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Förord

Barn har det svårt i många delar av världen. Deras liv och
utvecklingsmöjligheter är ofta hotade, sannerligen inte bara i
u-länderna. Men hoten är olika. I den här boken berättar vi om
barn i Afrika. De hotas av sjukdomar och umbäranden. Många
av dem dör fåre fem års ålder. För dem som överlever börjar
arbete och plikter tidigt. Aga är vanligt. Skolgången kan det
vara si och så med.

Det är med en känsla av maktlöshet och fårtvivlan man läser
de här rapporterna. Visst vet vi att många barn har det svårt.
Men här blir intrycket massivt. Fem afrikanska länder och
överallt stor nöd.

Barnen kommer nära oss i intervjuerna som finns insprängda
i boken. De får knappast vara barn, glada, sorglösa. Men de
visar prov på ett mod, en kraft och tåga, som imponerar och
inger hopp får framtiden. Och tid får lek lyckas de alltid hitta.

Materialet till den här boken samlades in under 1978. SIDAs
biståndskontor i Angola, Etiopien, Kenya, Tanzania och Zam
bia letade rätt på personer, som var villiga att åta sig arbetet. I
början av detta år kom rapporterna till SIDA i Stockholm. De
har nu getts ut i obearbetat skick på det europeiska språk som
talas i respektive land (engelska/portugisiska). Rapporterna
har skickats till riksdags- och universitetsbibliotek och motsva
rande i samtliga afrikanska länder. I Sverige finns de i SIDAs,
Nordiska afrikainstitutets och universitetens bibliotek.

Vilka är fårfattarna?
Hillevi Nilsson, som skriver om barnen i Angola är journa

list, bosatt och verksam i Angola sedan ett antal år.
Eva Poluha, socialantropolog och bosatt i Addis Abeba och

Tayetch Beyene, etiopiska, båda med kunskaper om Etiopien
och om barn, har tillsammans fårfattat Etiopienavsnittet.

Om barn i Kenya skriver Marianne Enge, som är journalist.



Hon har bott i Nairobi några år som medföljande biståndsar
betarhustru.

Pia Eresund är barnpsykolog. Hon har bott i Dar es Salaam
ett par år. Tillsammans med Nancy Tesha, som är tanzanska,
har hon skrivit om barnen i Tanzania.

Om barnens villkor i Zambia har slutligen två afrikanskor
rapporterat, Catherine Mwanamwambwa från Zambia och
Zenebeworke Tadesse från Etiopien. De tillhör båda
AAWORD, Association of African Women for Research and
Development.

Eftersom det ursprungliga materialet var för omfattande, har
vi bett Göteborgsjournalisten Berit Härd att förkorta och bear
beta rapporterna. Den förkortade variant av Hillevi Nilssons
rapport från Angola, som ingår här, är emellertid Hillevi Nils
sons egen. Marianne Enge och Pia Eresund har medverkat i
redigeringen av sina rapporter. Eva Poluha har läst och god
känt den förkortade versionen av sin och Tayetch Beyenes
rapport. Författarinnorna till barn i Zambia har av språkskäl
inte kunnat granska hur Berit Härd redigerat deras rapport.

På ett sätt som liknar det här beskrivna har också en rapport
skrivits om barns villkor i Indien. Den är författad av Willy
Pettersson och Rami Chhabra och ges på motsvarande sätt ut i
en engelsk och en svensk version.

Karin Himmelstrand
SIDAs utreclningsbyrå
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(1977) 155%0

38,5 år
41,0 år

36 %0

Spädbarnsdödlighet

Förväntad liuslängd
för fådda 1970
för fådda 1975
Barn i arbete (andel av
totala befolkningen)

Inskriuna i primärskolan
- flickor 14 %
- barn totalt 23 %

Andel läs- och skriukunniga (1978)
au de uuxna 7 %

% av BNP
48
15

27,950 milj
5,094 milj
3,855 milj
3,247 milj

12,196 milj

Nyckeldata rÖr Etiopien (1975)

Befolkningstäthet 24/km2

Sysselsatta/Produktion
%

Jordbruk 85
Industri 0,5

Befolkning totalt
barn Q-4 år
barn 5-9 år
barn 10-14 år
totalt barn 0-14 år



Eva Poluha och Tayetch Beyene

Etiopiens barn
vuxna vid tio

Självständig vid tre års ålder, stor vid sju och vuxen vid tio - den tid
etiopiska barn får lov att leka är mycket kort. Att vara barn i Etiopien
är ofta en hård tillvaro, där leken inte får så stort utrymme. Föds
man i ett av världens fattigaste länder är det kampen för överlevnad,
mer än lek, som dominerar. Men även i Etiopien leker pojkar tjuv
och polis och flickor med dockor, gjorda av lera.

De barn, som berättas om här, eller som berättar själva, är alla
oromo, amharer eller tigreer, de dominerande etniska grupperna i
Etiopien. Deras bakgrund är tyngd av traditioner, men i dag är
mycket på väg att förändras. Etiopien genomgår en revolution. Jor
den har nationaliserats. Gamla auktoriteter har störtats. Men kvar
lever ett strängt könsrollsmönster, där flickor är mindre värda, trots
att varje barn är en gåva av Gud.

Barnet är en gåva av Gud. Över barnlösa äktenskap vilar en
förbannelse. Men gåvan från Gud är allra störst, om barnet
som föds är en pojke. Så ser man på barnet i hela Etiopien,
oavsett vilken religion man har eller vilken etnisk grupp man
tillhör. Barn är vanligen välkomna, när de kommer.

Mamman behandlas också med all tänkbar ömhet och om
sorg, när hon skall föda. Hennes föräldrar, om de finns, tar
henne hem till sig en månad före födseln. Det är också hit som
barnmorskan, ofta en äldre kvinna som själv fött många barn,
far komma. Hit kommer också alla släktingar och vänner med
presenter till mamman efter förlossningen. Här stannar hon
sedan vanligen också de 40 dagar, som hon av tradition skall
vila, utan att bekymra sig om hushållsarbete. Mormodern lagar
mängder av näringsrik mat och bjuder sin dotter. Det skulle
nämligen ses som en stor skam, om dottern lämnade föräldra
hemmet utan att se frisk och välnärd ut.
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Det är i en varm miljö och i en stor familjekrets som barnet
startar sitt liv. Mamman är där hela tiden och lägger barnet till
bröstet vid minsta pip. Stolta morfåräldrar är också där och tar
upp babyn ideligen och visar upp den får fastrar, mostrar och
grannar.

I Etiopien omskär man barnen. Är det en pojke sker omskä
relsen, när han är 7-8 dagar gammal. Tiden får flickornas
omskärelse varierar däremot. Det kan göras lika tidigt, men det
kan också dröja ända till flickan själv är nästan giftasvuxen.
Omskärelsen av flickor består i att klitoris avlägsnas, en tradi
tion som tillämpats i minst tusen år i syfte att minska den
sexuella lusten och göra kvinnan mindre benägen att vara sin
man otrogen. Bland utbildade etiopier - ännu ganska la. 
börjar dock denna tradition att dö ut.

Är barnet en pojke, döps det efter 40 dagar. Är det en flicka
sker dopet efter 80. En stor fest hålls i samband med dopet och
när det är över, återvänder mamman med barnet till sitt eget
hem.

Att flickor uppskattas mindre än pojkar beror mycket på de
dyra hemgifter fåräldrar måste betala, när hon gifts bort. Det
beror också på, att hon som gift tillhör mannens familj och har
små möjligheter att hjälpa sina egna fåräldrar på samma sätt
som en son kan. En pojke kan ersätta sin far i arbetet, om han
faller från. En son kan också ge gamla fåräldrar ekonomisk
hjälp.

En ammande kvinna kan inte bli gravid igen, tror man i
Etiopien. Det gör att tiden får amningen varierar med moderns
önskan om att la. fler barn. Ibland sker avvänjningen redan vid
fem månader, ibland fårst när barnet är fyra år eller t o m äldre.
Komjölk med honung och smör la.r ersätta bröstmjölken den
fårsta tiden. Så fort barnen kan äta fast fåda, äter de samma sak
som de andra vuxna i familjen. Behovet av tilläggskost är dock
stort, och det etiopiska näringsinstitutet ENI salufår en till
läggskost, kalladfaffa, får en relativt låg kostnad.

Det blir ett mycket nära fårhållande, ända från början, mel
lan mor och barn i Etiopien. Det beror delvis på att modern bär
barnet med sig, på ryggen, vad hon än gör. Allt arbete utfårs
med barnet hängande bak invirat i ett tygskynke. Och hon
sjunger sin vaggsång får barnet:
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O, mitt ljuvliga barn
som föddes i en tid
när de torra träden blommade
och uttorkade källor fylldes med vatten
En barnlös mor fick ett barn
Alla de fattiga blev rika
ty skötet som bar dig är välsignat.

(Oromo-vaggsång)

När barnet är omkring tre år kommer de stora omvälvande
fårändringarna. Då är det slut med den trygga babytiden.
Barnet fårväntas kunna klara sig självt. Förändringen sker ofta
ganska tvärt. Från mammas trygga rygg släpps det ner och far
gå runt själv. Det blir också en tvär övergång från mjölk eller
bröstmjölk till vanlig mat. Från och med nu vidgas barnets hela
värld till att omfatta även grannfamiljerna. Nu går barnet
omkring mellan dem alla. Det far en bit mat än här, än där och
klarar sig ganska bra. Överallt hjälper man alltså till lite grann
att ta hand om det. Barnet har fatt en större familj.

Vid den här åldern börjar också fadern bli mer intresserad av
barnen och leker med dem om kvällarna och berättar sagor får
dem. Ofta är det hemska historier, men barnen tycker om dem i
tryggheten vid pappas sida.

Redan när barnen är fyra år far de börja lära sig sina kom
mande uppgifter. Flickorna fåljer med sina mammor efter vat
ten och far egna små krukor att bära. De far också börja se efter
sina småsyskon och göra enklare hushållssysslor. Pojkarna har
inte lika mycket att göra. De far springa ärenden, när det
behövs och hämta ved och börjar också vara med och vakta
getter och kalvar.

Skillnaden i pojkars och flickors uppfostran är mycket stor.
Flickorna far hela tiden arbeta mer och far mindre tid över till
lek. Redan en IO-årig flicka betraktas som så vuxen, att hon
skall klara att sköta ett hushåll. En flickas hela uppväxt går ut
på att fårbereda henne får äktenskap och egen familj. Pojkarna,
som tillbringar sin tid tillsammans med husdjuren, har gott om
tid att jaga fagIar, klättra i träd och leka med andra pojkar, som
också är ute med husdjur.

Lekarna är också uppdelade i pojklekar och flicklekar, ganska
lika dem våra svenska barn leker. Flickor leker ofta bröllop. De
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Redan när barnen är fyra år får de börja lära sig sina kommande uppgifter i livet. Här
lär sig en liten}licka i en bergsby i Wollo den svåra konsten att spinnaftr hand (foto:
Berit Härd)

leker med lera och gör krukor och hushållskärl av den. De gör
också dockor av lera. Dockorna får hår, som kammas i samma
frisyr som de vuxnas och den växlar beroende på var man bor i
Etiopien. Flickorna bjuder varandra på "kaffekalas", lagade på
blad och vatten och jord.

Pojkarna spelar boll, leker kurragömma och hoppar höjd
hopp. Ibland kommer de också och vill leka med flickorna.
Men det går inte alltid så bra, om man får tro ett par flickor
som berättar så här:

"Vi skulle ha ett fotbollslag och vi fick pengar till tröjor vi
också. Men pojkarna tog pengarna ifrån oss och köpte kakor i
stället.
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Vi brukar gå ut vid nyår och gå runt i husen och sjunga.
När vi har sjungit brukar vi ffi lite bröd och en slant. Men
pojkarna åt upp brödet, tog pengarna och skickade iväg oss."

Ses men inte höras
Ett etiopiskt barn skall ses, men inte höras. Det är så alla vuxna
väntar sig att barnen skall uppfåra sig. Man väntar sig att
barnen skall vara med, där de vuxna är, beredda att göra dem
tjänster de kan tänkas behöva. Men de ffir inte blanda sig i de
vuxnas samtal och de ffir inte äta, när de vuxna äter. Däremot
ffir de bära in maten till dem och de ffir bära fram vatten, så att
de vuxna kan tvätta händerna fåre och efter maten så som
seden är i Etiopien. Om det är mörkt, kan de ffi sitta och hålla
ett ljus medan de vuxna äter.

Barnen och andra som kan finnas i hushållet, t ex tjänstefolk,
ffir äta det som blir över, när de vuxna ätit färdigt. För det
mesta är det dock ganska mycket över, eftersom mat alltid läggs
upp rikligt. Det är en skam får husmodern om gästerna lyckas
äta upp den mat hon ställt fram. Hon brukar därfår låta fylla
på ideligen med injera, det traditionella mjuka brödet, och mer
av den stuvning som hör till.

Barnen är alltså med hela tiden, men bara som tysta åhörare
till de vuxnas konversation. Om de vuxna vill tala om något
som inte är lämpat får barnaöron skickar de ut dem, ofta med
orden: "Gå ut och lek tills vi ropar på er."

På så vis lär sig barnen att inte ställa frågor och att inte göra
invändningar. Vad de vuxna än säger, skall det accepteras och
aldrig ifrågasättas. Barn ffir också lära sig respekt får vuxna på
annat sätt, bl a genom att använda kärleksfulla och högakt
ningsfulla tilltalsord fåre deras namn.

Lydnad och respekt är barnets främsta dygder. Bara ett
lydigt barn ffir de vuxnas välsignelse. Det läggs mycket vikt vid
den välsignelsen, får man tror att den bidrar till att göra barnet
ännu bättre och ger barnet en mer löftesrik framtid.

Från sju års ålder blir barnen också delaktiga i de vuxnas
religiösa liv. Det gäller oavsett om man är kristen eller mo
hammedan. Det betyder att barnen också måste fasta och att de
inte ffir äta kött på veckans fastedagar. Ibland skickas barnen
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också till särskilda religionsskolor, kristna eller mohammedan
ska. De här skolorna spelar stor roll, därfår att de samtidigt lär
barnen att läsa och skriva. Och inga barn far börja fårsta klass i
den vanliga etiopiska skolan, utan att kunna läsa. För flickor,
som inte lika ofta som pojkar far gå i skola blir religionsskolan
vanligen den enda utbildning de far.

Barn på landet
En familj på den etiopiska landsbygden vaknar med solen.
Mamman tänder en eld - morgnarna är kalla på det etiopiska
höglandet - och röken tränger ut överallt genom hyddans strå
tak. Pappan tar sina oxar till det finaste betet i närheten i
väntan på att börja plöja, om det är den tiden på året. Under
tiden äter barnen frukost, vanligen en bit injera.

När pappan kommer tillbaka äter också han och sedan star
tar dagens arbete. Pojkarna tar hand om boskapen. Det gäller
särskilt oromo-barn, eftersom oromo vanligen är boskapssköta
re. Pojkarna i ett grannskap går iväg tillsammans till samma
betesplats. Det gör att de ibland kan turas om, så att någon kan
fa ledigt en dag. Ofta går de till en plats i närheten av där deras
pappa just arbetar på fälten, får då kan han samtidigt ha ett
öga på dem.

De riktigt små pojkarna fåljer vanligen med pappan medan
han plöjer. De tittar på och pappan pratar och fårklarar.

Det händer aldrig att pojkar hjälper sin mamma i hushållet.
Det skulle i så fall sätta igång skvallret i hela byn och folk skulle
kalla dem flickor. Men att tvätta kläder anses också vara mäns
arbete, så det kan de hjälpa till med och de kan gå med säd till
kvarnen får att mala. När pojkarna är omkring 15 far de börja
hjälpa till vid plogen. Rensa ogräs kan de göra mycket tidigare.
Ogräsrensning är också arbete får flickorna.

Vallpojkarna börjar redan som mycket unga med att passa
djuren nära hemmet. Efter hand som de växer vidgas uppgif
terna och de far mer och mer ansvar får allt större hjordar. Att
gå med djuren en hel dag är inte alls så långtråkigt som det kan
låta. De är alltid många pojkar tillsammans och de använder
sin tid till att öva alla möjliga "manliga" färdigheter, som t ex
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att jaga smådjur och kasta spjut. Dessutom berättar de histo
rier för varandra.

För en oromo-flicka är det mycket viktigt att lära sig mjölka
och ta hand om mjölkkärlen. Men som alla andra flickor får de
också göra annat hushållsarbete och passa småsyskon.

Om pappan och pojkarna är långt borta med djuren brukar
mamman gå dit vid middagstid med lite mjölk till dem. är
alla återvänt hem på kvällen mjölkar mamman och de större
flickorna medan pappan leker lite med småbarnen. Sedan äter
familjen middag. Pappan får mest mat och de bästa bitarna
eftersom. han anses ha arbetat hårdast. Efter maten samlas hela
familjen runt elden och pappan tillrättavisar de barn, som han
inte tyckt skött sig under dagen, om de inte sett upp tillräckligt
noga med djuren eller om de gjort andra fel. Om någon har
misskött sig flera dagar i följd, kan pappa tycka det vara dags
att han får sig några rapp med käppen som straff.

Det är på kvällen vid elden, som pappan också brukar be
rätta för barnen om deras förfäder. De får lära sig namnen på
dem, både på mammans och pappans sida, upp till 15 genera
tioner bakåt. Pappan fortsätter att berätta om förfäderna och
pröva om barnen minns, ända tills han är säker på att alla barn
verkligen kan dem.

Om någon av förfäderna gjort sig ryktbar på ena eller andra
sättet, om han t ex har dödat ett lejon, måste barnen veta precis
vem det var och var någonstans det hände. Ibland berättar
pappan också sedelärande berättelser för att uppfostra sina
barn.

I Etiopien tillåter man inte pojkar och flickor att vara nära
vänner före äktenskapen. Det anses oanständigt. Men finns det
en vilja, finns det också en väg. Pojkar och flickor hittar tillfäl
len att träffas och knyta kontakter. En flicka av amhariskt eller
tigreanskt ursprung, som alltid bevakas av stränga ögon, kan
t ex använda juldagens eller trettondagens fester. På juldagen
brukar hon klä sig riktigt fin, ha sitt hår nykammat och måla
sina handflator röda med henna. Så här går hon ut på ängen,
där pojkarna håller på med sina spel och lekar. Det är ett av de
få tillfällen för en redan bortförlovad flicka att se sin tillkom
mande. För andra flickor är det en möjlighet att låta sig beskå
das av de unga pojkarna och i sin tur titta på dem. Även
pojkarna har sina finaste kläder den här dagen.
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På trettondagen, en lång och viktig helg i Etiopien, ges
liknande tillfälle till kontakt mellan pojkar och flickor. Då går
ungdomarna med i en kyrklig procession och flickorna dansar
inne i en cirkel av pojkar. Om en pojke vill visa, att han
uppskattar en flicka kastar han en citron vid hennes fötter. Tar
hon upp den har hon i sin tur visat, att hon besvarar hans
känslor. När pojken väl vet detta kan han be sin far gå till
flickans familj och be om hennes hand.

Också bland oromo-ungdomar är det vanligt att man inte
alls accepterar att man är pojkvän och flickvän. Men bland
oromo finns också en annan tradition, där vänskap godkänns
och där vänskapen får starta redan i mycket unga år.

Här tas också första kontakten vid en dansfest. När en pojke
gjort sitt val och accepterats av flickan börjar de att träffas på
olika platser. När hon går till marknaden väntar han vid vägen.
Han följer med henne dit, hjälper henne och köper presenter åt
henne. När hon hämtar vatten, väntar han någonstans i sko
gen, för att stjäla en kyss. Och vid alla fester går han dit med
henne, så att de kan dansa tillsammans. Men längre än till en
kyss går det inte före äktenskapet. Att förlora sin jungfrudom
skulle helt förstöra flickans framtid.

Den etiopiska revolutionen har sedan 1974 medfört många
genomgripande förändringar för folket på landsbygden. Bon
deföreningar har bildats över hela landet. Inom dessa har också
bildats ungdomsföreningar för ungdom mellan 13 och 27 år.
U ngdomsföreningarna har i många fall varit pådrivande för
utvecklingen på landsbygden. Det beror delvis på att de unga
har gått fem eller sex år i skola. De har fått utbildning, som de
flesta vuxna inte har och de har också fått en politisk skolning,
som gör dem mer medvetna än de äldre.

För kvinnorna har förändringen också betytt, att de inte
behöver gifta sig så tidigt som de gjorde förr. Flickorna kan
numera säga nej till äktenskap, om de har skäl till det. De kan
vägra gifta sig med en man som de anser vara för gammal eller
som har flera andra hustrur.

Numera måste också den blivande äkta mannen bygga ett
hus åt sig och sin hustru innan de gifter sig. Förr måste hustrun
ofta bo ihop med sin svärmor i åratal och det gav upphov till
problem och konflikter mellan dem båda. Nu måste mannen
bygga ett hus åt sig och sin hustru, om han inte skall bli illa
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"Mitt hem och min vardag
Ritad aven 14-årig pojke

sedd i samhället. Både bruden och hennes fåräldrar kan också
klaga i bondefåreningen om han inte uppfyller kraven.

En annan fårändring är att männen nu sällan har mer än en
hustru. Ingen har råd med mer, eftersom bondefåreningen ger
mannen maximalt tio hektar jord att bruka.

Den sällsynta sjukvården
Det är på landsbygden, som Etiopiens knappa sjukvårdsresur
ser är mest kännbara. Det är ont om sjukvård och man skall
helst bo i eller i närheten aven stad, får att få tillgång till den.
Antalet sjukhus och kliniker är mycket litet och de som finns,
finns i huvudsak i städerna. Det är ont om läkare. Det finns i
dag inte fler än att det räcker till en läkare på 80000 människor.
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Ett barn i en riktig sjuksäng är ingen vanlig .ryn i Etiopien. Sjukhusen är mycketfå och
finns endast i större städer. Det finns inte fler läkare än det räcker till en per 80000
invånare ifoto: Berit Härd)

Trots att befolkningen till nästan två tredjedelar består av
barn under 14 år och kvinnor i barnafödande ålder finns det
inte någon organiserad mödra- och barnavård.

Några små vaccinationsprojekt mot mässling, polio, tuber
kulos, gulsot, difteri och smittkoppor har startat, men i mycket
liten skala. Först 1980 räknar man med att gå ut med ett större
vaccinationsprogram.

Barndödligheten i Etiopien är bland de högsta i världen. Av
1000 barn som föds, dör 180-200. Den höga dödligheten orsa
kas bl a av mässling, diarreer, kikhosta och lunginflammation,
sjukdomar som i kombination med undernäring har dödlig
utgång. Barnen har inte tillräcklig motståndskraft mot dem.
Barnen lider också ofta av olika sorters parasitsjukdomar, som
orsakas av dålig hygien i barnens omgivning. Bostäderna är

18



dåliga, kunskapen om renlighet likaså. Bristen på vatten är
stor. Kvinnorna ffir gå många kilometer för att hämta vatten i
krukor och då är det ändå oftast infekterat vatten från något
vattenhål, som människor och djur delar.

Barn i staden
I städerna har bildats stadsdelsföreningar, kebele, som motsva
rar bondeföreningarna i sina funktioner. Också här väljer man
sina styrelser och det finns en ungdomsförening inom varje
kebele. Den består av alla unga människor mellan 15 och 30 år
inom samma stadsdel.

Föreningarna har fört samman ungdomar av olika etniskt
ursprung inne i städerna. Ungdomsföreningarnas mål är att
göra ungdomen politiskt medveten så att ungdomarna skall bli
ansvarsfulla medborgare. Varje vecka förekommer politiska
föreläsningar och diskussioner.

Inom varje ungdomsförening finns kommitteer, som sysslar
med olika saker t ex kultur, idrott, hälsovård, alfabetisering. I
kulturkommitten finns dansgrupper och dramagrupper, som
har föreställningar för att samla pengar till föreningens aktivi
teter. Alfabetiseringskommitten ordnar läskurser för dem i ke
belen som inte kan läsa och lär också ut enklare matematik. På
så vis utnyttjar man ungdomens aktivitetsbehov på ett kon
struktivt sätt. Ibland använder ungdomar sommarferier till att
bygga hus inom stadsdelen, gräva diken och göra vägar. Ge
nom ungdomsföreningarna ffir ungdomen ett nytt ansvar för sin
omgivning och blir mer medveten om sitt lands behov.

Utbildningen i Etiopien räcker inte till alla, men är lättast
åtkomlig inne i städerna. Även om syftet är att så många som
möjligt av barnen skall ffi utbildning, så förslår inte resurserna,
trots att skolorna tar emot elever i både två och tre skift varje
dag. Några ffi privatskolor finns kvar, som kan ge barnen
heldagsundervisning, om föräldrarna har god råd. Men de allra
flesta skolor är numera statliga. Det råder svår brist både på
lärare, skolbyggnader och skolmaterial.

Trots de många undervisningsskiften är det upp till 60 elever
i varje klass. Det är därför mycket svårt för lärarna att ha
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Målet för ungdomsverksamheten är att göra barn och ungdomar politiskt medvetna.
Varje vecka hålls föreläsningar och diskussioner och ibland förekommer även militär
exercis (foto: Berit Härd)

uppmärksamheten på enskilda elever. De märker inte ens all
tid, om de är närvarande eller inte.

En stor del av barnen klarar utgifterna for sina studier genom
att arbeta, deltid, under studietiden. Dessa barn kommer ofta
från de allra fattigaste familjerna, där man har forstått värdet
av utbildning, men där man inte har råd att betala mat, kläder
och skolmateriai for sina barn, trots att skolan som sådan är
avgiftsfri. De här barnen har det mycket jobbigt, eftersom det
är svårt att hitta ett arbete och sedan är det svårt att la. det att
passa både skolans skifttider och arbetsgivarens önskemål. De
jobb de kan la. är ofta som hjälp i rikare familjer, i bilverkstäder,
restauranger och kafeer.

En del familjer har själva någon liten affär. Man säljer t ex
ved, kryddor eller grönsaker på marknaden. Eftersom det van-
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ligen är kvinnornas jobb att sälja på marknaden blir det famil
jens unga flickor, som får hjälpa sina mammor med det. Samti
digt brukar de sticka och virka saker, som de också säljer. Då
blir det inte så mycket tid över till skolan.

Det finns många, stora problem inom utbildningsområdet.
Men målet är att alla barn skall kunna få åtminstone lågstadieut
bildning år 1986. Ett stort skolbyggnadsprogram har startat i
hela landet. Ar 1974 fanns 2 800 lågstadieskolor i Etiopien. Ar
1978 hade de ökat till 5 000. Antalet barn som får börja skolan
har därmed kunnat ökas från 20 till 27 % under samma tid. Det
är naturligtvis lättare får barn i städer att få gå i skola än får
barnen ute på den glest befolkade landsbygden. Där är det ofta
alltfår lång väg till en skola får att barnen skall kunna gå dit.

Man fårsöker får närvarande också att lägga mer vikt vid
själva utbildningen än vid skolhuset där utbildningen ges. Det
byggs därfår mycket enkla hus med fyra klassrum får var
dera 50 elever. De får inte kosta mer än 30000 kronor att
bygga och de uppfårs därfår i "lokala" byggmaterial, som trä
och lera. På landsbygden måste bondefåreningarna själva bidra
till skolhuset med arbetskraft får drygt 8 000 kronor. Områden
med mycket få skolor ges prioritet. Enligt etiopiska regeringens
planer skall l 020 skolor ha byggts fram till 1979.

En annan åtgärd får att klara utbildningskostnaderna är att
man sänkt lärarlöner genom att använda lärare med lägre
utbildning än fårut. De kostar nu 300 kronor i månaden i stället
får 525. Trots denna nedskärning är det lärarlönerna som tar
94 % av hela utbildningsbudgeten. De övriga sex procenten är
vad som är kvar till skolmateriel får hela landet.

