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Kommentar til et udsnit af
konklusionen af den eksterne
evaluering af SUPERBEE
projektet
-Based on the Evaluation findings from
the sampled project participants and other
stakeholders, implementation of the project
has shown positive impact in most of the
planned outputs, particularly in raising
peoples awareness toward beekeeping
as a livelihood economic enterprise and
conservation tool. Increased awareness
of the importance of pollination and
preservation of the environment is an
important achievement of the intervention.
Planned activities were fairly implemented
and targeted results were accomplishing
within the prescribed timeframe with
minor adjustment to fit the local changing
needs. Overall, there is an increase in
understanding of project interventions by
DANTAN and their partners ZALWEDA
justified by many new project entrants
noted. Project beneficiaries shown high
level of commitment and ownership to
the project. Attitudes towards bees and
beekeeping has increasingly being positive
to many people in the project area. However,
the current observed low production and
hence inadequate supply of honey and
beeswax as compared to market demand
has been associated by multiple challenges
that need to be addressed in future projects.

Projektet havde en vanskelig fødsel.
Vi tog initiativet sammen med vores
partner i Zanzibar ZALWEDA og Bees for
Development i England i 2007 og ansøgte
Projektrådgivningen om støtte i april 2008.
Efter 4 afslag med skiftende begrundelse
blev femte reviderede ansøgning endeligt
godkendt i juni 2011.
Projektperioden var 3 år, som dog blev
forlænget til oktober 2015. Formålet med
indsatsen var at forøge befolkningens
viden om biernes betydning for bestøvning
og miljøet, hæve kvaliteten af honning- og
bivoksproduktionen, bevidstgøre biavlerne
om positiv markedsføring og samarbejde
og derigennem fremme indkomstskabelse
for marginaliserede familier.
Det har fundet sted gennem ansættelse
af 4 biavlstrænere, som flere gange
månedligt følger op på biavlsgruppernes
arbejde gennem besøg med aktiv træning
og undervisning om teori og praktik.
Flere seminarer er afholdt, sammen med
årlige besøgsevalueringer af alle de 20
grupper. Derudover er der arrangeret
markedsføringsworkshop med deltagelse
af BfD og biavlere, opkøbere, butiksejere
og berørte ministerier i Zanzibar.
Der er mere udførligt berettet om
projektforløbet i KUMEKUCHA nr. 86,
87 og videre i nr. 88.
Issa Mpinga under interview i bigruppe

Samarbejdet med ZALWEDA fungerede
trægt i begyndelsen. Koordinatoren, der
sammen med den daværende bestyrelse,
havde været meget entusiastiske, da
indsatsen blev formuleret i 2008, havde
engageret sig i andre aktiviteter efter den
3 årige ansøgningsperiode. Det er set
før, når perioden mellem projektidé og
godkendelse af ansøgning er for lang.
ZALWEDAs sekretær blev så udset som
koordinator indtil organisationen havde
overstået nyvalg til bestyrelsen. Det blev
udsat flere gange men endelig i slutningen
af 2013 kom der ny bestyrelse med ny
formand og nyvalgt koordinator, som
begge har vist ansvarlighed og gode
kommunikationsevner.
Der er etableret 2 bicentre for biavlerne
med udstyr til presning/slyngning og
pakning af honning og et godt samarbejde
med ZABA, Zanzibar Beekeeping
Association. De 4 trænere har selv bistader
og fortsætter arbejdet ved hjælp af bil og
motorcykler, som projektet har anskaffet.
Biavlerne i Zanzibar er nu bedre rustet til
arbejdet med bier og med større forståelse
for det naturmiljø, de indgår i og de er
løbende introduceret til fordelene ved
samarbejde om pakning og markedsføring
af biprodukterne. Samtidigt er der indført
forbedrede bistader og teknologi.
Produktionen af honning og voks er ikke
steget så meget, som vi havde forventet.
Det kan skyldes, at honning sælges
mere uformelt af den enkelte biavler og
ikke registreres, men det skyldes også
de ændrede vejrforhold, som påvirker
Zanzibar (El Nino) kraftigere regn og
længere varme tørkeperioder.
Bistader på række i bigård

- Research in steps to alleviate the negative
impact of climate change should be
implemented.
-Overall the SUPERBEE successfully
achieved its project objectives.
-The benefit of the project to beekeepers
and other stakeholders were significant
and ZALWEDA/DANTAN development
objectives have been achieved to an
outstanding level in some targets.
Extern Evaluator: Issa H. Mpinga, Beekeeping
Officer, Ministry of Natural Resources and
Tourism, Trainer at Beekeeping Institute,
Tabora.

Som alle andre samarbejdsprojekter
har det ikke været uden udfordringer. Vi
begyndte med 10 større bigrupper på
Pemba og 10 på Unguja som målgrupper,de 2 øer som udgør Zanzibar. Det meste
administration ligger på Unguja hvor
vores partner ZALWEDA også har kontor,
så kontakt med Pemba var et logistisk
problem samtidigt med at det var dyrt at
bevæge sig frem og tilbage.
Da trænerne på Pemba forlod projektet
på grund af uddannelse, besluttede vi os
at koncentrere aktiviteterne på Unguja,
hvor projektet så omfattede 20 bigrupper.

Blandt fremtidige udfordringer indgår
derfor også udvikling af strategier til
tilpasning til klimaforandringerne.
Det er opmuntrende at konstatere, at
myndighederne i Tanzania Mainland og
ikke mindst i Zanzibar, under projektperioden, har vist forøget interesse i,og ikke mindst fået større fokus på,vigtigheden af biavlernes betydning for
økonomi og miljø lokalt og nationalt.
Så selvom vi ikke indenfor projektperioden
nåede den store eksportsucces til det
øvrige Afrika og EU, som vi kunne drømme
om, så er der uden tvivl skabt en forbedret
og bæredygtig platform for forøget
produktion og indtjening for Zanzibars
biavlerfamilier.
Jesper Kirknæs
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Tanzania Election 2015
Bjarne Laustsen
2015 valget i Tanzania var på mange
måder dramatisk og gav overraskende
resultater. Heldigvis medførte det ikke den
uro, som ellers mange havde frygtet.
Valgkampen startede meget tidligt med
at en række CCM politikere forsøgte
at markerer sig tidligt i kampen om at
blive præsidentkandidat for CCM. Især
Lowassa var meget tidligt ude og var ret
effektiv i at få markeret sig som den mest
populære kandidat. Det skete med en
stor opbakning fra de såkaldte Friends of
Lowassa. Denne tidlige valgkamp blev dog
delvis stoppet af partiet.
Op til CCM kongressen i starten af juli
havde over 30 CCM medlemmer meldt
sig som Candidates for Presidency. Det
var et rekord stort antal. Forventningen var
dog at Lowassa ville vinde nomineringen.
Han havde ført en stort anlagt kampagne.
Han udtalte også, at han forventede
opbakning fra den siddende præsident
Kikwete, da de to havde en tidligere aftale
om, at Lowassa skulle hjælpe Kikwete til
præsident i 2005 mod at Kikwete skulle
hjælpe Lowassa i 2015.
Det skulle imidlertid ikke gå således.
Kikwete ønskede at den nye præsident
skulle blive hans gode ven og slægtning
udenrigsminister Membe. På et tidligt
stadium af kongressen lykkedes det for
Kiwete at få strøget Lowassa som mulig
kandidat. Dette var en stor overraskelse for
mange, men det betød også at mange var
så utilfredse, at de stemte imod Membe i
næstsidste omgang af nomineringen. Så
da kongressen til sidst skulle stemme, var
der af de tilbageværende kandidater kun
en reel kandidat tilbage; John Magufuli og
han blev da også valgt med et stort flertal
af stemmer.
John Magufuli som CCM præsident
kandidat kom som en overraskelse men
blev af de fleste set som den bedst mulige
kandidat. Lowassa var som ventet ikke
tilfreds med det udfald. Efter nogen tids
overvejelser valgte han at skifte over til
oppositionspartiet CHADEMA og blev
udpeget som præsidentkandidat for
UKAWA alliancen af 4 opposition partier.
Der var nu lagt op til en valgkamp
mellem Magufuli from CCM (A) og
Lowassa fra UKAWA eller som nogle
kaldte det CCM B. Det blev en meget
personlig valgkamp. Magufuli markerede
sig ret meget uafhængig af CCM. På
valgplakaterne så man Magufuli og hans
slogan HAPA KAZI TU, der var kun et
lille CCM i et hjørne. Alt fra CCM var
fokuseret på Magufuli. Det samme kan
siges om UKAWA, hvor alt var fokuseret
på Lowassa.
Resultatet af valget 25 oktober blev
som bekendt at Magufuli blev valgt
som præsident og at CCM fik flertal i
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parlamentet. Derudover fik Kikwete lavet
en masse rod omkring valget på Zanzibar,
hvor valget til Zanzibars præsident og
Zanzibar parlament blev annulleret,
men mærkværdigvis det samtidige og
sammesteds valg til Unionpræsident og
parlament ikke blev annulleret. Det rod har
Kikwete nu efterladt til Magufuli at få redet
ud.
Med Magufuli som president er det nu
blevet meget interessant at følge med
her i Tanzania. Med Magufuli er det ikke
længere business as usual.
Umiddelbart efter at være indsat som
præsident aflagde han uanmeldt besøg
i finansministeriet og på Muhimbili
hospitalet. Nogle blev fyret efter sådanne
besøg.
Så fik alle offentlige kontorer og
instutioner besked om at udlandrejser
skulle begrænses kraftigt, og kun efter
godkendelse af præsidenten eller
hans kontor. Det har bl.a. betydet at
delegationen til klimamødet i Paris er
blevet skåret ned fra 50 personer til 5. Det
er også blevet forbudt i staten at sende
jule- og nytårs kort. Udgiften til receptionen
ved åbningen af det nye parlament blev
skåret fra 240 millioner Shs. Til 15 millioner
Shs. Besparelsen blev brugt til at købe
senge og sengetøj til Muhimbili hospitalet.
Independence Day celebration blevet
aflyst, da Magufuli ikke finder, at der var
noget at fejre,- f.eks er der stadig over 50
års uafhængighed dødsfald på grund af
kolera mange steder i landet på grund af
skidt og lort. Så alle government officials
blev beordret ud for at gøre rent på dagen.
Og besparelsen fra aflysningen blev
allokeret til udbygning af Bagamoyo Road
i Dar.
Rengøringsdagen blev en stor succes.
Der blev gjort rent overalt.
I Karatu, hvor jeg bor, blev
markedspladsen, som har været noget
frygtelig rod, gjort ren. Folk i almindelighed
har bakket meget op omkring denne
rengørings kampagne. Folk, som
ignorerede rengøringen og i stedet
valgte at gå på bar for at drikke, blev i
nogle tilfælde slæbt til politistationen og
arresteret.
Magufuli selv deltog også i rengøringen.
Billeder af ham i gang med at rydde op har
været i aviser her og BBC havde også en
artikel med ham i gang med oprydning.
Magufuli har fået meget opmærksomhed
i international presse og på nettet. Der er
et hashtag #WhatWouldMagufuliDo der er
meget populær her.
Magufuli går under tilnavnet Bulldozeren,
det synes at være meget pasende.
Problemet han har er, at han har overtaget
en statskasse, der er fuldstændig tom.

Kikwete administrationen formåede at
tømme den totalt.
Magufuli har udnævnt en ny Premier
Minister, det var en relativ ukendt PM, men
han ser ud til at følge godt op på den nye
stil. Han har været på uanmeldt besøg
på Dar es Salaams havnt. Det medførte,
at det blev opdaget, at 340 containere
var forsvundet i TRAs (Tanzania Revenue
Authority) records. De var taget ud uden
at der var betalt afgifter på omkring 80
billioner Shillings. Det betød at 9 top
personer i TRA blev fyret på stedet.
Samt at de firmaer, der havde deltaget
i svindelen fik et ultimatum på, at betale
manglende beløb straks, ellers vil de
blive slæbt i retten. Senere er antallet af
forsvundne containere steget til over 2000.
Så det er blevet nye tider i Tanzania. Det
spørgsmål mange stiller sig er, om Magufuli
vil være i stand til at holde dampen
oppe og blive i stand til at virkelig skabe
forandringer og komme korruptionen til livs
her i Tanzania.
Det store spørgsmål er også, om
systemet vil tillade Magufuli at komme
igennem med disse ændringer. Der
er mange i det politiske system og i
forretningsverdenen som står til at miste
meget økonomisk. Disse folk er bestemt
ikke begejstrede for Magufuli, og vil gøre
alt for at sætte bremser på hans aktiviteter.
Men vi kan virkelig mærke, at der er sket
et systemskifte af store dimensioner her i
Tanzania. Tanzania vil ikke blive det samme
igen.

Præsident John Pombe Magufuli

Magufuli rydder affald

Udover affaldsfjernelse venter
der den nye præsident mange
andre udfordringer
Jesper Kirknæs - med tal fra oplæg af
Thabit Jacob PhD Fellow, UDSM.
Det store fremmøde ved kandidaternes
valgmøder og den store valgdeltagelse
viste et stort ønske om forandringer i
befolkningen:
Der var 23,1 mill. vælgere registrerede mod 20,1 i 2010.
•
57% af de registrerede var mellem 18 og 35 år.
•
15,5 mill. stemte sammenlignet
med 8,3 i 2010.
•
Historisk stort fremmøde, 67%
mod 42,8 i 2010.
Problemer ved valget
•
Valget mellem de 2 kandidater
var meget tæt og regeringen
anvendte skræmmekampagner
mod oppositionen.
•
Udbredt brug af magt og vold
sammenlignet med tidligere
valghandlinger. Politi stormede
oppositionens optællingscenter
og invaderede de lokale valgobservatørers center.
•
Skarpt bevæbnet militær fra
mainland patruljerede i Zanzibar.
Underbeskæftigede unge
•
Ifølge folketællingen 2012 er Tanzania en af de yngste nationer i
verden.
•
44,1% af befolkningen er under
15 år og 35,1% er mellem 15 og
35.
•
Unge udgør omkring 65% af den
totale arbejdsstyrke.
•
Ud af 1000 unge i Tanzania er
der kun 14% som har et formelt
lønmodtager arbejde. (World
Bank, 2013).
•
Hvert år kommer der 900.000
unge ud på arbejdsmarkedet.
•
Økonomien genererer kun
50.000 til 60.000 nye jobs om
året.
•

•

•

Størstedelen af unge er beskæftigede i den uformelle sektor (job
usikkerhed, ingen pension og
sundhedsforsikring )
95% af unge i Zanzibar ser mangel på formelt arbejde som et
meget alvorligt problem.

Uddannelse
•
Bekymring over faldende kvalitet
og standard og mulighed for at
klare uddannelse økonomisk,
specielt videregående uddannelse, universitet.
•
Manglende overensstemmelse
mellem uddannelsessystemet og
kravene fra arbejdsmarkedet.
Magufuli lovede gratis uddannelse fra
primary til secondary skole som hans top
prioritet.
Lowassa sagde, at hans regering ville
sikre gratis uddannelse fra primary helt til
universitetet. Når Lowassa blev spurgt,
hvor pengene skulle komme fra, var svaret;
”We are wasting a lot of billions on tax
exemptions to multinationals!”

Regeringen satser på at naturgas redder GDP

Naturressourser og forventninger
•
BOT (Board of Trade) har projekteret, at GDP vil vokse med
15,3% årligt over de næste 12 år.
•
Væksten vil næsten udelukkende
komme fra udvinding af naturgas.
•
”Vi vil øge GDP til $3.000 per
person i 2025 fra de nuværende
$600!” lovede Sospeter Muhongo, Minister for Energy and Minerals, 2013.

