu hvis
de lod sig teste og så alligevel ikke kunne
få medicin?
I henhold til 2015 målene, som er 8
udviklingsmål vedtaget af verdens ledere
i år 2000, er et af delmålene for 2010: At
kunne tilbyde behandling af HIV/AIDS for
alle, der måtte have behov for det, inden
år 2010, men desværre er delmålene
langtfra opnået. For at få adgang til den
livsforlængende medicin skal de HIVsmittede have et CD-4 tal på 200 eller
derunder.
Der er ingen problemer med at få foretaget
en HIV-test, problemet kommer først, når
CD4 tallet skal måles. I Mikumi var de
løbet tør for de remedier, de bruger til at
måle CD 4 tallet med, så de mennesker,
der bliver indlagt på hospitalet, svært
syge, og hvor lægerne næsten med
100% sikkerhed kan sige, at det er pga.
deres HIV status (fordi de havde været
smittet længe), kan alligevel ikke få nogen
behandling.
Jeg oplevede, at Teti, en kvinde på 38,
der var testet HIV positiv i juni måned,
stadigvæk ikke havde fået målt sine tal,
da hun blev indlagt dybt bevidstløs i
slutningen af august. Hun havde været
syg i lang tid, før hun endelig lod sig
overtale til at blive testet og blev fundet
positiv. Teti skulle have tilført blod, men
problemet var, at der ikke var noget blod
i blodbanken, så derfor måtte hendes
eneste pårørende, som for øvrigt selv var
HIV-smittet, ud for at finde en, der var villig
til at give blod. Det foregik ved, at Mariam
gik ud foran hospitalet og stoppede folk,
for at spørge om de ville hjælpe.
Hun fandt 3 personer, der ville gøre det
for ikke mindre end 25.000 shilling, som
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for nogen er en hel månedsløn. 2 af dem
blev afvist, men jeg ved ikke, om det var,
fordi blodtypen ikke passede. 2 dage
i træk fik hun blod, og på fjerdedagen
kom hun lidt til hægterne. Jeg besøgte
hende de første 3 dage, og det var en
meget trist oplevelse. Der var 14 senge på
hospitalsstuen, og i mange af dem lå der 3
patienter i hver. De har ingen røntgenlæge
på hospitalet, så dem, der skal have taget
røntgen pga. TB må enten tage til et
hospital i Morogoro -107 km fra Mikumi,
eller vente, til der kommer en læge derfra.
Som regel er det om søndagen. De har
ingen forbindinger og ingen medicin; men
de gør deres bedste med de midler de har.
Jeg er overbevist om, at der kan gøres
meget for at nedsætte antallet af HIVsmittede i og omkring Mikumi. Der skal
mere undervisning til ude omkring i de
helt små landsbyer, og så skal der ske
noget for de unge. Der lever små 23.000
indbyggere i Mikumi, men byen har
ikke en eneste internet cafe. En internet
cafe kunne få en del af de unge væk fra
gaderne. Arbejde til kvinderne til en løn, de
kan leve af, skabes bedst ved at kvinderne
får mulighed for at få lån, så de kan starte
op som selvstændige. Desværre er det
sådan for de HIV-smittede, at de lån de
kan få, ikke er store nok til, at de kan
starte en forretning op. De unge mænd må
ikke glemmes. Igennem mine mange år i
Tanzania har jeg oplevet, hvordan de unge
mænd klager over ikke at have en kæreste
- de har simpelthen ikke råd til at have en.
For, som de siger, ”pigerne vil ikke have
en mand, der ikke kan forsørge dem, eller
give dem gaver”. Hvis de unge mænd
tjener penge nok til at kunne skabe sig en
familie, er der måske heller ikke så mange
unge piger, der går til de ældre mænd for
at få deres drømme opfyldt.
Tanzania og landets befolkning er
meget hårdt plaget af HIV/AIDS, andre
sygdomme, og fattigdom, men vi skal ikke
i al denne sygdom og forarmelse glemme
alt det smukke og positive der er, og at
landet er et af de fredeligste lande i Afrika.
Befolkningen vil gerne selv, og de unge
tanzanianere er
meget opsatte på,
at skabe vækst og
udvikling, ligestilling
og et værdigt liv for
alle, og de skal nok
nå det, det tvivler jeg
ikke på.
Monica Mahona

.

Foreningen KILANGORO
Kilangoro en forening, der i samarbejde
med Ifakara Community Group, støtter
udviklings-projekter i Kilombero, Ulanga og
Morogoro distrikterne i Morogoro regionen
i Tanzania. Kilangoro blev dannet i 2003
og har i dag omkring 80 medlemmer.
Foreningen er åben for alle, som har
interesse i at følge eller støtte udviklingen
generelt eller specifikt i disse distrikter
iTanzania.
Initiativet til dannelse af foreningen
Kilangoro blev taget af en kreds tidligere
frivillige i Tanzania, hvoraf de fleste har haft
tilknytning til det projekt, som nu kendes
som Ifakara Women Weavers Association,
IWWA.