För att utjämna skillnader mellan barn, som kommer till
skolan från så väldigt olika sociala miljöer, skulle det behövas
fårskolor. Men ännu finns inga resurser till det, även om det
står högt upp på önskelistan.

Det finns barn som skulle kunna gå i skolan hela dagen.
Deras fåräldrar har god råd att ha dem där. Men de, liksom
alla andra, får p g a skiftsystemet endast halvdagsundervisning.
Barnen får använda resten av dagen till att hjälpa sina fåräld
rar, eller till att leka med sina vänner.

Här liksom överallt leker pojkar tjuv och polis. De spelar
fotboll, slåss, boxas och springer ikapp. Så här går tjuv och
polis till i Etiopien. Barnen delar in sig i två grupper. Den
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Livet i staden
Ritad aven
6-årig pojke

största är tjuvar, den minsta poliser. Två eller tre barn lämnas
"att sova" mellan grupperna. Tjuvarna stjäl från de sovande
barnen. När polismännen ser det börjar jakten efter tjuvarna
och om de fångas blir de satta i fängelse. Men andra tjuvar kan
befria dem medan de springer. Om de springer förbi och lyckas
slå på den fångade tjuvens utsträckta hand, är han fri igen.

Flickorna i staden leker precis som på landet bröllop. De
leker också ringlekar, som liknar de svenska med sång och dans
i ring. En av dem handlar om kejsarens tjänare, som vill in. En
flicka går här utanför ringen och försöker ta sig genom den.
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Etiopiska familjer håller mycket starkt ihop. Men förhållan
det mellan modern och barnet är mycket djupare än det barnen
tar till sin far eftersom han alltid spelar rollen av överhuvud i
familjen. Han är försörjaren och skall se till att familjen tar vad
den behöver från ekonomisk synvinkel. Man respekterar hans
auktoritet, men denna är också kännbar på ett negativt sätt.
Mamman brukar t ex hota sina barn med pappan. "Om ni inte
gör som jag säger, berättar jag för pappa och han straffar er."
Trots detta tycker barnen mycket om sina fåder, även om det är
mer på håll. Pojkarna vill gärna identifiera sig med dem och
flickorna gör allt för att vinna hans gillande.

Barn som egna foretagare
Barnen på landet drömmer ofta om livet i staden. De tror, att
bara de kommer dit, så är deras lycka gjord. Därför finns en
ständig ström av barn från landet till staden, barn som givit
upp sin trygga tillvaro i byn och lämnat sina familjer för att
söka sin lycka. Många av dem är från den etniska, mycket lilla
grupp, som heter gurage och de har rykte om sig i Etiopien att
vara mycket arbetssamma. Och av de gurage-barn, som kom
mer in till staden blir många skoputsarpojkar.

Traditionen bland gurage är att man skall hjälpa varandra
så mycket det går. Man känner ansvar för den som kommer
från samma trakt som man själv. Man ser varandra som släk
tingar. Därför är föräldrar inte särskilt ängsliga för sina barn
ens när de ger sig iväg hemifrån, medan de ännu är ganska
små. Föräldrarna vet, att de inte blir helt öve~givna i staden.

När en gurage-pojke kommer in till staden tar han kanske
först plats i en familj. Efter ett par månader, när han börjar
känna staden lite bättre brukar han i stället övergå till någon
sorts affårsverksamhet och då blir det vanligen samma, som
hans vänner håller på med. Om de pojkar, som är från hans
egen hemtrakt är skoputsarpojkar, blir han också automatiskt
skoputsare. Han köper sin skoputsarlåda och sin skosmörja
med de pengar han redan tjänat ihop. Har han inte lyckats ta
ihop några sparpengar brukar vännerna kunna slå sig samman
och köpa hans nödvändiga utrustning. Kan han, betalar han
vanligen tillbaka detta så småningom.
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Skoputsarpojkarna klarar sig vanligen ganska bra, genom att
hålla ihop, men naturligtvis inte alltid.

"Jag var ganska liten när jag kom till Addis. Livet i Addis
var så lockande for oss barn på landet att vi kunde göra vad
som helst for att komma hit", berättar en skoputsarpojke.

"Först arbetade jag i en familj, men det tyckte jag inte om, så
när jag varit där i tre månader köpte jag skoputsarsaker for
pengarna jag tjänat och började jobba i det här distriktet.
Det var roligt och eftersom jag var så liten, hadejag också tur
att la. kunder. J ag hade bland dem också en europeisk dam
och en etiopisk apotekare. Apotekaren ville att jag skulle gå i
skola och skickade mig också till en. Men jag var dum. Jag
forstod inte värdet av att gå i skola. Efter tredje klass åkte jag
tillbaka hem till byn och stannade där i fem månader. När
jag kom tillbaka hade jag glömt allt jag lärt mig och skolan
var dessutom full. Jag brydde mig inte om det for det var i
alla fall roligare att putsa skor, tyckte jag då.

Vi som putsade skor, tyckte det var så bra, att vi till och
med retade barn som gick i skola. Vi sade, att de slösade bort
tiden. Men nu har de la.tt det mycket bättre än vi.

Vi tjänade ganska bra som skoputsare, ibland upp till
drygt sex kronor om dagen. Men det är svårt att spara
pengar i det yrket. Det är alldeles for lätt att göra slut på dem
under dagen på te, kakor och sötsaker. Det är bara med
kunder, som betalar månatligen, som vi kan spara pengar.
Alla skoputsarpojkar strävar efter att la. ihop pengar till
kläder och presenter att ta med hem till sina foräldrar vid
nyår. Vi arbetar väldigt hårt for det, for vi vet att våra
foräldrar blir ledsna om vi inte kommer och om de ser att
andra barn kommer hem med presenter

Medan vi åker hem och hälsar på överlåter vi våra kunder
till våra bästa vänner under tiden."

Det behövs inte mycket kapital for att börja som skoputsarpoj
ke och därfor brukar de flesta gurage-pojkar göra det. Men
efterhand som de blir äldre la.r de söka sig andra jobb. Ska man
lyckas som skoputsare la.r man inte vara for gammal, och man
måste ha klara ögon och ett rart leende.

Arbetsmöjligheterna varierar for de här större pojkarna. De
kan kanske sälja tidningar eller penninglotter. De kan också få
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En qfla bortglömd grupp i Etiopien är afar, ett nomadiserandefolk. För afarbarnen har
det fram till nu aldrigfunnits några skolor att gå i (foto: Berit Härd)

jobb i serveringen på restauranger och kafeer. Somliga tvättar
och vaktar andras bilar. Det är inte särskilt populärt, eftersom
man inte tjänar så bra på det.

Barn, som inte har något startkapital alls och som har vänner
som arbetar som bärare, blir ofta själva bärare. Det är ett tungt
och slitsamt jobb, som passar små barn sämre än starka vuxna,
men som trots allt oftast utfårs av barn. Så här blev livet får en
nioårig bärare.

"Jag gick i skolan, när pappa och mamma levde. Pappa
tjänade pengar på att sälja ved. Han dog får två år sedan. Jag
bodde med min mamma och lillebror. Min storebror är
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fallskärmsjägare. Men får ett år sedan dog mamma också.
Då fick jag sluta skolan. Min lillebror fick fårst bo hos en
tant, sedan tog ett barnhem hand om honom.

Jag jobbade som bärare på Mercato. Jag jobbade ihop
med några kamrater. Hade vi pengar åt vi frukost om mor
narna får 10-20 öre, alltid te och bröd. Sedan spred vi ut oss
får att få jobb. J ag brukade vänta vid bussarna får att se om
någon av passagerarna där behövde hjälp med att bära. Bra
dagar kunde jag tjäna upp till fem kronor, men det var inte
ofta. Ibland tjänade jag ingenting alls och det var hemska
dagar.

Vid middagstid brukade vi äta lite igen tillsammans. Vad
vi åt berodde på vad vi tjänat. Vi brukade köpa lite injera
och laga till vår egen mat. Om vi fick middag på kvällen
berodde också på vad vi tjänat. Hade vi haft en bra dag
kunde vi också sova på hotell på natten. Vi betalade lite mer
än 50 öre får en säng och vi sov fyra i den. Men vi var
tvungna att lämna hotellet redan klockan sex på morgonen.
När vi inte kunde betala ett hotellrum, sov vi utomhus, på
trottoaren.

Om vi tjänade riktigt mycket någon dag, brukade vi lämna
det till hotellportiern, i hans fårvar. Han hade en bok, där
han skrev upp vad vi gav honom. Sedan drog han från det,
när vi övernattade. Men han kunde inte låta oss sova på
kredit när vi ingenting hade. Det tillät inte ägaren

Men vi lekte också ganska mycket, mina vänner och jag.
Tjuv och polis var det roligaste.

Men en dag blev vi stoppade av riktig polis. Mina vänner
sprang iväg, men polisen tog mig. Jag blev tagen till ett
barnhem, det som jag bor på nu. Där är bra. Vi får mat och
kläder, säng att sova i och vi får spela boll. Jag skall fortsätta
skolan också, när den börjar igen. Sedan skall jag bli fall
skärmsjägare som min bror."

Eftersom alla barn som jobbar ihop i samma skrå i samma del
aven stad är mycket välorganiserade är det svårt får utbölingar
att komma in på deras marknad. De bevakar den noga. Kom
mer en nykomling måste han presenteras får gruppen av någon
av pojkarna, som talar får honom och han måste fåreställa
honom som en släkting i behov av jobb. Först sedan gruppen
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Barn i Etiopien lever under mycket hårda villkor och barnadödligheten är bland den
högsta i världen. Dålig hygien är skuld till många sjukdomar (foto: Berit Härd)

diskuterat nykomlingen ordentligt kan han la. deras tillstånd.
Genom sin organisation klarar pojkarna av dels att hålla sitt

lilla affårsmonopol, dels att skaffa lite gemensamma besparing
ar, som klarar dem genom kriser.

En gång i veckan samlas pojkarna över en kopp kaffe och
pratar om sina affårer. Vid det tillfållet brukar var och en också
lägga en del av sina pengar i en gemensam pott och sedan drar
de lott om den. Varje vecka blir på så vis en av dem lite rikare
än de andra och lotten ser till att det inte blir densamme.

Men när den här starka gemenskapen saknas bland gatans
pojkar, kan det bli mycket svårt, särskilt för den som är svagast.
En annan skoputsarpojke, som haft sämre tur, berättar så här:

"När jag vaknar på morgonen har de andra redan gått. De
väcker mig inte och jag har så svårt att vakna själv. Jag
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kommer inte igång med jobbet förrän framemot nio och då
har de andra hålli t på sedan sj u. J ag far ingen frukos t. Ibland
far jag lite bröd att äta och lite te av dem i kafeet. Men på
fastedagarna äter de själva brödet och jag far inget.

J ag tjänar så lite på dagarna. När det kommer en kund
knuffar de större pojkarna bort mig. Men de hjälper mig
aldrig fast de tjänar så mycket mer pengar. Jag far ihop tre
kronor, när det går som allra bäst.

Klockan sex brukar jag gå hem. Men det gör inte de
andra. De är stora och sitter på kafeet och pratar. Ibland står
jag utanför och tittar vad som finns i affärerna tills de kom
mer. Jag kan gå hem, för där är inte låst. Men det är inte
roligt att sitta där ensam. När de stora kommer, lägger de sig
meddetsamma och pratar inte med mig.

J ag längtar hem väldigt mycket, men jag har inte så myck-
et pengar att jag kan resa dit."

Livet i staden är hårt. Somliga lyckas där, andra lyckas inte. De
som lyckas bäst startar så småningom någon liten kiosk eller
affär med en kamrat som kompanjon. Lyckas de bra med den,
kan de så småningom skaffa sig en större affär.

De som lyckas sämre återvänder ibland till landsbygden. I
dag är det lite attraktivare än det var tidigare, eftersom det har
blivit något lönsammare att vara bonde.

På glasberget vid nio
Det är familjerna som gör upp sinsemellan om en pojke och en
flicka skall gifta sig. Ofta sker det mycket tidigt. För en flickas
del kan det betyda, att hon är bortförlovad redan som baby, om
hon är aven attraktiv familj. Vanligare är dock att hon förlovas
bort lite senare, från ungefär fyra års ålder och uppåt. Det
gäller framför allt på landsbygden och främst bland amharer
och tigreaner.

Om en flicka på landet inte är bortförlovad, när hon är nio år
betraktas hon redan som flicka på glasberget. Alla flickor kän
ner starkt att deras enda värde består i att bli gifta och vara
goda hustrur. Den attityden återfinns även i städerna och gör
bl a att föräldrar inte ofta uppmuntrar sina döttrar att gå i
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skola. Framför allt gäller det om familjen har många barn.
Skall man spara utbildningskostnader, så blir det alltid på
flickorna. Deras plats är ju ändå i hemmet, menar föräldrarna.

I fråga om val av tillkommande, så har pojkarna lite mer
frihet än flickorna. Han kan, om han är förtjust i en speciell
flicka, i alla fall föreslå sina föräldrar, att de skall välja henne.
Men detta är sällan tillräckligt, för flickan måste också uppfylla
en rad andra krav, som brukar ställas på en tillkommande:

Hon skall inte ha något släktskap alls med pojkens familj upp
till sju generationer bakåt och där mr under samma tidsperiod
inte finnas någon ärftlig sjukdom i släkten, som t ex spetälska.
Hon skall ha ett etniskt ursprung, som kan accepteras av poj
kens familj. Flickans familj måste också ha samma sociala
status som den egna. Dessutom måste de båda ungdomarna ha
samma religion.

Först sedan man noggrant undersökt de här sakerna och mtt
tillfredsställande svar kan hon godkännas och fadern vidtar då
åtgärder för att kontakta flickans familj. Innan det blir ett ja
från flickans familj görs liknande undersökningar från deras
sida. Först när det är klart gör pojkens familj ett nytt besök hos
flickans, vanligen ett par månader senare.

Föräldrarna strävar naturligtvis efter att ordna på bästa sätt
för sina barn och det gör att de inte alltid accepterar det första
anbudet som kommer. Det händer också, om de mr ett bra
anbud, att de bryter löften som redan givits, när flickan var
mindre. De som mr många anbud samtidigt kan jämföra och
välja. Om anbudet kommer från en icke önskvärd familj, säger
man att man redan har underhandlingar på gång med en
annan familj.

I vissa kulturer i Etiopien räcker det inte ens med de här
förberedelserna, utan föräldrarna söker också råd hos stjärn
skådare och andra spåmän innan de bestämmer sig. Ett sätt att
spå ungdomarnas framtid är att lägga havrekorn i vatten. Om
de gror inom fem dagar betyder det att de unga mr framgång
och många barn. Många formaliteter skall sedan uppfyllas och
många besök göras innan förlovningen är klar. Ibland flyttar en
bortförlovad flicka hem till sin mans familj. Där mr hans
mamma utbilda henne redan från ett tidigt stadium, så att alla
vet att hon blir en husmor, som familjen kan vara nöjd med.

Det finns tre sorters äktenskap att ingå. I första fallet sker
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vigseln i kyrkan och paret tar nattvarden gemensamt. Ett så
dant äktenskap kan aldrig upplösas och av den anledningen
undviker man det numera. Den andra sorten är ett kontrakts
äktenskap, en sorts borgerlig vigsel, där makarna skriver under
ett kontrakt i vittnens närvaro i kommunens rådhus. Denna
vigsel är den allra vanligaste. Den innebär också lite mindre
kostsamma bröllopsförberedelser än kyrkvigseln.

Den tredje sortens äktenskap är ett renodlat konvenansäk
tenskap. Hustrun ta.r betalt och överenskommelsen är vanligen
en fråga om pengar. Flickan betraktas alltid som tillfällig hust
ru och kan skickas iväg när som helst. Om de ta.r barn tillsam
mans har de dock samma rätt att ärva sin far, som barn i andra,
senare äktenskap.

Etiopier, som är mohammedaner ta.r lov att ha upp till sju
hustrur samtidigt. Men det förekommer nästan aldrig nuförti
den. Dels har man sällan råd, dels har senare tids ökade utbild
ning lett till, att man ser på hustrun på ett annat sätt.

För en mohammedansk flicka som skall gifta sig är det flera
ceremonier, som föregår bröllopet. På morgonen dagen före
bröllopet skall hon t ex dricka kosso, en inhemsk medicin mot
mask, men den här dagen ges det åt henne för att hon skall
slappna av inför bröllopsnatten. Brudens väninnor är där un
der ceremonin och sjunger en särskild sång, medan modern ger
sin dotter medicinen.

På kvällen samma dag äger en annan ceremoni rum, när bru
dens naglar klipps för att hon inte skall kunna riva brudgum
men. Detta är det slutliga tecknet på att allt är förberett för att
lämna bort flickan. Både bruden, modern och alla väninnor
gråter under den här ceremonin.

Själva bröllopet nästa dag firas med stor fest och mycket sång
och dans. Vid middagstid hämtas bruden av brudgummen till
hans hem, där brudgummens föräldrar och många gäster vän
tar.

Skilsmässor är mycket vanliga, särskilt i städerna. Då går
paret till sin respektive släkting, som för deras talan, och dessa
båda gör upp om skilsmässan. Bland mohammedaner är skils
mässor ännu vanligare. Här är det bara mannen som kan skilja
sig från sin hustru och proceduren är mycket enkel: i några
vittnens närvaro uttalar han tre gånger orden "jag skiljer mig
från dig". Ändrar han sig blir det dock besvärligt. Han kan
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Ett barn i Etiopien ser iftast mer av livets allvar än av lek. Vilken framtid väntar den

här fträldralöse gossen från Lalibela? (foto: Berit Härd)

nämligen inte ta hustrun tillbaka. Då måste hon först gifta sig
med en annan man och skilja sig från honom.

Barnen i en skilsmässa stannar oftast hos mamman, medan
pappan fortsätter att försörja dem. Vill pappan ha dem har han
dock rätt att ta dem från mamman när de fyllt fem år. Det
händer ganska ofta att skilda gifter om sig, inte minst därför att
det, framför allt på landsbygden, är svårt att leva ensam och
klara både jordbruk och hushållsarbete själv.

Flickor är ofta mycket unga när de gifter sig första gången
och de har svårt att klara livet som gifta kvinnor. Även pojkar-
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na är ofta för unga och omogna för att klara upp en sådan
situation och många äktenskap går därför i kras på grund av
småsaker. Genom att flickan gift sig så tidigt händer det också
att hon inte tar barn inom ett år eller två, vilket man förväntar
sig att hon skall. Då händer det ofta att svärmodern börjar tjata
på henne och också att hon intalar sin son att det är något fel på
flickan, vilket är skäl nog för en skilsmässa. En man kan också
skilja sig om han tycker hustrun är olydig eller en dålig husmor.
En hustru kan också ge sig iväg självmant, om hon tycker att
mannen slår henne för mycket.

Änglars röster
I en tigreansk familj berättar mamman, att enligt deras tradi
tion är barn mycket älskade och respekterade. Även pappan
kan ibland bära barnet, när man är ute. Barnet brukar också ta
äta tillsammans med föräldrarna, så snart det är så stort, att
det börjar äta vanlig mat.

Om barnet talar till dem, låtsas de dock inte om det. De visar
barnet, att de inte bryr sig om vad det säger och tycker. Men
ändå lyssnar de mycket noga. Här tror man nämligen att det
som sägs med ett barns mun, kan vara ditlagt aven ängel.
Därför lyssnar man, utan att visa det.

Vad barn drömmer om och önskar sig för framtiden beror
mycket på den omgivning de vuxit upp i. Barn på landet vill
ofta bli bönder, i staden vill de arbeta i fabrik. Under den tid,
när Etiopien var i krig med Somalia, ville pojkarna bli soldater.
Pojkar kan också välja mer medan flickors framtid är mer
förutbestämd.

Några barn som själva berättar som sina funderingar tar
sluta det här avsnittet.

Min önskan

"Det som alltid rör sig i mitt huvud, som jag alltid har önskat
och alltid tänkt på är att ta spela fotboll och att en gång ta
arbeta i en bilverkstad. Det har jag önskat i hela mitt liv."

"Jag vet att jag är duktig fotbollsspelare och skulle kunna
bli ännu bättre om jag tar spela. Och jag tycker att det är så
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underbart roligt. Eftersom jag är så lycklig, när jag spelar
glömmer jag ibland bort mina vänner som också är med och
de blir irriterade på mig. När jag ser på fotbollsmatcher
ställer jag mig ofta upp, utan att jag själv vet om det, får jag
lever så intensivt med i spelet."

"En tekniker har nufårtiden stor betydelse får landet. För
flygplanen i luften, får maskinerna och bilarna på marken
behövs alltid tekniker. Jag skulle vilja vara en sådan, som
kan ta isär dem i olika delar och sätta ihop dem igen. J ag
hoppas att denna min önskan inte skall bli fårgäves, som att
kasta torr kodynga i vatten (Den sjunker inte!) Men jag är
väldigt rädd att det kommer att bli så."

"Jag är ännu ganska liten och de vuxna säger att jag inte
kan bli det jag vill. Men om min önskan går i uppfyllelse blir
jag mycket lycklig. Eftersom nästan allt vad man vill beror
på om man utbildar sig, så är lösningen också får min del att
jag går i skola."

Min barndom

"Jag fåddes i staden Goba i provinsen Bale. När jag var fyra
år gammal fick jag börja religionsskola. När jag var färdig
där, fick jag börja i den statliga skolan.

I närheten av skolan fanns en stor konstgjord sjö, dit jag
brukade gå och bada tillsammans med mina kamrater. An
nars brukade jag tycka det var roligast att leka med bollar.
Nästan alltid, när jag fick pengar av pappa och mamma får
att köpa pennor eller skrivböcker, så brukade jag i stället gå
och köpa en boll. Men nästan alltid, när jag lekte med den
tillsammans med mina kamrater, så var det någon av dem,
som stal den.

När jag var barn gick jag också på utflykt med mina
fåräldrar. Eftersom min pappa tyckte om att jaga fick jag ofta
fålja med och se på olika sorters vilda djur.

Men jag brukade också hjälpa min mamma, när hon
tvättade, med att hämta vatten. Jag brukade också skölja
kläderna. När hon lagade mat fick jag hämta de saker hon
behövde. Jag gjorde alltid precis det hon sade till mig att
göra.

Men mest spelade jag boll, fotboll och volleyboll och lekte
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affär med mina syskon. Vi grälade också väldigt mycket.
Eftersom jag var yngst brukade jag ta saker från dem och
springa och då blev de hemskt arga.

Tillsammans med mina syskon brukade jag också få hjälpa
till i trädgården hemma. Vi gjorde allt för att den skulle bli
fin. Varje söndag när pappa var ledig från arbetet, var han
hemma och då gjorde vi vad vi kunde för att han skulle bli
glad och stolt över oss."

(Flicka, 15 år)

Vad jag kan göra flr mitt land

"Vilken roll kan jag spela för mitt lands utveckling? Mitt
land, Etiopien, är ett land som förtrycks och behöver pro
gressiva medborgare. Vad kan då jag göra som progressiv
medborgare för att hjälpa mitt land?

Jag heter Getachew och jag går i tionde klass. Fast jag inte
är särskilt mycket upplyst om politik, eftersomjag är en av de
förtryckta, så står jag på de förtrycktas sida. Tillsammans
med massorna skall jag kämpa för att helt göra slut på våra
klassfiender. På det viset skall vi förbättra vårt liv. Vi skall
fortsätta att kämpa tills slagordet 'demokrati åt de förtryckta'
blir verklighet.

Eftersom jag är en son av de förtryckta, vill jag följa den
marxist-leninistiska ideologiska kampen för massornas frihet.
Men samtidigt skall jag inte skygga, varken för att lära mig
allt det jag inte kan nu eller för att undervisa andra om
socialism. Jag skall inte sluta kämpa, förrän det är frihet och
jämlikhet i mitt land.

J ag skall kämpa både inom våra bondeföreningar och
fackföreningar för att förgöra våra klassfiender och jag skall
fortsätta ända tills här råder en sann socialism."

(Pojke, 14 år)

Min mor

"Min kärlek till min mor är så stor, att jag inte har ord att
uttrycka den. Eftersom min mamma är god och snäll mot
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alla, tycker alla om henne. Min mamma tycker också mycket
om sina barn. Hon är så uppmärksam på oss och när vi är
sjuka blir hon hemskt orolig och hon undrar vad hon skall
göra.

Det finns ingenting som är som en mamma. Mammor
känner ansvar för sina barn. Min mamma är mitt skydd, min
försvarare och på henne kan jag lita så fort jag råkar i
svårigheter.

Ett barn som inte har någon mamma är som det gräs som
växer vid dikeskanten och som ingen bryr sig om. Och ett
barn som inte har någon mamma mr aldrig ett riktigt bröl
lop. (Etiopiskt ordspråk.) Jag glömmer aldrig allt det som
min mamma gjort för mig och eftersom jag aldrig kan betala
tillbaka allt hon gjort så önskar jag ibland att jag kunde föda
henne så att jag kunde göra henne allt det hon gjorde för mig.

När jag har bekymmer, när jag är ledsen, när jag är lycklig
- alltid är mamma vid min sida för att dela mina känslor.
När jag kommer hem från skolan frågar hon alltid hur jag
mår och ger mig det jag behöver att äta.

Min mamma har gjort så mycket för mig och jag glömmer
det aldrig. Mödrar tar hand om sina barn och de klagar
aldrig över att de blir trötta av dem. Ingen kan förklara hur
man känner sig inför sin mamma."

(Flicka, 15 år)

Vad mitt landftrväntar sig av mig

"Det är många saker mitt land kan förvänta sig av mig just
nu. Eftersom ungdomarna inte utnyttjade vår revolution för
ut är det nu i stället vår plikt att bidra så mycket vi kan till
att utveckla det på olika sätt. När det gäller utbildning skall
vi t ex bekämpa analfabetismen och vi skall utbilda massorna
politiskt så att de blir mer medvetna. Då blir de inte lika lätt
vilseledda av kontrarevolutionärer.

Eftersom proletariatet har utsugits tidigare är det nu vår
plikt att ge dem deras belöning genom att delta i allt som
syftar till att göra det bättre rör dem. Det är också vår plikt
att hjälpa krigets offer att starta nytt liv och att hjälpa till att
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bygga upp förstörda broar. Jag måste hjälpa mitt land. Mitt
land behöver mig och förväntar sig att jag gör alla de saker
jag nämnt."

(Pojke, 14 år)

Nyttan av att läsa böcker

"Genom att läsa lär man sig många saker. Eftersom det finns
många sorters böcker kan alla hitta någon, som passar deras
behov och intressen. Om en bonde t ex vill veta något om
boskapsskötsel eller jordbruk kan han läsa och lära sig om
det från böcker. Och en läkare kan öka sitt vetande genom
att läsa i böcker.

Dessutom kan alla öka sina allmänna kunskaper genom att
läsa om olika saker. Om man läser historieböcker, får vi lära
oss en massa om hur det var förr och läser man naturveten
skapliga böcker får man veta mera om sådant. Dessutom är
det bra att läsa, inte bara för att man lär sig saker utan för att
man då har sysselsättning som gör att man inte använder sin
tid till att vara borta på ställen, som inte är så bra. Man har
trevligt när man läser, samtidigt som man gör något nyttigt.

Många böcker skulle kunna skrivas, om det finns gott om
läsare. Om många läser, blir författarna uppmuntrade att
skriva mera. Och när de skrivna böckerna finner läsare ska
par de också nya författare så att författarnas antal ökar.
Läser man böcker så vidgar det både våra kunskaper och
hjälper oss att själva bli författare. Det är nyttan av att läsa
böcker."