Energy/elektricitets forsyning
•
Tanzania har i den senere tid ofte
haft strømafbrydelser især op
mod valget.
•
Adgang til elektricitet blev derfor
et stort emne mellem vælgere og
politikere.
•
Tanesco klargjorde at hydroelektrisk forsyning var reduceret
fra 561 til 105 MW. På grund af
tørke.
•
Kun 24% af befolkningen har
adgang til elektricitet.
•
Den længe ventede gasforsyning
til elturbiner er ikke funktionsdygtig endnu.
•
Magufuli var vred og påstod at
Tanesco bevidst konspirerede for
at frustrere vælgerne, og udtalte;
”I will ensure that electricity reaches every village!” uden dog at
sætte en tidsfrist på.
Den nye regering og det nye parliament
vil hurtigt blive nødt til at forholde sig til
kontroversielle spørgsmål som korruptionen
i alle sektorer, forfatningsmæssige reformer
(den nye forfatning kom ikke som lovet til
folkeafstemning i april 2015) forvaltning af
naturressourcer og beskæftigelse af unge.

Præsident Magufuli rydder op
Som uddybning til Bjarnes artikel skal det
også nævnes, at Lowassa blev Prime
Minister i Kikwetes regering i 2005 men
blev afsat i 2008 på grund af korruptionsanklager. Han havde i offentligheden fået
øgenavnet Lorushwa, (Rushwa betyder
bestikkelse på Swahili). Begrundelsen var
kraftig involvering i Richmond skandalen.
Lowassa havde som minister godkendt
det amerikanske firma Richmond til
levering af generatorbaseret elektricitet til
Tanzania. Firmaet levede aldrig op
til kontrakten men betalingerne
på over 100.000 US$ om dagen
fortsatte alligevel, og kostede
landet mere end 200 mia. Tshs.
Tidligere under præsident
Mwinyi blev han gået som
Minister of Lands også grundet
korruptionsanklager,- en skandale
som Nyerere var rasende irriteret
over og derfor modsatte han
sig Lowassas nominering som
prræsidentkandidat ved det første
flerpartivalg i 1995.
Op til valget i år havde Kikwete fået
Lowassa med på listen over præsidentkandidater men 11. juli 2015 blev
Lowassa strøget fra listen af CCM Central
Committee og han reagerede ved at
udtale: ”CCM is infested with leaders
who are dictators, undemocratic and
surrounded with greedy power mongers!”
Han forlod derefter partiet og tilsluttede
sig oppositionspartiet Chadema og 4.
august udråbt som præsidentkandidat
af en koalition af oppositionspartier

5

og Minister of Works for anden gang 2010
til 2015.
Da Magufuli indledte sin præsidentperiode 5. november påbegyndte han
straks et opgør med korruption og
forurening. Han aflyste de sædvanlige
Independence Day festligheder og
anvendte pengene og tiden på at rense
gader for affald og skidt, for at prøve at
afgrænse et større koleraangreb i byerne.
Samtidigt skar han 90% af budgettet
til middage og andre begivenheder i
forbindelse med åbningen af parlamentet
og beordrede det sparede beløb anvendt
på hospitalssenge og vejarbejde.
Embedsmænds og politikeres udenrigsflyrejser blev kraftigt begrænsede og køb
af første klasse flybilletter forbudt (dog
med præsidenten selv, vicepræsidenten
og Prime Minister undtaget).
Der blev også indført begrænsninger
i udgifter til regeringsmøder og
workshops og i stedet for at sende 50
personer til klimamøde i Paris og på
rejser til Commonwealth lande blev
delegationerne begrænset til 5 personer.
Magufuli har også advaret kraftigt om,
at han vil slå hårdt ned på korruption
og har reduceret regeringen til 19
ministerier for at spare penge. Det er
11 færre end den tidligere regering.
Magufuli er gift med Janet Magufuli,
som er lærer og de har 3 børn.
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Popobawa – En skygge i Zanzibars psyke
Mads Nepper-Christensen
Mit første ophold i Zanzibar var som
underviser på en højskole på østkysten
af Unguja fra august til december 2005.
I samme periode var der valgkamp i
Zanzibar op til valget d. 30. oktober
og i hele Tanzania op til valget d. 14.
december. Jeg var interesseret i disse
valg, og hvad de betød for både Zanzibar
og for Tanzania. Jeg spurgte meget
og lyttede meget, og måske har jeg et
lystent øre for saftigheder, men jeg hørte
en historie, som øjeblikkelig fangede min
fulde opmærksomhed. For historien om
Popobawa er ikke bare en fortælling om
en flyvende dæmon, der bryder ind i dit
hus og bryder ind i din krop, den er på en
måde også en gåde, hvis løsning lokker
med en dybere indsigt i øernes historie og
øboernes folkesjæl.
Historien om Popobawa er ikke længere
bare en historie. Det er et vidt forgrenet
netværk af historier, der er vokset ud af
de tidligste førstehåndsberetninger (hvis
oprindelse har fortabt sig i tidens dis), og
som derefter er blevet gjort til genstand
for uendelige metanarrativer i mundtlige
genfortællinger, lokale og internationale
aviser, tidskrifter, bøger og film. Summen af
alle disse er myten om Popobawa, og i sin
fuldeste nutidige form lyder den sådan:
Popobawa (som på Swahili betyder
’flagermusevinge’) er en enøjet flyvende
dæmon med flagermus-lignende vinger.
Om natten flyver Popobawa over tagene
og trænger uhindret ind gennem sprækker
i folks huse, når de er alene, og voldtager
dem analt. Popobawa foretrækker mænd,
men krænker også kvinder. Hans ofre
paralyseres af frygt, de føler en enorm
vægt trykke på deres bryst og er ikke i
stand til at tale eller bevæge sig. Efter at
have fuldent sin udåd kræver Popobawa,
at hans ofre beretter om deres oplevelse
til andre, ellers vender han tilbage.
Siden 1965, hvor de første angreb blev
rapporteret på Pemba, er Popobawa vendt
tilbage i perioder. Når angrebene står på,
sover hele landsbyer sammen udenfor
for at beskytte sig, fordi Popobawa netop
oftest angriber individer, der er alene
indenfor.
Denne historie er på overfladen en
komisk historie, som viderefører nogle
negative stereotypiske forestillinger om
afrikanere som overtroiske og irrationelle,
og det i sig selv gør den ikke interessant.
Men da jeg hørte den i 2005, havde
historien allerede længe været flettet
uløseligt sammen med et af sine senere
metanarrativer, nemlig dette, at Popobawa
altid vender tilbage under optakten til
valg i Zanzibar og Tanzania. Og det gør
den pludselig meget interessant, for den
postulerer en sammenhæng mellem et (på
overfladen) irrationelt massehysteri og den
politiske situation og historie på Zanzibar,

en sammenhæng, der forekommer helt og
aldeles uforståelig, men som samtidig lover
den, der kan åbenbare den, en unik indsigt
i Zanzibars psyke.
Måske eksisterer Popobawa ikke på
samme måde som dig og mig med en
fysisk krop og en egen vilje. Lad os antage
det. Men uanset hvad Popobawa er,
eksisterer han på en måde, der fremkalder
ekstrem frygt blandt mennesker, en frygt,
der får dem til at bryde stærke sociale og
religiøse påbud, ved eksempelvis at sove
udenfor i ikke kønsopdelte grupper, eller
for nogles vedkommende (som rapporteret
af BBC) at smøre sig ind i svinefedt, i den
tro at det vil frastøde dæmonen. Uanset
hvad Popobawa er eller repræsenterer,
er det ikke irrationelt at frygte ham, på
samme måde som det ikke er irrationelt
at frygte en bestemt tilbagevendende
drøm eller erindring, hvis den altid
fremprovokerer et lammende angstanfald.
Og vores mål her er netop ikke at
dømme nogen som irrationelle, velvidende
at rationalitet altid er relativ til et system af
overbevisninger og værdier, og at disse
meget ofte er skjulte eller bare usynlige for
udenforstående. Vores mål er derimod at
identificere de overbevisninger og værdier,
eller de andre skjulte parametre, som gør
det muligt for os at forstå angsten som
rationel.
I denne ånd er det mindre interessant,
hvordan historien om Popobawa
begyndte. Popobawa fik sit navn, som jeg
skal vende tilbage til, på Pemba i 1995,
med reference til en række tidligere angreb
af samme type, som fandt sted kort efter
revolutionen i Zanzibar i 1964.
En eller anden person har begyndt
denne historie, har fortalt om en drøm,
eller har haft et anfald af søvnparalyse (det
fænomen, som er den videnskabeligt mest
fyldestgørende diagnose af de symptomer,
som ofrene beskriver, ud over voldtægten)
og har ligget lammet i mørket, mens en
indespærret og panikslagen flagermus
baskede rundt over ham eller faldt ned i
hans seng. Måske har en person beskrevet
en voldtægt eller en homoseksuel erfaring
på en måde, som kunne dissociere
følelsen af skam og spørgsmålet om
ansvar fra sig selv og andre ved at tilskrive
angrebet til en dæmon, som er en mere
velkendt og socialt håndterbar størrelse på
Zanzibar. Måske er to tråde blevet flettet
sammen til en.
Men det er i denne sammenhæng
mindre interessant. Her er det mere
interessant, hvorfor denne oprindelige
historie ikke bare døde ud. Hvorfor andre
er blevet angrebet af samme fænomen,
og har haft samme oplevelse. Og specielt
hvorfor historien efterfølgende har oplevet
en så dyb social klangbund, at den har
skabt tilbagevendende anfald af kollektiv

panik, som har spredt sig fra landsby til
landsby og fra ø til ø.
For en myte, tænker jeg, er som en virus.
En virus er en partikel af information, en
parasit som kun kan kopiere sig selv, hvis
den finder en egnet værtsorganisme, hvis
levende celler kan reproducere den. På
samme måde er en myte i sin spædeste
form kun en række lyde i luften, en løsrevet
historie, som ligeledes kun kan overleve,
hvis den finder en værtsorganisme, som
reproducerer den. Og myten kan vandre
gennem en befolkning på samme måde
som en virusepidemi, indtil den har udtømt
mulighederne for sin reproduktion, og alle
egnede værter enten er inficerede eller
immune. Og så uddør den, eller rejser med
en enkelt vært til et nyt samfund af egnede
værter og begynder forfra, som den netop
gjorde mellem Pemba, Unguja og dele af
Dar es Salaam fra 1965 til 2007. Det store
spørgsmål er: Hvad gør befolkningen i
Zanzibar så modtagelige over for denne
historie, at den er vokset til en myte?
Som før nævnt fik Popobawa sit navn i
1995. I begyndelsen af februar begyndte
beboerne i det sydvestlige Pemba at
rapportere om natlige angreb fra en
formskiftende dæmon, som mindede
om beretninger om en lignende dæmon
fra kort tid efter revolutionen. Denne
dæmon kastede en mørk skygge gennem
natten med samme kontur som en
flagermusevinge. I modsætning til den
første dæmon, som voldtog sine ofre
analt, angreb dæmonen i 1995 primært
ved at sætte sig på sine paralyserede
ofre og trykke deres brystkasse sammen,
til de besvimede. Efter et par måneder
på Pemba døde panikken ud, men i
slutningen af marts havde den spredt sig
til Zanzibar Town på Unguja, hvor ofrene
(både mænd og kvinder) igen rapporterede
om anal voldtægt, og i midten af april til
plantageområderne nord for byen og op
til Nungwi på Ungujas nordlige spids, og
endelig også over havet til områder af
Dar es Salaam. Alle områder med stor
tilslutning til oppositionspartiet CUF.
Under og efter panikken på Pemba i
1995 fremkom der mange lokale teorier
om, hvorfor Popobawa var kommet og
hvem, der havde sendt ham. Ifølge en
teori var Popobawa sendt som hævn fra
en heksedoktor, Tekelo, fra mainland, som
tidligere havde besøgt det sydlige Pemba
for at sælge sine ydelser, men hvis evner
var blevet underkendt, og som var blevet
sendt tilbage, hvor han kom fra, uden
betaling. Ifølge en anden teori længere
nordpå skyldtes angrebene, at de lokale,
da en hval et par år forinden var strandet,
uden skam havde skåret sig stykker
af dens spæk og kød, og at hvalens
forurettede åndemoder havde sendt
Popobawa som straf for disse krænkelser
mod sit barn.
Men disse forklaringer var alle funderet
i lokale forhold og blev gjort til skamme
i takt med, at Popobawas hærgen
flyttede rundt på øen og ikke længere

kunne forklares med henvisning til lokale
begivenheder. Den forklaring, som endte
med at blive bredt accepteret på Pemba,
og siden så udbredt i resten af Zanzibar,
at den er blevet en integreret del af myten
om Popobawa, blev åbenbaret gennem en
kvinde fra Wete under en åndebesættelse:
Unavngivne politikere fra CCM havde bragt
70 dæmoner til Pemba (Popobawa kan
have mange individuelle manifestationer)
for at terrorisere befolkningen og distrahere
dem fra at engagere og mobilisere
sig i den forestående valgkamp på
oppositionens side.
Wete organiserede et kollektivt
modsvar. Lokale heksedoktorer blev hyret
til at indfange dæmoner, når folk blev
opmærksomme på deres tilstedeværelse,
og nogle af dem skulle under afhøring
have tilstået, at de var udsendt af
Pembas ledende CCM-politiker, som
på dette tidspunkt også var Zanzibars
Chief Minister. Denne blev efterfølgende
i manges øjne årsagen til fænomenet
Popobawa, som han skulle have bragt
fra mainland, en påstand som syntes
yderligere bekræftet, da nogle af de
indfangede dæmoner afslørede, at de
selv var kommet fra Nyereres fødelandsby
i det nordlige Tanzania. Og da der kom
meldinger om, at Popobawa kort efter var
kommet til Zanzibar Town, og oven i købet
igen var begyndt at voldtage sine ofre, blev
det på Pemba taget som et udtryk for, at
dæmonerne efter at være blevet smidt
ud af Pemba havde vendt sig mod sine
ejere, nemlig den del af befolkningen, som
støttede CCM.

Popobawas hærgen på Unguja blev aldrig
så voldsom som på Pemba. En mand, der
var mistænkt for at være Popobawa blev
dræbt af en folkemængde i Zanzibar Town.