Ifakara Community Group
Kilangoros partnerorganisation, Ifakara
Community Group (ICG) blev dannet i
januar 2004, som en paraplyorganisation
for flere foreninger i distriktsbyen Ifakara.
ICG’s formål er at støtte og koordinere
uviklingsprojekter i området - projekter der
kan underbygge lokal udvikling og lokalt
fællesskab.
Ifakara Community Center (ICC)
Kilangoro har i samarbejde med
sin lokale partner ICG opstartet et
Kommunikationscenter i Ifakara.
Kommunikationscentret ligger i
hovedgaden og fungerer med internetcafé

samt fotokopierings- og printerservice.
Der udbyde computer- og engelskkurser
og her kan man også søge forskellige
informationer f.eks om HIV/AIDS.
Projektet, der løb over 3 år, blev støttet
med midler fra Projektpuljen. Bevillingen
var på 266.842 kr. Den afsluttende rapport
og evaluering kan læses på Kilangoros
hjemmeside www.kilangoro.dk
IDETE - Idete Intellectual Impairment
Unit, (skolen for udviklingshæmmede
børn)
Det er første gang der arbejdes med
udviklingshæmmede udenfor hovedbyen
Ifakara. Kilangoro har samlet midler ind til
at den lokale lærer Lucas, som er trænet
i at arbejde med udviklingshæmmede,

IWWA’s produkter sælges også i Fair Trade
butikker i Sverige og på Fair Trade Festival
på Bornholm.
Støtte til ældre og skolesøgende børn
ICG står for uddeling af hjælp til fattige
ældre mennesker, som ikke får støtte
andre steder fra. ICG støtter også
forældreløse børn til at få uddannelse.
Midlerne gives af en hollandsk
organisation.
Hiv/Aids
ICG har gennem tiden uddannet mange
Hiv/Aids oplysere, som nu bl.a. underviser
på skoler i området. ICG’s maager Elias
har et tilbagevendende program om HIV/
AIDS i den lokalradioen.
Good governance
ICG har gennemført 2 faser af et
projekt i alle landsbyer i Ulanga distrikt,
som omhandler god regeringsførelse.
Aktiviteten er støttet af Foundation for Civil
Society i Tanzania.
Et nyt projekt

har kunnet bygge en lille skole i Idete.
Idete er en landsby i nærheden af Ifakara.
Bygningen står nu klar og skolen er taget
i brug til stor glæde for forældre og børn i
Idete.
IWWA - Ifakara Women Weavers
Association
Væveprojektet i Ifakara er det oprindelige
projekt, som førte til udsendelsen af
danske frivillige til området. IWWA
har butik og værksteder i Ifakara og i
et par landsbyer. Der er ca. 50 aktive
medlemmer af IWWA. Produkterne sælges
hovedsagelig lokalt og i Dar es Salaam.

Kilangoro arbejder i samarbejde med
ICG på formulering af et nyt projekt - et
community development projekt – et
projekt som inddrager lokalbefolkningen
I diskussioner om, hvordan man kan
lave et ”kvarterløft” i et bestemt område.
Hvad prioriterer de selv og hvad skal/kan
der gøres? Hvordan kan pengene bedst
bruges I bydelen.
Yderligere informationer kan ses på www.
kilangoro.dk

BONGODOX
Folkelig filmproduktion i
Tanzania
Prolog
Det her er historien om, hvordan en fiks ide
om at starte et lokalt filmproduktionshold
i det sydvestlige Tanzania pludselig
blev til virkelighed. Projektet, også
kaldet Bongodox, forløb fra februar
til juni 2010 og var et samarbejde
mellem den tanzanianske ngo KUMBE
(Kikundi cha Utalii Mbeya) og den
danske venskabsorganisation Bongo
Development Tourism (BDT). Det konkrete
resultat var en kort dokumentarfilm om
tre lokale familiers liv og relation til HIV/
AIDS, en film udelukkende produceret af
Bongodoxgruppen. Under projektforløbet
fungerede jeg som BDT’s repræsentant og
facilitator og følgende er uddrag fra den
dagbog, jeg skrev undervejs.
7. marts 2010
”Endelig! Dagen hvor Bongodox gruppen
skal samles for første gang for at lufte
visioner og kaste ideer på bordet.
Klokken er 10, og jeg er mødt op i god
tid for at stille op og gøre klar til dagens
workshop. Kvart over 10 dukker de
første projektdeltagere op, vel ikke helt
usædvanligt i en tanzaniansk kontekst,
tænker jeg. Jeg giver mig i færd med at
feje lokalet og skrive dagens program op
på tavlen. Havde det ikke været for den
manglende kaffekop og det lidt alternative
undervisningslokale, minder det lidt om
scenen fra et dansk klasselokale, hvor
jeg er den lettere nervøse lærerinde,
som gør klar til sit første kuld elever. Jeg
undlader dog at skrive ”velkommen” på
tavlen og fravælger også det ellers nok
så pædagogiske og praktiske ”lav-diteget-navneskilt”. Da vi først er i gang med
workshoppen forsvinder min nervøsitet
som dug for solen, og det er enormt
befriende at sætte gruppen i gang med
den første brainstorm omkring det
kommende filmarbejde. Der breder sig
hurtigt en summende lyd af ivrige stemmer
i lokalet. Tænk engang, foran mig sidder
9 kreative og arbejdsomme tanzanianere,
som aldrig nogensinde før har rørt et
videokamera, men alligevel lyser deres
øjne af gåpåmod og optimisme. Det er
helt tydeligt, at de vil det her, og jeg tør
godt vove at påstå, at uanset projektets
resultater, så bliver de næste 3 måneder
umådeligt lærerige og givende for både
dem og mig.”
8. marts 2010
”Efter blot én enkelt dag med
kameraworkshop er jeg overbevist. Den
her gruppe vil fremad, koste hvad det
vil. Det kan godt være, vi får ufattelig
mange timers intetsigende optagelser
med skosnuder og afcuttede hoveder
undervejs i læringsprocessen, men her
er masser af visuelt talent, for slet ikke at
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snakke om skuespilevner. De tosser rundt
foran og bag kameraerne med den største
selvfølgelighed. Det er utrolig sjovt at se,
hvordan de fra øvelse til øvelse forbedrer
sig og langsomt forstår, at kameraet ikke
blot er et registrerende øje men en hel
legeplads af muligheder.”