(Pojke, 12 år)

Min familj" och jag
"När jag fick välja vad jag skulle skriva om valde jag min
familj. Anledningen är att när jag tänker på min familj, så
blir jag alltid lite ledsen. Det är inte bara så, att vi alltid varit
fattiga. Vi har också haft så många sorters sjukdomar.

Min mor som hade hand om oss ensam, för vi hade ingen
pappa, arbetade och slet både dag och natt, utan att vila en
minut. Hon sade alltid, att ingenting skulle få hända oss så
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länge hon levde. Vi skulle aldrig behöva tigga eller vara
ledsna, sade hon. Trots att hon arbetade så mycket räckte det
hon tjänade ihop bara till det vi behövde precis for stunden.
När jag tänker på allt hon måste genomgå for vår skull, så
önskar jag bara att jag skulle hitta något sätt, så att jag i
framtiden skulle kunna befria henne från alla svårigheter."

(Pojke, 14 år)

Min barndom

"Jag foddes i staden Dire Dawa i provinsen Harar. När jag
var ett år kom jag till Addis Abeba. Där fick jag börja
religionsskolan, när jag var fyra år. I religionsskolan fanns
ingenting att leka med. Det enda jag gjorde där var att lära
mig etiopiska alfabetet. J ag fick gå i den skolan for att jag
skulle lära mig tala ordentligt. Sedan fick jag börja i ameri
kansk missionsskola. Där fanns det leksaker for barn som var
över tre år. Det skulle vara en hjälp for barnen att lära sig
stava engelska och att koncentrera sig på vad de höll på med.
Efter ett år i den skolan, fick jag flytta till Mekane Yesus
skolan eftersom det var for lång väg for mig.

Varje kväll, när jag kom hem från skolan brukade jag sitta
tillsammans med mina foräldrar. Jag visade pappa mina
läxor och vad jag tyckte var svårt, så att han kunde hjälpa
mig med det. Eftersom pappa alltid kontrollerade hur jag
skötte skolan, läste jag på väldigt noga. Jag visste att han
skulle bli arg annars.

Ibland när vi satt tillsammans frågade han mig, vad jag
ville bli. Och jag brukade säga, att när jag slutat skolan ville
jag hjälpa min familj och mitt land.

J ag lekte mycket med mina syskon. När vi hade ferier
hälsade vi på hos olika släktingar och ibland gjorde vi ut
flykter. På den tiden blev jag alltid sur om någon talade till
mig hemma. Därfor talade de alltid om for mig vad jag skulle
göra for att bli av med den vanan. När jag är hemma säger de
alltid till mig att använda min tid till att läsa. Därfor vill jag i
framtiden kunna hjälpa mina foräldrar och mitt land."

(Pojke, 16 år)
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Intervju med Emebet, flicka i Addis Abeba
Emebet, 10 år, bor i Addis Abeba. Hon är en livlig och intelli
gent liten flicka, inte alls blyg eller rädd for att visa vad hon
känner.

Hon bor i ett rent och prydligt litet hus tillsammans med sin
mamma, sina syskon och sin gamla mormor, som är djupt
religiös. Men de har svårt att klara sig ekonomiskt.

Emebet ffir trots dålig ekonomi gå i skola. Där läser hon
också engelska och varje fredag är hon med och städar klass
rummet i skolan. Man gör allt for att ffi klassrummet så fint
som möjligt och i den mån man ffir tag på papper, som ser
vackert ut, klistrar man upp det på väggarna. Emebet tycker
bäst om sin lärare i engelska.

"Han är den, som är bäst att ha att göra med", säger
Emebet.

"För han slår oss inte i huvudet och i bröstet. Han slår på
handen i stället och på benen. Andra lärare bryr sig inte om var
de slår. Blir de arga, så bara slår de var som hels t."

Emebet har många vänner i skolan, berättar hon, och de
bildade en gång en forening. En dag stal de andra barnen
pengar från sina foräldrar och köpte sig något att äta.

"Menjag stal inget vchjag ville inte heller vara med dem och
äta", säger Emebet.

"En annan dag tog de skrivböcker från läraren. Jag berätta
de det for honom och allesammans fick stryk. En annan dag
kom vi for sent till skolan allesamman. Då sade läraren till oss,
att om vi talade sanning och sade, var vi hade varit, så skulle
han inte slå oss. Då sade jag till de andra, att jag tyckte vi skulle
tala om det. Men det gjorde de inte. Då talade jag om det själv
och läraren slog inte mig. Då sade de andra också var de hade
varit men han slog dem i alla fall. Efteråt grälade vi."

Ibland spelar Emebet fotboll med pojkarna hemma. Annars
är hon inte särskilt fortjust i att leka med pojkar. Hon är lite
rädd for dem.

"Jag tycker inte om att gå ut och handla for min mamma, for
att pojkarna springer efter och ropar 'miste, miste'." (min fru,
min fru.)

Så ibland ber Emebet sin syster att gå med henne och hålla
sig gömd bakom, så när pojkarna börjar ropa "miste", kan hon
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springa ut och slå dem. Men att vara med och leka med Emebet
vill inte systern, för hon tycker att hon är alldeles för liten. I
stället leker Emebet med andra flickor i grannskapet. De är små
och har inte börjat skolan än.

Emebet går i missionsskola. Så när det blir jul går hon och
andra ut i skogen och hugger en gran.

"Den tar vi hem. Sedan samlar vi silverpapper från cigaret
ter och sätter upp dem i granen", berättar Emebet.

Sagor
Sagor berättas både för att roa och för att uppfostra. Här är
först exempel på sagor, som de vuxna berättar när de moralise
rar för sina barn. Sens moralen i den saga som följer här är att
man alltid skall veta sin egen begränsning.

Apan och biet

Det var en gång ett bi och en apa, som blev så goda vänner
att de bildade en egen förening och träffades en gång i
månaden. Det första mötet ägde rum hemma hos herr Bi och
maten som serverades var mycket söt. När gästerna kom,
blev de så överraskade av den goda maten att herr Apa
frågade sin värd, var han hade fatt den utmärkta maten från.
Ja, sade herr Bi. Det var inte så svårt. Jag behöver inte ta
någonting utifrån. Allt jag serverar kommer från binas egen
avföring. Då är det ju inte så svårt, tyckte då apan för sig
själv.

När apan kom hem började han samla avföring från apor
och när dagen var inne får hans fest och gästerna började
komma, så visade han stolt upp allt vad han hade av avfö
ring. Men när bina såg, vad de bjöd blev de mycket vreda
och började sticka aporna. Och aporna blev så bestörta över
sina gäster, att de hoppade iväg bort över kullarna.

Men fru Apa, som satt och tittade på dem full av beundran
skrattade och ropade: "Herr Apa, Herr Apa! Du har bildat
förening med fel sorts vänner. Rädda dig nu inte också på fel
sätt, hoppa i vattnet i stället, hoppa i vattnet."
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Herr Apa lydde hennes råd, hoppade i vattnet och rädda-
de på så vis sitt liv.

Sagor handlar ofta om djur. Det gör de inte minst, när vallpoj
karna ute på betesmarkerna underhåller varandra med sago
berättande. Här är en sådan:

Apan och hjorten

Det var en gång en mycket törstig apa. När han kom in i
skogen mötte han en hjort. "Snälla du, jag är så törstig. Ge
mig lite vatten", sade apan. Och hjorten, som var snäll,
krafsade med hoven i marken, så att det kom fram vatten och
den törstiga apan drack. Sedan sade hjorten: "Täck över
vattnet och låt ingen annan dricka av det. Kommer det
någon annan, så kalla bara på mig, så skall jag slå tillbaka
dem." När han hade sagt så, gick hjorten.

Apan satt på en gren och tittade medan alla sorters djur
gick fårbi under honom. Varje gång någon tänkte dricka av
vattnet ropade han på hjorten och sade: "De dricker av ditt
vatten, de dricker av ditt vatten!" Då kom hjorten och
skrämde bort dem.

Sedan kom ett stort lejon och apan ropade som vanligt på
hjorten. Men när hjorten såg lejonet, lät den honom dricka.
"Men en dag har jag dig i alla fall", sade hjorten till lejonet.
"OK", sade lejonet och så gjorde de upp en mötesplats får en
duell. Apan blev rådgivare och han sade till lejonet: "Allt du
behöver göra är att mjuka upp dina klor i gyttja och äta bara
torrt bröd." Till sin vän hjorten sade apan: "Du måste vässa
dina horn och äta bröd, smör, ost och dricka mjölk." När
tiden får duellen var inne och lejonet kom får att slåss kunde
han inte klösa med sina klor, får de var alldeles får mjuka.
Men hjorten slogs väldigt med sina vässade horn och jagade
bort lejonet.

När lejonet fårlorat smög det hem och lade sig i sin grotta
och började slicka sina brutna klor. Då kom apan. Lejonet
såg honom på håll och låtsades vara mycket sjuk och sova.
"Min herre, jag kommer med lite mat", sade apan. "Har du
mat till mig", frågade lejonet fårvånat. "Ja", svarade apan.
"Tack, vill du ta in det i grottan då", sade lejonet. När apan
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Barnmålningarjrån en utställning på Nationalmuseet i Dar es Salaam 1978 (foto: Pia
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kom ffingade lejonet honom och band honom vid ett euca
lyptusträd. "Det var du som satte mig i klistret, nu skall du
ffi", sade lejonet och gick för att hämta en käpp att slå honom
med.

När lejonet hade gått kom en babian och frågade den lilla
apan vad som hade hänt och apan svarade: "De har bundit
mig för de ville kamma mig och smörja mig och föra mig till
kungens slott, men jag vägrade": "Vägrade du att bli kam
mad och smord och tagen till kungens slott?" frågade babi
anen. "Då skall jag släppa dig fri, så ffir du binda mig här i
stället, för jag vill gärna bli kammad och smord och tagen till
kungens slott." Den lilla apan gick med på det. När han var
fri, band han babianen och sprang sin väg.

När lejonet kom tillbaka fick han se den stora babianen
och frågade: "Vad gör du här?" "Jo", svarade babianen,
"den lilla apan sade att den var bunden här, för att han inte
ville bli kammad och smord och tagen till kungens slott. Men
jag vill", sade han. Lejonet svarade: "Dumbom" och så slog
han babianen. "Jag vill bli kammad", sade babianen. Då
slog lejonet igen. "Jag vill bli smord", sade babianen. Då
slog lejonet så hårt att babianen dog. Men den lilla apan
hade klarat sig igen.

41



TANZANIA

o 100 200 300 km
t ! ! I

~,
i

RHODESIA I ZIMBABWE

ZAIRE

ANGOLA

----flod

.................. järnväg

'.'.'.

---- belagd väg

.Zambezi

BOTSWANA

..... \
~\

"'\~\'.~. ,
O"· •
-:> \

,'-'-'-' .~"'." .'7:2. Mbala
\~werUSjön,

", '
" '" .,._.-._._~ l M

!-', i ansa /l
, .c:..... -: : f Ban~g~/eUlusl·öni' MWlnilunga i'. ,

........... ; \ f •
I -. .'. :

l;' Solwezi,
._._._._._:,

NAMIBI~...._. •...
..-.-.- '. ,';

\,'

Barn i arbete (andel av
totala befolkningen) 25,5 %

Inskrivna i primärskolan
- flickor 86 %
- barn totalt 88 %

Andel läs- och skrivkunniga (1974)
av de vuxna 43 %

Nyckeldata rOr Zambia (1975)

Befolkningstäthet 7/ km2

Sysselsatta/Produktion (I 974)
% % av BNP

Jordbruk 52 10
Industri 15 58

Befolkning totalt 4,920 milj
barn 0-4 år 0,974 milj
barn 5-9 år 0,725 milj
barn 10-14 år 0,648 milj
totalt barn 0-14 år 2,346 milj

Spädbarnsdödlighet

Förväntad livslängd
för födda 1970
för födda 1975

159 %0

43,5 år
44,5 år
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Catherine Mwanamwambwa och Zenebeworke Tadesse

Zambias barn 
Städernas och slummens

Inte i något land i Afrika har så många människor flyttat in till
städer och tätorter som i Zambia. Nästan hälften av alla barn bor i en
stad eller alldeles i närheten.

Staden är ingen bra miljö for barnen. Här trängs människor i hus
gytter, här rinner avloppsvatten bredvid dricksvattenbrunnen, här
slängs sopor på gatan. Sophögarna blir ofta lekplats för barnen, som
hittar gamla batterier och kapsyler att göra leksaker av.

Barn i de här tättbebyggda områdena växer långsammare och är
oftare sjuka, än sina kamrater på landsbygden. Barnen är de mest
oskyddade i de dåliga sanitära förhållandena. Sjukdomar sprids. De
som får dem först är barfotabarnen.

Barnens betydelse
En mor, som föder sju barn, får tilltalsordet "mor-till-sju" och
behandlas med särskild respekt i samhället. När första barnet
föds och döps, så antar även föräldrarna barnets namn. En
kvinna som heter M wiya och som föder ett barn som får nam
net Inonge kallas i fortsättningen i stället för "Mor-till-In
onge". Detta är speciellt för Lozistammen. Bruket antyder
vilken vikt man av tradition tillmätt barnen i Zambia.

Barnets betydelse markeras även på andra sätt. När ett barn
fötts, kommer alltid släktingarna, även långväga ifrån, för att
vara en tid hos modern. Barnet bärs ständigt runt av modern,
var hon än går. Det får mat, så fort det skriker och blir ständigt
kelat med. Många ritualer och högtider markerar olika stadier i
barnets utveckling under de första åren.

Barnlöshet anses vara ett tungt skäl för skilsmässa mellan två
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makar. Det finns ceremonier, som understryker sambandet
mellan ett friskt och välskapat barns födelse och freden och
harmonin inom familjen. Barnlöshet tolkas som ett resultat av
ovänskap, svartsjuka och trolldom inom familjen. Man försöker
bekämpa den med olika riter som skall främja gemenskapen
mellan man och hustru och motverka dåliga förhållanden till
släktingar.

I en familj, som lever av jordbruk på självhushållsnivå bety
der barnet ökad rikedom genom att det är ett tillskott till
arbetskraften i jordbruket. Att betala ett brudpris för sin sons
giftermål betraktas närmast som en investering både med tanke
på hustruns arbetsinsats och de blivande barnens. Barnen blir
mycket tidigt "nyttiga" för hushållet genom olika sorters
arbetsinsatser, t ex att valla djur.

Också i städerna mr barnen börja mycket tidigt att bidra till
familjens ekonomi. De mr t ex sälja hantverk och ta tillfälliga
betalda jobb.

Eftersom barnadödligheten fortfarande är hög vill familjerna
ha så många barn som möjligt med tanke på att något eller
några kan komma att dö.

I Zambia bor en mycket stor del av befolkningen i städer
eller kring städer. Medan alla andra afrikanska länder, har den
dominerande delen av sin befolkning på landsbygden, bor i
Zambia mer än en tredjedel av folket inne i de större städerna.
Räknar man därtill in de mindre städerna och områdena kring
de stora städerna, finner man att hälften av det zambiska folket
bor i tä tort.

Inflyttningen från landsbygden till städerna har varit enorm
i Zambia och liknar inte något annat afrikanskt lands. Kop
pargruvorna har här spelat stor roll med sitt behov av arbets
kraft. Överhuvudtaget är det kopparproduktionen, som domi
nerar Zambias ekonomi.

Invandrarna från landsbygden bosätter sig vanligen i de
stora nybyggarområden, som växt upp i utkanten av alla stora
städer. Oftast är de tättbebyggda slumområden, där det bor
upp till 1000 personer per hektar mark. Här är folk mycket
fattiga. Men även hos de fattiga i staden lever strävan efter
stora familjer kvar. De skaffar sig också många barn, trots att
de ofta inte kan försörja alla. Därför uppmuntras barnen till att
på olika sätt försöka tjäna pengar.
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Trängsel karakteriserar alla barns tillvaro. Trängsel i fOrska la, trängsel i vanliga
skolan. Många barn skall dela på Zambias knappa resurser (foto: Catherine Mwa
namwambwa)

Det zambiska barnet, både i staden och på landet är alltså
redan vid mycket unga år till ett visst mått självfårsörjande.
Därfår är barnen utsatta får alla fårändringar i samhällseko
nomin, inte bara genom sina fåräldrar och släktingar utan
också får egen del.

Den stora familjen
Det zambiska barnet växer upp i en stor och växlande familje
krets, omgivet av alla möjliga släktingar. Här far barnet redan
från början många olika sociala kontakter. Detta betyder också
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att små barn nästan aldrig behöver vara ensamma. Barnen blir
socialt välutvecklade, lär sig samarbeta, ta ansvar och hjälpa
till. Bit för bit lär sig barnet alla olika sysslor i familjen - hämta
vatten, hämta kol till elden, diska, tvätta, sköta trädgården. Så
länge barnet är litet finns också alltid lite lek inbyggd i arbetet.

Nästan alla barn i Zambia blir ammade. Skulle mamman
inte kunna amma, eller om mamman dör, finns ofta någon
släkting med eget spädbarn, som kan ta över barnet och amma
även det.

På senare tid och delvis som en följd av omflyttningen i
landet, har många mödrar börjat använda nappflaska i stället.
Nappflaskan har fatt förödande följder. Mödrarna vet inte hur
man håller flaskorna rena på rätt sätt och de kan heller inte
blanda mjölk och vatten i rätta mängder, eftersom de inte kan
läsa. Flaskuppfödningen har gjort att undernäring bland små
barnen ökat.

Så snart modern upptäcker att hon är gravid på nytt, brukar
hon sluta amma. Man anser nämligen, att bröstmjölken då blir
skadlig för barnet. Det blir en smärtsam period för barnet, som
inte bara hastigt förlorar sin älsklingsföda, det förlorar också
en stor del av sin mammas uppmärksamhet. Det blir andra
vuxna och äldre syskon som i stället matar barnet.

Från och med att barnet är avvant, far det inte längre någon
speciell barnmat, utan äter precis samma saker som den övriga
familjen. Ofta blir det gröt, men ibland också fast föda. Den
fasta födan brukar då tuggas i förväg av den person, som matar
barnet. Man tror att barnet då far lättare att smälta maten. Om
inte barnet tycker om sin nya mat, brukar man tvinga in den i
barnets mun. Det blir ofta en hård kamp, som pågår ända till
man tycker att barnet fatt i sig vad det behöver.

Barnet äter tillsammans med andra i familjen, vanligen
mamman och några andra syskon. De sitter på marken ute vid
husets "köksavdelning". Pappan äter för sig själv, för det mesta
äter han också de bästa bitarna av maten. Ofta äter flera
grannfamiljer tillsammans, dvs kvinnor och barn samlas och
äter gemensamt. Papporna äter fortfarande för sig och ibland
har hustrurna lagat en sorts mat åt dem och en annan sort åt
den övriga familjen.

När barnen blir större äter de själva tillsammans i grupper.
Då brukar pojkarna sitta för sig och flickorna för sig i små
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När mamman inte har så

mycket tid längre flr ett
barn - och det har hon inte
när hon just fått ett nytt

barn - tar något äldre .rys
kon över en stor del av an
svaret (foto: Berit Härd)

cirklar runt matkärlen, en skål med gröt och en skål med sås,
vanligen av någon grönsak. Man äter med händerna och dop
par gröten i såsen. Är det brist på mat i familjen blir barnens
måltid ganska mager. Det mesta har redan ätits upp, forst av
pappan och sedan av mamman och andra vuxna. Vuxna måste
ha mera mat, anser man i Zambia och detta har blivit en vanlig
orsak till undernäring hos barn.

Potträning börjar tidigt i Zambia, redan när barnet är två till
tre månader gammalt. Så snart barnen är så stora att de kan
sitta någorlunda upprätt börjar mammorna att hålla fram dem
och uppmuntra dem att kissa. Däremot brukar man inte låta
barnen, när de kan gå, använda de öppna latrinerna av rädsla
for att de skall falla ner i dem. I stället skickas barnen till de
närmaste buskarna och mamman gör sedan rent efter dem.

47



A,terTheBreastFeedExtraFood

8re•• t .tlk i. all. baby I"equir••

for th. firat .Ix .onth. of life, but

.(ter then Il n .. ed. other (oode, too.

Start glvlng )'our baby porridgf! al

four .ont"•• Al".ya edd pounded or

.ieyed body_building foodll(elllls, .llk,

lll'"oundnuta, bean., ria", ...al) and

prateeti". fooda(dark green \".fy

vegetabh.) to the porridIle. PI. in

PUBLIC HOLIOAYS

fllur.d.)'. tet Janu.
Na.. Y••r 'a Day

Friday, 16th Apri 1
Good 'riday

Saturday, 17th Aprl
Hot)' SUurday

Salurday, Ut Hay
Labour Day

Honday, 24th Hay
Africa Freedo.. [)

Honday. 5th Jul)'
Hero•• Day

Tu,uday. 6th Jul)'
Uni ly Day

Monday. 9th AUlIUe\
Youth Day

Honday, 25th DetO"1
Independenc:e Day

S.~urday. 25~h Dec:e,
Chri.t ••• Day

1976 197

Sat

5

12

19

26

4

Fri

11

18

25

3

10

Thu

17

24

2

9

16

Wed

June

8

15

TueMon

•

Sun

8

Sat

765

May

43

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~
~
~ Sun Mon Tue Wed Thu Fri