Regeringen fik i samarbejde med religiøse
ledere og statslige medier dulmet panikken
og volden på Unguja, men magthaverne
fik aldrig spundet et modfortælling om
Popobawa, der var stærk nok til at modgå
den nu rodfæstede opfattelse, at han er
et politisk værktøj skabt og kontrolleret af
CCM-politikere.
Popobawa var nu afsløret som politisk
marionet, og hans forbindelse til den
politiske kamp i Zanzibar var etableret og
blev efterfølgende et af hovedelementerne
i fortællingerne om ham, som de bl.a. blev
videreformidlet af The Guardian senere i
1995, og som dem jeg selv blev fortalt i
2005. Forbindelsen mellem Popobawa og
valgene i Zanzibar var nu fast etableret,
på trods af at der kun blev rapporteret
meget få angreb op til de efterfølgende
valg i 2000 og 2005 og endelig, helt uden
for den politiske cyklus, i Dar es Salaam i
2007.
Et andet af de aspekter af myten
om Popobawa, der er blevet brugt
til at besvare spørgsmålet om dens
ekstraordinære succes, er dens åbenlyst
seksuelle, og primært homoseksuelle,
karakter. I denne optik har myten om
Popobawa fundet grobund, fordi den
italesætter og i visse tilfælde tilsidesætter
de rigide dominerende kønsnormer, som
bl.a. omfatter kønsopdeling (på offentlige
steder og blandt mere troende muslimer
også i hjemmet) og et stærkt tabu mod
homoseksualitet. Når hele landsbyer sover
sammen af frygt for Popobawa, er det
på samme tid en løsning, der overskrider
de eksisterende kønsnormer, der normalt
afholder kvinder
fra at møde andre
mænd uden opsyn,
og en løsning,
der skaber et nyt
frirum og måske
åbner et vindue for
genforhandling af
disse normer.
Et af de tidligste
konstitutive
elementer i
historien om
Popobawa, kunne,
som jeg foreslog
tidligere, meget
vel have været et
ubevidst ønske
om at italesætte
homoseksuelle
erfaringer og begær
i en metaforisk eller
spirituel diskurs. Men
derudover er det et
faktum, at myten
om Popobawa nu
bliver brugt som en
måde for homo- eller
biseksuelle mænd
i Zanzibar at give sig tilkende over for
hinanden (eksempelvis ved at svare positivt
på muligheden af at få besøg af Popobawa
– et svar, der i ikke-modtageligt selskab,
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hurtigt kan affejes som en vittighed).
På denne måde har det oprindelige
narrativ, den første historie om Popobawa,
hvordan den så er opstået, fået et udstrakt
eftermæle af politiske og seksuelle
metanarrativer, der, som vi har set, bliver
reproduceret, fordi de tjener specifikke
sociale formål, så som at dæmonisere
regeringsmagten eller at italesætte
tilbageskuende kønsnormer i et tiltagende
åbent samfund. Vi har med andre
ord belyst metanarrativerne og deres
funktioner.
Men det, jeg vil forstå, er ikke
metanarrativerne, det er ikke historiens
virkningshistorie, det er, hvad den første
Popobawa repræsenterer. Hvad der i
første omgang gjorde, at Popobawa kom
til at leve et langt liv og ikke bare døde i sin
moders skød. Hvad der gav ham liv, inden
hans historie blev overtaget af politiske og
kønskulturelle dagsordener. Hvorfor denne
historie greb sjælene på Pemba og vred
dem i angst.
Ørigets historie er, som vi ved, præget af
besættelse. De mennesker, der blev grebet
af Popobawa i 1995 er efterkommere af
bantuer og persiske immigranter. Deres
forfædre var med al sandsynlighed slaver
og arbejdede under slavelignende forhold
indtil for få årtier siden. De identificerer
sig med deres persiske ’Shirazi’ etnicitet
og historie, som differentierer dem fra de
senere muslimske arabiske indvandrere,
der besatte øerne efter portugiserne, og
fra de sorte bantuer fra mainland, som
udgør den politiske elite nu.
Men følelsen af at være besat af
udefrakommende stopper ikke med
slaveriets ophør eller med revolutionen
i 1964. De arabiske plantageejere blev
fordrevet eller myrdet af John Okello.
Okello var fra Uganda. Den blodigste
spydspids af Okellos revolutionære brigade
bestod af skarificerede animister fra
Mozambique (Makonde), som var kommet
til Pemba som immigrantarbejdere inden
revolutionen, og siges at have terroriseret
den lokale befolkning. Okello banede vejen
for Abeid Karume, som undergravede
øernes selvstændighed ved at indgå en
politisk union med sin enorme nabo, som
nu dominerer den politiske virkelighed på
Zanzibar ud fra sine egen interesser.
Pemba ligger langt fra magtens centrum
i Zanzibar Town og endnu længere fra
Dar es Salaam. De områder af Pemba,
der føler sig dårligst repræsenteret
i det eksisterende system, og hvor
oppositionspartiet CUF derfor står
stærkest, er samtidig de områder, hvor
den politiske undertrykkelse er størst, og
hvor historien om Popobawa resonerer
dybest.
Pembas historie er så tydeligt (blandt
meget andet) en historie om politisk
afmagt. Om ikke at bestemme over
sig selv. Om at blive domineret af
udefrakommende. Der må eksistere
en erindring på Pemba om den lidelse,
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som har overgået øens befolkning lige
siden slaveriet. En erindring om overgreb
og ydmygelser, der er fortrængt og
socialt tabuiseret (fordi man ikke bygger
et samfund på historien om sin egen
undertrykkelse). Men en erindring, som
ligger under overfladen og kan vækkes
til live af bestemte motiver som netop
besættelse, afmagt og ydmygelse. Og
Popobawa er legemliggørelsen af disse
motiver. En besættelse så omfattende,
at den ikke begrænser sig til politik og
økonomi, men overskrider selv de sidste
bastioner for autonomi og værdighed, dit
hjem og din krop. Når Popobawa har dig,
kan du ikke bevæge dig, du kan ikke tale,
til sidst kan du ikke trække vejret, og selve
din krop er åbnet og invaderet, ikke en
gang inden for dine egne fysiske grænser
kan du være dig selv.
Og i dette lys er det heller ikke
mærkeligt, at Popobawa menes at
vende tilbage, når valgene nærmer sig.
At modtageligheden over for Popobawa,
og det han repræsenterer, manifesterer
sig stærkest, netop når et valg truer med
– endnu engang – at knuse håbet om
anerkendelse og autonomi til fordel for en
virkelighed af fortsat underkendelse og
politisk vold.
Voldtægt af kvinder er altid en integreret
del af krig og politisk undertykkelse.
Måske det samme med anal voldtægt af
mænd. Måske skal denne komponent
af historien forstås som netop dette:
voldtægt. Undertrykkelse. Men måske
signalerer den også en voksende frygt
for homoseksualitet. Pemba har som
formodentlig alle samfund et segment
af homoseksuelle. Men Pemba var
også inden revolutionen et meget lukket
samfund, og øens møde med turisme og
friere køns- og seksualnormer er relativt
nyt.
Måske repræsenterer Popobawa,
ud over en erindring om besættelse
og afmagt, et element af frygt for
homoseksualitet som en trussel mod selve
samfundets mest bærende kerneværdier.
En trussel, der finder yderligere næring
i, at der på Pemba selvfølgelig findes
et mere eller mindre skjult element af
homoseksuelle, som ville betragte friere
seksualnormer som et tiltrængt fremskridt.
Desuden har Pemba, forestiller jeg mig,
som mange samfund, hvor kvinden
forventes at være jomfru ved ægteskabets
indgåelse, et accepteret men fortiet
element af homoerotik blandt ugifte
mænd. Måske eksisterer den blandt dele
af den mandlige befolkning som en positiv
ungdomserindring.
Og, endelig, måske er det netop
sådan, Popobawa repræsenterer den
fuldkomne rædsel. Han åbner døren til
dine mest frygtede erindringer på vid gab
og kropsliggør din ydmygelses historie.
Og han giver dig en nedværdigende
forsmag på den frisatte seksualitet, som
vil ende med at nedbryde selve de sociale
og religiøse værdier, som i århundreder

har lyst dit samfund gennem lidelsernes
mørke.
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Jambo Papa, Jambo Babu!
Bo Bramming
Fra den 23.okt til den 30.okt vandrede/
klatrede jeg til toppen af Kilimanjaro.
Kilimanjaro er den højeste vulkan i Afrika,
5895 m højt, en af de højeste vulkaner i
verden.
Der findes en legende om bjerget: Da
Vorherre havde skabt hele verden på seks
dage, havde han brugt et utal af engle
til at udføre forskellige opgaver,- nogle
arbejdede i tempererede egne, andre i
tropiske eller arktiske. Men det gik op for
Vorherre, at englene ikke havde et samlet
overblik over hans store skaberværk.
Derfor skabte han bjerget Kilimanjaro, så
englene på ét og samme sted kunne se:
tropisk regnskov, subtropisk vegetation,
tempereret, tundra og nøgen klippegrund
over trægrænsen. Øverst oppe kronedes
bjerget af en smuk hvid krone i form af en
gletcher. Et bjerg med alle bælter og alle
klimaer, man kunne finde på jorden. Hvor
mageløst. Englene havde aldrig set eller
oplevet noget lignende.
Sådan oplevede jeg det også på mine 6
dage på bjerget.
Fredag den 23.okt landede vi, min datter
Sine, hendes mand Rasmus og jeg, i
Kilimanjaro International Airport og blev
kørt til Ameg Lodge, lidt udenfor Moshi.
Her samledes hele gruppen på 23
personer, flest fra England og Skotland.
Jeg var klart den ældste, 20 år ældre end
den næstældste.
Lørdag den 24. okt kørte vi så i bussen
til Machame Checkpoint Gate. Turen går
fra lavlandets tørre græssteppe op ad den
stadig stigende og stadig mere frodige
vegetation på Kilimanjaros fod. Her kørte vi
igennem frodige og velstående landsbyer
med bananpalmer og bistader hængende
i træerne. Ved udvalgte huse stod folk
allerede i lange køer: det var den store
valgdag, og der var virkelig stor og livlig
deltagelse, kunne vi se.

Vores guide var englænder, Jason,
en erfaren klatrer, der havde været på
toppen af Kilimanjaro flere gange. Han
viste, hvorledes vi skulle fordele vores
tøj og udstyr i henholdsvis den daglige
rygsæk og i den store duffle bag, som
skulle bæres op sammen med vores telte.
Til dette var der 90, halvfems bærere, der
skulle bære telte, køkkentelte, toilettelte,
mad, vand, deres egne telte og vores
ekstra bags. Alt sammen skulle pakkes
ned og senere slås op igen ved hver
camp, der skulle etableres, seks i alt. Et
kæmpearbejde.
Vi havde læge med, Nabeel, der var
halv inder halv marokkaner, en altid
smilende ung energisk og særdeles dygtig
læge, der bar en rygsæk fuld af alskens
medikamenter til alle tænkelige situationer
på vandringen.
Joshua var leder af den store gruppe af
bærere. Hans ansigt var garvet og bar
præg af at han havde været på toppen
over 200 gange. En meget dyb stemme
rundede indtrykket af at her stod man
overfor en mand, der havde al den
erfaring, man overhovedet kunne mønstre.
Respekten for Joshua var kolossal.
Strategien for at komme til toppen af
Kilimanjaro ligger sådan: man går ca. 7
timer hver dag, hvilket dækker ca.10 km.
Samlet stiger man hver dag ca. 1000
højdemeter, hvilket gør at man sidste dag
når the Summit. Det er afgørende, at man
går langsomt, pole pole, som bæreren og
guiderne konstant siger. Det er afgørende,
at gå langsomt og stabilt for at tilvænne
organismen det faldende højdelufttryk.
Med 10 kg rygsæk havde man heller
ikke lyst til at gå andet end pole pole.
Derudover skulle man have drikkedunk,
eller bedre en camel-back drikkepose,
med 3-4l vand. På grund af den stadig
højere puls og derved åndedræt var det
afgørende konstant at være opmærksom
på at drikke.
Man kan vælge flere ruter, med
vekslende dagsforbrug og sværhedsgrad.
Vi havde valgt Machame Route over 6
dage, som blev beskrevet som krævende
men meget afvekslende og smuk. Det var
den på alle måder.
Tidlig lørdag den 24. okt kørte vi fra
lodgen til Machame CheckPoint Gate,
og startede vores vandring i tæt og
fuldstændig mættet regnskov. Vejen var
ikke svær at gå på men steg kraftigt og
insisterende. Dufte og lyde af aber og fugle
ramte os med stor kraft og tavse sugede vi
de første utroligt smukke syn til os. Vi talte
sagte til hinanden for ikke at ødelægge
stilheden, hvilket gav en intim stemning,
som var behagelig for at lære hinanden at
kende.
Efter at have vandret i 7 timer med
små indlagte drikkepauser ankom vi til

Machame Camp 2829 m oppe. Trætte så
vi til vores store tilfredsstillelse at vore telte,
køkkenteltene og toiletteltene allerede
var stillet op og bærerne viste os vores
telt, som vi dagene efter skulle kunne
genkende på nummeret. Det var her min
guide første gang sagde; ”Jambo Babu,
here is your tent.” Bærerne havde hurtigt
spottet ham den gråskæggede bedstefar
og jeg modtog derfor megen hjertelig
goodwill og smil, og daglige ”Jambo
Papa”, eller ”Jambo Babu.”
Yderligere havde jeg fået tildelt et telt for
mig selv, fordi vi var et ulige antal personer.
Det kræver virkelig overblik og overskud
at pakke sin daglige rygsæk ud og
planlægge, hvad man nu skal have med
fra den store taske til dagen efter. Det viser
sig, at der er et stort læringspotentiale her
at indtage.
Nætterne i det lille telt var noget helt
specielt. Som regel gik vi til ro ved 9
tiden for at blive vækket ved 6.30 tiden
om morgenen, så der var gode timer at
restituere sig i. Natten udenfor teltet var
buldermørk, stjerneklar og kold. Næsten
altid ned til frysepunktet. Jeg havde en
fortræffelig sovepose, der virkelig kunne
holde på varmen. Yderligere sov jeg i
uldundertøj og natsokker. Til gengæld
krævede det stor overvindelse, at
skulle forlade denne varme hule for at
skulle tisse. Pandelampe på, støvler og
så op med lynlåsen til den kolde nat.
Udenfor var det helt stille, stjerneklart
(Orion stjernebilledet stod knivskarpt) og
måneskin henover toppen af Kilimanjaro.
Dette scenarie var aldeles storslået,
kun syntes det ejendommeligt, at som
dagene gik og nætterne med, kom vi ikke
synligt nærmere toppen, som stadig så
skræmmende stor og fjern ud.
De næste dage gik vi fra regnskov til
stadig mere spredt vegetation, meget
smukke stærkt farvede blomster fx
Impatiens Kilimanjari og den sære 5 m
høje palme med sin meget tykke bladløse
stamme og tætte strittende krone Senecio
Kilimanjari, som alle kun vokser her på
Kilimanjaros svære terræn.
Stierne blev stadig stejlere og mere
klippefyldte, ofte var de så smalle, at vi
gik i single fil grupper efter hinanden. Der
var ikke den mindste tvivl om, at man gik
på en vulkan: alle sten var formet under
voldsomme udbrud og have enten flere
mineraler i sig, bobler, eller var størknet så
hurtigt, at de var blevet til sort vulkansk
glas, Obsidian. Man have lyst til at lave sig
en samling af de smukke og særprægede
sten, men vægten afgjorde hurtigt dette.
Desuden er hele bjergområdet fredet, intet
må bringes ind og intet må tages med
ud. Fx tog jeg en stump af en trærod, der
havde dannet en knude op i hånden og gik
med den et stykke tid. En guide, Nikola,
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sagde, jeg ikke måtte tage den med. Han
smilede tilfreds, da jeg smed den tilbage
til bjerget. Et andet særpræg ved stierne
var, at de hældede ind mod bjerget,
mens der til den anden side ofte var flere
hundrede meter lodret ned. Egentlig ikke
skræmmende, der var stadig planter og
træer, men til gengæld fantastisk smukt at
se. Jo, nu gik det opad.
På dag 3 kom vi til det spektakulære
Lava Tower i 4637 m højde. Bjerget
havde efterladt et kæmpehøjt stejlt tårn af
lava, på højde med Rundetårn, som bare
stod der med sin takkede vindomsuste
top. Et fantastisk naturmonument over
de dramatiske udbrud i vulkanens lange
historie.
Her tog vi os en tepause og en hurtig
lunch. En sidste slurk af vandet og så af
sted igen. Nu kunne man virkelig mærke,
at hvert skridt talte. Jeg kunne mærke
højdetrykket en smule , specielt påvirkede
det balanceevnen. Nu skulle der holdes
fokus. Som en af skotterne sagde: Don’t
trust your feet, trust your balance.
Herfra gik nedad igen til lavere højde,
hvilket føltes lidt frustrerende fordi vi jo
udmærket vidste, at vi dagen efter skulle
op i samme højde igen. Metoden er
gennemprøvet: det gælder om at tilvænne
organismen til det svage højdetryk, som
senere ville komme tydeligt til udtryk.
Det er ikke korrekt at kalde det ”iltfattigt”
fordi iltprocenten er den samme, hele tiden
21%, det er derimod det atmosfæriske
tryk der falder drastisk, hvorved man skal
bruge meget mere muskulatur og puls for
at hente luften aktivt ned i lungerne. Og
det er krævende for organismen.
I løbet af dagen hørte man bærernes
og guidernes højrøstede stemmer.
Valgresultatet var kommet til dem, det
regerende parti havde vundet valget.
Bestemt ikke alle var tilfredse med dette.
Mange havde håbet på oppositionen og en
anden politisk situation. Nu ville det blive
ved det kendte, desværre.
Dagen efter, dag 4, klatrede vi på
den berygtede Barranco Wall lige efter
morgenmaden, som bestod af tynd grød,
te, brød, omeletstykker og pølser. Og
der var virkelig brug for nogle kalorier.
Stien op ad Barranco Wall er næsten
ikke eksisterende. I 2,5 time klatrer man
med hænder og fødder på hver venlig
stykke klippe eller sten, der tilbyder sig.
Alle hjælper alle med at finde det rigtige
fodfæste. Det var udfordrende og virkelig
spændende, nu kæmpede vi virkelig for
hvert skridt opad. Vores guider var helt
utrolige til at stå på det rigtige tidspunkt
og sted og pege sten og fodfæste ud eller
række en stabil hånd frem.
Ovenover Barranco Wall holdt vi hvil
for at komme os. Fra nu af var vi klart
over trægrænsen og gik i lavaklipper og
lavagrus. Luften var tåget, og nogle gange
helt klar, fordi vi gik over skylaget, som lå
som et bølgende hvidt skumhav under os.
Så kom regnen, og sne og hagl, men mest
regn.
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I de næste 4 timer gik vi regn, og
det viste sig snart, at der ikke findes noget
regnslag, noget Gore-tex eller andet, der
kan holde regnen ude. Langsomt men
sikkert blev vi mere og mere forkomne,
indtil vi kom til vores camp, Barafu
Camp i 4673 m. højde. Nu skulle der
virkelig skiftes tøj og planlægges tøj til
opstigningen på the Summit.
Ved aftensmaden, kylling og ris og
pandekager, blev det bestemt, at vi skulle
dele os i to hold. Det første hold skulle
tage af sted allerede kl. 22.30 om aftenen
og det andet hurtigere hold skulle tage
af sted kl. 24.00. Jeg bestemte mig for
at starte på det tidlige hold, min datter
og svigersøn valgte det sene, så kunne
de indhente mig, for på det senere hold
skulle de gå hurtigere til.
Lynhurtigt spiste jeg færdig, lagde
mit sidste tørre tøj tilrette, kastede mig
i soveposen og sov præcis 2 timer, før
vi kun oplyst af vores pandelygter og
en fin måne begav os ud i en bælgsort
opstigning.
Vi gik i en single fil bag vores stensikre
lokale guide, som fandt stien med
stor sikkerhed i det sorte vulkanske
stenlandskab. Der var ingen vind,
temperaturen omkring frysepunktet og
luften krystalklar. Fantastisk. Vi følte os i
tråd med menneskehedens vandringer
gennem historiens årtusinder. Vi vandrer,
fordi det er vandringens formål, man
tænker ikke videre over det. Det fylder hele
ens krop.
Foran og opad så vil Kilimanjaros top med
den hvide gletcher skinne i månelyset. Vi
havde gået 6 timer, da vi pludselig så et
andet lys fra toppen. Vi vendte os om og
så det mest fantastiske syn: solen var ved
at stå op. Det vil sige den var stadig under
horisonten, (ca. en time endnu) men lyste
hele horisontlinjen op i et flammende rødt
skær. Og der lige der, så vi at horisontlinjen
krummede sig i en smuk blid bue. Du
milde, vi så jordens krumning lige for vores
øjne. Jorden er rund, det ved jeg nu. Jeg
havde bare aldrig selv set det.
Dette syn gav os friske kræfter, samtidig
med at vi kunne se længere nede, at