13. maj 2010
“Jeg sidder i skyggen af en bananpalme
lidt uden for landsbyen og prøver at gøre
mig usynlig. Rundt omkring er de lokale
Bongodox-medlemmer igang med at
forberede dagens filmoptagelser; stole
bliver flyttet, lys tjekket og spørgsmål
forberedt til interviewet med Mr. Bosco,
en hiv-smittet mand fra landsbyen. Det
er uforståeligt, at dette er de samme
personer, som for blot 3 måneder siden
ikke kunne kende forskel på zoom, frame
og fokus. Nu virker de som et professionelt
team, der aldrig har beskæftiget sig
med andet. Et team der kæmper for
samfundets fremtid, og et team, som jeg
er ubeskriveligt stolt af at være en del af.”
3. juni 2010
”Jeg kan ikke lade være med at tænke
på, at vi er i færd med at skabe en lille
sensation. Et unikt produkt skabt af
et dokumentarfilmhold udelukkende
bestående af fattige tanzanianere,
det er dælme ikke hverdagskost i et
udviklingsland som Tanzania. Men
når det så er sagt, er det vist på sin
plads at pointere, at det ikke er en sejr,
man kommer sovende til. Det kræver
uendelig meget arbejde, som et samlet
team, og ikke mindst enorme mængder
tålmodighed. Efter en længere diskussion
med Bongodox gruppen har jeg nu fået
dem overbevist om, at vi ikke kan sidde
og redigere ti mand om én computer.
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Hvor end jeg gerne ville. ”Learning by
doing” ved én computer er immervæk lidt
besværligt med 20 hænder og én mus til
deling. Vi har derfor lavet en mindre gruppe
på 3 mand (Ima, Maulid og Michael), som
er ansvarlige for redigeringen. Ingen af
dem har siddet foran en computer før, så
det er bestemt noget af en udfordring,
vi har kastet os ud i. I starten brugte
redigeringsgruppen mange timer på at
blive fortrolige med at manøvrere i et
computerprogram og på at øve kunsten
i at dobbeltklikke. Jeg har udviklet min
helt egen måde at undgå at overtage
musen, jeg sætter mig simpelthen på
mine hænder. Det betyder nemlig, at
redigeringsgruppen får ”hands on” og
gør arbejdet i deres eget tempo, uden
min konstante indblanden. Nu her efter
halvanden uges redigeringsarbejde går det
som en leg. De kan rent faktisk redigere
uden min hjælp og diskuterer ivrigt,
hvordan filmen bedst klippes sammen.
Imponerende, især når man tager de
praktiske forhold i betragtning… Daglige
strømsvigt og en computer der slet ikke
egner sig til filmredigering, så billede og lyd
hopper og redigeringsprogrammet lukker
ned i tide og utide. Men vi bevæger os i
den rigtige retning, med små skridt, og jeg
er usandsynlig spændt på den dag, de kan
præsentere en færdig film.”
25. juni 2010
”Den sidste arbejdsdag på Bongodox er
ufattelig lang, og det er svært ikke
at få associationer til dagens før en
eksamensaflevering. Da klokken
nærmer sig 15, hvor filmens tre
medvirkende familier skal komme
til screening på den færdige film,
sidder jeg stadig og sveder foran
computeren i et desperat forsøg på
at brænde filmen over på dvd. Det
viser sig selvfølgelig at være umuligt,
så jeg drøner i stedet til landsbyen
for at prøve lykken der. Her lykkes
det mig at få brændt et eksemplar,
som jeg dog slukøret må konstatere, at
dvd afspilleren ikke vil læse. Hmmm… 15
ventende gæster og intet at vise filmen på.
Løsningen bliver min bærbare computer,
selv om det vist kun er i Tanzania, at
en filmvisning for 15 mennesker klemt
sammen i én sofa
omkring en 10
tommers skærm går
an uden problemer.
Et meget godt
eksempel på, at det
er en stor fordel altid
at have en plan b i
baghånden, når man
laver projektarbejde i
Tanzania. Der går et
sus gennem den lille
forsamling, da filmen
glider over skærmen.
Wauw, endelig
kommer hd-kameraet
for alvor til sin ret.