~ . . . . . .
t 2

t 9 10 11 12 13 14 15 6 7

~ 16 17 18 19 20 21 22 13 14

123242526272829 20212223

~~~-~-~~-~~-----~~~~~~-~~_:

Thie calendllr haa been produced for you by the Public: Rela~ion. Unl~ of ~h. National Food and Nu~ritlon Co..l.alon. P.O. 80x 2669.
Pho~ographa: C. l''-lhl.; Text: N. Clb.oni De.illn: M.A. L;"ena. Prlnted by A...oc:i.~ed Prlntera Ltd.

Med riktigare mat kan de zambiska barnen blifriskare. Därftr ger en statlig myndighet
fOr näringsfrågor varje år ut en kalender med information till mödrarna om vilken mat
som är bästfOr barnen.

48



1976

EveryChildNeedsAGoodLunch

For chi I d..-" " 10 ..ork ha..-d at achoa',

they .""1 ha ..e bre.kr•• l and lunch. If

your chi Idre" cannot ~"I hoa.. (or lunch.

III .... the. ao."lhJng 10 "'" al .ehool. Jo.

•• i.,. .. cub. llroundnlll" a ..d an orange or

Thuraday. I'" Jan..... )'

!'le .. V" ... '. Oay
Fdday. 16th April

Good Frld.y
Saturday. 17th "pri I

Hol)' SaturdillY
SaturdllY. lat H.. y

Labou .. OllY
Honday, :!.I,lh Hay

Africa Freedoa On)'
Honday. 5th Jul)'

Hero... Day
Tu••day, 6th Jul)'

Unit)' Day
Monday, 9th Aug..st

Youth Day
Monday, 25th Oelober

Ind"~ndenc,, Day
Saturday. 25th o.ceaber

Chriat••• DA)'

-376__~_~_~ ~_~_~~,;ii~ ~

July August

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sal Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sal

• • • • 2 3 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 • • • •
~

~

" calenda .. ha.. been produced for you by the Public Relationa Unlt of the National I'"ood and Nutrition Co•• I •• ion, P.O. Bo" 2(,69, l.....aka.~
tOllrapha: G. "athla; T."l: N. Gibaon: O•• lon: H.A. lIwenll. Printed by "'.aof;i.ted Printer. l.td. ~~

49
4 - Liv och lek i Afrika



.1
j

-1

:j

När ett barn är två år kräver man att det skall vara helt torrt
på natten. Det barn som fortsätter att väta i sängen högre upp i
åldrarna blir både bannat av de vuxna och retat av andra barn.

Barnen i Zambia brukar alltid bäras på mammas rygg, när
de skall gå någonstans. Men samtidigt lägger mödrarna ner
mycket tid på att träna barnen, fårst att krypa, sedan att gå. Så
tidigt som möjligt låter man barnet hålla i en käpp samtidigt
som det ta.r ta steg framåt. Man fårväntar sig att barn skall vara
färdiga och kunna gå omkring själva, när de är 14 eller 15
månader. Går de inte vid den tiden betraktas barnen som lata.
Ibland skyller man också på svaghet hos barnet eller på troll
dom, det händer att man ger barnet olika örtmediciner som
bot.

Små barn sover då och då under hela dagen. Några särskilda
tider får när det är dags att sova finns inte. Ljusa månskens
kvällar brukar barnen, i alla fall de äldre, vara uppe mycket
länge och leka och sjunga. De äldre barnen lägger sig sällan
fåre de vuxna, bl a beroende på att kök och sovplats är på
samma ställe. Barnen kan inte lägga sig fårrän de vuxna är
färdiga med maten.

Barnen lägger sig vanligen sent och går upp tidigt. Sovtider
na regleras av hushållsarbetet och jordbruket. Under torrtiden
t ex, när det är ont om vatten, brukar flickorna ofta bli väckta
tidigt, får att hämta vatten, innan solen går upp.

Både pojkar och flickor brukar dela sovrum med sina fåräId
rar tills de är fyra år. När de blir äldre sover de tillsammans
med sina syskon, pojkar får sig och flickor får sig. I städerna,
där trångboddheten är så stor att man bor fem till sex personer
i ett enda rum ta.r barnen sova hos sina fåräldrar långt upp i
tonåren.

Man är mycket noga med att sära på könen och att upp
muntra flickor till att vara flickor och pojkar till ett manligt
beteende. Också när det gäller ansvar och arbetsfårdelning
råder en strikt könsuppdelning. När man träffas, många män
niskor tillsammans, så skall flickorna sitta hos kvinnorna och
pojkarna med männen. Efter hand som barnen växer upp blir
kontakten mellan unga vänner av olika kön mindre och mindre.
Bara om de är släktingar, kan de fortsätta att umgås.

Även leken är könsuppdelad. Pojkar brukar sällan ta. vara
med flickor. Flickorna blir också tillsagda att sluta, om deras
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mammor ser dem leka med pojkar.
- Mubango, lämna de där pojkarna ifred och kom hit och ta

din lillasyster, kan det heta.
De flesta föräldrar hävdar att de uppskattar pojkar och flic

kor lika mycket, inte föredrar något kön före det andra. Viktiga
är däremot släktförhållandena, särskilt ute i byarna, och fram
för allt med tanke på arv. I ett matrilineärt samhälle (dvs där
man ärver på mödernet) som t ex hos bemba-folket i Zambia,
fåster man stor vikt vid barnets härkomst och släktskap. Bar
nets närmaste manliga släkting är moderns bror eller morbror.
I patrilineära samhällen (dvs där man ärver på fådernet) som
hos tonga och lozi, blir förhållandet det precis motsatta.

Man lär sig - på många sätt
Det traditionella sättet att inviga barnen i vuxenlivet skedde
genom de s k initiationsceremonierna och man använde sig av
dans, pantomim, ordspråk och naturligtvis också vanlig munt
lig information för att ge barnen den nödvändiga undervisning
en. Initiationsriternas betydelse har numera minskat avsevärt i
Zambia bl a genom den kraftiga urbaniseringen, men också
p g a införandet av den vanliga grundskoleundervisningen.
Däremot lever resterande traditionella undervisningsmetoder
kvar både i skolan och i den religionsundervisning, som vissa
kyrkor ger.

De lever också kvar i det politiska livet, där man använder
dans, sång och pantomim i den politiska skolningen. Skolorna
bidrar med samma medel att medvetandegöra ungdomen. Den
politiska skolningen uppmuntrar zambisk nationalism och den
zambiska "humanismen".

När man lär ut något visar man barnet saker och man låter
det härma mycket oftare än man beskriver för det hur det skall
göra. Det gäller inte minst hemma. Mamman överlåter t ex en
del av matlagningen till ett av barnen genom att visa hur man
skalar potatisen och lägger den i kokande vatten.

Det här att överlåta delar av arbetet tillämpas sedan av
barnen själva gentemot yngre syskon. En flicka, som har som
uppgift att tvätta, kan ha ett småsyskon, som hämtar vatten, ett
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annat till att hälla vatten i baljan, ett tredje till att lägga i
kläder och ytterligare ett till att hänga dem till tork.

Om ett barn blir skickat ett ärende och barnet säger att det
inte hittar vägen, skickar fåräldrarna med ytterligare ett barn,
som vet vägen. De gör hellre så än låter det fårsta barnet slippa,
eller ger sig in på långa fårklaringar, som barnet ändå skulle
glömma ganska mycket av.

Om ett barn blir skickat på ett ärende, så får det vanligen ta
vilken väg det vill och hur lång tid som helst. Ofta träffar
barnet kamrater på vägen och de leker och utforskar omgiv
ningen. På det här viset får barnen till sist en mycket god
kunskap om sin omgivning och om de människor som bor där.
Dessutom lär de sig var man bäst hittar olika varor, och vilka
som har de bästa priserna. De vuxna använder sig sedan av
barnens kunskaper och det blir barnen som får uppgiften att
skaffa bröd eller olja till familjen på billigast möjliga sätt och
även vid sena timmar, om det skulle behövas.

Även om barnen alltså får röra sig mycket fritt med sina
kamrater, så fårsöker fåräldrarna, i alla fall i städerna, att ha en
viss kontroll över kamratgruppen. Barnen måste komma hem
får att äta och sova. De fårbjuds att äta på främmande ställen.
Om fåräldrarna finner att barnen eller ungdomarna inte sköter
sig, som fåräldrarna vill, om de t ex slarvar med skolan, svarar
fåräldrarna uppstudsigt eller röker dagga, en sorts marijuana, så
händer det att man skickar ut barnet till släktingar på landet
får att det skall komma bort från kamraternas inflytande.

När barnen är små leker de ofta i grupper med både pojkar
och flickor. Men får varje år som går blir grupperna mer och
mer enkönade. De kamrater av samma kön, som varit med i ens
egen grupp blir dock ofta kamrater livet ut. Ungdomar från
samma kamratgrupp kan arbeta tillsammans som vuxna, starta
affärer tillsammans, gå in i samma fåreningar och använda
varandras fårbindelser får att få jobb på samma ställe. Den
gemenskap som utvecklas i kamratgruppen får stor betydelse
får framgången senare i livet, både socialt och ekonomiskt.

Ibland har familjegruppen och kamratgruppen olika språk
och kultur. En familj kan vara enspråkig, om båda fåräldrarna
kommer från samma trakt. Tvåspråkiga familjer är dock vanli
gare. Men i omgivningen, där kamraterna är, finns vanligen
många kulturer och språk, speciellt inne i städerna. Att männi-
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skor från alla delar av Zambia lever så nära varandra och likaså
att där finns många invandrare från grannländerna Zaire, An
gola, Moc;ambique, Malawi och Zimbabwe, gör att barnen i
staden har åtminstone grundkunskaper i flera olika språk. De
har också en viss inblick i de andra kulturerna och kan t ex en
del av deras sånger.

En kamratgrupp, där olika kulturer och språk är företrädda,
klarar sig också bra, därför att det alltid finns någon av dem
som kan klara ut situationer där vissa kunskaper, t ex i något
språk, behövs. I huvudstaden Lusaka är den här kulturella
blandningen nu så stark, att många barn talar flera språk utan
att egentligen veta riktigt vilket språk de använder för tillfället.
Det ibland ganska nära släktskapet mellan de olika bantu
språken gör att blandningen ännu lättare uppstår. Vanligtvis

-I tar man hänsyn till den här språk- och kulturblandningen både
i kyrkor och i skolorna.

Trots att företeelsen är i starkt avtagande så är det ännu ett
stort antal ungdomar, som genomgår de traditionella initia
tionsceremonierna, som skall ge dem deras status av vuxna
människor. Vanligen är de en förberedelse för giftermål. De
anger att barndomen är över och ger en vuxens ansvar åt
14-15-åringarna. De tillerkänns också kunskaper, prestige och
en del ekonomiska fördelar, som de inte hade som barn. Ibland
följs initiationen av att en pojke ger sig av för att arbeta i staden
eller går till någon högre utbildning på annan ort.

Den traditionella utbildningen finns alltid med som en bak
grund till den formella. I skolan får barnen nya kunskaper, nya
kontakter, nya värderingar. Men för dem som misslyckas i
skolan, blir den traditionella utbildningen extra betydelsefull.
Dessa barn kan återvända till landsbygden och klara sig där.
Men många av dem som inte klarar skolan brukar också värvas
in i särskilda ungdomsgrupper, som arbetar med utveckling av
landsbygden. För dem som inte gör någotdera av detta finns i
alla fall kamratgruppen från staden kvar som en liten säkerhet
och de prövar olika sorters lönearbete eller - vilket inte är
ovanligt - blir arbetslösa. Precis som i västerlandet är de här
arbetslösa ungdomarna, mest pojkar, ett oroselement i det
zambiska samhället.

När Zambia blev självständigt hade det ett utbildningssys
tem, som inte alls passade landet och det hade dessutom en
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väldig brist på kunniga yrkesarbetare. Bara 3000 zambier hade
teknisk utbildning eller annan högre utbildning. Ungefår
25000 män och 7000 kvinnor - av hela det zambiska folket på
fyra millioner människor - hade genomgått en fullständig
grundskoleutbildning. Någon formell utbildning ovanfår

.grundskolan gick inte att ffi. Den utbildning som fanns syftade
till att utbilda personer till att tjänstgöra som kontorister och
liknande på lägre poster i den statliga administrationen.

Att så snabbt som möjligt ffi fram ett antal utbildade zambier
var en viktig uppgift får den nya zambiska regeringen efter
självständigheten. Zambias universitet öppnades 1966 och ett
omfattande program gjordes upp får en snabb utbyggnad av
både grundskola och gymnasium får alla barn. En nästan fem
tioprocentig ökning skedde också mellan 1960 och 1970 när det
gällde grundskolan. Antalet barn i gymnasieutbildning mer än
fårdubblades. En särskild kommitte tillsattes får att starta tek
nisk utbildning och yrkesutbildning. Men fortfarande 1977 var
blivande ingenjörer tvungna att skicka arbeten får betygssätt
ning till England, där det inte fanns särskilt stor fårståelse får
Zambias speciella tekniska behov.

Den eftertraktade skolan
Ungefår 100000 barn i Zambia ffir gå i daghem eller fårskola
och bland dem finns barn från alla olika samhällsklasser - från
de mest privilegierade till de allra fattigaste. En form av får
skola, som har hög kvalitet är den som brukar finnas i privata
hem, där man tar emot barn får hela dagar. De far vanligen rik
ligt med mat, som är näringsmässigt välbalanserad. Även lek
material brukar finnas, både får inomhus- och utomhuslek. De
har europeiska fårskolor som modell och engelska rim och
sånger ingår i undervisningen. Vanligtvis är det barn till hög
och medelinkomsttagare som går där.

Barnen kommer klockan halv åtta, blir hämtade hem till
lunch vid middagstid och återvänder sedan till skolan på efter
middagen. Gruppen består av ca 25 barn per lärare.

I de tätbebyggda stadsområdena är det kommunen, som
svarar får fårskoleverksamheten. Föräldrarna är medansvariga
bl a genom att en fåräldrakommitte tar upp avgifterna får sko-
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En elifant målad på väggen är allt som talar om att detta är ett barndaghem. Det finns
finare också, med rikligt med europeiskt lekmaterial, men de finns oftast i privata hem
och kostar mycket (foto: Berit Härd)

lan. Man försöker ofta skriva in så många som möjligt för att fa
in fler avgifter så att man kan betala lärarna. Man gör också
överinskrivningar för att kunna behålla så många som möjligt
av de barn, som ännu inte fatt plats i den vanliga skolan. Det är
bättre då, att ha dem kvar i förskolan än att släppa ut dem på
gatorna, tycker föräldrarna.

Verksamheten vid de här förskolorna är mer inriktad på att
förbereda de större barnen för den vanliga skolan än att driva
ordinär förskoleverksamhet. Konkurrensen vid den vanliga
skolan är mycket hård. Det är fördelaktigt att vara väl förbe-
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redd. Lärarna vid förskolorna sätter ibland en ära i att få in så
många som möjligt och talar med stolthet om, när de lyckats få
ett barn igenom inträdesprovet till årskurs två.

De här förskolorna uppskattas mycket, både av föräldrar och
barn. Alla betraktar dem mindre som förskola eller daghem än
som ett medel att försäkra sig om en av de eftertraktade plat
serna på grundskolan. Ännu finns det fler barn i städerna än
vad skolorna har plats för.

Det finns en önskan att sudda ut det västerländska mönstret
för förskolorna och göra dem mer afrikanska. Det finns ingen
anledning att försöka ta efter t ex västerländsk förskoleutrust
ning, som kostar pengar och gör att avgifterna blir högre. Det
är bättre att låta barnen, som seden vanligen är i Afrika, göra
sina saker själva och känna skaparglädje. Då behövs annat,
inhemskt material.

Behovet av fler och bättre utbildade förskollärare är erkänt.
Men man ser det inte som någon nackdel, att man nu får ta de
äldre barnen till hjälp för att klara de yngre. Detta är ett
system, som tar upp zambisk tradition med att äldre barn får ta
ansvar för yngre. Största problemet för närvarande, ett pro
blem som är vida större än kostnader och utgifter, är att hitta
lokaler för förskoleverksamheten. Det räcker inte med att för
äldrarna ställer upp som fri arbetskraft. Det behövs också nya
möjligheter att få pengar.

Den vanliga skolan har varit avgiftsfri i Zambia ända sedan
självständigheten. Det är meningen att alla barn skall få gå i
skola och varje år i september samlas folk i långa köer utanför
lågstadierna i hela landet för att försöka få en plats i årskurs ett
för sina barn. Målet är att alla barn, som kan kvalificera sig,
skall få börja, men många får ändå gå hem igen p g a brist på
plats. Det här är vanligare i tätorterna än på landet.

Barn, som fått plats i skolan kan inte komma dit utan skol
uniform. Detta är ett stort problem för de föräldrar som inte har
råd. Många barn måste själva försöka arbeta ihop de pengar
som skoluniformen kostar.

I lågstadieundervisningen använder man engelska som un
dervisningsspråk. Men sex av de 72 olika språk, som talas i
Zambia, finns också med på schemat som särskilda ämnen.

Skolan i Zambia, i alla fall grundskolan, försöker lägga tyngd
punkten i undervisningen på att förbereda barnen till att bli
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Skolan är eftertraktad. Varje september vid skolstarten ringlar köer utanftr skolhusen av
barn som vill ha en plats. Vanligt är att det är 45 barn i varje klass (foto: Berit Härd)

produktiva samhällsmedborgare. Den vill fostra barnen till
självständiga individer, som fårmår att klara sig själva. Därfår
fårsöker man väcka intresse får yrkeslivet och man lär ut även
praktiska saker. Slöjd av olika sorter finns alltid med på sche
mat liksom samhällskunskap och naturligtvis matematik. I
Zambia har man också infårt kunskap om miljön som ett
särskilt ämne.

Klasserna är stora - 45 barn i varje klass, både pojkar och
flickor. Men när man når slutet av grundskoletiden i årskurs
sju, är det vanligen inte mer än 35 barn kvar. De andra klass
kamraterna har slutat en efter en.

Även skolbarnens vardag är nämligen full av olika plikter
och de har dessutom kanske en halv mils väg att gå till skolan.
Därfår kan det vara ganska jobbigt att vara skolbarn. En flicka
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Det är jobbigt att vara skoljlicka i Zambia. Vid sidan av skolarbetet måste hon
nämligen hjälpa till hemma med att laga mat och städa och passa småsyskon. Därftr
hinner hon sällan göra läxor (foto: Berit Härd)

måste ofta gå upp extra tidigt på morgonen och hämta vatten,
laga mat och städa innan hon går till skolan. Pojkar släpper
kanske ut boskapen på bete på morgonen och far dessutom gå
långa vägar med dem på eftermiddagen för att ge dem vatten.

Därför hinner barnen sällan göra några läxor. Bara de barn
som kommer från stadsfamiljer med höga inkomster har tid
att ägna sig riktigt åt skolan och läsa sina läxor. Trots att
skolundervisningen är attraktiv och man förstår vikten av den
finns alltså många barn som inte kan fullfölja den, därför att
föräldrarna har så stora krav på dem.

Framför allt ställs kraven på flickorna att de skall vara hem
ma och hjälpa till i köket. För dem är hela tiden konflikten
mellan skola och arbete hemma som störst. Flickorna blir inte
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heller uppmuntrade att fullfölja sin skolutbildning så som man
ofta gör med pojkarna. I zambiska hem anser man ännu att
skolutbildningen är mindre viktig för flickorna, eftersom de i
alla fall så småningom skall hamna i hem och hushåll. Därför
är det oftast flickorna som ger upp och slutar skolan i förtid.

U ngefär en femtedel av dem som börjar skolan fortsätter
utbildningen på gymnasienivå. Av de pojkar som slutar under
eller efter grundskolan antas många söka sig till koppargruvor
na eller till andra jobb i städerna. Flickorna förmodas bli gifta.
Med enbart grundskola eller en avbruten grundskola finns just
inga alternativ. Skolan förbereder, trots slöjd och samhällskun
skap, sina ungdomar dåligt för det verkliga livet i Zambia.
Ännu är skolorna alltför lika de europeiska och ger i första hand
en utbildning som passar för byråkrater och andra manschett
arbeten.

En del av pojkarna, som slutar skolan i förtid, lyckas försörja
sig genom att sälja tidningar, bära påsar och väskor för dem
som handlar i affärerna, tvätta bilar eller gå runt i husen och
sälja grönsaker. Många jobbar också som "dagga boys" dvs
som hantlangare åt murare. I det jobbet tjänar de drygt två
kronor om dagen - oavsett hur mycket de arbetar. Men de har
också chansen att själva så småningom bli murare.

Pengarna man tjänar används ibland för att betala kvälls
skolor i ett nytt försök att klara sig fram till gymnasiet. Flickor
kan ibland göra på samma sätt genom att m jobb inom sömnad
eller grönsakshandel.

Barntidning betyder mycket
Den ungdomsverksamhet som finns i Zambia har för det mesta
anknytning till jordbruk. Föreningar kallade De ungas
bondeföreningar har medlemmar både bland skolbarn och
bland dem som lämnat skolan. De försöker väcka ungdomens
intresse för jordbruk och de möjligheter som jordbruket erbju
der. Bakgrunden är bland annat att det behövs en ny syn på
jordbruket i Zambia, att det inte är något tråkigt och att det går
att göra pengar på det.

I De ungas bondeföreningar finns både pojkar och flickor. De
mr en bit jord att odla på och de lär sig att sköta den men mr
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This month ORBIT brings you o special feature on 7. Yl'
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också lära sig de moderna jordbruksmetoderna och den teknik
de kräver. Ofta ligger fåreningens jordbruk ganska nära en
skola, får att ungdomarna skall kunna arbeta där i anslutning
till skoldagen.

Men det finns också ungdomsverksamhet, som är direkt
knuten till skolan. Ofta har skolorna nämligen egna trädgårds
odlingar och dem får eleverna sköta under uppsikt av lärare. På
så vis lär de sig att odla t ex grönsaker. De här skolträdgårdar
na måste skötas även under ferietid och de elever, som inte har
så lång väg till skolan får ta på sig den uppgiften.

Zambia har en egen barntidning, inte så olik den svenska
Kamratposten. Den startades 1971 och har blivit mycket po
pulär. Den tar upp ämnen, som intresserar zambiska barn och
ungdomar och den tar emot bidrag från dem, både poesi och
prosa. Tidningen som heter Orbit erbjuder både underhåll
ningsläsning samtidigt som den har artiklar med vetenskapliga
ämnen skrivna på ett populärt sätt får barn. I ett land, där både
egna böcker och barnböcker är något mycket sällsynt, spelar en
sådan här tidning stor roll. Den säljs både i grundskola och
gymnasium och når barn både på landet och i staden. Uppla
gan är 25000 i månaden och den är därmed den största tid
skriften i Zambia.

Ofta är det barnen själva som säljer Orbit, och de skaffar sig
genom detta några ören i extra fickpengar.

U te på landsbygden bildar barnen Orbit-klubbar, där varje
nummer av Orbit får cirkulera mellan medlemmarna. På så vis
kan många barn la. läsa den utan att behöva köpa ett eget
nummer. Orbit-klubbarna brukar också ha andra saker på sitt
program som t ex att samlas och lyssna på utbildningsprogram
i radio. Orbit har ett stort inflytande på zambisk ungdom och
lärare tycker att den är en god hjälp får undervisningen. Många
saker har zambiska barn lärt sig uteslutande med hjälp av
Orbit, som använder sig mycket av tecknade bilder får att
beskriva olika saker. Genom Orbits fårsorg var det t ex 2 500
barn som både observerade och skrev om månfårmörkelsen
1971. Utan Orbit hade kanske bara någon handfull barn sett
och fårstått den. Tusentals brev kommer till Orbits redaktion
med frågor, som de ber att la. besvarade i Orbit.

U ngdomens dag är ett annat fårsök att samla ungdomar.
Den inriktar sig på politisk information och samhällsinforma-
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tion. Ungdomens dag firas mycket högtidligt med idrott, dans
och sång. President Kaunda brukar också hålla ett tal till
ungdomarna, där han betonar deras betydelse för nationens
framtid och hur viktigt det är att de deltar i landets utveckling.

Resultaten av Ungdomens dag brukar bli att en hel del olika
arbeten startas, t ex vägförbättring, renhållning, som ungdo
marna gör på sin fritid.

Dödande infektioner
I Zambia, som i så många andra u-länder, är undernäring
direkt och indirekt orsaken till att så många barn dör före fem
års ålder. Statistiken från universitetskliniken i Lusaka augusti
1978 visar att diarn~er och undernäring är dödsorsak i mer än
en femtedel av alla fall. På andra plats kom mässling, som
svarar för nästan lika många av dödsfallen, en knapp femtedel.
Därefter kommer lunginflammation och malaria, som båda är
mycket vanliga dödsorsaker. De här siffrorna gäller i första
hand stadsbefolkningen. Lunginflammation är troligen en
mycket vanligare dödsorsak på landsbygden, särskilt under
regntiden. Sjukdomarna är en följd av näringsproblem, men
också av bristerna i hygien i de tättbebyggda stadsområdena.

I Zambia anser man det helt klarlagt att vissa sjukdomar
lättare angriper barnen om de är undernärda. Ett barn som
kanske redan har marasmus dör lätt av t ex malaria. Samtidigt
som undernäringen leder till att barnen lättare angrips av olika
infektioner bidrar infektionerna också till att barnen blir un
dernärda. Så lever barnen i en ond cirkel. Många klarar sig och
kommer ur den någorlunda friska, andra får både fysiska och
psykiska men.

Barns hälsa är mycket beroende inte bara av familjens eko
nomi och tillgången på mat, utan också av bostaden, de sanitä
ra förhållandena, vilken religion man har i familjen och också
vem som fattar besluten i familjen.

Föräldrar går inte alltid så gärna till doktorn med sina barn,
när de är sjuka, visar en zambisk undersökning. Många tror
nämligen att sjukdomen hos barnen är orsakad av trolldom
eller av att de själva, föräldrarna, inte förmått uppfylla vissa
krav. Sjukdomen beror i så fall på dem och därför vill man inte
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Småbarnen är största riskgruppen. Där}Or finns särskilda hälsocentraler för dem och
deras mödrar, s k "under-five-clinics". Vid varje besök vägs och mäts barnen (foto:
Catherine Mwanamwambwa)

erkänna den. Så här tror man inte bara i familjer som bekänner
sig till olika traditionella religioner utan också bland t ex krist
na zambier. Av 21 barn, som togs om hand för vård vid ett
sjukhus i Zambia under en månad 1977, svårt sjuka i malaria,
lunginflammation, undernäringssjukdomarna marasmus .och
kwashiorkor ansåg 19 av barnens föräldrar att sjukdomen var
orsakad av trolldom.

Innan man går till en doktor eller en hälsostation med ett
sjukt barn brukar man alltid först pröva de traditionella sätten
att bekämpa sjukdomen, t ex genom ceremonier där släktingar
möts och bekänner onda tankar om varandra och dold fiend
skap. Tillsammans ber man för att få freden i familjen åter
ställd och för att barnet skall bli friskt.

I städerna spelar den här tron mindre roll än på landsbyg-
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den. Här går man vanligen först till doktorn. Bara om han inte
lyckas bota barnet, tyr man sig till det traditionella sättet. Men
i hela Zambia har det här sättet att se på barns sjukdom fört
med sig att man sällan ser de egentliga orsakerna till sjukdo
men, som finns i barnets omgivning - bostad, mat, renlighet.

Dessutom lägger man ofta inte märke till att ett barn är sjukt,
förrän det är mycket sjukt. Att ett barn hostar, brukar inte
uppmärksammas förrän det hostar så mycket att det kräks. En
hälsoundersökning i ett distrikt i Zambia visade t ex att när
man frågade mödrarna om deras barn hostat de senaste 35
dagarna, så blev det alltid ett nekande svar. Frågade man
däremot om barnen hostat och kräkts blev svaren ja. Mödrarna
ansåg inte att barnen varit sjuka och hostat, om de inte också
kräkts.

Nu hör det till bilden, att i det kyliga och blåsiga klimatet
som råder i huvudstaden Lusaka under torrperioden, så hostar
nästan alla barn. Att ge alla behandling för det är naturligt
vis omöjligt. Nästan alla barn går barfota i alla väder och
många av husen är dåliga och otäta och släpper igenom både
kyla och vindar. Under sådana omständigheter är förkylningar
hos barn något nästan hopplöst att kämpa mot.

Det finns flera zambiska undersökningar, som visar på sam
bandet mellan barnets hälsa och den socialgrupp det tillhör,
den bostad man har och hur moderns hälsa var under gravidi
teten. I en undersökning fann man också, att barnen från
slummen i Lusaka genomgående var mindre till växten än de
andra barnen, som levde i lite bättre omgivning i staden eller
utanför den. Man fann också att barnen i slumstäderna växte