gruppe to var ved at hente os. Lidt senere
overhalede de os, alle i fint humør. Så i det
tiltagende dagslys kastede vi os fremad
mod den sidste svære opstigning.
Terrænet er fint at gå på, vulkansk grus,
men nu virker højdetrykket på hoved og
ben. Jeg tror vi var over en time om at gå
de sidste 500-600 meter.
Min datter og svigersøn vinkede til mig fra
kraterkanten, da jeg stred mig de sidste
meter opad, for til sidst at stå ved siden
af dem på Kilimanjaros top. Sikken en
fornemmelse.
Krateret er ikke åbent men skvattet
sammen i midten, og der blæser en stærk
vind på toppen. Kilimanjaro er nok tavs og
udslukket, men man føler sig ikke sikker.
Kæmpen kan vågne, når den vil. Men nu
er solen oppe og giver os fin varme og lys.
Du milde en udsigt, at stå på Africa’s Roof
og kigge ned på skyer og bjerg.
Jeg blev på dette sted kaldet Stella
Point, mens min datter og svigersøn gik
langs kraterkanten til Uhuru Peak for at
klappe gletcheren. Det ville tage lidt over
times tid, og samlet var det den tid vi
havde til at opholde os på toppen. Toppen
af Kilimanjaro, 5,8 km oppe. I sandhed
Africa´s Roof.
Jeg valgte at gå ned efter en halv time,
fordi vi have mindst 3 timers nedstigning
til Barafu Camp, hvor vi ville kunne hvile
1 time spise lidt frokost og så straks
derefter 5 timers nedstigning til Mweka
Camp, hvor vi skulle overnatte. Denne del
af nedstigningen var særdeles vanskelig,
trailen var gruset og glat at få fodfæste
på. Der havde jeg fint brug af mine
vandrestave og min guide som hurtigt så,
at jeg var begyndt at gå nedad og fulgte
mig sikkert til campen.
Efter endnu en nat i teltet forestod
nu ”kun” 5 timers nedstigning gennem
regnskov. Før vi tog af sted, tog vi afsked
med vores 90 bærere, som vi ikke ville se
mere samlet. Vi havde samlet 150 dollar
pr deltager sammen til at blive uddelt
mellem dem. Det blev modtaget med sang
og dans og overstadig glæde. Det var
fantastisk at have set dem bære 20-25
kg på hovedet, iført ringe overtøj og sko/
støvler, nogle gange uden snørebånd,
vandre med større hastighed end vi kunne,
for at stille hele campen op før vi kom!
Jeg tog endeligt afsked med de guider og
bærere, som jeg havde lært særlig godt
at kende og de grinede og hilste ”Jambo
Papa”.
Den sidste nedstigning tog ganske
rigtigt 5 timer. Det var rigtig hårdt at holde
igen med de store lårmuskler, til gengæld
var pulsen og ilttrykket efterhånden helt
normalt.
Da vi ankom til Nweka Gate blev vi
hilst af et bord med kager, chips og øl,
Kilimanjaro Beer of course, og faldt om i
hinandens arme af bare glæde og træthed.
Ikke alle klarede turen, men vi tre gjorde.
Seks dage på Kilimanjaros ryg er vel
ingenting imod den gamle kæmpes alder.

Kiboko Lodge

Lodge der kom til i
2011, og dels fra den
produktionsvirksomhed
som de faglige
uddannelser på skolen i
Makumira giver mulighed
for, dvs. landbruget med
kvæghold, svin, kyllinger,
æg og grønsager,
fremstilling af møbler
af træ og smedejern,
mekanikerværksted der
ikke kun vedligeholder
og reparer projektets
egne biler, men også
tager biler ind udefra.

Birte Hedegaard Christensen
I landsbyen Maji ya Chai på vejen fra
Arusha til Kilimanjaro International Airport
er der et lille skilt der viser fra til venstre:
Kiboko Lodge 7 km. Det ser ud som så
mange andre skilte der gør opmærksom
på at der ligger en lodge, et hotel, et
guest house; men Kiboko Lodge er ikke
som så mange andre. Det er så vidt vides
det første hotel i verden hvor samtlige
ansatte – med the manager som eneste
undtagelse – er tidligere street boys. Altså
hjemløse drenge der lever af at tigge,
stjæle eller finde mad i affald, eller ved
at skaffe sig småjobs der somme tider
er reelle jobs og somme tider snarere er
kamufleret tiggeri – f.eks. ”passe på” og
vaske vinduer på parkerede biler og bære
indkøbsposer for folk, der har købt ind på
markedet.
En af de ngo›er i Arusha-området der
arbejder med hjemløse børn, er Watoto
Foundation der blev grundlagt i 2003 af
den hollandske forretningsmand Noud van
Hout. Foretagendet består af tre dele:
1. Et drop-in center inde i Arusha.
2. En kostskole i Makumira ca. 20
km fra Arusha.
3. Kiboko Lodge i nærheden af
Arusha Nationalpark.
Det hele bliver styret af en tanzaniansk
og en hollandsk bestyrelse samt den
hollandske stifter der har bosat sig i
Tanzania.
WF drop-in center
Drop-in centeret modtager 13-15-årige
drenge der ønsker at komme væk fra
livet på gaden. Centeret har plads til 12
drenge, der kan bo der i tre måneder,
eventuelt mere, og i den tid tage de første
skridt hen imod en uddannelse. De bliver
afgiftet, hvis de er afhængige af at sniffe
lim eller bruge andre rusmidler, der bliver
arbejdet bevidst med adfærdsændring, og
mange af drengene har aldrig gået i skole
så de har behov for at lære at læse, skrive
og regne. Til at tage sig af de 12 drenge er
der to fastboende medarbejdere, patron
and matron, og to lærere der underviser i
henholdsvis skolefag og håndværksfag.
De nuværende patron and matron er
begge først i 20’erne, og de er collegeuddannede, henholdsvis i community
development og som lærer. De er i
parentes bemærket ikke noget par – de
har hver deres familie boende et helt andet
sted. Patron Edward Simon Mulyalya
der viser mig rundt, er fuld af entusiasme
og virker i imponerende grad som om
arbejdet er et kald for ham. Han benytter
mange lejligheder til at træne drengene i
en adfærd der er mere social end den de
har været vant til i deres liv på gaden: De
skiftes til at lave mad, og han lader dem
hente ting i skabene eller låse en dør hist
og her – alt sammen noget der kræver at

han overlader dem sit nøglebundt for en
kort bemærkning.
Centeret ligger i et beboelseskvarter,
og jeg tænker på Not In My Back Yardsyndromet og spørger hvad naboerne
siger til at have sådan en flok drenge
boende. Jo, der var en gang hvor
drengene havde hængt tøj til tørre
på muren ind til naboen; så kom naboen
og brokkede sig. Ellers er centeret
populært i kvarteret siger Edward,
for drengene fjerner affald fra vejen
og laver småreparationer på den hvis
vejbelægningen i regntiden regner væk.
Det er samtidig en lektion i ansvarlig social
adfærd og godt naboskab.
WF Makumira
Flagskibet i Watoto Foundation er
kostskolen WF Makumira. Der er plads
til 64 drenge i grupper på 8, hver gruppe
med en fastboende medarbejder tilknyttet.
Her bor drengene i flere år indtil de er 18,
og i den tid kommer de igennem hele
grundskolen fra 1. til 7. klasse. Der bliver
anvendt et særligt undervisningsprogram
ved navn Memkwa hvis pædagogik jeg
ikke skal gøre mig klog på, men hvis
hovedide er at de halvvoksne elever
kommer igennem syv års pensum i løbet af
tre års halvdagsskole. Den anden halvdel
af skoledagen bliver brugt til at blive udlært
som tømrer/snedker, elektriker, svejser,
bilmekaniker, kok eller landmand (der hører
17 acres landbrugsjord til stedet). Seneste
tiltag er skræddervirksomhed med gode,
solide trædesymaskiner. Til ledelsens
overraskelse er det blevet et hit blandt
drengene.
Memkwa-programmet er krævende
så det har været nødvendigt med en
specialklasse for dem, der ikke kan klare
at følge undervisningen; i den anden
ende af skalaen er der drenge der
efter grundskolen bliver sendt videre til
kostskoler for ”almindelige” børn og til
akademiske og andre længerevarende
uddannelser - forudsat at der er
sponsorpenge til det.
Sponsorpenge til videreuddannelse og
til driften i det hele taget kommer især fra
Holland og udgør nu ca. 60 % af Watoto
Foundation›s indtægter. De resterende
ca. 40 % – som man håber på vil vokse
i fremtiden – stammer dels fra Kiboko

WF Kiboko
Det er ikke så nemt at finde frem til
Kiboko Lodge, der normalt selv henter
sine gæster i lufthavnen – det er ikke et
sted hvor kunderne kommer dumpende
fordi de tilfældigt kører forbi. Vi har ellers
fået udførlige instrukser. Efter at have
forladt hovedvejen holder vi til højre ad
den største vej gennem Ngurdoto Village,
til venstre omkring vandtanken, til venstre
hvor vejen deler sig (vejen til højre er ellers
den korteste, men den er for tiden ikke
farbar). Det lyder meget tilforladeligt, men
det er ikke altid indlysende hvilken vej
der er den største da alle vejene gennem
Ngurdoto går over stok og især sten, men
efter at have spurgt om vej et par gange
er vi alligevel på rette spor. Så til højre
efter 400 meter, en kirke og en skole, til
højre igen efter yderligere 500 meter – og
pludselig ender vejen i Kibokos egen
smedejernsport.
Vi er ventet, og assistant manager
Japhet Anton Mlewa viser rundt mens
kokken laver frokost til os.
Det er et paradis, som de skriver i deres
brochure, med 20 værelser i nybyggede
hytter af forskellig størrelse og forskellig
indretning, alle med veranda, ildsted og
himmelseng med moskitonet. Det hele
ligger på kanten af nogle næsten tilgroede
småsøer hvor der somme tider dukker
flodheste op – deraf navnet Kiboko; sidste
gang var i forrige uge. Fuglene kvidrer
lystigt og eksotisk, men jeg tænker på de
myg der kan spolere ethvert paradis. En
del af de bæster bliver dog nok afskrækket
af at vi er i over 1400 meters højde, og
desuden er der ildsteder i loungen, i
restauranten, i hytterne og en stor bålplads
bygget på stolper ude i sumpen med en
gangbro der fører derud. Gangbroen fører
videre til en ekstra veranda hvor man kan
spise morgenmad eller bare sidde og
nyde stemningen med udsigt til Mount
Meru til den ene side og Kilimanjaro til
den anden, midt ude mellem fuglene og
en lejlighedsvis besøgende flodhest på
springtur fra Arusha Nationalpark. Myg
eller ikke myg, her er virkelig paradisisk.
Formålet med lodgen er naturligvis
at tjene penge til projektet, men
den er også et supplement til de
uddannelsesmuligheder der er på skolen
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i Makumira. Der er praktikpladser for
det uddannede køkkenpersonale og for
alle mulige andre funktioner der hører til
hoteldrift – administration, vedligeholdelse,
rengøring, virksomhedsledelse osv. Ideen
er ikke at Kiboko Lodge skal sikre varig
beskæftigelse til dem der bliver ansat efter
at have gennemført et uddannelsesophold
på WF Makumira. Alle job, undtagen
the manager, er midlertidige – efter et
par år skal de forhenværende street
boys overlade jobbet til en ny, og den
ekstra jobtræning skulle så gerne have
kvalificeret dem til et nyt arbejde. Det
behøver ikke nødvendigvis at være inden
for hotelbranchen: Assistant manager
Japhet skal snart til at se sig om efter et
job uden for Watoto Foundation, og mens
jeg sad og spiste lodgens velsmagende
frokost, hørte jeg med det ene øre hvordan
han – måske – var ved at blive kapret af
det entreprenørfirma der i de næste par
år skal stå for renoveringen af Kilimanjaro
International Airport.
Drengene
En del af DANTAN’s medlemmer har
måske besøgt Watoto Foundation’s
skole i Makumira. De der inden for de
senere år er blevet ansat til at arbejde i
Tanzania og har været på et indledende
sprogkursus på kursuscentret MS-TCDC
i Usa River, har sikkert besøgt skolen der
ligger ca. en times rask gang fra TCDC.
Det plejer at indgå i et kursus i swahili at
hele holdet tilbringer en eftermiddag på
skolen; hver kursist bliver vist rundt på
skolens område af en af drengene der – på
swahili naturligvis – fortæller om de mange
aktiviteter mens kursisten hænger på efter
bedste evne. Det er nu ikke alle drengene
der er lige gode til denne learning by
doing-sprogundervisning; nogle af dem er
meget generte, og nogle speedsnakker
så en stakkels kursist på swahili for
begyndere hurtigt mister tråden. Men jeg
husker især én som jeg fik tildelt på et
kursus i 2008 – Athumaini der var næsten
18 og næsten færdiguddannet som kok.
Han må have været et sprogpædagogisk
naturtalent, han talte langsomt og tydeligt,
i korte sætninger og et enkelt sprog, og af
og til stoppede han op, så vist på mig og
spurgte: «Unaelewa?» – Forstår du det?
Han brød sig ikke meget om at tale om sin
fortid, men han glædede sig meget til at
tjene penge. Jeg spurgte ham hvad han så
ville bruge de penge til han nu skulle til at
tjene, og jeg tænkte uvilkårligt armbåndsur,
telefon, nyt tøj osv. Men nej, han glædede
sig til at kunne hjælpe sin søster der var
alene med tre børn og sad hårdt i det. Jeg
håber det er gået ham og søsterens familie
godt; han blev senere ansat som kok på
en af turistlodgerne i området.
Andre drenge kan også fortælle
hvordan de penge de tjener efter at have
gennemgået en uddannelse i WF-regi er
med til at forsørge deres familie, somme
tider en hel søskendeflok. Nogle af dem
har fortalt deres historie i et 10 års-
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jubilæumsskrift for Watoto Foundation der
udkom i Holland i 2013. For eksempel
Obedi på 24 hvis forældre døde af AIDS
mens han var barn. Han var den ældste
af fem søskende, og deres slægtninge
kunne ikke tage sig af dem så han forsøgte
at tjene penge på gaden indtil han blev
samlet op af Watoto Foundation og blev
uddannet snedker. Han arbejder nu på en
møbelfabrik; han har fået kone og barn
og tager sig desuden af tre søstre og en
lillebror samt deres bedstemor.
Så er der Jackson, der ganske vist ikke
har fået nogen strålende karriere. Efter at
have arbejdet i køkkenet på Kiboko Lodge
er han nu småhandlende på markederne i
en 2-3 nabobyer og tjener lige nok til kost
og logi og til at hjælpe sin mor der har HIV
– faderen døde da Jackson var 6.
Lazaro blev uddannet bygningshåndværker hos Watoto Foundation og
har arbejdet med vedligeholdelse og
reparationer på Kiboko Lodge, og med en
sponsor og mentor som WF har skaffet
ham, har han nu startet en forretning der
sælger og monterer solfangere.
Paulo er det derimod ikke gået så godt;
han skulle gøre toiletter rent, passe haven
og havde forskellige andre opgaver på
Kiboko Lodge. Han blev gift og fik en
datter, men begyndte at drikke og passede
ikke jobbet. Hans kone flyttede hjem til
sin familie med deres datter, og han blev
fyret og sat ud af det værelse han havde i
landsbyen, fordi han ikke betalte husleje.
Til trods for Watoto Foundation›s mange
resultater går det ikke altid efter hensigten.
Hvert år er der nogle af drengene der løber
væk (gennemsnitligt ca. fire om året), og i
sjældne tilfælde har det vist sig nødvendigt