Det er første gang redigeringsgruppen ser
den færdige Bongodoxfilm i knivskarpe
billeder og i et normalt flow fra klip til klip,
i modsætning til den elendige kvalitet vi
ellers har arbejdet med på computeren.
Jeg har meget svært ved at skjule min
begejstring, da jeg ser den lille rørende
dokumentarfilm. Heldigvis er de tre
medvirkende familier også tilfredse med
resultatet, og vi kan ånde lettet op inden
morgendagens store premiere.”
26. juni 2010
”Jeg havde godt forestillet mig, at der
ville dukke mange mennesker op til
dagens urpremiere på Bongodox’ første
dokumentarfilm. Men jeg er alligevel lidt
overvældet over at se Bongo Campings
store forsamlingssal fyldt til bristepunktet
med både unge og gamle fra landsbyen.
Da Maulid trykker på playknappen og
hele salens opmærksomhed vendes
mod tv-skærmen er mit ansigt ét stort
smil. Fejl har filmen masser af, men det
overskygger på ingen måde hvor fantastisk
og enestående det er, at gruppen har
produceret filmen helt på egen hånd.
De kan nu med julelys i øjnene stolt vise
produktet af de sidste mange måneders
arbejde frem for landsbyens beboere. En
stolthed som forplanter sig i ren eufori, da
vi efterfølgende overgiver os til dj-pultens
dunkende rytmer og danser til vores ben
ikke længere kan bære os.”

Epilog
I evalueringen af Bongodox stod det bøjet
i neon, at Bongodoxgruppen havde fået
lyst til og mod på at arbejde videre med
filmmediet. De drømte om for alvor at
etablere sig som folkelig filmproducent i
det sydvestlige Tanzania. Denne drøm er
vi, KUMBE og BDT i fællesskab, nu ved
at realisere med Bongodox 2. I april 2011
modtog vi nemlig 190.000 kr i bevilling
fra Projektpuljen til Bongodox 2, som
løber over de næste 14 måneder. Målet
er, at Bongodoxgruppen skal producere
2 film om miljø og turisme samt 2 film
om HIV/AIDS, hvoraf den ene er en
musikvideo. Derefter er der tilrettelagt en
uddannelsesturne på 12 skoler og i 12
landsbyer i Rungwe Distriktet.
Katrine Brücker, antropologistuderende
og formand for Bongo Development
Tourism

Grønne skoler i Tanzania
Wildlife Conservation Society of
Tanzania (WCST) vil sammen med
Friluftsrådet introducere det internationale
miljøundervisningsprogram Eco-Schools
- på dansk kendt som ”Grønt Flag - Grøn
Skole” - i Tanzania. Det toårige pilotprojekt
omfatter 15 skoler i Coast-regionen og
Dar es Salaam. Projektet støttes med 2,2
millioner kr. fra Projektpuljen i perioden
2011 - 2013.
Målet er at gøre skoleelever og deres
familier bedre i stand til at tage hånd om
lokale miljøproblemer og dermed bidrage
til en mere bæredygtig forvaltning af
naturressourcerne. Planen er, at WCST
over de kommende år vil udvikle og
udbrede et nationalt Eco-Schools program
inden for rammerne af grundskolens
læseplaner.

Unge på højskoleophold i
Afrika.

Flere og flere organisationer tilbyder
udlandsophold til unge, der ønsker at lave
socialt arbejde i lande som Afrika. Antallet
af unge, der betaler op til 50.000 kr. for
at arbejde som frivillige og ulønnede i få
måneder, er stigende. Således steg antallet
af unge sendt ud igennem virksomheden
Projects Abroad med 72% i den første
halvdel af 2011.
”Virksomhederne må da have et
incitament til at tjene penge, mens
nonprofit organisationer ikke må dele
ud af et evt. overskud” siger Lars skov
Henriksen fra Ålborg Universitet, som
er ekspert i socialt arbejde (Politiken
13.08.2011). Ifølge Jakob Sorgenfri Kjærs
artikel i Politiken samme dag, går 23 %
af betalingen hos MS til en lokal NGO

og ikke på længere sigt. ”90 pct. af frivillig
projekter giver bare en god fornemmelse
til de unge.” Mads N. har tidligere været
forstander på højskolen i Paje, Zanzibar,
som netop arbejder ud fra et ”frivilligt
projekt”.
ACCESS (access2africa.dk) arrangerer
uddannelsesbaserede adventure rejser for
unge til Tanzania.. Det primære formål er,
at bringe unge tættere på den afrikanske
natur og afrikanerne selv og at bringe
unge uden for den traditionelle turisme og
dybere ind i afrikansk kultur og tradition.
Mads har max 14 deltagere på hver tur,
som varer 6 uger. Deltagerne får de
første 5 dage forelæsninger om kultur og
afrikanske forhold og derefter foredrag
af lokale i forlængelse af de forskellige
trekkingture. De køber selv ind og laver
selv mad i visse perioder af opholdet i
Tanzania og Zanzibar.