alldeles normalt de första sex månaderna. Först därefter stan
nade de upp och började sacka efter.

U ndernäring bland barn förekommer dock även i medel
klassfamiljer. Även här är det många, som inte har klart för sig
sambandet mellan t ex sjukdom och undernäring.

Det finns över femhundra läkare i Zambia och man räknar
med att det numera går ca 8 500 invånare per läkare. Det finns
76 sjukhus och ungefär tusentalet utbildade sjuksköterskor. Det
går drygt 19 000 zambiska invånare på varje tillgänglig sjuk
husbädd.

Genom att småkliniker med i alla fall de'n mest elementära
sjukvården har lagts ut på landsbygden räknar man med att
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åtminstone tre fjärdedelar av befolkningen nu bor inom ett
avstånd av 15 kilometer från en klinik eller mindre.

Spädbarnsdödligheten i Zambia beräknas ligga på 129 per
tusen födslar. Men det är svårt att mäta både dödlighet och
sjuklighet eftersom det inte finns någon heltäckande registre
ring av vare sig födslar eller dödsfall. Enligt vissa uppgifter
skulle siffran för spädbarnsdödligheten vara 141 per tusen.

Kampen för mat
Eftersom småbarnen är den största riskgruppen har Zambia
inrättat särskilda hälsocentraler för dem och deras mödrar, s k
"Under-five-clinics". Tanken med de här småbarnsklinikerna
är bl a att mödrarna skall slippa trängseln och köerna, som
finns vid de vanliga vuxenklinikerna, men också att de här kan
tas om hand av personal med viss specialistutbildning.

Vid småbarnsklinikerna ges också förebyggande hälsovård
som vaccinationer mot smittkoppor, gulsot, kikhosta, polio,
tuberkulos och mässling. Vid varje besök vägs och mäts bar
nen. Varje barn har ett hälsokort, där man ritar in viktkurvan,
som sedan lätt kan jämföras med normalkurvan.

Mödrarna ges vid besöken utbildning i elementär hälsovård,
hygien och näringslära. De ffir lära sig vad olika sjukdomar kan
ffi för följder hos barnet. Många mödrar slutar amma sina barn
om de ffir diarre. De tror att bröstmjölken inte är bra för barnet
och förstår inte att diarren beror på en infektion. Följden blir
att barn dör av uttorkning. Uttorkningen går ofta snabbt vid
diarre och barnet hinner aldrig ffi någon behandling.

Småbarnsklinikerna har börjat bli populära bland mödrarna
och behovet av nya har ökat. Man räknar med att över hälften
av alla zambiska mödrar nu nås av dem. Klinikerna har inte
bara varit ett effektivt sätt att nå ut med vaccinationsprogram
och hälsovård utan har också rent allmänt stärkt befolkningens
förtroende för sjukvården.

På många håll i Zambia finns nu också särskilda närings
centraler, som arbetar med att lära ut matlagning och närings
lära och som också säljer viktiga och näringsriktiga födoämnen
billigt. De drivs ofta med frivilliga krafter av olika hjälporgani
sationer.
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Mödrarna kommer hit för att handla mat och mr då samti
digt lära sig hur gröten, som man vanligen kokar och ger både
barn och vuxna blir så mycket nyttigare, om man blandar ett
ägg i den eller äter den med torkad småfisk, kapenta, som är en
inhemsk, traditionell sorts mat. På det här viset har man kun
nat nå många barn med bättre mat. Men ännu är de här
näringscentralerna för m för att de skall ha mtt någon egentlig
betydelse. Man överväger nu att göra några av dem "mobila"
dvs låta dem resa runt i landet istället för att vänta på att folk
skall komma dit.

I anslutning till sådana här näringscentraler finns på ett par
ställen små byar för rehabilitering av undernärda barn. Där mr
mödrarna bo några veckor med sina barn, som under vistelsen
där mr "äta upp sig". De mr rikligt med näringsrik mat och
modern mr själv laga den. Man hoppas att hon sedan skall
fortsätta att ge barnet riktig mat när hon kommer tillbaka hem.
Men så säkert är det inte, i alla fall att döma av följande samtal
mellan en mamma och en av lärarna i byn:

- V ad har du lärt dig här i byn?
- Hur man lagar mat som är bättre för barnen. Vi kokar ris

med sås, bönor, gröt och vi har lärt oss hur man använder ägg.
- Kan du koka det här, när du kommer hem?
- Jag vet inte. Jag måste fråga min man först.
Ofta är det som mödrarna lärt sig i byn inte till någon nytta,

för när de kommer hem har de kanske inte tillräckligt med
pengar för att köpa de nödvändiga ingredienserna till maten.
Mannens inkomst kanske inte räcker. Eller också anser han att
pengarna inte skall användas just till detta. Det gör att i många
fall kommer barnen tillbaka igen efter en tid och är på nytt lika
undernärda, som de var när de kom första gången. Vad som
skulle behövas är en möjlighet för mödrarna att själva på något
sätt skaffa inkomster, som de kan använda till mat.

En stor del av landsbygdens befolkning lever helt på sitt
självhushållsjordbruk. Det är kvinnor, som sköter jordbruket
med hjälp av barnen. Kvinnan är alltså helt ansvarig för famil
jens tillgång på mat.

I det traditionella sättet att odla mr man bara en skörd om
året. Man sår när regnperioden börjar och skördar, när den är
slut. Majs och andra grödor, som jordnötter och sötpotatis
torkas efter skörd och lagras. Det skall räcka ända till nästa
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skörd. Men ofta är lagren får små och räcker inte, särskilt om
nästa års regn kommer lite får sent. Då har familjen inga
reserver och det blir en period med mycket lite mat, på gränsen
till svält. Hungerperioderna är inte ovanliga i familjen på
landsbygden och de leder till undernäring, framfår allt då
bland barnen.

Matlagren skulle kunna räcka bättre om inte svinnet var så
stort i samband med de traditionella sätten att tillreda maten.
Majs, sorghum och kassava mals till mjöl med ~älp aven
primitiv stenrnortel. Både medan man mal och lagar går en hel
del fårlorat. När man kommer så långt som till färdig gröt, så är
en femtedel av den ursprungliga mängden mjöl redan borta.

Men största delen av maten går ändå till spillo under lag
ringen. Insekter, fåglar, råttor och jordekorrar äter av lagren,
fårvaringsutrymmena är dåliga. Kommer ett sent, oväntat regn
medfår det att en stor del av lagret ruttnar bort. Man räknar
med att inte ens en tredjedel av den ursprungliga skörden
kommer familjen till godo i form av riktig mat. Det händer
också att fadern i familjen säljer en del av skörden får att få in
pengar och då säljer han vanligen den bästa delen. Bara om
modern har en privat trädgård vid sidan av familjens jordbruk
kan hOI} också sälja och få in lite pengar att köpa mat får under
de magra perioderna.

Den mat man av tradition äter i Zambia är en välbalanserad
kost, som innehåller både kött, fisk och grönsaker vid sidan av
gröten. Problemet är att så få har råd att skaffa sig tillräckligt
med mat. Till det kommer också traditionen att vuxna skall äta
mer än barn. Även när det finns gott om mat, blir det därfår får
lite till barnen.

Men barnen i självhushållsfamiljerna lever i alla fall bättre
än barnen i familjer som odlar avsalugrödor som t ex tobak och
ris. Här får både kvinnan och barnen arbeta ännu hårdare,
men utan att det ger dem mer att äta. Jordbruksmetoderna är
de samma, ålderdomliga, men kvinnan får lägga mer tid på
bruket av mannens avsalugrödor samtidigt som hon måste odla
sin egen trädgård, precis som självhushållsmamman, fast på
kortare tid. Kvinnan får en ytterst liten andel av mannens
inkomster på avsalugrödan.

Ett allvarligt problem som hänger ihop med övergången från
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självhushåll till avsaluodling är att mannen i så hög grad
utnyttjar kvinnan som arbetskraft. Mannen arbetar enbart på
sin odling, medan kvinnan arbetar både där och på sin egen
samtidigt som hon sköter hushållet. Sex timmar på mannens
åker och två på sin egen är en vanlig uppdelning. I skördetid
ökar hennes insatser på mannens fålt. Penningekonomins in
trång och splittringen mellan självhushåll och penningekonomi
har ökat arbetsbördan får kvinnor. De som mest får sitta emel
lan är dock barnen.

En pojke kan få en egen åker att odla på redan när han är
tolv år. En flicka får aldrig någon egen jord, inte ens i de
matrilineära samhällena. De får hjälpa sina mammor och deras
arbete går alltså också ut på att stötta mannens fåretag. När
man kommer så långt som till skörden är det mannen som är
den rörliga i familjen, eftersom han inte passar barn. Han åker
in till städerna och säljer skörden på marknaden. Pengarna
använder han får att köpa gödningsmedel får åkern men också
till en del västerländska "prylar" som t ex en radio, kläder, eller
matkonserver. Konserver är något som äts uteslutande av män
i Zambia. En del män köper kläder också till familjen, men får
det mesta får de andra familjemedlemmarna inte ut någonting
av mannens penninginkomster. Enda sättet att öka sina pen
ninginkomster är att i ännu högre grad använda barnen som
arbetskraft. Många barn arbetar hårt på fålten efter skolans
slut istället får att göra läxor.

Den jordlott som unga pojkar får har oftast ingen betydelse
får dem, eftersom de fårutsätts arbeta så mycket på sin fars
åker, att de aldrig hinner odla upp sin egen.

Det är bäst får barnen, när avsalugrödan består av något
som går att äta. Där man odlar t ex jordnötter kan modern gå
ut på fålten och ta av dem får att använda till mat. Men odlar
man kaffe eller socker finns inte den möjligheten och barnen
från sådana familjer är också oftare undernärda. Samtidigt är
både malaria och bilharzia vanligare i de här områdena. Det
sprids med hjälp av allt stillastående vatten, som finns i bevatt
ningsanläggningarna.

Barnadödligheten och undernäringen har ökat p g a avsalu
produktionen. Förr var matbristen knuten till vissa perioder.
Odlingen av avsalugrödor har dragit ut de perioderna till att
gälla hela året. Familjerna lider ofta av konstant brist på mat.
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Barn på landsbygden är ofta friskare än barn i städerna. Och barn från självhushåll
som här -lever ofta bättre än barn ifamiljer som odlar avsalugrödor (foto: Berit Härd)

Marknadsfåringen spelar också stor roll får barnen. Den
marknadsfåring som sker i liten skala, på den lokala markna
den, sköts ofta av kvinnor. Man har funnit att kvinnorna ofta
säljer från sitt självhushållsbruk får att ffi kontanter och de tar
ofta sina finaste grödor till marknaden och behåller det andra
till sig och familjen. Det fårekommer också att kvinnorna säljer
så mycket från sitt självhushåll, att det som blir kvar inte alls
räcker att leva av. Om inkomsterna av avsalugrödorna använ
des på ett annat sätt skulle detta inte behöva hända.

Men det finns också kvinnor som lyckas med att sälja sina
grödor, oftast grönsaker, på de stora marknaderna inne i stä
derna. De kan ibland tjäna ganska mycket pengar och ge sin
familj en god ekonomi.

Männen säljer mer kommersiellt, på den nationella markna-
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den. Genom statens försorg köps jordbruksprodukter upp från
lantbrukarna på vissa platser i landet. Priserna är reglerade och
kvaliteten på produkten kontrolleras. Men bara de jordbruka
re, som har tillräckligt med arbetskraft hemma, hustru och
många barn, har råd och möjlighet att vara borta flera dagar i
följd för att sälja sin vara på de här platserna. Ibland ordnar
därför flera män en gemensam transport.

Den farliga staden
Den zambiska befolkningens koncentration till och kring stä
derna härrör från kolonialtiden, när Zambia blev en del av det
kapitalistiska ekonomiska systemet. Kolonialt kapital tvingade
zambiska män att lämna byarna i landsorten för att i stora
mängder komma in till gruvorna, industrierna och de kommer
siella jordbruken, som då byggdes upp.

I början var det bara männen, som kom för att arbeta, men
de fick inte ta med sig sina familjer och bosätta sig i städerna.
Så småningom uppstod ett behov av mer stabil arbetskraft och
då började, gruvbolagen att bygga bostäder åt arbetarna i det
s k "kopparbältet". Här fanns också tillgång till skolor för
barnen och annan social service. Detta, i kombination med att
utvecklingen av landsbygden avstannade, och att man fick en
något felaktig bild av livet i städerna, förklarar den enorma
inflyttningen till tätorterna. l 000 invånare per hektar är numer
vanligt i de stora nybyggarområdena i städerna.

Numera äger zambiska staten 51 procent av koppargruvorna
och alla industrier. Men de varierande världsmarknadspriserna
på koppar har orsakat många svåra problem i Zambia.

Landsbygden är betydligt hälsosammare för barnen än vad
städerna är. Eftersom landsbygden är glest befolkad uppstår
inte samma sanitära problem där. Vattnet finns t ex vanligen
ganska långt från bostaden och kommer inte i beröring med
avfall därifrån. Visserligen är vattnet även på landsbygden
oftast infekterat av olika sorters parasiter, men inte alls i sam
ma höga grad som i städernas slumområden, där belastningen
på miljön är mycket hård. Ett av de största problemen med
vattnet ute på landsbygden - frånsett att det ofta är långt att gå
för att komma till det - är att både människor och djur samsas
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om samma vattenhål eller damm. Djuren förorenar i hög grad
vattnet. Det skulle behövas borrade brunnar och vattenled
ningar. Men detta kostar pengar.

I Zambia är man noga med den personliga hygienen, men
inte så noga med att hålla rent i omgivningen. Vuxna använder
numera ofta latriner, men inte barnen. Ute på landsbygden i de
glest befolkade byarna betyder det inte så mycket. Det är
främst inne i de tättbefolkade stadsområdena, som det blir ett
allvarligt problem.

Lusaka far sitt vatten från borrhål, från vilka vattnet samlas
i en stor öppen vattenreservoar. Vattnet är rent och fint, när
det kommer från borrhålen, men blir förorenat dels i reser
voaren, dels på sin väg genom de gamla och delvis sönderrosta
de vattenledningarna. Allt det vatten, som kommer ur kranar-

. na i Lusaka är alltså redan förorenat till en viss grad. De flesta
människor i Lusaka har inget eget vatten i huset utan måste
hämta det från kranar för allmänheten. Sedan förvarar de
vattnet i stora kärl hemma. Här sker en ny förorening. Kärlen
är inte täckta utan damm och flugor kommer ner i dem.

I städernas stora ytterområden, i slummen måste man ibland
hämta sitt vatten ur dammar, vilka blir oerhört förorenade
genom att det alltid finns latriner och öppna avlopp runt om
kring.

Berggrunden under Lusaka är sådan, att vattnet inte går
särskilt djupt. Under regntiden blir det lätt översvämningar
och grundvattnet hinner heller aldrig bli riktigt renat. Speciellt
under regnperioden är därför parasitinfektioner mycket vanliga
bland befolkningen.

Mat som äts i Zambia är vanligen kokt och därmed ofarlig.
Dessutom är den ren från sådana gifter som maten i t ex
Europa är behandlad med och har alltså på så vis en högre
kvalitet än maten där sett från hälsosynpunkt. Kallt vatten
direkt från kranarna dricks dock ofta till maten, särskilt mitt på
dagen.

Den personliga renlighet, som man hyllar i Zambia, sträcker
sig på sin höjd fram till tomtgränsen. Man sopar rent runt
omkring husen, men inte ett steg längre. Skräp och avfall kastas
bara ut - ut i gatan, eller på skräphögarna, som finns överallt
och drar till sig massor av insekter, höns och kringströvande
hundar.

7l



Barfotabarn i städernas
slum är de som är mest ut
satta fOr smitta. De växer
långsammare och är oftare
sjuka än sina kamrater på
landsbygden (foto: Härd)

Barnen leker alltid på gatorna och blir nästan aldrig tillsagda
att tvätta sig, trots att det finns tillgång till vattenkranar på
nära håll. Det är i skräphögarna som barnen hittar sina leksa
ker: använda batterier, tändsticksaskar, mjölkkartonger, bur
kar, bitar av glas och porslin, som kan orsaka både gulsot och
andra infektioner.

Den bristande planeringen av bebyggelsen i de stora ytter
områdena i städerna tillsammans med den enorma folktätheten
i dem är grunden till de påtagliga hälsoriskerna, som finns i
dem. Ju tätare befolkat ett område är desto större är risken får
att bli sjuk, visar undersökningar som gjorts. Smittorisken är
t ex stor genom att många människor bor tätt tillsamman i
samma rum. Man använder samma fat när man äter, delar på
både kläder och sängkläder och andra saker som t ex kammar.
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Tyvärr görs inte särskilt mycket för att förbättra förhållan
dena i de här områdena. Den sophämtning, som finns i staden,
når aldrig hit. Miljöproblemen är på flera sätt lika allvarliga i
Afrika som i Europa. Men eftersom man ofta ser det som något
naturligt att de här smutsiga områdena existerar, försöker man
inte ens informera om farorna i miljön. Barnen får ingen under
visning om det i skolorna heller. Det behövs en helt annan
inställning från samhällets sida till hygien och miljöfrågor.

Problemet med avfallet är mycket stort. De små gårdarna,
som hör till bostäderna räcker inte till för att gräva ner allt
avfall på. Efter några år är varenda fläck på den lilla tomten
uppgrävd och fylld med avfall och igengrävd. Det finns inte
heller något mera ställe, där man kan gräva för latrinen. Man
tar därför använda någon gemensam kommunal latrin längre
bort och avfallet blir liggande i öppna högar ovanpå marken
eller slängs på de stora skräphögarna vid gatan.

Avloppsvatten från de kommunala vattenkranarna tillåts
också rinna fritt efter gatorna. Eftersom man ständigt håller på
och tvättar kläder vid dem blir det rikligt med vatten. Ibland
utnyttjas vattnet från kläderna till att vattna t ex grönsaksland
med, men ofta rinner det iväg och samlar sig i någon sänka i
marken. Mitt inne i tätbebyggelsen uppstår små områden, som
alltid är mer eller mindre under vatten. Från dem sprids både
malaria och andra sj ukdomar.

De, som är mest utsatta för alla de här hälsoriskerna som
omgivningen innebär, är givetvis barnen. Barn är nästan alltid
barfota. Barnen är också de som tillbringar mest tid på de
smutsiga gatorna och springer omkring överallt. Det är svårt
att hålla barnen rena under de här omständigheterna. Barnen
är också utlämnade åt de vuxna och deras ambitioner, när det
gäller hygien.

När barnen önskar själva
När barnen själva tar önska, önskar de sig mer skolor, mat till
alla, vägar att åka på, sjukvård. De önskar sig arbete och de
önskar sig en bättre värld, där allt är rättvist fördelat. Några
zambiska barn har skrivit ner sina önskningar för framtiden.
Här är några av dem.
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Min önskan omframtiden -fler skolor

J ag önskar att regeringen ville bygga fler skolor, fler högsta
dieskolor i Zambia, för det är så svårt att ta plats i dem. Och
när barn inte kommer in i skolan, så börjar de s~äla och dricka
alkohol. En del har också föräldrar som inte vill att deras barn
skall gå i skolan.

Det finns också föräldrar som inte ger sina barn tillräckligt
med mat. Det är därför det finns så mycket undernärda barn i
Zambia. Därför dör också många barn och många börjar att
stjäla mat från andra människors hus.

Ibland är föräldrarna så okunniga, att de inte förstår när
deras barn är sjuka. En del barn tar aldrig gå till en hälsocen
tral och därför är de ofta sjuka. Det måste finnas mer sjukhus
och kliniker för sj uka barn.

Det är så fattigt i Zambia, därför att folk tar inte tillräcklig
lön för att kunna försörja en familj. Det blir brist på mat. Inte
heller har de pengar att köpa skoluniformer för eller andra
kläder. Det gör att många barn knycker från andra.

J ag tycker att föräldrarna också kunde låta barnen bestäm
ma någon gång hemma. En del av barnens förslag kan vara
riktigt bra.

(Renny Simasiku, 12 år, Chisamba, Zambia)

Min önskan: attfå se Gudjag också

Världen är en stor blå marmorkula, fylld med vatten. Den är en
dyrbarhet för oss alla. Det är den bästa gåva Gud någonsin
givit oss. Den är full av både underbara och förfärliga saker och
allt blandat om vartannat. Men i vissa delar av jorden är det
blandat slarvigt och den har blivit alltför fylld av de dåliga och
hemska sakerna.

Jag önskar att världen vore bättre att leva i.
J ag önskar att världen skulle vara så, som den var en gång i

början. Då var allt vackert och fridfullt utan krig och utan
lidande. Våra förfäder var så goda människor. Trots att de inte
alls var civiliserade var de så goda, att till och med djuren
talade med dem. Djuren brydde sig inte heller om att jaga
människorna då eller skrämma dem, som de gör nu.
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J ag skulle önska att alla människor på jorden hade samma
färg, så att det inte behövde finnas avundsjuka eller hat mellan
människor med olika färg.

J ag önskar också att det inte skulle finnas några elaka männi
skor som tjuvar och galningar.

J ag önskar alla människor vore lika. J ag önskar världen vore
likadan överallt så att det blir rättvist mot alla. Inga människor
skulle behöva bo där det är kallt, inga skulle behöva bo där det
är får varmt. Vi skulle tycka om varandra allihop och ta hand
om varandra.

Men det jag önskar mig mest av allt är att vi skulle ffi se Gud
och att vi skulle kunna ffi tala med honom allihop - inte bara
prästerna som det är idag. Vi skulle alla tro bara på en Gud.
Om alla människor kunde vara sams och tillbe samma Gud, är
jag säker på världen skulle bli mycket bättre än den är idag.

(Penelope Ngoma, 13 år, Chingola, Zambia)

Så vill jag ha världen: En enda regering

Jag tänker ofta på alla fattiga i världen, på alla dem som inte
har pengar att gå i skola. J ag tänker på dem, som inte kan ffi ett
arbete, så att de kan tjäna pengar. J ag tänker också på de
fattiga bönderna, som inte kan skaffa mat åt sin familj, långt
mindre åt sig själva.

J ag tänker också på dem, som är rika, bor i fina hus och kan
äta så mycket mat de vill. De fårstår inte värdet av maten. Och
de kan inte fårstå hur alla de har det, som svälter i världen. J ag
önskar det inte fanns någon svält.

J ag tänker också på rasismen i Sydafrika, där de svarta
medborgarna räknas som lägre stående och blir orättvist be
handlade. Medan de svarta måste gå till fots långa vägar, åker
de vita runt i lyxiga bilar. Medan de svarta bor i enkla hyddor,
lever de vita i bekväma villor - de bor i palats och de svarta
sliter får dem. Jag önskar att det inte fanns någon sådan dis
kriminering i världen.

Jag önskar all svält, alla orättvisor tog slut. Men får att de
skall göra det, tror jag att hela världen måste bli en enda nation
med en enda regering. Den kunde bestå av ledarna i de länder
som nu finns.
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Om det bara fanns en enda stor arme och om man hade
demokrati över hela världen, så skulle alla bli lyckliga. För då
skulle det ju inte bli några krig. Vi skulle inte behöva ha någon
fattigdom eller diskriminering.

Vi skulle Ia. en värld där alla var jämlika. Vilken underbar
värld det skulle bli!

Oayakrishnan Nair, 13 år, Chingola, Zambia)

Min önskan ftr framtiden - att vara snäll

Min önskan om framtiden är, att jag skall Ia. ta en examen, Ia. gå
till universitetet och att jag skall Ia. ett arbete. Och det arbete
jag skulle vilja ha är sjuksköterska.

Jag vill så gärna hjälpa sjuka människor, ta hand om männi
skor, som lider av olika sjukdomar. Jag skall vara snäll mot
dem och ge dem olika mediciner. J ag skall vara mycket snäll
mot alla dem, som kommer till sjukhuset och söker hjälp, trösta
dem och säga till dem att inte vara oroliga.

J ag tänker också be dem vara snälla mot andra, som ligger
på sjukhuset, så att alla tycker om varandra. Jag skall tala om
får dem att det inte är bra, att några är ledsna och några är
glada. Vi skall vara glada allesamman, tycka om varandra
precis som Jesus tyckte om sina lärjungar.

J ag vill vara snäll mot alla människor jag möter i min framtid
och visa dem respekt. Om man själv är respektfull mot männi
skor, så blir man också behandlad väl av dem. Det är bra att
vara ärlig mot alla.

J ag tror, att jag blir en god hustru också. J ag skall vara
respektfull och lydig mot min man och göra allt han önskar.
Vad han än ber mig om, så skall jag lyda. J ag skall passa upp
hans familj och släktingar och vår familj och så många andra
jag hinner. Och alla mina bröder, systrar, mammor, pappor,
farfar och farmor och morfar och mormor skall jag visa vörd
nad. Det är vad jag önskar mig av min framtid.

(Medrine Mwambo, 12 år, Kabwe, Zambia)
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Marianne Enge

Kenyas barn 
Barn i brytningstid

Barn i Kenya föds till olika sorters liv.
Stad eller land, rika föräldrar eller fattiga ...
Skillnaden är stor och klyftan vidgas ständigt
mellan dem som har och de som inte har.
Klyftan finns också inom barnen.
De slits mellan den äldre generationens traditionella
värderingar
och den moderna tidens påverkan och krav på anpassning
till ett nytt samhälle.
Föräldrar och skola har lärt dem att lyda
men en ny tid ställer nya krav
på att ifrågasätta och planera för framtiden.

Det vimlar av barn i Kenya. Folkmängden är nu cirka 16
miljoner, och hälften är barn under femton år. Med Kenyas
mycket snabba befolkningstillväxt kommer landet år 2000 att
ha dubbelt så många barn som idag. Många oroar sig inför
framtiden. Hur ska Kenya kunna ta hand om sina ständigt
växande barnkullar?

Man brukar säga att en del av Kenyas explosionsartade
folkökning beror på att hälsovården förbättrats. Men största
delen av sjukvårdsresurserna har hittills koncentrerats till Nai
robi och har knappast påverkat hälsoti11ståndet för människor
på landet. Fortfarande är siffrorna för mödra- och barnadöd
lighet höga, vilka tyder på att hälsovården inte fungerar till
fredsställande. År 1979 - barnets år - föds en halv miljon barn i
Kenya. Av dem dör 60 000 under sitt första levnadsår. Ytterli
gare 60 000 kommer att dö innan de fyllt fem. En tredjedel av
de som överlever växer upp påverkade av undernäring, som gör
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Nyckeldata for Kenya (1975) Spädbarnsdödlighet (1976) 120%0

Befolkningstäthet 25/km2 Förväntad livslängd

Sysselsatta/Produktion (1973) för födda 1970 49,1 år

.1 % % av BNP för födda 1975 50,0 år

Jordbruk 89 31 Barn i arbete (andel av

Industri 2 22 total befolkningen) 29,5 %0

Befolkning totalt 13,350 milj Inskrivna i primärskolan

barn G-4 år 2,600 milj - flickor 101%

barn 5-9 år 1,977 milj - barn totalt 109 %

barn 10-14 år 1,629 milj Andel läs- och skrivkunniga (1976)
totalt barn 0-14 år 6,206 milj av de vuxna 50%
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I Kenya möter man också
många pigga och väfjödda
barn, både i staden och på
landet (foto: Marianne
Enge)

dem matta och passiva och bidrar till att många dukar under
för barnsjukdomar som mässling och kikhosta.

Men - man möter många pigga, glada välfödda ungar både i
stan och på landet. De flesta barnen i Kenya far tillräckligt med
mat och nästan alla går i alla fall något eller några år i skolan.
Om landet också kan bygga ut sitt hälsovårdssystem på lands
bygden som planerat kommer det att ha en mycket stor bety
delse för barnens liv och hälsa.

Idag är den vida klyftan mellan dem som kommer i åtnju
tande av civilisationens välsignelser och alla andra det stora
problemet i landet. Många barn far aldrig en chans i livet och
de stora skillnaderna mellan olika barns livsförhållanden i Ke
nya känns mycket orättvis.
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Ett barn föds
De flesta barnen i Kenya föds i hemmet och mamman far hjälp
aven traditionell barnmorska. För att minska riskerna vid
förlossningen försöker man ge dessa barnmorskor en viss sjuk
vårdsutbildning och större förståelse för modern hygien. I Nai
robi sker de flesta förlossningar på sjukhus.

En kenyansk kvinnas liv är en kretsgång av graviditet, bar
nafödande, amning och ny graviditet. De flesta kvinnor i landet
föder sex till åtta barn. När graviditeterna kommer tätt, som de
gör i Kenya, hinner inte mamman återhämta sina krafter mel
lan barnen och varje barn tar av hennes reserver. Många