comfortable en-suite chalets …». Godt
gået af en lodge der åbnede i 2011, og
godt gået af Watoto Foundation og alle
‹gadedrengene›.

at give op og sende en dreng væk. Men
drengene er også seje, og de allerfleste går
på med krum hals når de får chancen for
et liv, der er bedre end livet på gaden.
Med Kiboko Lodge har hele foretagendet
fået endnu en indtægtskilde, der mindsker
afhængigheden af donationer udefra.
Lodgen har i øvrigt allerede for et par år
siden fundet vej til både Lonely Planet:
«… a great place to stay … spacious
and attractive stone cottages …» og til
Bradt Travel Guides: «… attractively rustic
… great views … excellent birding …

syntes nu, der var rigeligt varmt også uden
kulbækken.
Så jeg kan godt skrive under på guidebøgernes positive anmeldelser!

PS:
Ovenstående er skrevet efter et besøg i
juni 2015. I december havde jeg fornøjelsen at bo et par nætter på Kiboko Lodge
- jeg blev anbragt i honeymoonhytten
og betalte residents´ rate,- det er ikke så
dårligt at være amatørjournalist!
Hytten lå i første parket med frit udsyn
over det sumpede område. Sumpen var
nu ikke særlig sumpet, og der var hverken
myg eller flodheste, derimod en vrimmel af
fugle, hvoraf den smukkleste var Skarlagenbrystet Solfugt, sort med knaldrød hagesmæk, der holdt mig med selskab mens
jeg spiste morgenmad. Ud over fuglene
hørte man først og fremmest køerne, der
græssede rundt omkring lodgens område,
og skolebørnene, der gik til og fra skole.
Japhet, som jeg mødte i juni, var nu i
stedet blevet fast ansat af firmaet, der renoverer lufthavnen, men kokken var stadig
den samme, og maden var stadig glimrende og blev serveret af en genert ung
mand, der var ved at lære sig fransk.
I anledning af december var der juletræer
i restauranten - af smedejern og fremstillet
af drengene i Makumira. De var bekymrede
for, om gæsterne kunne holde varmen om
aftenen, når det blev ”koldt”, så de tændte
op i små kulbækkener i restauranten.
Hvert kulbækken var hængt op i kæder
i et stativ, der lignede en standerlampe,
så man kunne flytte rundt med dem og
stille dem der, hvor gæsterne sad - meget
smart og også fremstillet i Makumira. Jeg

Website:www.kibokolodge.nl
www.watotofoundation.nl

Hos Hadzabe
Af Birte Hedegaard
Christensen

”I’ll pray for you,” sagde Rev. Kigembe
fra Bukoba i september, da han hørte at
jeg i november skulle til Lake Eyasi og
blandt andet besøge en af Hadzabefolkets bopladser. Andre i gruppen af
besøgende fra Tanzania var mere negative
og kunne ikke se nogen særlig grund til
at besøge folk der direkte modarbejdede
myndighedernes forsøg på at hjælpe dem
med skolegang, rigtige huse osv.
Min egen tilskyndelse til at besøge
Hadzabe var først og fremmest at jeg
med egne ører ville høre dem tale et sprog
med klik-lyde, der ellers forbindes med en
helt anden del af Afrika. Det viste sig at
Tanzanias ’cultural tourism’ også fungerer
her ved den nordøstlige ende af Lake
Eyasi, hvor Lake Eyasi Cultural Tourism
Programme tilbyder besøg hos Hadzabeog Datoga-folket samt fuglekigning
og markvandringer hos områdets
agerdyrkere.
Der er to ’tented lodges’ i området –
Kisima Ngeda og Tindiga, der begge
ifølge deres respektive hjemmesider kan
organisere besøg hos traditionelt levende
Hadzabe. Kisima Ngeda ligger direkte
på søbredden under dejligt skyggefulde
træer, og Tindiga ligger 1-2 km derfra og
noget højere. Kisima Ngeda har desuden
en lejrplads, hvor man selv kan slå telt
op, men alligevel have adgang til nogle af
lodgens faciliteter. Jeg gjorde det på den
nemme måde: jeg kontaktede en bekendt
i Arusha der sørgede for bil, overnatning
og lokal guide fra cultural tourismprogrammet.
Den dag vi skulle besøge Hadzabe, var
der afgang før daggry; det var meningen
vi skulle med mændene på jagt tidligt om
morgenen og derefter med kvinderne ud
og plukke bær – alt i alt en tur på ca. 6
timer inkl. kørsel til og fra bopladsen. Det
var lidt uklart om mændene virkelig ville
tage amatører med på arbejde, eller om
det drejede sig om ‹levendegørelse› i form
af en fingeret jagttur.

Da vi ankom, mødte vi først mændene,
der sad rundt om bålet og gjorde deres
pileskafter klar til brug ved at tage dem
i munden og varme dem op fra ende til
anden. Imidlertid erklærede de at de havde
kød nok i dag og derfor ikke skulle på
jagt. At de havde kød nok, havde de ret
i – der var adskillige døde dikdik-antiloper
sat fast i gaffelgrene på træerne rundt
omkring. Den lokale guide havde fortalt
at han var i kontakt med flere grupper af
Hadzabe rundt omkring i området, og at
han sørgede for at turistbesøg blev fordelt
på de forskellige grupper, så jeg syntes
jo egentlig at han så også kunne have
spurgt om de havde tænkt sig at tage på
jagt den dag. Men det havde han altså
ikke. Nå, men til gengæld var der så god
tid til at hilse på alle – under køreturen
havde der også været lejlighed til at øve
sig på Hadzabes ord for ‹goddag›; det
indeholdt kun én klik-lyd, hvilket var en
stor fordel. Mændene så meget maleriske
ud som de sad omkring bålet – nogle med
pandebånd af plastikperler, andre med
smalle bånd af langhåret bavianskind der
sad som en glorie omkring hovedet, og
de fleste med en slags korte kapper af
bavianskind over shorts og t-shirt.
Kvinderne og børnene sad i et par
mindre grupper omkring deres bål nogle få
meter fra mændenes. Alle kvinderne havde
tekstiltøj på uden skind. De havde en lille
udstilling af forskelligt husflidsarbejde af
plastikperler, pindsvinepigge og kalabasser
med brændte geometriske mønstre.
Efter nogen tid spurgte de om jeg
ville med ud at plukke bær, så vi gik på
bærplukning. Vi behøvede ikke at gå ret
langt før der var træer fulde af lækre bær,
som jeg ikke ved hvad hedder, og som jeg
aldrig selv ville have turdet sætte tænderne
i. Et par af de store drenge gik med, og de
klatrede op efter de bær der sad for højt til
at kunne nås fra jorden, og skød desuden
et par småfugle undervejs.
Da vi kom tilbage til bopladsen, var
mændene i mellemtiden gået i gang med
at flå nogle af dikdik´erne og gøre kødet
klar til at spise. Vi blev inviteret til at spise
med omkring bålet – det var nu ærligt talt
ikke nogen nydelse; men det lykkedes at
gumle sig igennem et par stykker dikdik.

Jeg vil til enhver tid foretrække tørfisk med
gammelt spæk.
De pileskafter der var blevet tygget
smidige tidligere om morgenen, kom
stadig i brug en gang imellem, når en af de
yngre mænd fik øje på en fugl i en trætop
og med samme selvfølgelighed som når vi
andre åbner køleskabet, sendte en pil af
sted, plukkede fuglen med det samme og
satte den på spid. Det var ret imponerende
– ikke kun at de ramte fuglen, men at de
også var i stand til at sende pilen gennem
trækronens 3-dimensionale fletværk af
grene.
Efterhånden var det blevet tid at tage af
sted igen. Vi tog afsked hele raden rundt;
jeg opgav at sige tak – der var alt for
mange vanskelige lyde i det ord ligesom i
de fleste andre ord de prøvede at lære mig
til stor fornøjelse for alle parter. Til gengæld
fik jeg ros i bilen på vej hjem, fordi jeg
havde givet hånd til vores værter. Det er
der åbenbart mange der foretrækker ikke
at gøre. Det er egentlig underligt – når nu
der findes en høflig gestus som er gensidig
uden at kræve at man forstår hinandens
sprog.
Det var lidt om mit besøg hos ‹bush
Hadzabe›. Det var nu kreperligt at deres
jagtlykke havde været så gunstig dagen
før! Jeg vil ikke påstå at jeg ved ret meget
om deres levevis efter et enkelt besøg,
så jeg vil afholde mig fra at belære nogen
om baggrunden for deres nuværende
situation. Men det er altså muligt at
besøge dem, og der kan også aftales
besøg med overnatning (i eget medbragte
telt), så man kan sidde med omkring bålet
om aftenen og være med i deres samvær
‹efter fyraften›.
Relevante hjemmesider er
www.kisimangeda.com
www.moivaro.com > Our lodges >
Tanzania > Tindiga Tented Camp.
Eller man kan evt. selv kontakte
eyasiculturaltourismprogramme@yahoo.
com .
For nylig udkom der en lille, overkommelig
bog på ca. 160 sider om Hadzabe –
Amani Lusekelo: The Hadzabe Society of
Tanzania. Contacts, Sociolinguistics and
Onomastics. John Archers (Publishers)
Ltd. Ibadan, Nigeria, 2015.
Amani Lusekelo er lingvist og lektor ved
University of Dar es Salaam. Det er en
ret akademisk fremstilling med mange
henvisninger til yderligere læsning.
Desværre er hele litteraturlisten, der
ifølge indholdsfortegnelsen skulle være
på 10 sider, faldet ud. Jeg har ikke læst
bogen (endnu), men den ser ud til at være
både nøgtern og nutidig og uden den
mytologisering af Hadzabe som ’Afrikas
sidste jægere og samlere’ som man kan
møde i en del andet informationsmateriale.
Der findes desuden en smuk
sofabordsbog –
Daudi Peterson: Hadzabe, By the Light
of a Million Fires. Udgivet 2012 af The
Dorobo Fund for Tanzania, som er en
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ngo oprettet af bl.a. bogens forfatter.
Den sælges sammen med en cd med
Hadzabe-folkets musik og var udstillet i et
par souvenirbutikker i området omkring
Lake Eyasi. Den kan vistnok også fås på
amazon.com.
Endelig er der bogen om Hadzabe –
Frank Marlowe: The Hadza: HunterGatherers of Tanzania (Origins of Human
Behavior and Culture). University of
California Press, 2010.

Hadzabe hytte med forstue

50+ højskole
i Tanzania
Birthe Hedegaard
Christensen

Hadzabe folket
findes mellem Lake Eyasi og the Great Rift
Valley. Det er en lille etnisk grupe, som nu
kun tæller omkring 1.300 personer. De er
nogle af de sidste jæger/samlere i Afrika.
Hadzabes landområde Yeda Chini
ligger i udkanten af Serengeti ved
Ngorongoro krateret. Det er også tæt
ved Olduvai Gorge, som er et af de
vigtigste forhistoriske steder i Verden,
hvor udgravninger viser, at Homo habilis
(det dygtige menneske) en af de ældste
arter i menneskeslægten, levede for 1,8
mill. år siden. Kun 40 km. fra Olduvai
ligger Laetoli, hvor 3,7 mill. år gamle
menneskelige fodaftryk er afdækket.
Hadzabe har eksisteret i området Yeda
Chini i mange tusinde år. Genetisk er
de sammen med Sanfolket (Buskmen)
i sydlige Africa, nogle af de ældste folk
i menneskets historie. Arkæologiske
fund viser, at området har været beboet
af jægere/samlere siden den senere
stenalder, for 50.000 år siden. I området
findes også mere end 2.000 år gammel
Rock art, udført af Hadzabe forfædre.
Hadzabe taler et click-sprog, der ikke
ligner noget andet af verdens sprog.
På grund af nabofolkenes agerbrug og
wildlife turisme har de mistet omkring
90% af deres land siden Tanzanias
selvstændighed.
Jesper Kirknæs
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For et par år siden fik de den glimrende
idé i Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid
at bruge kursusejendommen MS TCDC
- Training Centre for Development
Cooperation - i nærheden af Arusha til at
afholde højskolekurser for danskere. Der
har siden været afholdt et par kurser om
året, alle af 3 ugers varighed og særligt
målrettet deltagere på over 50 år. Man kan
finde flere oplysninger om kurserne på,www.globalcontact.dk/hoejskole/kort/50/
tanzania,
og desuden bliver der af og til afholdt
fyraftensmøder i MS’s lokaler i København,
hvor der bliver informeret om kurserne i
Tanzania og lignende kurser andre steder.
Jeg deltog i det kursus, der blev
afholdt i november-december 2015, og
kursusleder var denne gang sproglærer
ved TCDC Frida Teri. Der var 17 deltagere
- loftet for tilmeldinger var sat ved 20.
Alle var ret forbavsede, da det viste sig,
at kurset indeholdt 11 dobbeltlektioner
i Swahili. TCDC’s Swahilikurser er som
regel fremragende, men det fremgik ikke
af kursusbeskrivelsen på Global Contacts
website, at sprogundervisning skulle
have en så fremtrædende plads gennem
alle tre uger, desuden ver det Swahili for
begyndere, der var ikke noget tilbud om
niveaudeling,- det var jeg så nok den
eneste, der sukkede over.
Resten af kurset indeholdt smagsprøver
på lidt af hvert, og alt i alt er kurset
en udmærket introduktion til Tanzania
- med streg under introduktion.