”Tanzania har store miljømæssige
udfordringer, eksempelvis med håndtering
af affald, adgang til rent drikkevand,
forringelse af jorden, skovrydning og tab
af biodiversitet. Med afsæt i konkrete
miniprojekter på skolerne vil eleverne lære,
hvordan de selv aktivt kan tage hånd om
deres lokale miljømæssige udfordringer.
Det vil i den sidste ende være til gavn for
hele lokalbefolkningen”, siger Friluftsrådets
konsulent Rikke Damm.
Projektet omfatter etablering af
samarbejdsprojekter mellem skoler og
lokalsamfund, uddannelse af lærere,
udvikling af nye undervisningsmaterialer og
kapacitetsopbygning af WCST.
Du kan læse meget mere om Friluftsrådets
udviklingsprojekter på www.friluftsraadet.
dk. Friluftsrådet huser sekretariatet for
Foundation for Environmental Education
(FEE). Eco-Schools er FEE’s internationale
miljøprogram for grundskoler, der arbejder
med lokale miljøemner. På www.ecoschools.org kan du hente flere oplysninger
om programmet.
Rikke Damm

herunder indbefattet kost og logi hos
værtsfamilier. Ikke alle højskoler har privat
logi, men har investeret i egne bygninger,
hvor deltagerne bor.
Kan man overhoved gøre en forskel ved
at arbejde frivilligt på få måneder? Er det
bæredygtig hjælp
at sende unge af
sted, som yder et
stykke arbejde et
par måneder og
forsvinder igen?
Mads Nepper
Christensen fra
ACCESS Education
& Adventures
(access2africa.dk)
mener ikke det er
optimalt at arbejde
som frivillig i få
måneder eller kortere
perioder. Man hjælper
ofte for sin egen skyld

Mads N. har 2 faste guider, som er med
fra start til slut. Den ene har været med fra
starten af projektet. Hver guide får, når løn
og drikkepenge er lagt sammen op mod 1
million shilling for hver tur. Den ene guide
har Mads hjulpet ved at betale halvdelen af
en taxa, så han også har en indkomst, når
han ikke er involveret med Access2Africa.
Som Mads. selv udtrykker det; ”Han må
have en aktivitet, der arbejder for ham.”
ACCESS. er involveret i et ”Cultural
Village Program” og bor og spiser i en
maasai landsby, hvor indtægterne går til
de lokale fælles valgte ledere. Det er 4
små landsbyer i samme område i det ydre
Monduli, der har slået sig sammen og
arbejder med turisme uden mellemled,
således, at det er de lokale, der får et
udbytte af turismen. Nogle af pengene går
til en lokal børnehave. Mads har lavet dette
kulturelle turistprograms hjemmeside.
ACCESS støtter en skole, som er oprettet
frivilligt af en maasai kvinde, med mad og
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drikke til alle elever. Mads køber selv ind
og sørger for, at alle børn får et måltid om
dagen. Dette projekt har stået på i over 1
år. Skolen modtager også hæfter, blyanter
osv.

en og tre måneder - til rejse, vaccination
og visum, at være rigtig mange penge.
Kan det virkelig ikke gøres billigere og
hvem skummer fløden? Hvad får de unge
egentlig ud af et sådant ophold både

De højskoler og organisationer, hvor
man mener, man yder et stykke
hjælpearbejde i lokalbefolkningen, løfter
de egentligt lokalsamfundet eller skaber
de forvirring og frustration for de lokale?
Vi taler om to vidt forskellige kulturer
med vidt forskellige baggrunde og vidt
forskellige pædagogiske tilgange til f.eks.
hjælpearbejde i børnehaver, skoler og
praktisk arbejde. Selvfølgelig kan vi gøre
en forskel, men hvor er det vigtigt at sætte
ind. Vi kan ikke ændre en arbejdsorden til
vores normer og spørgsmålet er måske
også, om vi i virkeligheden skal pålægge
afrikanerne vores arbejdskultur og
holdninger og blande os i deres verden.

rent fagligt til brug til videre uddannelse,
eller er opholdet fest og farver? Man må
formode, at indsigten i en helt anderledes
kultur er medvirkende til at udvide ens
egen horisont, men i hvor høj grad og hvor
længe, vil det påvirke ens opfattelse af,
hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert
i vores livsstil og holdning til den tredje
verden.