kvinnor är undernärda och har blodbrist och kan inte ge sina
barn den goda start i livet, som är så viktig i ett samhälle där
resurserna är begränsade. Genom att mamman är i dålig kon
dition, föds många barn för tidigt eller med för låg födelsevikt,
vilket gör att de är extra ömtåliga.

Snabb utveckling
De första åren av sitt liv utvecklas afrikanska barn snabbare än
europeiska. Mamma eller storasyster bär barnet på ryggen
både när de sysslar med hushållsgöromål och arbetar med
hackan på "shamban" (åkern). Babyn tar sig en lur när han
blir sömnig, far mat när han blir hungrig, är med när något
händer och har det samtidigt tryggt och skönt med en varm
kropp nära intill sin egen. Kärlek och ömhet slösas på babyn
och genom lek och uppmuntran tränas han att sitta, stå och gå
så tidigt som möjligt.

Bilden förändras drastiskt när barnet är något år gammalt
och mamman far sin nästa baby. Barnet, som förut hade både
sin emotionella och fysiska trygghet i mammans ständiga när
het, släpps då ner på marken till en miljö som är såväl smutsig
som full av farliga ting. Dessutom avvänjs han tvärt från brös
tet, ibland genom att mamman smetar tobakssaft på bröstvår
tan så att den ska smaka bittert. Det händer också att modern
skickar bort barnet till någon släkting. När han kommer tillba
ka har hans gamla plats på mammas rygg blivit upptagen aven
ny baby. Det är inte så underligt om den som så plötsligt blivit
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Det kan vara tryggt ftr ett litet barn att ha stora syskon att ry sig till. Men ibland

blir ansvaret ftr dem ftr stort ftr de större och de glömmer bort sina småsyskon (foto:

Marianne Enge)

"stor" blir avundsjuk på den nya babyn, som har fått överta
alla hans tidigare förmåner.

Barnen måste tidigt lära sig ta vara på sig själva och ofta
även på andra. Fyraåriga flickor bär omkring yngre syskon på
höften eller fastspända på ryggen i en "kanga" (rektangulärt
tygstycke). Vid sju års ålder anses en flicka mogen nog att ha
det fulla ansvaret för ett litet barn hela dagen medan mamman
arbetar med jordbruket.

Barn i Kenya är lydiga. Lydnad och respekt för de vuxna
inpräntas i barnen redan när de är mycket små och om barnen
uppför sig illa anser föräldrarna det självklart att de ska ha aga.
D ppfostran är auktoritär både i hemmen och skolorna och få
föräldrar och lärare bryr sig om att försöka förklara för barnen
varför en del saker är tillåtna och inte andra. Barnen ska bara
lyda när vuxna säger åt dem. Därför är barnen rädda för sina
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föräldrar och för stryk och blir mycket tysta och tillbakadragna
i vuxet sällskap. Många barn blir hämmade och ängsliga av
den här sortens uppfostran och angelägna om att vara till lags.
Särskilt flickorna indoktrineras att de ska vara lydiga och un
derdåniga, inte bara mot sina föräldrar och andra vuxna, utan
även mot sina bröder. Som vuxen kvinna förväntas flickan
också lyda sin man.

Det är vanligt i Kenya att mannen ensam flyttar till staden
för att arbeta där och lämnar familjen kvar hemma i byn. I var
sjätte kenyansk familj är kvinnan ensam försörjare. För barnen,
och särskilt pojkarna, betyder pappans frånvaro i hemmet att
de inte ra.r någon vuxen man att identifiera sig med. De lär sig
inte vad som förväntas aven man. Mamman har kanske inte
heller samma respekt med sig som pappan och finner det svårt
att uppfostra sina barn till den lydnad som begärs i det kenyans
ka samhället.

Omskärelse och sexualupplysning
Föräldrar i Kenya är generade för att tala med sina barn om
sex. I det traditionella samhället behövde de heller aldrig
göra det - det var "farfars-generationens" uppgift. Den lärde
de unga hur de skulle förhålla sig till det motsatta könet och
upplyste dem om sexuallivets hemligheter. Det var en utbild
ning av de unga som skedde i anslutning till omskärelsecere
momn.

Omskärelse har förekommit i de flesta stammar i Kenya och
är fortfarande vanlig, även bland flickor. I många stammar
räknas ungdomarna inte som vuxna förrän de är omskurna och
kan alltså inte gifta sig. Omskärelsen är en avsevärt större och
smärtsammare procedur för flickor än för pojkar. Många flickor
blir sjuka genom infektioner efter operationen eller ra.r sam
manväxningar och ärrbildningar som senare försvårar deras
förlossningar. Det finns starka medicinska skäl som talar mot
omskärelse av flickor, men traditionen är så starkt förankrad i
en del stammar att det antagligen kommer att dröja länge
innan den försvinner.

Nu när många barn inte längre har någon kontakt med den
äldre generationen ra.r de unga inte heller någon sexualupplys-
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Skolor är något barnen längtar ifter. Skolorna är ofta primitiva självhjälpsbyggen.
Läromedel finns inte - dem gör man själv (foto: Berit Härd)

ning. Enstaka skolor och klasser kan ha sexualundervisning,
men eftersom lärarna är lika generade som föräldrarna, före
kommer det sällan ens i de högre klasserna eller i yrkesskolor
na. Men om en skolflicka blir gravid blir hon omedelbart
relegerad ..

Skoluniform obligatorisk
Förr var barnen i Kenya inte klädda i något annat än ett
halsband eller en amulett om halsen. De kunde också ha ett
skynke över axlarna eller virat om höfterna för att skydda sig
mot sol och kyla. När flickorna blev tonåringar fick de små
pärlkjolar eller pärlbroderade skinnsnibbar som de bar, en bak
och en fram, för att dölja könsdelarna. Eftersom barnen inte
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bar byxor blev särskilt flickorna strängt uppfostrade att alltid
sitta prydligt med benen ihop. Fortfarande finns det många
människor i landet, särskilt bland nomaderna, som är helt
traditionellt klädda och smyckade. Men de flesta kenyaner,
både barn och vuxna, har anpassat sig till det västerländska
sättet att klä sig.

Alla skolbarn måste ha uniform. Pojkarna har kortärmad
skjorta och kortbyxor och flickorna klänning eller västklänning
med blus under. Strumpor och skor samt tröja eller kofta ingår
också i uniformen. För många fattiga familjer är det en svår
ekonomisk belastning att hålla sina barn med skoluniform.

Lek och arbete
I det traditionella samhället har barnen sina bestämda sysslor
redan när de är små och eftersom arbetet är så könsuppdelat för
de vuxna är det naturligt att flickorna gör samma saker som sin
mamma och pojkarna som sin pappa. Kvinnorna i jordbruks
samhället arbetar både längre och hårdare än männen och
därför arbetar också flickorna mer än pojkarna. Föräldrarna
lägger också större vikt vid att flickorna är flitiga och utför sina
sysslor ordentligt; ingen man vill gifta sig med en lat flicka.
Pojkarna däremot kan lättare skolka från sina sysslor ibland.
Deras arbete brukar vara att valla boskapen och de träffar då
sina kamrater och finner alltid tid för lek. De simmar i floden
medan boskapen dricker, skjuter pil och har tävlingar i att
hoppa högt och springa fort. Flickorna passar sina småsyskon
samtidigt som de leker. När mammorna försvunnit till dagens
arbete med jordbruket samlas alla de små barnsköterskorna
och leker mamma, pappa, barn, hoppar rep och kastar boll,
medan småsyskonen tittar på.

Köpta leksaker förekommer inte på den kenyanska lands
bygden och knappast heller hos relativt välbeställda familjer i
städerna. Föräldrarna tycker att leksakerna ändå bara går sön
der, så det är ingen ide att köpa några. Eventuellt pedagogiskt
värde hos leksaker är det få som har någon verklig förståelse
för. Böcker, kritor, papper och annat skapande material före
kommer knappast heller i hemmen. Många barn har aldrig
hållit i en penna eller klippt med en sax när de börjar skolan.
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Köpta leksaker ftrekommer knappt på kenyanska landsbygden. Men man rullar tunn
band och hoppar rep - precis som svenska barn (foto: Marianne Enge)
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Barnens egen uppfinningsrikedom gör att de ändå inte är
utan leksaker. De hämtar lera vid floden och modellerar med,
de ritar med pinnar i sanden eller med kol på sten. På gårdarna
i Nairobi leker barnen när de kommer hem från skolan med
bollar som de själva tillverkat aven plastpåse med några trasor
i. Pojkarna bygger de mest fantastiska, styrbara bilmodeller av
plåtskrot och ståltråd och annat som de rotar fram bland
soporna.

Trots att många barn i Kenya arbetar hårt och länge tycks
de ändå alltid finna tid får lek. Och leksaker behöver de inte
sakna så länge de kan tillverka dem själv. I de moderna famil
jerna i Kenyas städer far barnen vara "barn" längre än deras
jämnåriga på landet, men de far inte samma möjligheter att ta
ansvar som i bymiljön och känna att deras insats är viktig.
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Ta hand om småsyskon är
varje kenyansk flickas upp
gift. De får också ta över
viktiga saker, som att mata
dem och även laga maten
(foto: Berit Härd)

Muhonja arbetar som "ayah" (barnflicka) hos Mary som sköter
hushållet i en svensk familj:

"Innan jag kom till Nairobi bodde jag hemma i Kakamega.
J ag har två bröder och tre systrar och jag brukade passa min
lilla bror. En lång tid bodde jag också hos min mormor får att
hjälpa henne. Jag hämtade vatten, bränsle och sopade. När
jag kom till airobi hade jag aldrig sett vita människor och
jag känner mig blyg får dem.

Nu har jag bott nästan ett år hos Mary, som jag kan kalla
min mor, får min mamma och hennes pappa är syskon.
Marys barn är sex, tre och ett år gamla och jag tar hand om
dem när Mary arbetar. J ag diskar och sopar och ger babyn
mat och byter på honom. Mary lagar maten och tvättar
kläder. Mary ger mig mat och kläder och betalar mina
fåräldrar 30 shilling i månaden får att jag arbetar hos henne.
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Vi bor allihop i ett litet rum, Mary och babyn sover i en
säng och de andra två pojkarna i den andra sängen och jag
på golvet. Jag går upp klockan åtta på morgonen och tvättar
mig och dricker te när det är färdigt och äter bröd till. Medan
babyn sover sopar jag golvet och diskar. När babyn är vaken
kan jag inte göra annat än att se efter honom. Han vill vara
överallt. När babyn vaknar byter jag blöja på honom och ger
honom mjölk. Sedan leker vi hela dagen, vi har flera leksaker
- bilar och byggklossar. Mitt på dagen kommer Mary hem
och lagar mat och vi äter och sen sover barnen middag. Då
brukar jag diska. På kvällen försöker Mary lära mig läsa
ABC. När vi ätit på kvällen går vi och lägger oss.

Jag vet inte hur gammal jag är, men jag tror åtta-nio år.
Snart vill mina föräldrar att jag ska komma hem så jag får
börja skolan. Bara Mary får någon annan som kan passa
barnen ska jag fara hem. Först måste jag gå i lekskolan och
sen får jag börja i riktiga skolan. J ag vill gärna lära mig
engelska. "

Många barn går i skolan
Under Mau- Maurörelsen på 50-talet, då undantagstillstånd
rådde i landet, blev många barn hemlösa. Den första förskolan
startade då i Kenya för att ge barnen mat och viss undervis
ning. När man så småningom kom underfund med hur värde
full denna förberedande skolundervisning var, började man
bygga förskolor över hela landet. Men alla barn får inte plats i
förskolan. Barn till arbetande mammor får förtur.

I förskolan får barnen lära sig grunderna i läsning, skrivning
och räkning. De sjunger mycket och får även måla och rita, men
verksamheten beror mycket på lärarnas inställning och till
gången på material. Disciplinen är hårdare än i svenska för
skolor och den form av fri skapande aktivitet och utvecklande
av barnets personlighet, som betonas i småbarnsundervisning
en i Sverige, förekommer knappast.

Barngrupperna är ofta stora. Enligt reglerna får det vara 80
barn på fyra lärare. Men de privata skolorna, där man har
ekonomiskt intresse av att få in så många barn som möjligt, kan
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ha grupper på hundra barn. En del barn går på formiddagen
och andra på eftermiddagen, men det finns också skolor där
barnen stannar hela dagen och även tar mat. Föräldrarna
betalar i relation till utrustningens standard, som kan variera
betydligt.

I jämforelse med andra afrikanska länder är det ganska
många barn i Kenya som går i skolan, men skolan är inte
obligatorisk. Om alla barn i skolåldern skulle gå i skolan räckte
varken lärare eller lokaler till. Tidigare kostade det pengar att
ha sitt barn i grundskolan, men 1974 slopades avgiften for de
fyra forsta åren och från 1979 är hela grundskolan fri. Barnen
är mellan 5 och 9 år gamla när de börjar skolan. I medeltal går
87 procent av barnen i åldern 6-12 år i skolan, men siffran
varierar starkt for olika delar av landet. Bland nomadbefolk
ningen i nordöstra Kenya går bara åtta procent av barnen i
skolan.

Nästan en tredjedel av barnen slutar innan de gått ut alla
klasserna. Det höga bortfallet har flera orsaker: många barn
har långt till skolan, en del familjer har inte råd att avstå från
barnens arbetskraft och andra foräldrar tycker att det räcker
om ett av barnen går i skolan eller att barnen bara går ett par
år. I en del hem har man inte råd att skaffa uniform och annat
skolmateriai till skolbarnen. En annan anledning till att barnen
avbryter skolgången kan vara att de har svårt for att hänga med
i undervisningen, t ex for att läraren är okvalificerad eller for att
skolan har dåligt med undervisningsmaterial. Många barn har
hemforhållanden som gör det svårt for dem att läsa läxor. De är
trångbodda och husen saknar elektrisk belysning, vilket gör att
barnen inte kan läsa på kvällen när det blivit mörkt. Dessutom
räknar foräldrarna med att barnen gör sin andel av arbetet i
hemmet, trots att de är i skolan nästan hela dagen.

De flesta gymnasieskolorna är privata s k Harambee-skolor,
där foräldrarna själva satsar pengar och arbete for att bygga
skolan och betalar lärarna. Det finns också statliga gymna
sieskolor och missionsskolor. Trots att de privata skolorna tar
ut högre terminsavgifter av sina elever än de statliga, är de av
lägre pedagogisk standard, har fårre kvalificerade lärare, sämre
utrustning och magrare utbud av vetenskapliga ämnen. Stu
denter från de privata skolorna klarar sig sämre i examen och
har svårare att ta arbete efter skolan än de som gått i statliga
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Flickorna får redan från
början hjälpa till i hemmen
- laga mat, handla, bära 
och bördorna bär de på
huvudet (foto: Marianne
Enge)

skolor. Många elever slutar också skolan fåre examen i de
privata skolorna.

I många u-länder finns det ett motstånd mot att skicka
flickor till skolan, men i Kenya är det nästan lika många flickor
som pojkar som börjar skolan. Senare sjunker emellertid ande
len flickor i skolorna och i gymnasiets fårsta klasser är 37
procent av eleverna flickor och senare bara 28 procent. Fler
flickor än pojkar slutar också innan de gått ut grundskolans sju
klasser. Tydligen är det fortfarande så, att om resurserna är
knappa, fåredrar fåräldrarna att skicka sina söner till skolan.
Döttrarna har också sämre möjligheter att sköta skolarbetet,
eftersom de har en starkare press på sig att hjälpa till hemma.

I grundskolan undervisas pojkar och flickor tillsammans,
men i gymnasiet skiljer man ofta på könen. Det finns dubbelt så
många pojkskolor som flickskolor och ett antal samskolor.
Nästan alla flickskolor är internatskolor, mot bara hälften av
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pojkskolorna. Därför är det en större ekonomisk ansträngning
för en familj att skicka en flicka till gymnasiet. Pojkskolorna har
flera linjer att välja på och det finns större möjligheter för
pojkarna att läsa vetenskapliga ämnen än för flickorna. Efter
som högre skolutbildning favoriserar studenter med vetenskap
lig och matematisk bakgrund vidgas klyftan mellan manliga
och kvinnliga studenter ytterligare vid universitetet.

Kenya har problem med arbetslöshet bland ungdom.
Grundskolan har hittills enbart fungerat som en förberedelse
för gymnasiet, men eftersom många barn inte går i skolan
fortsätter bara tolv procent av grundskoleeleverna till gymnasi
um. Således står många ungdomar utan yrkesutbildning och
saknar chans till arbete. Man planerar nu att införa en grund
skola som, utom bokliga lärdomar, även ger en viss praktisk
utbildning i t ex hantverk.

Det finns ett fyrtiotal olika språk i Kenya, vilket orsakar stora
problem inom skolundervisningen för såväl elever som lärare.
Engelska och swahili är de bägge officiella språken. Enligt de
senaste direktiven ska barnen de första åren i skolan undervisas
på en kombination av swahili och sitt modersmål. I klass 3 eller
4 övergår man helt till engelska. Slutexamen i grundskolan,
som avgör om barnen ska komma in i gymnasiet, sker på
engelska. Samma gäller all högre undervisning.

Språkexperter understryker hur viktigt det är rör barn att
lära sig läsa och skriva på sitt modersmål, men det får de flesta
barn i Kenya klara sig utan. Många barn är trespråkiga när de
slutar skolan - de talar sitt modersmål med föräldrar och
släktingar, swahili med sina kamrater och engelska i skolan.
Den auktoritära undervisningsmetodiken, där läraren frågar
och eleverna svarar i talkör, kan emellertid dölja att språkkun
skaperna är ganska dåliga. Risken är att barnen inte lär sig
något av språken ordentligt och att de inte heller som vuxna
kan uttrycka sig tillfredsställande på något av sina språk.

Tonnyka Banda går i fjärde klassen i Kangemi Primary School
utanför Nairobi:

"Jag har sju syskon, men de som är vuxna arbetar och bor
inte hemma. Jag är tio år gammal och min lilla syster är sju
och började skolan i år. Min pappa har inget jobb, men min
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mamma syr kläder åt andra människor. Vi bor i ett trähus
som är så litet att vi allihopa måste sova i samma rum. Vi
hämtar vatten från en kran utanför huset och bredvid vårt
hus finns en toalett, men inte en sån som man spolar. Vi har
elektrisk lampa inne i huset så jag kan läsa på kvällen.
Mamma lagar maten på en jiko, ibland får vi ris eller ugali
eller sötpotatis. En gång i veckan får vi kött. Ibland köper
mamma fisk på marknaden och frukt - mango, ananas,
papaya, apelsiner. Det är inte alltid vi har pengar till mat.
När man är hungrig känns det som man skulle dö.

J ag vaknar väldigt tidigt på morgonen medan det ännu är
mörkt och tänder eld i jikon och lagar gröten som vi äter
innan jag och min lilla syster går till skolan. Skolan börjar
klockan åtta. Vi läser engelska, swahili, geografi, historia,
matematik och naturvetenskap. Jag tycker bäst om engels
kan. Hemma talar vi ibland engelska, ibland swahili. I histo
rien håller vi på med stenåldern, i geografi får vi lära oss om
världen och hur kompassen fungerar. I naturvetenskap läser
vi om människokroppen.

På lunchen går jag hem. Ibland har de lämnat pengar
hemma och då går jag och handlar och lagar maten när jag
hinner. Jag brukar köpa kål och majsmjöl. Jag låter disken
stå tills jag kommer hem igen från skolan på eftermiddagen.
På eftermiddagen läser vi samma ämnen som på förmidda
gen och läraren ger oss läxa i matematik. Ibland får vi också
Sjunga.

När jag kommer hem från skolan klockan 4 diskar jag och
städar och gör mina läxor. Sedan eldar jag i jikon och när
min mamma kommer hem lagar hon mat. Vi brukar äta gröt.

När jag går i skolan har jag inte mycket tid att leka med
mina kamrater, men på lördagarna leker vi mycket. Vi spelar
fotboll eller leker kurragömma och kull, ~uv och polis eller
spelar kort. På söndagen går vi i kyrkan. Jag älskar Gud mest
i hela världen. På söndagen går jag också och handlar kött
och så lagar jag maten, medan mamma tvättar kläder. Jag
brukar gå och lägga mig klockan åtta på kvällarna, men på
på lördagen är jag ibland uppe lite längre.

Jag tycker om att gå i skolan och leka med mina kamrater
och handla och hjälpa min mamma, men ibland är jag så
trött, när jag måste gå långt till affären. Om jag inte lyder
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mina föräldrar eller tappar bort pengar eller gör något fel, så
slår de mig. Men det händer inte varje dag.

Om jag hade pengar skulle jag köpa småbilar och en boll.
För länge sen hade jag bilar, men de blev stulna. När jag blir
stor ska jag bli ingenjör eller pilot eller doktor. J ag skulle vilja
ha ett stort hus så att mina föräldrar kan bo hos mig när de är
gamla.

Jag tror att barn har det bättre i andra länder. De lax leka
mer, här måste barnen arbeta så mycket."

Ofta sjuka
Barn i Afrika är sjuka oftare än svenska barn och deras sjuk
domar mr ofta ett allvarligare förlopp. Detta beror på att deras
motståndskraft är nedsatt av fel- eller undernäring och täta
infektioner. Många barn har mask och parasiter, t ex bilharzia,
som undergräver deras hälsa. När hygienen är bristfällig kan
infekterade småsår leda till att barnen mr stelkramp, och ögon
och hudsjukdomar är vanliga i områden där det är brist på
vatten. Den mycket smittsamma ögonsjukdomen trachom
sprids genom flugor som surrar kring barnens ögon. Sandpar
tiklar i luften och röken från den öppna elden i hyddorna gör
barnen extra mottagliga för sjukdomen. Trachom går ganska
lätt att bota, men leder till blindhet om barnet inte mr behand
ling.

Mässling är en av de svåraste barnsjukdomarna och i Kenya
är det många barn som dör i mässling. De vuxnas okunnighet,
traditioner och vidskepliga fördomar - som att man inte far
tvätta ett mässlingsjukt barn eller att det (sjuklingen) varken
mr äta eller dricka - bidrar till sjukdomens svårartade förlopp.

Nästan alla kenyanska barn far kikhosta och ju yngre barnet
är, desto allvarligare är sjukdomen. Av de barn som dör på
sjukhus, avlider vart femte barn av kikhosta. Polio, tuberkulos
och malaria är andra sjukdomar som ofta drabbar barn i Ke
nya. Om barnen blev vaccinerade skulle de klara sig från flera
av de här sjukdomarna. Mot mässling, stelkramp, polio, tuber
kulos finns det verksamt vaccin och vaccinet mot kikhosta
lindrar i alla fall sjukdomen. Ett kraftigt utvidgat vaccinations
program är på väg i Kenya, men trots att antalet barn som
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vaccineras stiger för varje år hinner man inte ifatt de ständigt
växande barnkullarna. Endast vart femte barn kommer i kon
takt med en hälsovårdscentral under sin barndom.

Barn är särskilt utsatta för olycksfallsrisker. "Jikon", den
lilla träkolsspisen, står mitt på golvet i hyddan, när mamma
lagar mat och många barn bränner sig på den eller stjälper
grytan med kokande vatten över sig. Det händer också att barn
faller i öppna eldar. Förgiftningar av aspirin och andra tradi
tionella läkemedel är inte ovanliga och det inträffar att barn
kommer över besprutningsmedel till jordbruket. Slutligen ökar
biltätheten i landet stadigt och allt flera barn skadas eller dödas
i trafikolyckor.

I nästan vart åttonde hushåll i Kenya finns det någon fysiskt
handikappad familjemedlem och en fjärdedel av dem är barn
under femton år. I Kenya beter man sig som man gjorde förr i
tiden i Sverige - man försöker gömma undan handikappade
barn. Man skäms för dem och hoppas att de inte ska överleva.
Ett handikappat barn kan vara den ekonomiska toppbelastning
som knäcker en familj som lever på små marginaler. Det utgör
en extra arbetsbörda för en redan förut hårt arbetande mor.
Personalen på sjukhusavdelningar för handikappade barn be
rättar att barnen ibland "glöms bort" av sina föräldrar, i
förhoppning om att samhället då ska ta hand om deras handi
kappade barn. Det finns skolor för handikappade barn, men
inte tillräckligt många för att täcka behoven. Skolorna ger en
viss yrkesutbildning som gör att de handikappade barnen far en
möjlighet att försörja sig själva som vuxna.

Joseph, 15 år, berättar:
"Jag bor i Joytown, som är Frälsningsarmens hem för handi
kappade barn i Thika. När jag var omkring fyra år gammal
fick jag polio och blev mycket sjuk. Efter det kunde jag inte
sitta och inte stå. Jag blev intagen på Kenyatta sjukhus och
låg där två år. Efter tre månader kunde jag sitta med stöd
och äta själv. De försökte lära mig röra mina fingrar. Det var
mycket svårt. Men mesta tiden på sjukhuset så låg jag bara
där. J ag tyckte inte om att vara borta från min familj, men de
kom och hälsade på mig ibland.
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Min familj bor i Kiambu, men pappa arbetar i Nakuru.
Förut arbetade han i en afTår men nu är han riksdagsman.
Jag har fyra bröder och fyra systrar, men jag var den ende
som blev sjuk.

När jag kom ut från sjukhuset kunde jag gå en liten bit
med kryckor. Min far försökte hitta en skola där jag kunde gå
och han tog mig till Joytown. Jag kom dit 1973 och började
skolan då också. J ag kan läsa och pratar engelska ganska bra.
J ag kan också räkna matematik. Vi brukar sjunga och spela
också. Det finns instrument på skolan och vi har en orkester.

När jag blir stor vill jag bli konstnär eller sekreterare. I
min klass finns det ingen som slår mig i räkning och teckning.
Jag hoppas jag far ett jobb så jag kan hjälpa mina föräldrar
när de blir gamla. När jag blir stor vill jag gärna ha en bil.
Men flickor tycker jag inte om, Gud vet om jag någonsin
gifter mig!"

Dold undernäring
De flesta människor i Kenya, både barn och vuxna, äter majs i
olika former minst en gång om dagen, oftast flera. De fårska
majskolvarna grillas, eller man skalar av majsen från kolven
och kokar den ihop med bönor och potatis. Majs mals också till
mjöl, som man kokar "ugali" av - en stadig gröt som äts med
händerna tillsammans med en stuvning av gröna spenatliknan
de blad, lök, morötter, tomater, vitkål och ibland kött. Man
äter också ris och afrikanska bananer, som är hårda och kokas
som potatis. Andra mjölsorter som används är cassava, millet
och sorghum.

Två tredjedelar av barnen i Kenya visar inga symptom på
undernäring, utan är välnärda. Men för resten av barnen är
under- och felnäring ett allvarligt problem. Det finns flera
program med syfte att undervisa mödrarna vad de ska odla och
hur maten bör tillagas för att barnen ska slippa bli undernärda.
Dödsorsaken hos vart tjugonde barn som avlider på sjukhus är i
grunden svält.

Dold undernäring hos barn hittar man oftast i områden där
avsalugrödor odlas. När en familj går över till att odla avsalu-
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grödor, ändras hela odlingsmönstret från att ha varit rikt vari
erat, till en enda gröda. Detta innebär att kosten blir mer
ensidig och därigenom sämre. Man använder inte heller gärna
pengarna man får in på avsalugrödorna till mat. I slumområ
den blir också många barn fel- och undernärda för att föräld
rarna saknar pengar att köpa mat för.

I städerna har flaskuppfödning blivit en statussymbol för
många mammor och reklamen ger gärna sken av att det är
bättre att föda upp barnet med flaska än att amma det. Flask
uppfödning är ett problem i alla u-länder. Pulvermjölken är dyr
och därför späder mammorna blandningen med för mycket
vatten, vilket medför att barnet får för få kalorier och således
blir undernärt. Ofta är vattnet som pulvret blandas med dess
utom förorenat och barnen blir offer för diarreer och parasit
sjukdomar.

Fortfarande ammas emellertid de flesta barnen i Kenya.
Endast sju procent av barnen är fullständigt avvanda innan de
är ett halvt år gamla och de flesta ammas tills de är omkring ett
år. Avvänjningen från bröstet blir den första verkligt kritiska
perioden i barnets liv. Barnet får då gröt och mosade grönsaker
att äta, men inte kött och sällan frukt. I nomadstammar, där
stapelfödan är mjölk, har barnen större chanser att utvecklas
väl trots att amningen är avslutad. "Kwashiorkor", som orda
grant betyder "sjukdomen första barnet får när det andra
kommer" orsakas av att barn får för lite protein och kalorier.
K washiorkor drabbar barn i ålder ett till fyra år, dvs när de
blivit avvanda från bröstet och ska börja äta av familjens
vanliga mat.

I många kenyanska hem äter man mat bara en gång om