Programpunkterne spændte vidt - fra
temmelig intetsigende foredrag, hvis
hovedindhold nærmest var at masaierne er
flotte og krigeriske, og nationalparkerne er
smukke og fulde af dyr, til folk der fortalte
levende og engageret om deres arbejde,
hvad enten det drejede sig om at avle
kaffeplanter med resistens over for de
mest udbredte sygdomme, eller at styrke
kvinders rettigheder i traditionelle masaisamfund.
I 2016 er der planlagt 2 kurser med start
den 20. marts og den 19. november.
Prisen er 17.100 kr. + flybillet.

Der skrabes skind på bopladsen

Saba Saba - 07.07
Dar es Salaam International Trade Fair

Monica Mahona

På Swahili betyder Saba Saba syv - syv,
men refererer også til den syvende dag, i
den syvende måned.
Datoen markerer oprettelsen af landets
politiske parti – TANU; Tanganyika
African National Union, der blev dannet
af Tanzanias første præsident Julius
Kambarage Nyerere, onsdag d. 7. juli
1954.
Derudover er dagen højdepunktet for
Dar es Salaams International Trade Fair,
eller blot Saba Saba Day. En dag, der i
begyndelsen havde stor betydning for
bønderne og landbruget, men som i dag
er blevet en stor salgsfremmende messe,
arrangereret af Board of External Trade.
En statslig institution, der har til opgave
at fremme Tanzanias export til resten af
verden.
Messen bliver desuden støttet af
ministeriet for landbrug, industri, handel og
markedsføring, samt andre institutioner i
landet.
I 1962 hørte messen under Ministry of
Trade and Co-operative Unions der opførte
et 160.000 m2 stort område, beliggende
langs Kilwa Road, 8 km syd for Dar es
Salaam, og d. 7. juli 1963 blev dørene
slået op, til den første messe, afholdt
under navnet ”National Agricultural and
Trade Fair” på Mwalimu Julius Nyerere
Trade Fair Ground.
Saba Saba var dengang industriens,
den internationale handel -og bøndernes
dag. Dagen hvor der blev festet igennem,
drukket, danset og udvekslet erfaringer, og
hvor bønderne fremviste deres afgrøder
og solgte deres varer på kryds og tværs af
landet. Det var en dag, der blev set frem
til, men i 1993 var det slut med at kalde
Saba Saba for bøndernes dag.

I 1992 efter Tanzania havde holdt
landets første flerpartivalg hævdede
oppositionspartierne, at Saba Saba day,
mest af alt begunstigede det regerende
parti CCM. Interessen fra bønderne var

faldende. Der var kommet flere og flere
industrielle produkter til messen, og
der blev sået tvivl om, hvorvidt denne
dag, overhovedet fejrede landbruget og
bønderne. Saba Saba blev ændret til
”farmers day”, og Nane Nane – 08.08
blev indført for at hylde landbruget og
bønderne.
I årene efter var der stor forvirring
omkring hvilken dag, der så skulle være
national helligdag. Var det stadig Saba
Saba, eller var det Nana Nane, eller var
det begge dage? Nogle mennesker valgte
at holde fri d. 7. juli, andre d. 8. august,
og andre igen benyttede begge dage
til at holde sig en fridag. Der var også
forvirring blandt befolkningen om, hvor
og hvornår, man fejrede hvad. Til sidst
blev det vedtaget, at man i Dar es Salaam
fejre Saba Saba d.7.juli, som International
Trade Fair Day, og at man i resten af
landet fejrer bøndernes og landbrugets
dag d. 8. august. Bøndernes dag afholdes
forskellige steder i landet. I år blev det
afholdt i Mtwara, sidste år var det i Arusha
og året før, i Dodoma.
Saba Saba Day er en stor
tilbagevendende begivenhed, der
samler folk. Ikke blot fra Tanzania og
det Afrikanske kontinent, men fra hele
verden. Det er et udstillingsvindue, hvor
folk kan præsentere deres produkter.
Hvor der kan skabes kontakter med
forretningsfolk fra andre dele af verden,
fra nabolandede, eller blot inden for
landets egne grænser. Der købes, sælges,
udveksles businesskort og erfaringer.
Der promoveres, der advokeres, der
undervises og der festes.
I slutningen af firserne deltog omkring
100 virksomheder i arrangementet. Det
tal har været støt stigende. I 2009 var 23
lande repræsenteret på messen. 2.103
udstillere deltog, og af dem, var de 1.760
fra lokalbefolkningen. Resten, 343 var
udlændinge.

Messen løber fra d. 28. juni, hvor
deltagerne starter med at sætte deres
stande op, og til d. 8. juli, hvor det hele
er slut. Højdepunktet for hele messen, er
d. 7. juli, SABA SABA DAY, hvor landets
præsident kommer forbi til en snak med
nogle af udstillerne, vinker til folket, og er
væk lige så hurtigt igen.
Dagen er officiel helligdag, så alle
offentlige kontorer, banker og forretninger
holder lukket, hvilket får mange familier
til at aflægge messen et besøg på
netop denne dag. Saba Saba Trade
Fair er et yndet udflugtsmål. Der er så
meget at se på, og der sker en masse.
Der bliver bl.a. uddelt gratis balloner
og reklamesolskærme til børnene, der
også kan blive malet i ansigtet for et par
hundrede shilling.
Dar es Salaam Zoo, har hentet en del
af deres dyr ind til Saba Saba Ground
(stakkels dyr) og for mange børns
vedkommende, er det første gang de ser
en løve, en zebra eller andre af landets
vilde dyr.
I Zoo afdelingen er der kø ved kæmpe
skildpadderne, der i dagens anledning
er gjort til objekt for børnefotografering.
Det koster 1000 shilling at få sit barn
fotograferet sammen med en dyrepasser,
der stort smilende, ser ud som om det
er for hans skyld billedet skal tages.
Børnene, der for de flestes vedkommende,
hyler højt, ser ud som om de er ved at
dø af skræk, alt imens forældrene står
med deres mobiltelefoner og prøver
at få børnene til at grine i stedet for at
græde. Fotografen har travlt med at få
knipset sit billede, få det printet ud på
sin transportable Canon photo printer,
og komme videre til næste skrigende
billede. Et andet sted på grunden, er det
en stakkels udmagret hest, der må stille
op til fotografering med folk. Denne gang
er det både børn og voksne der bliver
foreviget. En lille stol er sat hen så man

Ifølge TANTRADE, (Tanzania Trade
Development Authority), var der i 2014,
1.700 lokale og 500 udenlandske udstillere
på det 160.000 m2 store udstillingsareal
der indbefatter både, inden- og udendørs
udstillingsarealer.

kan kommeop på hesten, smil, og så ned
igen. 1000 shilling tak.
Rundt omkring på det kæmpestore
område, bliver der serveret mad. Der
dufter af Chips na kuku (pomfrit og kylling).
Chips nyama ya mbuzi eller ng’nombe
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billigere.
Der er gang i trækullene og
kartoffelskrælningen. Personalet, der er
blevet ansat til lejligheden, knokler og har
svært ved at følge med. Det syder og oser
lige omkring middagstid og minder mest af
alt om en myretue. I store hvide pavilloner
sidder folk og kikker på deres indkøb
og på de mange brochurer, de har fået
stukket i hånden af en Mickey Mouse eller
Spiderman klædt person, der går rundt
mellem publikum. Folk i (formoder jeg)
deres pæneste tøj, griner, taler, og ser ud

deres kæmpe bannere, men bortset fra
det, er der virkelig meget at se på, undres
over, glædes over, og lære af.
Vin lavet på vandmelon. Brændselsbesparende komfurer. Nye alternativer til
trækul, lavet af bl.a. kokosnøddeskaller.
Lædervarer der nu også tæller IPad,
IPhone og tablet covers. Nye og mere
effektive måder at holde husdyr på.
Medicinmænd med deres naturmedicin,
og så ikke at forglemme cashewnødde
producenterne, der holder foredrag om
cashewnøddens vej fra træ til forbruger.
Det er dejligt at se, hvor mange
lokale, der kommer med nye produkter.
Det være sig kvinder med forskelligt
håndværk. Marmelade, pickles, chili og
tomat produkter, som er sat i produktion.
Honning producenterne, der er begyndt at
få et indblik i, at også bivoks og propolis,
er produkter der kan udnyttes/sælges.
Og så er der de store kommercielle
foretagender som: Azam, Familydent,
Colgate, telefonselskaberne Airtel, Tigo og
Vodacome, Chemicotex og Tanga Fresh,
der har et hav af tilbud til de besøgende.
Selv Oriflame of Sweden, har haft en
kæmpestand med produkter rettet mod
det afrikanske marked.
Regeringen stiller op med forskellige
ministerier bla. The Ministry of Lands,
Housing and Human Settlements. The
Ministry of Immigration, og Tanzania
National Parks Authority.
Dar es Salaam University og Muhimbili

elevernes arbejde, samt oplysning om
selve VETA, der fylder udstillingsarealerne.
Eleverne (og underviserne) på VETA har
virkelig rykket sig mht. de møbler der bliver
fremstillet i år. De er moderne, pæne,
anvendelige, men også dyre.
Og det er der meget der er på Saba
Saba.
Det ses tydeligt, at der er kommet en
stor middelklasse i Tanzania, og at mange
higer efter ting, der hidtil kun har været
den rige del af befolkningen forundt.
Folk har lyst til at spendere, og med
at fylde deres hjem med alle former for
moderne møbler, køkkenredskaber,
køkkenmaskiner, gulvtæpper,
nips, opsatser med de hæsligste
plastikblomster, billeder med kinesiske
børn hvorunder der står en tekst på
swahili, og med alskens tingeltangel som
vi selv er overforbrugere af i vores del af
verden.
Det bekymrer mig dog meget, at
kvaliteten på mange af de ting der sælges
er så ringe, at tingene ender som affald
efter meget kort tid. Nu er det jo ikke fordi
man ligefrem vælter i affaldssortering i
Tanzania, så tingene ender ofte med at
blive smidt på gader og stræder hvor det
forurener miljøet og bestemt heller ikke
pynter.
Med Tanzanias nye præsident John
Pombe Magufuli, der efter sigende er
”skrap” (på den gode måde), kan vi jo
håbe på, at han også vil være skrap, når
det gælder miljøet.
Som skrevet før, har jeg deltaget som
tilskuer på Saba Saba Dar es Salaams
Internationale Trade Fair 3 gange. Jeg
kommer helt sikkert tilbage, og er der
nogen der skulle have brug for en hånd på
den anden side af skranken, tilbyder jeg
gerne og velvilligt min assistance.
Måske er der danske virksomheder, der
kunne have noget at tilbyde de omkring
450.000 mennesker, der kommer til Saba
Saba Day i løbet af de 14 dage messen
løber af stablen, eller blot et par procenter
af dem, men ellers, hvis du tilfældigvis er
i Dar es Salaam og ikke har andet at lave
mellem d. 28. juni og d. 7. juli, så kik forbi
og få dig én på opleveren. Kedeligt er det i
hvert fald ikke.

som om det er den bedste dag i deres liv.
Jeg har deltaget i Saba Saba
International Trade Fair 3 gange. Og som
tilskuer, er jeg vild med at gå rundt på det
kæmpestore areal og iagttage mennesker.
Se hvad der er af nye tiltag fra nær og
fjern, og blive både begejstret, overrasket
og også forarget over det jeg ser. En
ting der virkelig falder mig for brystet, er
at messen de sidste tre år, nærmest er
invaderet af kinesere og deres elendige
udbud af (plastik)skrammel.
Jeg bliver ked af det, når jeg ser forældre
købe ting til deres børn, der går i stykker
nærmest inden de når ud af området. Det
irriterer mig, at så stort et område af Saba
Saba Ground, er indtaget af kineserne, og

Hospital har udstilling på området. På
sidstnævnte kan man for en billig penge,
komme til et tandeftersyn eller helt gratis
få målt blodtryk, blive vejet og høre om
risikoen for at få sukkersyge hvis man ikke
dyrker motion eller spiser for mange chips
og andre fede og usunde fødevarer.
Fængselsvæsenet og VETA er to af de
udstillere der er med på Saba Saba hvert
år, og som jeg har glædet mig meget over
at besøge. I fængsels-væsenets pavillion
og den tilhørende have er de produkter, de
indsatte i landets fængsler har fabrikeret
og dyrket i årets løb, udstillet og solgt.
Hos VETA, (The Vocational Educational
and Training Authority - Tanzanias svar
på erhvervsskolerne), er det udstilling af

http://www.tantrade.or.tz/

(pomfrit med kød fra ged eller ko), eller lidt
gemt væk fra de øvrige serveringssteder,
af Chips na kiti moto (pomfrit med
svinekød). Der bliver skyllet ned med
Coca cola, Fanta, andre sodavand eller
kildevand, og så øl i massevis. Der er
promotion på nye øl, der derfor sælges
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På SabaSaba er der også Information om albinisme-

Katrien

”Man kan ikke løbe

fra sin stamme”

Peter Sigsgaard
- Hello, Karibuni, Welcome.
Hun står i døren, næsten lige så høj som
sit meget ydmyge hus, der dog praler
med et bliktag. En gammel, indtørret kone
i en nedslidt, blomstret kjole. Hun har
draperet et tørklæde som var det en blå
tropesommerfugl om et ret så sparsomt
hår – en bondekone med et åbent,
smilende ansigt, magert og læderagtigt
solgarvet - og hun er hvid. Et overraskende
og sjældent syn i en landsby i Tanzania
Vi lærte hende at kende som Katerina,
et engelsk navn. Det rigtige var Katrien
Cornelius Odendaal.
I 1996 var jeg forstander på Mellemfolkeligt
Samvirkes uddannelsescenter nær Arusha
i Tanzania. Fra tid til anden tog min kone
og jeg på udflugter i omegnen, især til
Ngare Nanyuki på højsletten omkring
den udslukte vulkan Meru. Et ofte frodigt
og venligt område hvor man kunne se
zebraflokke, bøfler og giraffer fra en
tilgrænsende nationalpark. Det var herude
vi rygtevis havde hørt om, at der boede en
”hvid dame” oppe ad bjerget.
Faktisk havde vi glemt det, men en dag på
en vandring op mod en landsby så vi en
pige smide hvad hun havde i hænderne
og løbe i forvejen – og så huskede vi på
rygtet og gættede på at vores ankomst
nok skulle meldes deroppe. Den frugtbare
slette bebos især af Meru-bønder, men
omkring 1900 slog Boere fra Sydafrika sig
ned på store farme i området.
Efter nederlaget til englænderne i
Boerkrigen i Sydafrika emigrerede en del
af de hollandske kolonisters efterkommere
med deres oksekærrer og alle deres
ejendele. De drog nordpå, tusinder
af kilometer. En lille gruppe familier fik
tildelt jord omkring Meru af den tyske
administration der den gang skaltede og
valtede over det koloniserede Tanganyika.
Området var ofte udsat for tørke, og
drikkevandet i den vulkanske jord var
kraftigt forurenet af fluorid. Tyskerne
havde et håb om at boerne ville ”udvikle”
regionen.
Lidt efter lidt skød hvidkalkede, hollandsk
inspirerede stenbygninger op på sletten.
Omkring dem sås frodige, kunstvandede
frugtplantager og udstrakte hvedemarker.
Den lokale arbejdskraft, wa-Meru og
wa-Arusha folk, blev groft udnyttet og
bundet til gårdene på samme måde som
i Sydafrika. Der var tale om et gennemført
racistisk, men også paternalistisk, herretjener forhold. De hvide svang ofte
Sjambok’en i en brutal gennemtævning.
Efter 1. verdenskrig erobrede englænderne
kolonien. Boerne blev, og omkring