På visse hjemmesider fra
”højskolevirksomhederne”, kan man
udlede, at alt praktisk arbejde bliver udført
af lokale til en formodentlig lokal løn. Det
holder familier i live, men løfter nok ikke
de lokale til en bedre levestandard og
mere indsigt. Kunne man forestille sig, at
disse højskoler inkluderer lokale unge i
deres læringsmiljø, så indsigten i både den
vestlige og den lokale kultur og tradition,
bliver til fordel for lokale. Kunne man ikke
forestille sig, at man udover at rense vand,
hjælpe til i børnehaver og børnehjem
inkluderede lokale unge og ikke bare
brugte de lokale til praktisk arbejde?
Umiddelbart synes prisen på visse ophold
fra 11.000 og 37.000 kr. for henholdsvis
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For at vende tilbage til Lars Skov
Henriksens udsagn; ”Virksomheden vil
have et incitament til at tjene penge, mens
non-profit organisationer ikke må dele ud
af et eventuelt overskud”, kan man undre
sig over ideologien i disse foretagender,
der forlanger tusindvis af danske kroner
for ophold, hvor man forventes at bidrage
til lokale forbedringer og hjælpearbejde og
arbejder gratis.
Hvor forsvinder pengene hen, og hvad er
resultatet af disse virksomheders gøren og
laden. Man savner konkrete beviser på,
hvad det nytter.
Lise Rievers

Selvstændig virksomhed i
Tanzania
Bjarne Laustsen
Jeg besluttede i 2006, at jeg ville forsøge
mig med at bo og arbejde mere permanent
i Tanzania. Jeg var da i gang med et
komfurprojekt i Karatu.
Jeg fandt snart efter sammen med Joyce
og vi købte sammen et stykke jord her
i Karatu begyndte at bygge hus samt
opbygge en lille farm. Vi blev også gift.
Komfurprojektet sluttede i 2009 og der
viste sig ikke rigtigt at være basis for at
videreføre det i andet regi, da den lokale
samarbejdspartner ikke var interesseret
i at arbejde videre med det, men mere
interesseret i at få de ressourcer, der var
opbygget i det, for sig selv.
Jeg fik så nogle problemer med
immigration myndighederne her i Karatu.
Jeg havde forventet, at jeg kunne få et
Dependent Permit, ved at være gift med
Joyce. Men der er ikke kønsligestilling her
i Tanzania. Et Dependent Pas kan kun
udstedes til en udenlandsk kvinde gift med
en Tanzaniansk mand, ikke den anden vej
rundt. En mand kan ikke være dependent
af en kvinde, logisk.
Efter snak med vores advokat fandt vi ud
af, at den bedste vej ud af det ville være
et oprette et aktieselskab. Med Joyce
som hovedaktionær 51% og jeg resten.
Så kunne vi bruge det som baggrund
for at søge Resident Permit. Advokaten
var effektiv, så det havde vi ikke nogen
problemer med og det var i orden på kort
tid. Det kostede selvfølgelig nogen penge.
Vi kunne nu fortsætte driften af farmen. I
mellem tiden havde jeg arbejdet lidt med
at udvikle et nyt komfur, der kunne bruge
olien presset af Jatropha seeds som
brændsel.
Jeg kom i forbindelse med en US NGO i
Arusha; Partners for Development (PfD),
der allerede havde et Jatropha projekt i
Tanzania, men som stod og manglede et
brugbart Jatropha komfur til deres projekt.

er meget vanskeligt at finde finansiering.
Hvis man skal låne penge kan det kun
lade sig gøre hvis der stilles sikkerhed i
fast ejendom og man har været i gang
i en periode og kan fremlægge positive
bankopgørelser for mindst 3 år.
Baggrunden for disse strenge
krav er sådan set ret forståelig, da
virksomhedskulturen for mange her er
meget opportunistisk. Har du fået et lån,
hvorfor så betale tilbage, når det er meget
svært og langsommeligt for långiver at
komme gennem retsmaskineriet og tvinge
pengene tilbage.
Forskellige organisationer og regeringen
er opmærksom på dette problem. Og en
række initiativer er blevet iværksat for at
afhjælpe problemet. Det kan imidlertid
være svært at finde vej i den jungle af
initiativer der er i gang, og nogle af dem
bliver også misbrugt.
Vi har nu været heldige, eller dygtige, til at
få gavn af to af disse initiativer.

Disse gasser kan vi så brænde af i den
øverste del af komfuret.
Vi fandt imidlertid ud af at brugen af
hele Jatropha seeds ikke var økonomisk
hensigtsmæssig. Jatropha seeds har en
relativ høj markedsværdi, da olien kan
udvindes af dem. Denne olie er efterspurgt
på det internationale marked,- dels til at
lave sæbe o.a., dels som flybrændstof.
Jeg fandt derfor ud af, at vi kunne erstatte
de hele Jatropha seeds med brændsels
piller af en blanding af rice husks og
Jatropha press cake. Det har vist sig at
fungere godt.
Vi fremstiller pillerne i en motoriseret
pelletpresse. Det er på samme måde som
man laver brændselspiller af træ til det
danske marked.