dagen och då sent på kvällen. Det händer att de minsta barnen
somnar av ren utmattning innan maten är färdig. Det är också
svårt för ett litet barn att tillfredsställa sitt näringsbehov på en
enda måltid. När maten serveras får alltid pappan ta först, så
sönerna och mamman och till sist - när det kanske bara finns
lite kvar i botten på grytan - flickorna. Flickor lider därför
oftare av undernäring än pojkar.
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Hämtar vatten flera gånger om dagen
Tillräckligt mycket och rent vatten är en förutsättning för god
hälsa. I Kenya har högst 15 procent av befolkningen tillgång
till vattenledningsvatten i sitt hus. Resten måste hämta sitt
vatten vid en vattenpost, en brunn, en flod eller damm. Det är
kvinnors och barns arbete att hämta vatten. Ofta måste de gå
tre gånger om dagen och avståndet från hemmet till vatten
posten är sällan mindre än en kilometer. Knappheten på vatten
i delar av landet och det tunga arbetet att hämta det medför att
människor kan ha svårt att sköta sin personliga hygien. Vattnet
är också ibland förorenat och orsakar diarrt~er och parasitin
fektioner, som undergräver både barns och vuxnas hälsa.

På landsbygden växer barnen fortfarande mest upp i tradi
tionella hyddor. De är byggda på olika sätt i olika stammar,
men har vanligtvis en stomme av grenar som flätas samman
och tätas med en blandning av lera, vatten och kodynga. Taket
brukar vara av gräs eller palmblad. Ibland moderniseras hyd
dorna med plåttak; vart femte hus på Kenyas landsbygd har
plåttak.

I städerna finns radhus, villor och lägenheter av europeisk
modell. Där finns också enkla, barackliknande trähus för en
eller flera familjer. I slumområdena slår folk själva upp sina
skjul av pappkartonger, trä- och plåtavfall. Bostadsbristen är
svår, särskilt i Nairobi och nybyggandet täcker inte på långa
vägar behoven.

Masaijlickan Teyian, 10 år, berättar:
"När jag vaknar på morgonen går jag och tittar till faren och
getterna. Om några är sjuka berättar jag det för mamma.
Om getterna ska mjölkas så gör jag det, sedan går jag hem
och tvättar mig och gör mig i ordning för skolan. När jag inte
går i skolan brukar jag hjälpa mamma att hämta vatten och
bränsle.

Jag äter på morgonen och mitt på dagen och sent på
kvällen. Jag far mjölk på morgonen. Sen äter jag ugali och
ibland dricker jag mjölk. Det är inte alltid vi har ugali och då
dricker jag bara mjölk hela dagen.

Jag går i skolan varje dag utom när jag är sjuk. Jag går i
klass 3 och det är bara skola på förmiddagen. Vi har räkning,
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teckning, swahili, skrivning och andra ämnen som jag inte
vet vad de heter. J ag tycker det är roligt att gå i skolan för det
gör alla andra och därför vill jag också gå. Vi är 13 pojkar
och 3 flickor i vår klass, men jag vet inte varför vi är så ra.
flickor. Vi har uniform i skolan, för det måste man ha när
man är skolbarn. Jag önskar att jag hade en penna och ett
par skor! Det finns lärare som slår barnen i skolan och det
tycker jag är fel. Det gör ont, men det finns ingenting man
kan göra åt det. Lärarna är mycket stränga mot sina elever.

När jag kommer hem från skolan går jag och handlar om
min mamma behöver något i affären. J ag brukar också gå
och hämta vatten, ibland hämtar jag vatten två gånger om
dagen. Jag leker med mina vänner. Vi bygger små hyddor,
likadana som de stora här i byn, vi samlar frukter från växter
och leker med dem, kastar dem och sånt. Ibland gör vi
dockor av lera. På kvällarna mjölkar jag getterna.

Pojkar gör andra saker än flickor. De gör sitt arbete och
det är att valla killingarna, lammen och kalvarna, men flic
korna brukar handarbeta, så vi gör olika saker. Vi vallar inte
djuren. Pojkarna handarbetar aldrig. Ibland kan flickor valla
getter, men det är bara stora flickor.

De flesta av mina vänner går inte i skolan. De passar sina
småsyskon och hämtar vatten och bränsle. Min bästa vän
heter Saite. När vi träffas brukar vi byta saker och leka och
titta på varandras kläder och smycken. Vi brukar tala om de
andra flickorna som inte är med oss. Ibland berättar vi sagor
och gissar gåtor. Jag har ett älsklingslamm. Jag vet inte
varför jag tycker så mycket om det. Jag brukar gå och klappa
det och titta på det.

Jag har aldrig varit i Nairobi, men jag skulle vilja fara dit
någon gång. Jag tror det finns massor av folk där. Jag har
varit i Ngong. Men jag skulle inte vilja bo där, för jag har
hört att de slåss i Ngong - kikuyerna slåss. Jag ska gifta mig
med en masai och jag vill ha många barn. Så många jag kan.
Jag vet inte riktigt varför det är bra att ha många barn, men
så är det. När jag blir vuxen ska jag bygga mig ett stort hus
och äga många saker."
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Kontraster

Skillnaden är stor mellan ett barns liv på landet och i staden.
På landet växer barnen upp i stort sett på samma sätt som
deras fåräldrar gjorde. Pojkarna vallar får och getter och flic
korna hjälper sina mammor och utfår samma sysslor som de.
Visserligen går många barn i skolan idag, men så länge de är
små har de sin trygghet i familjen och byn och behöver inte bli
medvetna om de stora kontraster som existerar i det kenyanska
samhället.

Helt annorlunda är livet får de barn som växer upp i Nairobi.
Antingen de tillhör de rika eller fattiga kan de inte undgå att

l lägga märke till sociala skillnader - de rika har bättre bostä
der, går i bättre skolor, får bättre hälsovård och barnen upp
fostras från början till en elit i samhället. De ser ner på sina
mindre lyckligt lottade kamrater som växer upp i en social
misär i slumområdena, där det varken finns vatten eller avlopp,
där pengarna inte räcker till mat och där hälsovård och skolor
räknas som lyx.

Kenya är orättvist mot sina barn - det är så många som
aldrig får chanser. Det måste skapas bättre möjligheter får dem
som växer upp att stanna på landet, i sin by och få sin utkomst
och känna mänsklig värdighet i sitt arbete med jorden.

Kvinnorna på landsbygden måste också stödjas i sitt arbete
med jordbruket och barnen. Den generation kvinnor som aldrig
gått i skolan, behöver beredas möjlighet till utbildning, inte
bara i läsning och skrivning, utan i enkel hälsovård, hygien och
familjeplanering ..

Barn har rätt att fådas önskade. Barn är en resurs i samhället
- men bara om den vårdas. I Kenya finns många olika organi
sationer som tar sig an barnens sak. Men samordningen mellan
olika projekt är bristfällig och flera barn faller igenom hjälp
organisationernas grovmaskiga skyddsnät än de som fångas
upp. Kenya behöver ta hand om sina barn genom att ge dem
hälsovård, tillräckligt med mat, rent vatten och utbildning.
Detta kan endast ske om alla resurser samordnas och riktas
mot de minsta i samhället.
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A woman gra/ing COCOnJlt

Swaleh E. Badaud, .13, Malindi

Wangare Chege, Il
Aga Khan P.S., Mombasa

GIALSA mother and her child

RAINBOW, MIY 29.1978

Här har kenyanskajlickor ritatjlickor i vackra kenyanska kläder. Teckningarna är från
en sida ur den kenyanska barntidningen Rainbow.
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Hillevi Nilsson

Angola - Slaveriets barn
erövrar friheten*

"Det var en eftermiddag 1961. Jag lekte tillsammans med
några vänner bakom militärkasernen i Bom-Jesus. Det
växte några stora baobabträd där och vi klättrade i träden
och plockade frukterna.

Utanfår militärkasernen satt en man, som soldaterna
hade gripit får att fårhöra. Han satt på marken med ryg
gen lutad mot väggen. Han hade en flanellskjorta på sig.
Den var rutig i rött, gult och brunt. Plötsligt såg vi, att han
reste sig och började springa. Han fårsökte fly.

Från kasernen kom en furir utspringande. Han var stor
och kraftig, nästan två meter lång, en riktig gorilla. Bakom
honom kom soldater med mausergevär. Furiren sprang
efter fången och hann ifatt honom ett hundratal meter
längre bort.

Han sparkade till mannen i ryggen, så att han fåll
framstupa. Sedan grep han en stor sten, lyfte den högt upp
i luften och lät den falla ner på fångens huvud. När han
gjort det, vände han sig om - fullständigt kolugnt - som
om han bara hade fimpat en cigarrett eller något i den
stilen.

De lät den dödade fången ligga kvar där han fåll, och får
att komma hem måste jag gå fårbi honom. Och jag såg
honom, när jag gick fårbi. Huvudet hängde åt sidan och
var alldeles blodigt. Hans krossade ansikte gjorde djupt
intryck på mig.

* Hillevi Nilssons studie ges ut i oavkortat skick genom Afrikagrupperna
i Sverige under titeln Förtryckets barn - och frihetens. Barn och ungdom i Angola.
De ger samtidigt även ut en portugisiskspråkig version for distribution i
Angola.
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Bifolkningstäthet

Sysselsatta/Produktion (1972)
% % avBNP

Jordbruk uppgift 42
Industri saknas 15

Bifolkning totalt 5,470 milj
- barn D-4 år 0,960 milj

barn 5-9 år 0,725 milj
barn 10-14 år 0,617 milj
totalt barn 0-14 år 2,302 milj

Spädbarnsdödlighet

Förväntad livslängd
för fådda 1970
för fådda 1975

Barn i arbete (andel av
totala befolkningen) 7,7 %0
Inskrivna i primärskolan (1970)
- flickor 50 %
- barn totalt 70 %

Andel läs- och skrivkunniga
av de vuxna ca 15 %
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Jag var bara sex år, och det var första gången jag såg en
död. Det var första gången jag såg en människa döda en
annan människa. J ag kunde aldrig glömma den synen.
Den följde mig under hela min uppväxt, och efterhand som
jag blev äldre och förståndigare, drog jag mina slutsatser
av vad jag hade sett. J ag förstod att det inte kan vara rätt
att en man dödar en annan man på det sättet."

Så berättar Lufs om vad han upplevde i samhället Bom-Jesus
ungefår sju mil från Angolas huvudstad Luanda. Det var 1961
- det var då MPLA (Folkrörelsen för Angolas befrielse) började
den väpnade kampen för att befria Angola från kolonialismen.

Förtryckets barn - och frihetens

De flesta angolaner som var barn under kolonialtiden har så
dana grymma minnen. Deras upplevelser och intryck formade
dem. Förtryckets barn växte upp och är dagens ungdomar och
föräldrar. Deras erfarenheter påverkar också de frihetens barn
som uppfostras i den självständiga Folkrepubliken Angola.

Det fria Angola styrs av revolutionära ideer och socialistiska
målsättningar. Men MPLA-Arbetets parti, som leder landet,
kämpar fortfarande mot de rester av den koloniala andan som
finns kvar i människornas sinnen.

Förtryckets barn
I det koloniserade Angola växte förtryckets barn upp, hotade
av sjukdomar och utan möjligheter att utbilda sig. När de blev
tonåringar, hängde hotet om kontraktsarbete över dem. De slet
och släpade för att få ihop pengar till skatter och andra pålagor.
Bönderna sålde sina produkter till underpriser och måste be
tala skyhöga priser för salt, tvål, tyg och annat de behövde.

Pascoal Kitamba, som nu är närmare 60 år, växte upp i en
liten by i Malanjeprovinsen. Hans barndom och ungdom visar
hur de flesta angolaner levde under det koloniala förtrycket:

"1 byn fanns det ingen skola. Det fanns i själva verket ingen
ting där. Absolut ingenting. På den tiden fanns det sjukvår
dare och skola bara i centralorten för området. Men de flesta
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människorna bodde i byarna och hade långt till skolan, så de
kunde inte gå i skolan. Själv lärde jag mig att läsa och skriva
först efter självständigheten, ifjol och i år.

När vi var små, lekte vi ibland på ett ställe i närheten av
floden. Där byggde vi våra egna små hus och lekte mamma
pappa-barn. Flickorna hade funji (en sorts gröt gjord på
maniokmjöl och vatten) med sig och lagade mat. Vi fiskade i
floden och grävde hål i marken för att 1a.nga olika sorters
insekter och ta med tillbaka till våra "fruar". Ibland hände
det att vi lyckades döda en råtta, och då sa vi genast: "Vi har
minsann dödat en buffel."

När vi började bli förståndigare och begripa vad som var
rätt och fel, sa de vuxna: "Du är redan tillräckligt gammal
för att arbeta." Vi blev ledsna över att behöva lämna byn och
gå ut och arbeta, men de vuxna sa: "Om du inte arbetar
idag, så 1a.r du heller inget att äta." Barnen måste ut på
åkrarna och arbeta, och de vuxna började lära dem hur man
odlar jorden.

När jag blev lite äldre, såg jag, hur portugiserna tvingade
folk jag kände att bli kontraktsarbetare. En skickades till
Amboim, en annan till kaffedistrikten, en annan jag vet inte
vart. Alla måste betala skatt och om det fattades en enda
krona, blev man genast gripen och skickad på kontraktsar
bete. Ett år var det på vippen att kolonialisterna skickade
mig till Siio Torne, men jag lyckades klara mig i sista minu
ten. Det året tvingade portugiserna iväg tio stycken från min
by, och vi såg dem aldrig mer. De hade inte begått något
brott. Deras enda brott var att de var fattiga."

Förtryckarnas skola

Det var under sådana eländiga villkor som det angolanska
folket framsläpade sitt liv, trots att de portugisiska erövrarna
hade börjat skryta om sin "civiliserande uppgift" i Afrika redan
på 1500-talet. 1960, efter nästan 500 års "civiliserande, gick
bara 104000 av de 6 miljoner, som bodde i Angola, i skolan.
Det stora flertalet av skolbarnen var portugiser. Av 100 angola
ner kunde bara åtta eller nio läsa och skriva.

En liten procent angolaner kom trots allt in i de koloniala
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skolorna och några av dem klarade sig igenom de första skol
åren. Men sedan var det oftast stopp: pengarna räckte inte till
för barnens skolgång, och rasdiskrimineringen gjorde att de
angolanska barnen hade det mycket svårare i skolan än de
portugisiska.

Jose Arsenio Manuel, som gick i skolan i Lubango i södra
Angola, berättar om sin skolgång:

"Småskolan där jag gick var statlig. När jag började där
1963, fanns det väldigt få svarta elever. Bara 10 procent av
eleverna var svarta. Och i den högre skolan var det ännu
färre, för det var väldigt dyrt att gå i den. Dessutom krävde
lärarna att man skulle ha med sig än det ena, än det andra.
Kunde man inte skaffa det de hade begärt, blev man inte
insläppt i klassrummet. Många måste sluta skolan på grund
av det.

De vita eleverna körde med en överlägsen attityd. Och de
hade alltid allt material de behövde för skolan. Deras föräld
rar hade råd att köpa allt, men det hade inte våra. De gick
alltid mycket bättre klädda än vi. Allt det där gjorde, att det
uppstod en klyfta mellan oss, och att de kände sig överlägsna
i förhållande till oss.

I klassrummet måste de svarta eleverna visa sig mer in
tresserade än de vita, för de vita hade fördelar. Så vi sa: "Om
vi inte pluggar hårt, kommer vi aldrig att uppnå de fördelar
som de har. Vi måste plugga hårdare och anstränga oss mer.
Vi har inga böcker. Men vi kan be att få låna böcker. Vi har
inte kulspetspennor att skriva med. Men vi kan skriva med
vanliga blyertspennor."

Utåt gav kolonialisterna sken av att vända sig mot all slags
rasism i undervisningen, men verkligheten var en helt annan,
sade Lucio Lara, medlem i MPLAs politbyrå:

- De vita eleverna i kolonialisternas skolor var särskilt gyn
nade och hade oftast en överlägsen attityd gentemot de svarta.
De fick lära sig att vara barmhärtiga mot sina stackars svarta
kamrater. Det skapade i själva verket en nedlåtande stil, som
knäckte de svarta barnens självkänsla.

Innehållet i den koloniala undervisningen gick också ut på
att bryta ner de angolanska barnen. Lucio Lara fortsätter:
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"Undervisningen i kolonialisternas skolor hade en klart
portugisisk inriktning. Den syftade till att bryta ner de an
golanska barnens medvetande om att de var en del aven
angolansk nation. Den fårsökte att göra dem till portugiser.

I skolböckerna betonades de s k portugisiska värdena. Där
hyllades portugisiska poeter som Camoes. Han skröt i sina
dikter om de portugisiska erövringarna i Afrika. Där höjdes
erövrare som Vasco da Gama och olika portugisiska genera
ler till skyarna. De som gick i spetsen får blodbaden på vårt
folk beskrivs som hjältar. Men det angolanska folkets hjältar
- sådana som Mandume - framställdes alltid som vildar,
banditer och mördare."

Det hände ibland att angolanska elever opponerade sig mot den
falska historieskrivningen, men då slog omedelbart kolonialis
terna till. Jose Arsenio Manuel hade en klasskamrat som råka
de ut får detta:

"Jag hade en klasskamrat som hette Carlos. En dag satt han
på verandan utanfår skolan, och läraren kom och sade åt
honom att komma in, får historielektionen skulle börja. Car
los svarade, att han inte alls tänkte komma in, får han
vägrade att vara med på historielektioner som bara handlade
om Portugal. När det handlade om Angola, skulle han kom
ma. Så det uppstod en liten diskussion med läraren.

Senare blev Carlos kallad till hemliga polisen, PIDE, får
fårhör. Eftersom han bara var 15 år, fick han ett kort fängel
sestraff - bara 18 månader. De satte honom i det vanliga
fängelset får tjuvar och mördare. De vågade inte sätta honom
i fängelset får politiska la.ngar, får då kanske han skulle la.
sina upprorsideer stärkta."

Men det var omöjligt att kväsa upprorsideerna, som hade
funnits lika länge som det koloniala fårtrycket.

Förtryckets barn griper till vapen

1961 hade det kolonialistiska fårtrycket redan pågått i hundra
tals år. Miljontals angolaner hade skickats som slavar till Ame
rika, hundratusentals hade dödats får att de hade gjort mot
stånd mot kolonialismen, hundratusentals hade tvingats till
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kontraktsarbete för att de inte kunde betala skatterna. Det jäste
bland angolanerna och en del anslöt sig till befrielserörelsen
MPLA för att kämpa för sitt lands självständighet.

MPLA hade bildats 1956 och verkade till en början mest
underjordiskt i de större städerna. Det stod helt klart att det
angolanska folket inte kunde uppnå sin självständighet genom
förhandlingar utan måste gripa till våld för att befria sig.
MPLA började den väpnade befrielsekampen med ett angrepp
mot de fängelser i Luanda där hundratals politiska fångar satt
inspärrade. Det var den 4 februari 1961. Kommendant Orlog,
som nu är medlem i MPLAs centralkommitte, upplevde res
ningen som 12-åring:

"Jag var hemma med lillebror. Plötsligt på natten hörde jag
skott. På morgonen när vi gick till skolan låg det fullt med
döda på gatorna. Angolanerna höll på att bära bort de döda
och en massa poliser patrullerade på gatorna. Över oss flög
flygplan. De höll sig över kåkstäderna.

Först begrep vi inte vad det var frågan om. Men de äldre
förklarade för oss: "Vet du", sa de, "det var angolaner som
angrep fängelset. De ville befria de politiska fångarna som
satt där. Sen skulle de kämpa för att befria det här landet
som tillhör oss."

U pproret spred sig österut och norrut, men kolonialisternas
grymma hämndaktioner spred sig lika snabbt, och deras resur
ser var mångdubbelt större än befrielserörelsens. I området
kring Katete och Bom-Jesus mördade portugiserna så många
angolaner att de måste gräva massgravar, berättar Lufs:

"Portugiserna dödade en massa människor i Bom-Jesus.
Men de måste ju också begrava alla liken någonstans. Därför
finns det i Bom-Jesus en massgrav som är minst 50 meter
lång. Den ligger bakom administrationens kontorsbyggna
der, i skuggan av några akaciaträd.

I en annan ganska stor by nära Bom-Jesus dödade koloni
alisterna så gott som alla män. Det blev bara barn och änkor
kvar, så byn kalllades sedan "änkebyn"."

Kolonialisternas svar på upproret var alltså att öka terrorn mot
befolkningen. För detta behövde de fler soldater, fler moderna
re och dyrare vapen och följaktligen bättre ekonomi. Portugal
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var ett fattigt land och dess ekonomi klarade inte utgifterna för
ett modernt kolonialkrig med napalmbombningar och kemisk
krigföring. Den enda möjligheten var att skaffa nya inkomster
för att täcka utgifterna.

De portugisiska kolonialisterna började att sälja ut Angolas
naturrikedomar till stora amerikanska, västtyska, sydafrikans
ka och franska företag för att på det sättet få pengar och militärt
stöd för sitt "krig mot terroristerna". De stora imperialistmak
terna drogs in i kolonialkriget, som efterhand trappades upp
allt mer. Kolonialisterna kompletterade terrorbombningarna
och det kemiska kriget med att tvinga in folket på landsbygden i
"strategiska byar". Det skulle hindra dem från att kontakta
MPLA-gerillan. Men många flydde från de strategiska byarna
och sökte sig till MPLA för att aktivt delta i kampen för
befrielsen. De drog samma slutsats som gerillasoldaten "Vito
ria" :

- Jag tycker att vi kan lära oss av vår historia, att vi angola
ner måste slåss för vår frihet och för bättre möjligheter att
utbilda oss, så att vi själva kan ta hand om arbetsuppgifterna.
Om vi fortsätter att leva koloniserade, kommer inget att gå
framåt: vi får inte bättre arbeten, vi kan ingenting göra för vår
utveckling.

Den väpnade kampen var redan ett faktum. Förtryckets barn
hade vänt sig mot förtryckarna.

Kampens barn
Under MPLAs kamp för att befria Angola började en ny frihet
att växa fram. Under 60-talet och det tidiga 70-talet hade
gerillan stora framgångar och lyckades befria betydande delar
av landet. I de befriade områdena på östra Angolas savanner
och i norra Angolas regnskogar började förtryckets barn att
bygga ett nytt samhälle. Medan de byggde förändrades deras
eget medvetande. De byggde ett samhälle som var grundat på
ideer, helt motsatta kolonialismens ideer. Ett samhälle som
skulle ge alla angolaner tillgång till skolor och hälsovård. Ett
samhälle där rasism och stamtänkand~ skulle utplånas. Ett
kollektivt samhälle där man skulle avskaffa utsugningen av
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Skolorna var trånga och primitiva under befrielsekampens tid (foto: Bertil Sörberg)

människor. Ett samhälle som var början till det fria Angola som
partiet idag fortsätter att bygga ...

MPLA-ledarna var medvetna om vikten av att bygga upp en
egen hälsovård och egna skolor, även om det måste ske under
de svåra förhållanden som råder i krig. De flesta människor i
östra Angola hade aldrig sett en sjukvårdare eller läkare, förrän
MPLA kom dit. MPLAs sjukvårdsorganisation byggde hälso
poster i de befriade områdena, genomförde vaccineringskam
panjer och undervisade befolkningen i hygien och barnavård.

Befriarnas skola

MPLAs satsning på utbildningen var ännu intensivare. Den
hade börjat med hemliga alfabetiseringskurser i städerna i slu
tet av 50-talet och fick en mer organiserad form i mitten av
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50-talet. Kunskapstörsten i de MPLA-kontrollerade områdena
var så stor att den blev ett problem för MPLAs utbildningsan
svariga. Lucio Lara sa 1972:

- Alla vill lära sig att läsa och skriva och de vill fortbilda sig.
Vårt största problem är att resurserna inte räcker till för att
motsvara detta väldiga behov.

- Undervisningen var helt olik den som gavs i kolonialister-
nas skolor, fortsatte Lucio Lara:

"Vår undervisning vilar på angolansk och revolutionär
grund. Våra läroböcker är upplagda för att ge en inriktning,
rakt motsatt den som portugiserna ger i sina skolor. Det vore
rena idiotin att i geografi börja med att tala om Lissabon,
som portugiserna gör. Vi talar naturligtvis i första hand om
städer och samhällen i Angola.

En av grundstenarna i vår undervisning är att eleverna
samtidigt studerar och producerar. Det betyder bl a att vi
inte längre bryr oss om det gamla idealet för undervisning,
där det viktigaste är att en elev är duktig i teoretiska ämnen.
Vi bygger upp en undervisning där teori och praktik går
hand i hand.

Vi har märkt att de barn som bor i områden där själva
omständigheterna gör att de mer intensivt deltar i produk
tionen och i den väpnade kampen, har en högre revolutionär
medvetenhet än de barn som bor i lugnare områden. Genom
att de deltar direkt i kampen ökas deras entusiasm och
kampvilja ytterligare."

Monangola, 13 år, och hans skolkamrater gav inte upp, när
kolonialisterna bombade deras skola i östra Angola:

"Jag gick i första klass och vi höll på med våra examina, när
portugiserna började en offensiv med bombningar och in
fanteriangrepp. Vi måste dra oss tillbaka till en annan plats.
När vi återvände till skolan, såg vi, att både den och alla
husen hade bränts ner. Vi byggde upp skolan igen, men
kolonialisterna kom tillbaka och brände ner allt en gång till.
När vi drog oss tillbaka, dödade portugiserna vår lärare. Så
då hade vi ingen lärare längre.

Men vi gick i alla fall tillbaka till skolan igen och stannade
där länge. Sen kom kolonialarmen en gång till och åtta
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kamrater blev dödade, så vi måste dra oss tillbaka från
skolan igen. Till slut skickades vi till Ngangula-centret får att
studera vidare."

Befrielserörelsen som familj"

Ngangula-centret var en av de skolor, där fröet till det själv
ständiga Angola grodde. Det låg i en gles träddunge på zam
biskt område vid gränsen till Angola. De praktiska problemen
var stora: dåliga bostäder, knappt med mat, svårt med bensin
får att hålla elgeneratorn igång, brist på läroböcker och skol
material. Lärarna var ffi och arbetade ständigt, men de möttes
från elevernas sida aven iver att lära som inspirerade dem till
nästan övermänskliga ansträngningar. Alla eleverna var orga
niserade i brigader, som turades om att sköta olika praktiska
arbetsuppgifter: matlagning, städning, vakthållning, mm.

Många av barnen vid Ngangula-centret växte upp med be
frielserörelsen som familj, och präglades djupt av MPLAs poli
tiska ideer. Aräo Bernardo var en av dem. Han berättar:

- Jag kommer ursprungligen från Lumeje i Moxicoprovin
sen. 1968 gick hela min familj med i MPLA. Men under de
ständiga krigen mot kolonialisterna dog hela familjen utom jag
själv. Befrielserörelsen tog hand om mig och jag växte upp med
MPLA som familj. Först bodde jag på internatskolan "Den 14
april" i Kalombo, och sen blev jag skickad till Ngangula-cent
ret i Chavuma på gränsen mellan Zambia och Angola.

Aräo utgör en av de många länkar som sammanbinder be
frielsekampens Angola med Folkrepubliken Angola. En annan
sådan länk är själva gangula-centret, som några dagar fåre
självständigheten flyttades in i Angola, till Lundaprovinsen.
Centret placerades långt från alla större samhällen, får MPLAs
ledning ville fårskona eleverna från kriget med imperialisterna
och de angolanska marionetterna.

"Det andra befrielsekriget"

Befrielserörelsernas kamp i de portugisiska kolonierna hade fårt
kolonialregimen in i en återvändsgränd, och den 25 april 1974
fåll fascistregeringen i Portugal. Efter många, långa och svåra
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förhandlingar tillsattes i början av 1975 en "övergångsrege
ring" i Angola. I den ingick förutom MPLA också portugiser,
och marionettgrupperna FNLA och Unita.

Det dröjde inte många veckor innan FNLA/Unita i intimt
samarbete med Zaire, Sydafrika och USA gick till militära
angrepp mot både civilbefolkningen och MPLA. De syftade till
att krossa MPLA och ta över makten. De började angreppen i
Luanda men spred snabbt kriget också till andra delar av
landet. Senare samma år invaderade zaireska och sydafrikan
ska trupper helt öppet Angola. Det är detta ungefår ett år långa
krig som brukar kallas"det andra befrielsekriget".

Under MPLAs ledning måste det angolanska folket alltså
utkämpa ännu ett krig - ett krig som kostade mängder av
människoliv. På det andra befrielsekrigets alla fronter bidrog
barn och ungdomar till kampen för självständigheten. De
hjälpte MPLA-styrkorna, FAPLA, att bära ammunition och
vapen, de lade ut fållor för fienden och de äldre barnen var
soldater.

I huvudstaden Luanda betydde pionjärgruppernas insatser
mycket för MPLA. Barnen fungerade som vägvisare i de svår
genomträngliga kåkstäderna, och de lyckades ofta lura in
FNLA-styrkor i bakhåll. Bröderna Paulino och Santana Albu