1960 boede der ca. 2000 Boere, eller
Afrikaanere, i området.
I dag kan man knap se at de har været
der. Deres calvinistiske Hollandsk
Reformerte Kirke i Arusha er nu græskortodoks, de fleste gårde ligger i ruiner,
de massive stenmure er sprængt af vild
figen. Frugtplantager og marker er blevet
til græsning for kvæg eller tavlet i små
jordlodder hvor Merufamilier dyrker majs
og bønner til dagen og vejen.
Hvor blev de af, boerne? De drog stort
set alle tilbage til udgangspunktet,
apartheidstaten Sydafrika, i begyndelsen af
1960erne da Tanganyika blev til Tanzania og regimet sort, som de sagde.
Men et par stykker blev tilbage i området,
én af dem var Katrien, og nu står vi så
foran hende.
Vi bliver budt ind i husets eneste
rum. En seng, et lille bord og et par
overdimensionerede, blomstrede lænestole
trængtes om pladsen, væggene er
uden udsmykning og malet i forskellige,
forhåndenværende farver: afskallet pink
og babyblå dominerer. En høne med sine
kyllinger går ud og ind. En gammeldags
trædesymaskine vidner om at Katrien
tjener lidt ekstra ved at sy for folk.
Bag stenhuset ligger en lidt større,
lerklinet bygning: kombineret stald til en
ko og ildstedskøkken. Her er også en lille
petroleumslampe, plasticdunke med vand
og et par slunkne sække med majs og
bønner. Jorden omkring huset kan dyrkes
og giver blandt andet løg, tomater og
bananer.
Katrien havde en helt særlig, dragende
måde at kontakte os fremmede på.
Jeg tror det især var hendes vejrbidte,
sørgmodigt smilende og åbne ansigt, som
gjorde os trygge og interesseret i at lære
hende at kende. Alt på hende var aflangt,
smalt, benet og ekstremt magert, men
kroppen var adræt og sej – det så vi når
hun sammenfoldet sad og malkede sin
ko, på hug på Meru-vis, puslede om sit
kogebål eller gik omkring i området. Hun
og det karge landskab gik i ét.
Hun er fattig og mærket af et hårdt liv,
men hun har lært at leve med det. Katrien
virkede ikke elendig.
Vores samtaler – eller rettere: min
udspørgen – forløber ikke helt glat. Jeg
søger generelle oplysninger om boernes
virke og forhold til det omgivende
samfund. Katrien ønsker at videregive sine
personlige oplevelser i stærke, konkrete
erindringsbilleder. Vi fægter lidt frem og
tilbage:
Hvordan var forholdene den gang?
Hvordan så boerne på den lokale
befolkning, på wa-Meru?
Jamen, det var hårdt, Bwana. Hvis en sort
bad om vand fik han en dåse at drikke af,

og en hvid måtte ikke drikke af det samme
krus som ham. Boerne er hårdhjertede,
de kan ikke lide sorte. - Men det var
også som Paradis på jord den gang.
Frugttræerne blomstrede, overalt var det
grønt. I dag er det kun støv, ”de sorte”
fældede træerne og de forstår sig ikke på
landbrug.
Sådan forløb det et stykke tid. Jeg fandt
så på at efterlyse mere håndfaste, skriftlige
kilder, selv om der ikke var så meget som
et stykke papir i stuen. Og Katrien svarer:
Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke den
slags papirer; - men jeg har en video.
Her langt ude i bushen, hvor kun få har en
lille transistorradio, ingen har elektricitet
eller telefon, haler Katrien en papkasse
ud under sengen, roder i dens indhold og
rækker mig et skinnende nyt bånd med
Tv-udsendelsen om hende selv: The last
Afrikaner.
Udsendelsen er lavet af den sydafrikanske
forfatter, sanger og journalist, Rian Malan,
som nogle år tidligere fandt frem til Katrien
ved et tilfælde. Han vendte tilbage med et
lille tv-hold og det blev til en udsendelse,
hvor det også er lykkedes ham at finde
og interviewe flere af Katriens naboer, der
forlod det selvstændige Tanzania.
På videoen ser man dem mødes i
1993 som satte og veltilfredse ældre
pensionister ved et grillparty, hvor
de nostalgisk mindes den gyldne
tid i Tanganyika. De forløbne år og
apartheidstatens dødskamp har bestemt
ikke ændret deres hæslige grundholdning:
Afrika er bedst tjent med at den hvide
”race” bestemmer, organiserer for den
sorte og fortæller ham hvad han skal
gøre og hvordan. Det er bedst for alle!
Afrikanere bør styres af Afrikaanere.
Da Rian Malan viser dem optagelser med
Katrien i Ngare Nanyuki udløser det kun
ophidset fordømmelse: Hun ligger jo som
hun har redt, ”hun valgte selv.”
Hvad er det de forbander så voldsomt?
Når jeg i dag genser videoen slår det mig,
at flere af Katriens svar på mine spørgsmål
er næsten ordret de samme som i Rian
Malans interview med hende. Hun har i
en vis forstand øvet sig, men det virkede
bestemt ikke sådan under vores mange
besøg. Brikkerne til hendes historie
samledes lidt efter lidt til et samlet billede:
Min far voksede op her, fortæller hun,
han ejede ikke jord og var meget fattig.
Derfor måtte han rejse rundt og arbejde for
andre. Min mor døde i 1929 da hun fødte
mig, men jeg overlevede og var nogle år
på boerkirkens lille kostskole her i Ngare
Nanyuki.
Jeg kom så tilbage til familien som stort
barn. Vi havde intet, levede af hvad
arbejde vi nu kunne finde. Ind i mellem
tjente vi til livets ophold som omvandrende
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kvægpassere og som jægere - vi levede af
dyrene på sletten. Vi var en slags nomader.
Jeg fandt aldrig ud af hvordan Katrien
egentlig så på sin barndom. Hendes
beretning var faktuel, det var sjældent hun
beskrev følelser eller reflekterede over hvad
der overgik hende. Det ændrede sig dog
når hun fortalte om sin ungdom. En fatal
kærlighedshistorie er faktisk det eneste
som hun i dag betegner som ”sweet
memories.”

min far skulle begraves.
Katrien vender flere gange tilbage til
oplevelsen med lærerinden som spyttede.
Det fremkalder et par gange lidt tårer
i det indtørrede ansigt. Det er som
om erindringen om bandlysningen gør
mere ondt end brødrenes trusler, tabet
af den elskede og lidelserne i bushen.
Fortællingen om de efterfølgende år bliver

”Da jeg var omkring 20 år blev jeg
forelsket. Han arbejdede på et savværk
sammen med min ældre bror, Jan, og
vi måtte passe meget på at ingen skulle
opdage vores forhold. Han var nemlig
”coloured” (mulat), men hans far var boer.
Vi gravede et hul under gulvet i et hus
hvor vi mødtes. Hvis nogen kom, så krøb
han derned og jeg satte et bord henover
de løse gulvplanker. Mine brødre ville slå
både ham og mig ihjel hvis de opdagede
noget. Det var farligt, især vi boerkvinder
var blevet opdraget til aldrig nogensinde
så meget som at tale med en farvet eller
en sort. Men hvad er der at stille op?
Kærlighed! - den kan drive én til vanvid.”

Den forbudte kærlighed afløses hurtigt
af frygt og fortvivlelse. Inden længe
bliver Katrien gravid, og hun må gå til
bekendelse når man kan se det på hende.
Det er en katastrofe. Kæresten flygter langt
væk, for pigens brødre vil med sikkerhed
slå ham ihjel hvis de finder ham.
Pigen er også livræd. Hun mener at
brødrene også kan finde på at dræbe
hende. I hvert fald er hun sikker på at de
vil gøre det af med hendes barn når hun
får det. Katrien flygter derfor langt væk ud
i bushen udenfor boernes rækkevidde.
Her strejfer den gravide alene rundt, om
dagen som regel i skjul. Mad stjæler hun
på Merufolkets marker.
Det var en gammel afrikansk kvinde som
hjalp mig, da jeg fødte helt alene. Hun
hørte min klage og babygråd fra mit
skjul blandt nogle kaffebuske. Hun skar
navlestrengen over og tog mig og babyen
hjem til sig. Jeg blev lang tid hos hende.
På den måde blev det kendt hvor jeg var,
men kun ganske få af mit eget folk ville så
meget som tale til mig. Jeg var udstødt!
Min lærerinde fra kostskolen spyttede på
mig i al offentlighed, og jeg måtte heller
ikke komme i vores kirke – ikke engang da
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Katriens to brødre blev også tilbage. Som
”fattige hvide” havde de ikke midler og
kontakter til at reetablere sig Sydafrika.
Da de nu ikke mere var underlagt den
offentlige mening blev de mere venlige
overfor deres søster og én af
dem tog Katrien og børnene til
sig da hendes mand nu forlod
hende for anden gang. Inden
broderen døde i 1971 hjalp
han hende til et beskedent
udkomme ved at købe det lille
stykke jord i Ngare Nanyuki
hvor vi besøger hende i 1996.
Børnene er nu voksne, og
overraskende godt i vej – én er
lærer, en anden sygeplejerske.
Den førstefødte – årsagen til al
miseren – bor ikke langt væk.
Børnene har delvis kunnet
støtte i trange tider.
Alligevel har den enlige gamle
kvinde levet et liv som ikke
adskiller sig væsentligt fra
landsbyens Merukvinder.
Hakkelandbruget, koen og
små bistader giver kun fra
hånden til munden. Tit må
hun gå sulten i seng og ellers
leve af bushens vilde planter
og bær.

Hos Rian Malan finder jeg senere ud af, at
elskeren (og den senere ægtefælle) rent
faktisk var helt igennem sort. Han spørger
sig selv hvad der får Katrien til, efter så
mange år, at vildlede os til at tro, at han var
”farvet” - endda med en boer som far?
Malans gæt er, at Katrien stadig føler
at hun har syndet mod boer-racismens
centrale love? Måske ser hun syndefaldet
som mindre alvorligt, blot et fejltrin, hvis
elskeren trods alt var delvis hvid?

årevis ikke ville se til min side, smågriner
Katrien, en smule skadefro. Hun tog sig
af børnene og havde en overgang små
plejebørn efterladt af deres hvide fædre.

også distancerende kondenseret til korte
fakta:
Men vi overlevede, barnet og jeg, og
barnets far kom efter nogen tid tilbage. Vi
giftede os og havde et lille hus i Arusha i
pæn afstand fra Ngare Nanyuki. Vi kunne
sjældent spise os mætte, det var et liv i
pinefuld fattigdom. Jeg fødte 4 børn mere.
I 1968 var boernes exodus tilbage til
moderlandet fuldbragt. De rejste alle
sammen, siger Katrien, jeg tror ikke de
brød sig om at leve under en sort regering.
Skævt smilende og en anelse triumferende
tilføjer hun: Nu har de da så sandelig selv
fået sådan en regering!
Det faldt ikke Katrien ind at hun skulle
udvandre: Som ’farvede’ ville mine børn
ikke have nogen fremtid i Sydafrika, og
hvorfor skulle jeg dog rejse væk sammen
med dem som forbandede mig?
Men hun husker hvordan magtfulde mænd
opsøgte hende kort før de skulle rejse
bort. Som én sagde: ”Ja, æhm, ja altså,
der var jo det … jeg har jo et barn med
vores tjenestepige. Barnet kan jeg ikke
gøre noget for nu, men … æhm .. om ikke
du, Katrien, kunne se lidt efter barnet,
passe på at det trives og kommer i skole
og sådan?”
Sådan sagde de til mig, de mænd som i

Bitter – nej, det er hun ikke
blevet! Det næsten ubærlige liv skildrer hun
som regel uden voldsomme anklager mod
andre mennesker, skæbnen eller Gud.
Hun udtrykker sit fatalistiske livssyn sådan:
”Verden er ond, men hvad kan man gøre?
Der er ikke andet for end at tage det som
det kommer og bede.”
Hvem er du, Katrien? spørger jeg. Er du
blevet en Merukvinde eller oplever du dig
selv som Boer?
Afrikaaner, Bwana! Det er det jeg er. Man
kan ikke løbe fra sin stamme.
En ting er dog at have stammefrænder,
en anden at føle sig som en del af
deres samfund. Jeg spørger hende
på et tidspunkt om hun er bange for
krigerfolket Maasai, der i århundreder har
kæmpet med Meruerne om et område,
hvor kvæget kan slikke salt fra den
mineralholdige jord.
Nej, dem er jeg ikke bange for. Jeg er kun
bange for hvide mennesker. De har gjort
mig så meget ondt.
Kort før vi skulle rejse hjem til Danmark
opsøger Katrien mig for første gang på
uddannelsescentret. Hun er meget syg,
og vi får organiseret en indlæggelse og
undersøgelse i Arusha. Det er dog for sent,
Katrien døde i 1998, 69 år gammel. En høj
alder for en Merukvinde.

Historiens vingesus
Birthe Kirknæs
”Jeg kan se du kigger interesseret på mit
armbånd. Det er lavet af Wakambafolket,
som bor her i området omkring
Machakos. Det er lavet af gamle aluminium
sufuriaer (gryder). Jeg har fået det af min
søn Flemming.” Armbåndet var tydeligt
lavet af aluminium pyntet med fine
ciseleringer
Jeg sidder i en gammel short-wheel
base Landrover sammen med Sidney
Blom-Bjørner, som er ansat i et Danida
støttet kaffeprojekt som konsulent her i
Kambaland omkring Machakos i Kenya.
Jeg spørger interesseret til sønnen og får
det korte svar, at han er 17 år og sendt ud
på egen boldgade med en besked om at
klare sig selv;
”Det måtte jeg selv. Jeg blev smidt ud
hjemmefra, da jeg var 17 år.”
Hjemme var Forchhammersvej på
Frederiksberg.
Jeg gætter på, det må have været i
30erne, da jeg tror Blom-Bjørner er midt i
60erne.
Jeg sidder ved siden af en stor kraftig
mand. Han er iklædt en stor safarivest
med mange lommer.
Vi sidder og venter på Jesper, min kære
mand der som fotograf er udsendt af
Danida for at registre danske projekter i
hele Østafrika. Tidspunktet er september
1974. Jesper suser rundt i området
og fotograferer som en sindssyg. Vi
skal senere på dagen besøge et af de
kaffeprojekter Blom-Bjørner er konsulent
for.
Mens vi venter, byder Blom-Bjørner på
karameller, som han fremdrager fra de
store lommer.
”Sig ikke noget til min kone. Hun har
nedlagt forbud mod søde sager. Jeg skal
slanke mig. Ja, du synes måske jeg er stor
og kraftig, men jeg er faktisk en skygge
af mig selv. Jeg har tabt mindst 20 kilo,”
underholder han med.
”Kan du se resterne af den oxen cart, der
står derover i hjørnet indtil huset?” Det kan
jeg, men hvad er det som er så interessant
ved den, tænker jeg.
Vi holder faktisk på en gårdplads ved et
hus, som er helt lukket ned. Familien, som
boede i huset hed Hill. De var englændere.
De er for længst døde og den sidste Hill er
taget til England.
”Familien Hill kom til Østafrika fra Sydafrika
vandrende tusinde af kilometer på deres
ben og med en oksetrukket vogn som
hjælp. Hele den eksodus foregik efter
Boerkrigen omkring 1900,” fortæller BlomBjørner.
Det er altså ikke bare en vogn. Det er
den oxen cart, de rejste med, som nu
står helt forladt. Familien Hill overlevede
bl. a. ved at have en stor strudsefarm.
De eksporterede strudsefjer til Europa til
damehatte, som på den tid var i høj kurs.