Jiko Bomba
Vi har fortsat udviklingen af vores Jatropha
seeds komfur. Her har jeg fået uvurderlig
støtte fra Dr. H, Rajabu fra University of Dar
es Salaam.

Der er god økonomi i det for Tanzanianske
husholdninger. En normal husholdning skal
bruge ca. 2 kg brændselspiller per dag for
at dække deres behov for madlavning og
varmt vand. Det vil koste dem 500 shs.
per dag eller 15.000 shs per måned. Til
sammenligning vil den samme husholdning
skulle bruge fra 24.000 shs. til 50,000 shs.
på trækul.

Komfuret er et ”gasification” komfur. Dvs. vi
starter med i den nederste del af komfuret
at varme brændslet op med tilførsel af
primær luft. Når brændselspillerne er
varme nok, vil de begynde at frigive gasser.

Vi er sammen med Partners for
Development igang med at planlægge
markedsføringen af komfuret og
brændselspillerne i Arusha området og
i Singida og Bariadi; to områder der har

Problemet med Jatropha komfurer er, at
den umidelbare løsning er at bruge olien
i et komfur med væger som i et kerosene
komfur. Men det virker ikke godt, da olien
er for tyk til at kunne stige hurtigt nok op
ad en væge. Primus typen har også været
forsøgt men det er vanskeligt at filtrere
olien godt nok, så dysen ikke stopper til.
Ingen havde tidligere tænkt eller forsøgt sig
med at brænde Jatropha seeds direkte.
Men det fik jeg til at virke. Jeg fik en aftale
med PfD om, at de ville støtte min videre
udvikling af komfuret. Så det gik vi i gang
med.
Et af de store problemer med at starte
egen virksomhed her i Tanzania er, at det
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store problemer med mangel på brændsel
og derfor store afskovnings problemer.
Komfuret vil blive branded som Jiko
Bomba og pillerne som Moto Bomba.
Vores firma har etableret et værksted i
Arusha, hvor vi fremstiller komfurerne.
Dette værksted er udstyret med maskiner
til pladearbejde, så vi har en rationel
fremstilling af høj kvalitet. Til etablering af
værkstedet har vi fået et lån fra Merkur
Bank i Danmark.
Så nu er jeg også metalfabrikant. Det
havde jeg aldrig troet skulle overgå mig.

Solar Power.
I slutningen af 2009 udskrev Tanzania
Rural Energy Agency (REA) en
konkurrence ”Lighting Rural Tanzania”,
hvor organisationer og firmaer blev
inviteret til at komme med forslag til nye
løsninger på belysningsproblemerne i

udbetalt i december.
Disse forsinkelser var meget frustrerende.
Men de skyldtes dels almindeligt
bureaukrati og dels, at Verdensbanken ville
sikre sig, at der ikke i processen opstod
diverse uregelmæssigheder og tilløb til
korruption. Det har lykkedes for dem.

landsbyerne. Konkurrencen er sponsoreret
af Verdensbanken gennem deres ”Lighting
Africa” initiativ.
Vi sendte et forslag ind til konkurrencen
og i april 2010 blev den endelige del af
konkurrencen afviklet i Arusha med en
præsentation af de 40 shortlistede forslag.
Vores firma blev en af de 10 vindere i den
konkurrence. Præmien bestod i en grant
på 100.000 USD til at gennemføre vores
forslag.

Vi er nu ved at være ved enden af dette
projekt. Det er lykkedes for os i de
forløbne 9 måneder at sælge solcelle
belysningssystemer til omkring 700
husholdninger. Det store problem for os
har været, at udbetalingerne til os fra REA
ikke er kommet som planlagt, der har
været store forsinkelser, igen begrundet i
Verdensbankens kontrolmekanismer. Det
har derfor været svært for os at planlægge
og vi har derfor i lange perioder været
uden produkter på lager. Vi kunne derfor
havde solgt meget mere, hvis pengene fra
REA var kommet som planlagt.