Jeg er målløs. Jeg ser for mig min egen
mormor og andre af samme generation
med hatte så store som møllehjul pyntet
med strudsefjer.
Jesper dukkede op og fik besked på at
hoppe ind i bilen. Vi skal hjem til frokost.
”Hvis vi kommer for sent, bliver hun sur”,
fastslog Blom-Bjørner.
Hjemme blev vi modtaget af Bjørners
kone. Jeg husker ikke hendes navn, men
kun, at der blev refereret til hende som
”hun”.

”Hun” lignede angivelig en meget ældre
udgave af Marilyn Monroe. Jeg nåede at
tænke, at M.M. sikkert var et forbillede. Da
jeg lidt senere blev placeret i spisestuen
ved siden af reolen øjede jeg en tyk
læderindbundet bog med guldskrift på
ryggen,- MARILYN MONROE.
Vi fik fin frokost. Tjeneren bragte maden
ind og ud og for bordenden sad vor mor
og ringede med en lille sølvklokke, når der
manglede noget og tjeneren kom ind iført
bare tæer og tjenerudstyr.
Også her var det som at rejse baglæns i
historien.
Vi var fulde af spørgsmål, da vi efter
middagen blev sluset ind i kontoret.
Som allerede fortalt kom Blom-Bjørner til
Østafrika da han var 17 år. Mit gæt er, at
han rejste væk fra arbejdsløshed. Det har
været i begyndelsen af 30erne.
Lige, da han var ankommet, blev han
inviteret med til Karen Blixens afskedsfest.
Så vidt vi kunne forstå var det en stor
historie. Ved hver kuvert stod der en
flaske snaps og en flaske portvin. Alle
blev meget berusede. ”Næste morgen
fandt vi os selv ude i bushen med geværer

Vi havde vand og mudder på vores kjole
og hvidt og ingen kunne rigtig gøre rede
for, hvordan og hvornår vi var endt i dette
jagtlag”, tilføjede han. Karen Blixen rejste
fra Kenya juli 1931.
Nu var vores nysgerrighed vakt. Jeg tror,
han kunne se på vores ansigter, at vi var
lutter øre til en større beretning:
”De første år rejste jeg rundt på de
forskellige farme og hjalp til. Det gjorde
jeg i mange år. Efterhånden blev jeg ret
god til det med kaffen og blev kendt som
”kaffeekspert”

”Men hvad med din kone og Flemming?”
”Ja altså,- på den tid var man enten i
Afrika eller gift. Derfor kom ”hun” først
ud efter 2. Verdenskrig. I perioden fra
verdenskrigen og op til Uhuru,1961 i
Tanganyika, var det hele British East Africa.
Det betød, at man kunne rejse frit mellem
Tanganyika og Kenya. I de år arbejde jeg
som kaffe konsulent i Tanganyika, dels i
området omkring Kilimanjaro og sydpå
omkring Songea/Mbeya.
Vi rejste meget rundt og Flemming og
min hustru fulgte med rundt. Ingen steder
var vi i lang tid. Det betød, at Flemming
aldrig kom i den samme skole over
længere tid og i perioder forsøgte vi selv
at undervise ham. Det giver ham nogle
vanskeligheder i dag, hvor han skal klare
sig selv.”
Sagde han det eller tænkte jeg det?
Problemerne startede, da den lille familie
i 1964 ville tilbage til Kenya efter mange
år i Tanganyika, nu Tanzania. Da de kom
op til grænsen, kunne de ikke passere, da
de hverken havde pas og visa. Kenya var
i mellemtiden blevet et selvstændigt land.
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Hvordan det lykkedes familien at komme
over grænsen, kan vi ikke huske, men over
kom de.
Om eftermiddagen kørte vi ned og så
på projektet med mange arbejdere, det
var især kvinder, der plukkede kaffebønner
i sække, som de bragte ned til et stort
opsamlingsområde, hvor kaffen blev
videreforarbejdet,- bønnerne skilt fra det
røde frugtkød, skyllet og tørret i solen.
Det var tydeligt, at Blom-Bjørner var
respekteret af alle. Det sås, når rådgav
om kaffebuskenes vækst til den lokale
kaffefarmer og når han roste plukkerne for
deres arbejde.
Da vi efter en lang snak om de forskellige
kaffetyper;- Robusta, som bliver dyrket
i lavlandsområder fra 200 til 800 meter
med stort udbytte og Arabica, der kræver
køligere klima og derfor bliver dyrket i
højland fra 600 til 2000 meter med et
mindre udbytte men Arabica-kaffen
har en bedre smag og derfor højere
verdensmarkedspris,- hoppede vi op i den
lille landrover, hvor jeg fik klemt mig ind på
forsædet sammen med Blom-Bjørner og
Jesper hoppede op bag i.
Blom-Bjørner må have tænkt, at vi
undrede os over at han, som havde nået
pensionsalderen, var blevet ansat som
Danida-rådgiver, for han fortalte selv, at
det var Kenyas landbrugsminister Bruce
Mackenzie, som havde bedt den danske
udenrigsministerium om at ansatte ham for
at han kunne fortsætte som kaffekonsulent
i Kenya. Man ville nødigt miste en så
kompetent person med 40 års erfaring og
så stort lokalkendskab og det kan man jo
godt forstå!
Et års tid efter fik vi den sørgelige nyhed,
at Blom-Bjørners søn Flemming var
blevet dræbt, da han kørte galt i sin store
amerikanerbil.
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Bruce Mackenzie,
som sørgede for at
Blom-Bjørner fortsatte
som kaffekonsulent
med DANIDA støtte, har
sin helt egen historie,
som også kan være
interessant!
Født i Sydafrika i 1919 blev han i
1939 pilot i South African Air Force
og seconded til Royal Air Force under
Verdenskrigen. Efter krigen emigrerede
han, som så mange andre, til Kenya og
blev en indflydelsesrig farmer i Nakuru.
Han blev senere landsbrugsminister
under Jomo Kenyatta præsidentperiode.
I januar 1976 var Mackenzie involveret i
tilfangetagelsen af 2 tyske og 3 arabiske
terrorister som ville udføre sprængning af
et israelsk fly i Nairobi lufthavn. De 5 blev
hemmeligt transporteret til Israel for at
blive dømt.
I juni samme år fandt Operation Entebbe
sted. Et Air France fly var kapret af 2
palæstinesere fra PFLP og 2 tyskere
fra Revolutionäre Zellen og landet i
Entebbe i Uganda med 248 passagerer
og 12 besætningsmedlemmer taget
som gidsler. Det var for en stor dels
vedkommende israelere ligesom en del
amerikanske og europæiske jøder var
blandt passagererne. Ugandas diktator
Idi Amin bød personligt flykaprerne
velkommen. Flykaprerne ville have
53 terroristdømte arabere løsladt fra
fængsler i Israel og Europa.

94 Israelske statsborgere og de 12
besætningsmedlemmer blev tilbageholdt
i lufthavnsbygningen og truet med at
blive dræbt, hvis kaprerne krav ikke blev
opfyldt. De øvrige passagerer blev hentet
og fløjet til Paris.
Mackenzie overtalte Kenyatta til at
tillade Mossad agenter at arbejde i
landet og benytte Nairobi lufthavn
til en redningsaktion af gidslerne i
Entebbe lufthavn. Mackenzie fløj selv
Mossad agenter i sit eget fly ind over
Entebbe, så de kunne tage billeder af
installationerne og flyene fra Ugandas
luftvåben, som blev sprunget i luften
under aktionen, som fandt sted en uge
efter gidseltagningen. Israelske agenter
invaderede lufthavnen og gidslerne blev
befriet og fløjet til Israel.
Som hævn beordrede Ugandas
præsident Idi Amin, at Mackenzie
skulle myrdes og han blev dræbt da en
tidsindstillet bombe sprængte hans fly i
luften over Ngong Hills 24 maj 1978.
Mackenzie havde været på besøg i
Uganda og fik en personlig afskedsgave
af Idi Amin lige inden take-off. Det var et
smukt udskåret træfigur af et løvehoved
med bomben gemt inden i.

Sustainability and Capacity building
Ali Talib
AHAS Group, African Hum. Hiv/Aids Support Group

Demands for sustainability and capacity
building are the main killers of many
NGO dreams, especially dreams of
small organizations and it also put our
last application to CISU on a temporary
standstill.
Most people would prefer to tell about
their new stories but the more I think of
my story, though a little old story, the more
I find it unbearable to let it die quietly.
Perhaps I should find a way to revive the
project. The project idea is still existing and
in high demand.
Background to the project in question is,
in a nut shell, that Zanzibar is, as we know,
a part of Tanzania but the Island is one of
the African countries which is experiencing
a standstill if not moving backward
when it comes to education and human
development and thereby the reason for
poverty. This was not the case sometime
back, as I remember Zanzibar.
Our project was IT training aimed to
teach firstly, members of Zanzibar teacher
union (ZATU). The reason for this aim is
based upon the fact that we already had
carried out a preliminary representative
survey on the subject IT knowledge and
with the help of our partners ZATU it
became obvious to us, that something
must be done.
Zanzibar government or indeed the
Ministry of Education seems not to
be keen in helping schools to have IT
education. IT is often mentioned officially
but not implemented practically. Even
as it is such an important subject, it is
not included in the curriculum in Primary,
Secondary and or even at the Teachers
Training College. What can one expect
will happen in the society with regards
to IT education? Public Schools are not
provided with computers and therefore
school leavers including those from
teachers training have no basic knowledge
of IT and that is why more than 85-90% of
school teacher are IT illiterate.
•
The aim of our project was to
motivate and teach ZATU – Zanzibar Teacher`s Union members
how to use a computer to the
level of being super users, that
they can (could) teach wherever
computers are available.
•
To spread the knowledge and the
importance of this modern technology to all teachers and to as
many students as possible.
•
Together with our partner to try to
inspire as many students as possible to take lessons in the use of

computers and hopefully some of
them will pursue IT education up
to university level in the future for
the good of Zanzibar.
Apart from a selected group of teachers,
who would be given the opportunity to
be super users so that they could lead
the continuation of the school at the end
of the project, we planned to establish
a computer school, where other ZATU
members and students could come to
learn basic computer skills at an affordable
price and not only that, but the 6000
ZATU members and a hundred of students
would be encouraged to come to use
internet café within the school at a student
price. There are some private cafés and
computer schools in Zanzibar town but the
prices are too high for most people.
Together with our very experienced
partners in Zanzibar, when it comes to
teaching management, we made a great
effort to create ways and methods for
sustainability as mentioned above by
securing that operation and maintenance
could be met by the fee paid by the
beneficiaries.
Unfortunately, our application was
turned down by the Donor claiming that
sustainability in the project was lacking. In
our brief description above, you may note
the following,-

A computer school would be established
where over 6000 potential ZATU members
would be encouraged to take lessons
at affordable fees. A certain number of
teachers would be selected to get extra
nearly one year’s further teaching on IT to

the level of super users in order to be able
to teach others, when the project period is
over. We are also convinced that students
from different institutions would come for
IT tuitions.
General public, especially parents and
some parent groups would be encouraged
to take lessons. Internet café to be
established for ZATU members, students,
members of the community and general
public.
With all these planed activities,
we are convinced that we meet the
criteria;- viable, sustainable and there
are all elements of capacity building as
prescribed under the examples of capacity
building in the application.
We are sorry to say that the donor
representative was not satisfied especially
because, as he noted, that there was no
sign of sustainability in the project and that
is to say that, the project will die as soon
as the project period terminates.
We disagree, as we have argued above,
and will not give in.

Ali Talib with a previous delivery of computers to schoolkids

21

Short course in Public Private Partnership in Denmark
20th Sept. to 9th Octber 2015
Msafiri Kabulwa
Community Oral Health Specialist at
Ministry of Health. Working with school
health coordinators in both districts and
regions to ensure that appropriate oral
health is taught to school children.

For a long time in Tanzania since
independence there has been a
participation between of public and
private sectors in the provision of various
services to the population, called PPP.
These services include, but are not limited
to health, water, transport and education
services. This engagement (participation)
of these two sectors were decided to be
formalized by the government through
formulation of policy and enactment
of public private partnership law and
regulation. In the course of implementation
of this newly conceived ideology, it
was thought it was important to build
capacities of all stakeholders in matters
related to PPPs.
For the past three years, the Danish
Fellowship Centre has been supporting
the training of short course in PPP to
Tanzanians as well as other developing
countries that are supported by DANIDA.
In the year of 2015, six Tanzanians had
this opportunity of attending the course,
which is run by COWI for the three weeks
in Lyngby (Copenhagen) and one week
in Kampala Uganda. Other countries
that had participants in this training were
Afghanistan, Burkinafaso, Indonesia,
Ghana, Kenya, Mali and Uganda. All the
participants resided in Stay hotel in Island
Brygge we had to walk daily to and from
Lyngby.
During this visit, first of all I found
the course to have improved my
understanding what are the PPPs and how
it can be entered between the two parties.
The training programme was structured
such a way that the theoretical component
was coupled with practical sessions
including the field visit.
The first field visit we went to the
Lyngby Municipality where the Mayor
hosted us and shared with us various
information including politics, private
sector engagement and how the social
services are funded in the country and
within the municipality. A second visit we
travelled to the Danish Fellowship Centre
in Frederiksberg where we were explained
about the Danish culture and other issues
with regard to Danes.
Compared to Tanzania, I was impressed
with a transport system such as high
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number of bicycles and various parking
areas either in working areas or near trains.
Cycling seen to be trained even to young
children but also parents move with their
kids while in carts on their way or from
work. This is different to what is practiced
in Tanzania where we do leave our kids with
employed housemaids who is left with
the the a task of overseeing children while
parents are away on work.
Furthermore within Copenhagen there is
walking street where you wont find either
bicycle or motorbike. By doing so this
probably could be providing a supportive
environment for people who opt to walk
and it is a safe place for shopping but also
visiting places like the Guinness World
records museum etc.

The last visit was to Langeland school,- we
travelled by road about two hours drive. We
enjoyed the trip and crossed a long bridge
in Denmark. While at Langeland School (a
school built under PPP model). Compared
to Tanzania, pupils in Denmark do not
wear school uniforms, they start using
tablets and laptop computers at primary
school level while in Tanzania we start using
computers at university level.
Conclusion
The short course added my knowledge
especially on how the public and private
sectors can engage and work together
in delivering public services like water,
transportation and health services. We had
experienced trainers and the environment
was supportive in attaining the required
knowledge and skills.
Furthermore I was impressed by how
Danes abide to the set regulations and
rules,- for example at the trafic lights, you
have to wait until the green light is on
to cross the road. Also amazingly more
construction of infrastructure and buildings
still goes on despite of the stage of
development Denmark have,- I thought
this kind of construction and development
would be for developing countries like
Tanzania.

Turismen i Tanzania
Birthe Kirknæs
Indtægter fra turismen er steget igen efter
en død periode. Turisterne udeblev. Årsagen
har været usikkerhed omkring sikkerheden i
hele Østafrika.
Turistførerne har været bekymrede, da
der viste sig et fald i det vanlige indtag. Det
blev begrundet med angst for EBOLA og
bekymring generelt for sikkerhed, ikke kun
på grund af den almindelige- men stigende
kriminalitet- men også med de angreb alShabab har udført i Kenya.
Midt i juli, som er højsæson, var hoteller
og lodges kun belagt med 50% mod 90%
de to foregående år.
Det ser nu ud som om turisterne er på
vej tilbage. Det er heldigt, da turisterne
er Tanzanias største og vigtiogste kilde til
international valuta.
Samtidig holder sektoren ca. 500.000
mennesker i arbejde og det er jo heller ikke
at foragte.
Bank of Tanzania har offentligtgjort, at
turistindtægterne er steget med 10.6% til
2.16 mia. US$ 1. maj 2015 fra 1.95 mia.
US$ sidste år.

Bo’s billeder fra Kilimanjaro. Først gennem regnskoven og
derefter det bare stenede stykke til toppen med is.
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