Vi er også igeng med at udvikle et CDM
Programme of Activity, hvor vi kan
oparbejde Certified Emission Reductions
fra de emissions reduktioner, som
husholdningerne danner ved at bruge
vores komfur og piller. Disse emissions
reduktioner kan vi så sælge og bruge
pengene fra dette salg til dels at subsidiere
prisen på komfurer og piller som vi
sælger til dem. Dermed kan vi betale
husholdningerne for den tjeneste, de
bidrager med til miljøet og dels dække
vores omkostninger til administration af
projektet.
I november sidste år udskrev Africa
Entreprise Challenge Fund (AECF) en
REACT konkurrence for firmaer omkring
innovative forretningsforslag indenfor
vedvarende energi i Østafrika. Vi indsendte
i januar et forslag baseret på vores
komfur og piller. Da jeg hørte, at der var
indkommet over 1.100 forslag, glemte jeg
alt om den konkurrence. Jeg blev derfor
meget overrasket, da vi i april fik besked
om, at vi var blevet shortlistet til at gå
videre i konkurrencen og udarbejde en
egentlig businessplan.
Efter et længere forløb præsenterede vi
endelig vores businessplan til et møde i
Dar es Salaam i September. Midt oktober
fik vi så besked om, at vores plan var en
af vinderne i konkurrencen. Vi kan se at
19 firmaer er blevet præmieret. Så vi er
rimeligt stolte over, at vi har været i stand
til at blive blandt de udvalgte. Der var også
diverse internationale firmaer, der deltog i
konkurrencen.
Vi får som præmie 100.000 USD i grant
og 400.000 USD som repayable grant,
rentefrit og med 3 års grace period. Vi
skal så stille selv med matching funds for
et tilsvarende beløb. Vi har på nuværende
tidspunkt størstedelen af det og lovning på
det meste af resten.
Med det projekt vil vi iværksætte aktiviteter
i Singida og Bariadi områderne. Det skal
omfatte ca. 30.000 husholdninger. Så det
bliver en ret stor aktivitet, der vil kræve, at
vi får organisationsudviklet vores firma.
Det vil også kræve, at vi får ansat nye
medarbejdere og trænet dem. Vi har
op til nu været i stand til at finde gode
medarbejdere, og de har ydet en god
indsats for firmaet.
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Vores forslag består i at demonstrere
og sælge små solar light systemer
fra Barefoot Power i Australien til
husholdninger i 2 distrikter i Singida.
Vi gør dette især gennem de såkaldte
VICOBAs (Village Community Banks).
Disse systemer, hvor nogle mest har form
af en solar lygte, er ret effektive og billige,
og så kan de alle bruges til at oplade
mobiltelefoner og det er meget vigtigt.
Der gik efter konkurrencen megen tid,
før vi kunne komme i gang med vores
aktiviteter. Vi fik først underskrevet kontrakt
i november 2010 og de første penge

5 W panel, 5 Ah battery, 4 x12 led lights,
phone charging, radio adaptor.

Vi har nu været i stand til at opbygge
en bæredygtig forretning omkring
salg, distribution og service af solcelle
belysningssystemer i Singida og er godt i
gang her i Karatu.
Grundlæggende vil jeg sige, at vi har mødt
megen support fra de myndigheder og de
folk og firmaer, vi har samarbejdet med.
Det er her utrolig vigtigt, at få opbygget
et godt netværk til andre,- uden et
velfungerende netværk er det umuligt at
virke her. Det er også vigtigt at være loyal
overfor de folk, man samarbejder med.
Vores erfaringer viser også, at det er
lettere at etablere noget indenfor områder
som vedvarende energi , som har speciel
bevågenhed. Og måske allervigtigst at,
man er i stand til at tænke lidt utraditionelt
og komme med nye ideer.
Et af de største problemer vi møder i
det daglige arbejde er, at den finansielle
sektor arbejder langsomt. Vi kan ikke
bare overføre penge mellem banker og
til firmaer. De fleste transaktioner må
nødvendigvis ske i kontanter. Det er både
besværligt og risikabelt.

Bjarne Laustsen har arbejdet i flere
afrikanske lande siden 1971,senest fra 2005 til 2009 i samarbejde med
ØkoNet i Karatu med bæredygtig energi
projekter.
Er nu medejer af firmaet Kiwia/Laustsen
Limited i Karatu.

SUPERBEE

DANTAN’s nye miljøprojekt i Zanzibar.
Vi er glade for at Projektrådgivningens Minipulje nu har godkendt
vores ansøgning om støtte til bæredygtig biavl i Zanzibar, som
udføres sammen med vores partner ZALWEDA og Bees for
Development.
Den officielle beskrivelse af initiativet er:
Projektet fokuserer på afhjælpning af fattigdom hos særligt
udsatte hushold i Zanzibar gennem indførelse af økologisk og
økonomisk bæredygtig biavl. Der sikres kønsmæssig ligestilling
blandt deltagerne. Der vil blive indført former for biavl, der kan
udvides efter behov af den enkelte biavler. Desuden vil der blive
arbejdet med forædling af biavls-produkter og markedsføring
til sikring af fremtidig indkomst. Projektet vil ud over at gavne
biavlerne være til gavn for både landbrug, havebrug og den
vilde natur på grund af den medfølgende sikring af større
bestøvningseffekt omkring bi-gårdene. Aktiviteterne og fortalervirksomhed vil sikre forståelse for biernes betydning for det
økologiske kredsløb og sikre bæredygtighed og økonomi.
Projektet skal sikre den størst mulige spredningseffekt,
bedste markeds-føringsstrategi og praksis og vil også fremme
biodiversiteten og påvirke miljøet positivt.
Salg af honning i den lokale duka

Jatropha er et meget tørkeresistent lille
træ 3-5 meter højt, der kan gro på magre
og marginale jorder. Det har frugter med
et stort olieindhold, som kan udvindes og
bruges som brændstof i lamper, komfurer
og motorer.

Vi har åbnet en hjemmeside, hvor der kan læses mere om det 3
årige projekt, www.superbee.dk
Jesper Kirknæs
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The changing cityscape of Dar es Salaam
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