querque minns hur det var i stadsdelen Bairro Operario:

"Vi bodde i Bairro Operario under striderna iLuanda.
FNLA provocerade jämt och ständigt och sköt mot MPLA
delegationen här bredvid. Folk här i området höll mer på
MPLA, för FNLA kom och slog folk, och dödade.

Vi var förstås rädda ibland. Men på den tiden var pionjä
rerna vaksamma. Det var vi som brukade smyga på FNLA
och sen berätta för FAPLA, när det var något på gång.
Pionjärerna gjorde sina egna vapen av trä och annat. Och
ibland dödade de t o m fiender."

Luandapionjärer

Den angolanske författaren Manuel Rui har i en lång novell,
Cinco dias depois da lndependencia (Fem dagar efter självständig
heten), beskrivit de pionjärer som kämpade för MPLA i Luan
da.
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Ett av FNLAs hårdaste angrepp mot MPLA riktades mot
fackfårbundets byggnad, som nästan totalfårstördes. Novellens
Carlota, som arbetar i fackfårbundshuset, räddas i sista stun
den aven pionjär, som får henne till en av pionjärgruppens
"baser". Den ligger i ett avloppsrör alldeles intill fackfår
bundshuset. Området är fullt av FNLA-soldater, och risken får
att Carlota och MPLA-pionjären ska bli upptäckta är så över
hängande att hon börjar gråta:

"Pojken kom litet närmare, höll fortfarande sitt vapen hårt i
vänstra handen, men med den högra smekte han den unga
kvinnans tårdränkta ansikte.

- Hur är det? Vi är i krig, men segern är säker. Och ingen
gråter. Tänk om kamrat presidenten visste att en kamrat
sitter och gråter så här! Det går inte an.

Med tårarna forsande över ansiktet höll hon tillbaka
snyftningarna, sänkte huvudet och gömde ansiktet i klän
ningen. Pionjären hade rätt. Hon var ju faktiskt MPLA-mi
litant. Hon borde inte gråta.
( ...)

Hon började få fårtroende får pojkens uttalanden och hon
kom ihåg alla berättelser hon hört om pionjärernas hjälte
mod. Några som hade jagat iväg marionetterna från basen i
Bairro Operario, andra som hade avväpnat och bundit fyra
man ur den zaireska invasionsarmen, och många, många
som fungerade som vägvisare åt FAPLA när de letade efter
lakejerna.

Hon tänkte sig möjligheten att hon kunde komma ur detta
frisk och välbehållen och kände plötsligt en underlig stolthet
över att befinna sig i denna farliga krigssituation tillsammans
med en pionjär.
(...)

Carlota hade nu glömt sin fruktan. Pionjären som gjorde
henne sällskap, en ström av minnen, dagen då MPLA-dele
gationen kom, den mjukt mänskliga stämningen på flygplat
sen. Hon var inte samma person som nyss darrat av fruktan,
med dödens andedräkt flåsande i ansiktet och kängtrampet,
skriken, skottens ständiga hamrande, de bedövande explo
sionerna genljudande i öronen. Med vidöppna ägon och
händerna som ett skydd över den stora magen såg hon nu
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med vaken men halvt drömmande blick framför sig presi
dentens ankomst, den fjärde februari, den första riktigt stora
festen i Luanda med slagord, flaggor och sånger. Carlota
mitt i folkmängden. Ordet kamrat som plötsligt dundrade
mot det förflutnas fångelseväggar, och ständigt, ständigt
pionjärer som marscherade förbi före varje seger. Efter varje
seger. Pionjärer som marscherade förbi efter nederlagen.
Pionjärer som dog mitt i skottlinjen när självständigheten
närmade sig med löfte om ett gryende liv. Pionjärer som
tillverkade vapen. Pionjärer vid folkets begravningar, med
säkra marschs teg, fötterna lyfta i graciös balans, armarna i
en dansande gest mot framtiden, huvudena vända till häls
ning, munnarna fyllda av sång, av musik om förflutna lidan
den och av kraftfulla profetiska rop: Kampen fortsätter! Se
gern är säker! Gevärskolvarna i marken, knäna raka och
sammanpressade, de stora kängorna, benen i de alltför rym
liga byxorna. Baskrarna. De glittrande ögonen som kikade
fram som hoppets vaktposter."

Aterkomsten

När MPLA hade utkämpat och vunnit också det andra be
frielsekriget, kom krigspionjärerna till Luanda från alla de olika
frontavsnitten. Man såg dem på gatorna i Luanda, de marsche
rade fortfarande men verkade litet desorienterade. Vad skulle
de nu ta sig för, när kriget var slut?

Många av dem var illa medfarna. De hade skottskador,
granatskador, osv. En del hade sandloppor ända upp i öronen
och stora inflammerade sår efter de alltför stora och tunga
kängorna. Nästan alla var undernärda.

Också psykiskt hade många krigspionjärer farit illa. Nästan
alla hade med egna ögon sett grymma scener u tspelas under
kriget. De hade sett sina mödrar och systrar bli våldtagna, sina
syskon och föräldrar dödas. Pionjärer från Huambo i centrala
Angola hade tillsammans med vuxna tillbringat långa veckor
under omänskliga förhållanden i U nitas och sydafrikanernas
fångelser. Diamantinho Cunha, som satt i flera av dessa fångel
ser, berättar:

- Jag och hundratals andra kamrater sattes i fångelse. Till
sist var vi cirka 400 personer som satt där. Det var många
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gravida kvinnor, barn och gamlingar. Flera av de minsta bar
nen dog. Om nätterna kom Unita-soldater och slet ut kvinnor
na, unga som gamla, för att våldföra sig på dem.

Under 1976 tog utbildningsministeriet hand om alla "krigs
pionjärer" som fanns i Luanda. De fick bo på internatskolor
och ägnade en del av sin tid åt studier. På fritiden gick 120 av
pionjärerna i konstskolan. Tanken var, att konstnärligt ska
pande kunde hjälpa pionjärerna att avlasta sig sina psykiska
spänningar. Till att börja med var deras problem så svåra, att
de bara förstörde materialet som konstlärarna gav dem. Men
småningom började de uttrycka sig med materialet och valde
då ständigt samma tema för sina verk: kriget. Lärarna var inte
utbildade psykologer, men försökte med hjälp av psykologer att
analysera pionjärernas problem, och lyckades hjälpa dem till så
stor psykisk jämvikt, att de i den sista fasen kunde blandas upp
med "civila" barn. En av lärarna summerar sina erfarenheter
av arbetet med krigspionjärerna:

- Pionjärerna hade stora problem och var samtidigt mycket
intressanta människor. De var mycket mer oberoende än de
flesta barn i deras ålder. De var redan små män, som såg
realistiskt och materialistiskt på omvärlden.

Efter ungefår ett år åkte de flesta krigspionjärerna tillbaka till
sina hemorter. Andra började arbeta eller fortsatte att studera.
Ett tiotal pionjärer fick stipendier för att studera på Kuba. De
studerar i två olika skolor på "Ungdomens ö", som före den
kubanska revolutionen var en fångeiseö men som nu har 43
skolor med 21 000 elever. En av de 3000 angolanska ungdomar
som studerar på Kuba säger:

- Jag vet att jag studerar därför att Angola behöver utbilda
de. Ni kan hälsa till Angola, att jag är beredd att göra vad som
kan behövas: att arbeta eller att försvara vårt land mot inva
SIOn.

Den l4-åringen vet, vad som väntas av frihetens barn.

Frihetens barn
Barnen från det första befrielsekriget. Barnen från det andra
befrielsekriget. De är på ett sätt redan frihetens barn. De
märktes av förtrycket, men det innebar samtidigt att de kom att
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värdera friheten desto högre. Många av dessa frihetens barn 
kanske särskilt från det fårsta befrielsekriget - är idag ungdo
mar med stor betydelse får den socialistiska utvecklingen i
Angola.

MPLA kämpade får att befria hela Angola, alla dess invåna
re. Stora uppoffringar krävdes får att lyckas med detta. Men
den Il november 1975 kunde MPLA utropa Angolas självstän
dighet. Det var en fårsta seger.

Självständigheten öppnade möjligheten - och nödvändighe
ten - att skaffa ett effektivare vapen i den socialistiska kampen:
ett parti. Befrielserörelsen ombildades 1977 till ett arbetarnas
och böndernas parti, MPLA-Arbetets parti. Partiets politiska
principer är marxist-leninistiska.

Det är partiets uppgift att fostra frihetens angolanska barn.
U ppgiften är svårare nu än under befrielsekampen, eftersom
dimensionerna har fårändrats. Ansvaret omfattar idag hela den
angolanska befolkningen, människor med alla slags politiska
uppfattningar - också sådana som varit medlöpare till koloni
alismen och imperialismen. Inom många angolaner lever ännu
fårtryckets barn, och därfår måste kampen gå vidare.

Loy - barn av det fria Angola

Loy är ett barn av det fria Angola. Han är fådd i januari 1976,
två månader yngre än landets självständighet. Han bor till
sammans med sin familj i ett lågt rosafårgat hus med två små
rum och kök i Luandas innerstad.

När Loy var bara någon månad gammal, tog mamma med
honom till jobbet. Han hängde tryggt på mammas rygg och sov
eller låg på en hylla under arbetsbordet och jollrade. Men när
han blev större och började krypa omkring, kunde han inte
längre fålja med till jobbet. Hans mamma skulle helst ha läm
nat honom på ett barndaghem, men det är ont om platser på
daghem i Luanda. Det blev femåriga storasyster Sio som fick ta
hand om honom i stället.

Också barnpassningsproblemen länkar samman det fria An
gola med gerillakampens befriade områden. Inga, en ung
kvinnlig radiotelegrafist, berättade 1972:

- En kvinna som blir gerillasoldat måste leva som de andra
gerillasoldaterna. Men om hon lax barn, kan hon inte längre
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Många angolanska mam
mor arbetar och har ingen
stans att lämna sina barn
under arbetstiden. Andra
avstår från att arbeta
utarifdr hemmet,jör att de
måste ta hand om barnen
(foto: Hillevi Nilsson)

aktivt delta i gerillan. Det är omöjligt for en kvinna med ett
barn på ryggen att delta i väpnad kamp på samma sätt som en
man som bara bär sitt vapen. Vi måste skapa barnhem for att
ta hand om barnen och uppfostra dem.

Ett år senare öppnades Deolinda-centret som kunde ta hand
om många av småbarnen i de befriade områdena, men som
skulle vara en droppe i havet i det självständiga Angola. Men
den angolanska kvinnoorganisationen arbetar ofortrutet vidare
med att upprätta daghem och centra av samma typ som Deo-
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Loy, ett barn av det fria Angola, på besök hos farmor och fastrar i kåkstaden
Sambi.<:anga, Luanda 1976 (foto: Hillevi Nilsson)

linda-centret, där barnpassningen kombineras med utbildning
av kvinnor.

Kvinnoorganisationens resurser räcker inte till för att lösa
daghemsproblemen, och därför har den angolanska staten gått
in. Under det senaste året har daghemssituationen förbättrats
betydligt, även om mycket återstår att göra innan alla barn kan
få daghemsplats.

Ansvar - och lek

Det är ett tungt ansvar för en femåring som Säo att ta hand om
lillebror, men angolanska barn är vana vid ansvar och vid att
arbeta i hemmet. I de stora städerna är det ofta barnens uppgift
att hålla en plats i brödkön eller köttkön. De flesta angolanska
barn hjälper till i hushållet eller tar hand om sina småsyskon.

På landsbygden deltar barnen oftast i jordbruksarbetet. Joäo
Fausto Campos, som bor i en liten by i Moxicoprovinsen, säger:
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- Mina föräldrar är bönder. J ag har äldre syskon som också
bor här i byn och arbetar med jordbruk. När jag inte är i
skolan, hjälper jag också till på åkrarna. Men ibland går vi till
floden och fiskar. J ag brukar också skjuta taglar med slangbåge.

Ansvar och arbete hindrar inte Joäo eller Säo från att leka.
Många av lekarna är de klassiska: bollspel, dans och ringlekar.
Ofta, ofta ser man barn som har improviserat några instrument
och spelar, sjunger och dansar. Ibland är det musik och danser
ur deras egen fantasi, ibland är det traditionella danser.

På landet spelar ofta floden en viktig roll för barnens lekar.
Nästan alla barn berättar om hur de går till floden och badar
och fiskar. En del av dem har också lärt sig att simma i floden.

Det är ont om leksaker i affärerna i Angola. Men barnen gör
sina egna leksaker av gammalt skräp de hittar. De äldre barnen
gör trampbilar som ibland är riktiga under av tekniska finesser
med fjädrande kaross, bromsar och växel. De yngre barnen
håller sig till enklare saker. Gamla glassmuggar blir kompletta
husgerådsuppsättningar, ölkapsyler blir pengar att leka affär
med, papplådor blir sängar, hus, tåg, bilar eller traktorer allt
efter behov.

Lekarna i det fria Angola följer ofta de politiska dagshändel
serna. I början av 1976 lekte nästan alla barn krig. På vår gård
jagades sydafrikanerna på flykten av FAPLA och kubaner flera
gånger i veckan. Både FAPLA och fienden var utrustade med
träkäppar, plåtburkar och diverse andra tillhyggen. Ibland var
de riktiga slagsmålen hotande nära, eftersom barnen ofta blev
osams om vem som skulle vara vem. Ingen ville vara sydafri
kan.

När Fidel Castro besöker Angola, håller barnen massmöte på
gården. En pojke i femårsåldern kliver upp på en av tvättbal
jorna och håller tal på hackande spanska. "Leve Kuba! Leve
Angola! Enade ska vi segra!", ropar han. Och allt folket jublar.

OPA
Många angolanska barn är med i aPA, den angolanska pionjär
organisationen. Pionjärerna deltar ofta med sång och teater i
massmöten och demonstrationer. Ibland besöker pionjärgrup-
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Barnorganisationen oPA
deltar i alla större möten
och demonstrationer (foto:
Hillevi Nilsson)

per fabriker och andra arbetsplatser for att lära sig att forstå
arbetarnas problem.

I Kuando-Kubango-provinsen finns en OPA-grupp som
kallar sig "Bataljon Farlig". Den är nu över ett år gammal. I
början hade den la. medlemmar, men nu har fler pionjärer
strömmat till. "Bataljon Farlig" har tagit som sin uppgift att
spåra upp två slags utsugare: sådana som säljer varor till
överpriser, och sådana som bränner hemma och sedan säljer
spriten dyrt till folket.

På en del platser i landet, särskilt i de stora städerna, är det
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svårt att få fram ledare för pionjärgrupperna. Ledarna ska tas
från ungdomsorganisationen, som har ansvaret för att driva
aPA. Men det finns en tendens bland stadsungdomarna att
inte vilja arbeta med barn. Folkrepubliken Angolas president,
Agostinho Neto, läxade i oktober 1978 upp ungdomsorganisa
tionen för detta:

- Pionjärerna måste organiseras bättre. (... ) Jag anser, att
det är ni, kamrater i ungdomsorganisationen, som måste ägna
er åt att ge pionjärerna politisk och angolansk skolning.

Också Lucio Lara betonade vid samma tid, att aPA måste få
mer stöd från partiet och ungdomsorganisationen. Annars finns
det risk för att vi måste lansera slagordet "Allt för barnen!",
fastslog han.

"Gapa! Tugga inte!"

På andra områden har redan mycket gjorts för barnen. Hälso
vården socialiserades redan 1975 och är nu gratis för alla
angolaner. För barnens hälsa betyder de stora vaccinerings
kampanjerna mest.

På den stora poliovaccineringsdagen i april 1977 slingrade
sig långa köer till vaccineringsställena runtom i landet. Köerna
minskade snabbt, för det var många som arbetade med vacci
neringen. Vanliga människor hade mobiliserats för att hjälpa
till i kampanjen och uppslutningen var stor.

- Gapa! Tugga inte! Låt tabletten smälta i munnen!
Så lät det gång på gång där inne i vaccineringslokalerna.

Vaccinet gavs i tablettform, för att man skulle kunna få massef
fekt på kampanjen. Och masseffekten uteblev inte: 1,5 miljoner
barn under 10 år gapade och lät vaccinet smälta i munnen. Det
innebär att ungefär 70 procent av de angolanska barnen under
10 år nu är vaccinerade mot polio. (Det största antal människor
som kolonialisterna någonsin nådde i en vaccineringskampanj
var knappa 400000.) Världshälsoorganisationens representant
i Angola var vederbörligen imponerad:

- Denna vaccineringskampanj var en framgång utan mot
stycke i hela Afrika.

I riktlinje för den angolanska hälsovården läggs stor vikt vid
vaccineringar och annan förebyggande hälsovård. De vanli
gaste barnsjukdomarna i dagens Angola är malaria, parasit-
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"Första vaccineringskam
panjen mot polio" blev en
stor framgång (teckning:
RPAs Hälsovårdsministe
rium)

sjukdomar och undernäring, vilka man lättast kan komma åt
genom förebyggande åtgärder.

Hälsovårdsstationer byggs upp på landsbygden och i städer
na. Där kan mödrarna få lära sig hur de ska vårda sina barn
bättre så att de inte blir sjuka. Också kvinnoorganisationen
ordnar särskilda hälsovårdskurser för mammor. Det är alltså
inte bara utbildad hälsovårdspersonal som kan vara till nytta i
kampen mot sjukdomarna.

Provinskommissarien i Moxico, Armando Dembo, håller
ständigt ögonen öppna för att upptäcka eventuella sjukdoms
härdar, när han reser runt i provinsen. I samhället Sandando
lägger han märke till att det ligger sopor och skräpar både här
och där:

- Om ni hjälps åt, kan ni röja upp det värsta och bli av med
soporna på en timmes frivilligt arbete. Soporna och skräpet
föder en massa mygg. Sen blir både ni och pionjärerna stuckna
av myggen och får malaria. Och barnen kan bli svaga och dö av
malarian.

Sådana lektioner bidrar också till den förebyggande hälso
vården.

122



I Moxicos största stad,
Luena, i östra Angola,
hjälpte skolbarnen till i det
frivilliga arbetet med att
röja upp i staden (foto:
Hillevi Nilsson)

~kolor~r )Folket
Riktlinjerna får den angolanska hälsovården baserar sig på
erfarenheterna från befrielsekampen. Det gör också grundva
larna får utbildningen. Undervisningsväsendet socialiserades
samtidigt som hälsovården, 1975. Utbildningen är nu gratis får
alla angolaner.

MPLA prioriterar alfabetisering och lågstadieundervisning,
eftersom hela 85 procent av Angolas folk inte kan läsa och
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skriva. Vid sin första kongress 1977 fattade partiet det djärva
beslutet att skolplikt för alla barn ska genomföras fram till
1980.

De grundläggande besluten för att uppfylla folkets förvänt
ningar finns alltså. Och förväntningarna är högt ställda både i
de gamla befriade områdena och i de övriga delarna av Angola:

- Vi ska ha egna lärare och läkare och ingenjörer. Alla ska ffi
studera.

- Vi vill att alla ska ffi studera och utbilda sig, så att vi själva
kan styra vårt land.

Alla vill studera, och alla talar om att barnens liv måste bli
bättre. Det gör också Pascoal Kitamba, som berättade om sin
barndom i Malanje:

- Jag har tre döttrar och flera barnbarn. Mina barnbarn kan
inte ffi växa upp som deras föräldrar och morföräldrar gjorde.
N u måste barnen ffi ett människovärdigt liv. När de blir till
räckligt gamla, ska de genast börja skolan. Nu för tiden måste
barnen faktiskt gå i skolan. Och alla människor vill ju också
verkligen att deras barn ska ffi utbildning.

Större dimensioner

Det har skett en formlig explosion inom utbildningsområdet
sedan självständigheten. Elevantalet i skolorna har fördubblats
från 600000 till ungefår 1,2 miljoner. Därtill kommer ytterliga
re cirka 600000 vuxenstuderande på alfabetiseringskurser och
fortsä ttningskurser.

Men större dimensioner innebär ibland större problem. Det
finns inte skollokaler i Angola för över en miljon elever. Nya
skolor måste byggas, i första hand på landsbygden, där skolor
na under kolonialtiden var ffi. Dessutom förstörde fienden
många skolor under det andra befrielsekriget. En lärare i Moxi
coprovinsen berättade 1976:

- Skolorna är i mycket dåligt skick för fienden förstörde dem
under kriget. Det gäller också den skola, där jag själv undervi
sar. Den saknar både fönster och dörrar, och barnen utsätts för
vädrets alla makter: regn, blåst och kyla. Men vi har ansträngt
oss för att steg för steg återuppbygga vår skola.

Medan utbombade skolor repareras och nya skollokaler
byggs, måste lokalbristen lösas provisoriskt. Samma skollokaler

124



används på fårmiddagen får en uppsättning klasser och på
eftermiddagen får en annan. Ofta används samma skolsalar på
kvällen får vuxenstuderande och alfabetisering.

Lärarna jobbar dubbelt

Eleverna har blivit dubbelt så många, men det har inte lärarna.
Många av de koloniala skolornas lärare lämnade Angola fåre
självständigheten. Nya lärare har utbildats sedan dess, men
antalet räcker inte.

Lättast är det att improvisera fram lågstadielärare och alfa
betisörer. Många lågstadielärare har tidigare varit telefonister,
rörmokare, kontorister eller butiksbiträden. Under korta kurser
utbildas de får att avhjälpa den värsta lärarbristen. Många
lågstadielärare har dubblerad undervisning. De undervisar en
klass på fårmiddagen och en annan på eftermiddagen. En del
av dem har dessutom en alfabetiseringsgrupp på kvällen.

Det är svårare att hitta provisoriska högstadielärare. Här har
de frivilliga insatserna från det kubanska folket varit och är
mycket betydelsefulla. "Che Guevara-brigaderna", som består
av ett tusental kubanska högstadielärare, rådde bot på den
värsta lärarbristen. Utan dem hade många angolanska högsta
dieelever blivit utan undervisning.

Eftersom högstadielärarna ändå är får få, beslöt MPLA i
början av 1979, att alla högutbildade angolaner inom partiet,
den statliga fårvaltningen, fårsvaret och universitetet ska ha
undervisningsplikt. Infår läsåret 1979-80 har utbildningsmi
nisteriet kallat många av dem får att undervisa tio timmar i
veckan på högstadiet.

Lärarbristen var ett problem som MPLA kämpade med
också under gerillatiden. Ett annat svårt problem på den tiden
var bristen på skolmaterial. I det fallet har dagens angolanska
elever det bättre fårspänt. Visserligen saknas fortfarande läro
böcker i en del ämnen, men papper, pennor, skrivböcker och
annat finns överallt i landet.

Ett mycket akut problem under befrielsekampen var att
många fåräldrar inte ville skicka sina barn till skolan. De skulle
hjälpa till i jordbruket eller - om de var flickor - giftas bort
tidigt. MPLA-skolorna kom som en befriare får åtskilliga flic
kor, berättade Inga 1972:
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- MPLA-läraren tillåter inte att flickan gifter sig innan hon
har gått ut skolan. Det har t o m hänt att MPLA har skilt
mycket unga fruar från deras män och satt dem i skolan.

Redan tre år efter självständigheten kan man konstatera att
kunskapstörsten och skolplikten har gjort sitt. Det är nu mycket
fårre flickor som gifts bort i späd ålder.

Paula Sofia

Ingen har ens snuddat vid tanken på att snart gifta bort sex
åringen Paula Sofia. Hon går i skolan i Luanda alldeles i
närheten av huset där hon bor. I skolan lär hon sig att räkna:

- Ibland ritar lärarinnan 4 bananer och sen tar hon bort 2.
Hur många blir det över då? Blir det inte 2, va?

- Alla i mitt klassrum är mina vänner. T o m fröken är min
vän. Fast ibland slår hon oss. Det är dåligt. Hon slår när
barnen bråkar. När hon går ut ur klassrummet ... Ujujuj, då
klättrar barnen upp på bänkarna och en del snor frökens böcker
och allt möjligt.

- Ibland är det frivilligt arbete. Då städar vi skolan. Vi
städar klassrummet och gör rent i våra bänkar. Vi tvättar
fönsterna, och vi arbetar i skolans trädgård.

Några lekkamrater kommer och hämtar Paula Sofia. De
sätter sig på trottoarkanten utanför huset. Kanske diskuterar
de vad de ska göra, där de sitter, fyra barn på rad: två svarta,
en vit och en ljus mulatt. Paula Sofias mamma säger förnöjt:

- Titta på dom där! Det där skulle inte ha kunnat hända när
jag var barn. På kolonialtiden lekte vita barn med vita och
svarta med svarta. Men nu håller vi på att komma över allt det
där gamla. Är det inte skönt?

Och hon tillägger eftertänksamt:
- Jag tror att barnen idag är mycket lyckligare än vad vi var.

Den nya andan

Visst möter frihetens angolanska barn en del gammalt i skolan
och på fritiden. Örfilarna som Paula Sofias fröken delar ut
ibland är ett exempel på det gamla. Men det mesta de möter är
nytt, nya ideer och ny praktik.

Många av förändringarna har sina rötter i befrielsekampens
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Skolbarnen i dagens Angola
har äntligen fått läroböcker
som är anpassade till den

.verklighet de lever i (foto:
Hillevi Nilsson)

MPLA-skolor. Befrielserörelsen var förutseende nog att planera
för självständigheten på ett tidigt stadium. 1971 bedömde Lu
cia Lara det som nödvändigt att utveckla utbildningen trots
krigsförhållandena:

- Det är vår plikt att utveckla utbildningen så gott vi kan, så
att vi inte ligger alltför långt efter, när vi blir självständiga. Det
är viktigt att det då finns ett samband mellan det nya systemet
och gerillatidens system.

Det var socialistiska principer som vägledde undervisningen
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i gerillatidens MPLA-skolor, även om det aldrig deklarerades
utåt. Dagens angolanska skolor ska vägledas av marxist-leni
nistiska principer. Det slogs fast vid MPLA-kongressen 1977.

Det rör sig om en socialism, grundad på verkligheten, den
angolanska verklighet som barnen ständigt lever i. Därför läser
de angolanska skolbarnen i sin första läsebok:

Skolan är folkets.
Pionjären går till skolan.
Pennan är pionjärens vapen.
Boken handlar om angolanska barn och deras familjer och är

anpassad till angolanska förhållanden. Det är också läroböc
kerna för de högre klasserna.

De flesta lärare undervisar med andra metoder än kolonialti
dens. De knyter samman kunskaperna från böckerna med ele
vens verklighet. Högstadieläraren Jose Chipalabela, som un
dervisade också under kolonialtiden, är lycklig över föränd
flngen:

- På kolonialtiden var undervisningen mycket tyngre. Man
var tvungen att följa vissa direkt mekaniska principer. Allting i
undervisningen var mycket mer abstrakt. Eleven fick inget som
helst samband mellan skolan och verkligheten. Nu kan man ffi
sätta in också ett ämne som fysik i ett socialt sammanhang. Det
fick man inte göra förr.

Att länka samman verkligheten med ideerna, praktiken med
teorin, var en av grundstenarna i gerillatidens utbildning. Det
är en av grundstenarna också i Folkrepubliken Angolas utbild
ningspolitik. Bäst tillämpas kopplingen mellan teori och prak
tik, studier och produktion i de "provisoriska skolorna". De ger
i dagens Angola det klaraste uttrycket för de pedagogiska erfa
renheterna från gerillatiden. Syftet med de provisoriska skolor
na är att skapa en ny människa som är lämpad för den socialis
tiska revolutionen.

Dessa skolor kallas "provisoriska", därför att de småningom
ska försvinna genom delning och bli det dominerande inslaget i
skolsystemet. Det finns 17 provisoriska skolor i landet. De är
internatskolor men avgiftsfria som alla andra angolanska sko
lor. Många av eleverna är barn till arbetare eller fattiga bönder.
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Ett av de praktiska problemen i Ngangulacentret var bristen på kläder. Det var kallt om
nätterna, och på morgonen gjorde barnen små eldar fOr att värma sig (foto: Elisabeth
Hedborg)

Frihetens plantskola

Befrielsekampens Ngangula-centrum har blivit provisorisk
skola och ligger nu i utkanten av Lwena, provinshuvudstaden i
Moxico. Där lever 327 barn och ungdomar i lokaler som under
kolonialtiden hyste ett nunnekloster. Centrets "husmor" be
rättar, att sydafrikanerna och Unita förstörde och plundrade
anläggningen grundligt, när de intog Lwena i december 1975:

- Det fanns inget helt lösöre kvar alls, och rummen såg ut
som svinstior. Det är våra kubanska kamrater som har hjälpt
oss att rusta upp husen igen.

Av de 327 pionjärerna i Ngangula-centret har 120 förlorat
sina föräldrar under befrielsekrigen. Alla pionjärerna studerar,

129
9 - Liv och lek i Afrika



: ;

men studierna kombineras med praktik. Pionjärerna är organi
serade i brigader som turas om att sköta vardagssysslor som
städning, kökshjälp och tvätt.

Köket, där två kockar delar ut uppgifter till dagens matbri
gad, är mycket primitivt. Det är inrymt i ett litet träskjul, och
maten lagas över öppen eld i stora järngrytor. Men kockarna
lyckas med hjälp av pionjärerna att åstadkomma tre måltider
om dagen. Mycket av råvarorna kommer från pionjärernas
egna odlingar i Kamanongue några mil utanfår Lwena, berät
tar Ngangula-centrets ledare, Armindo Tchimaku:

- Vi har stora odlingar i år: två maniokfålt och en stor och
bra grönsaksodling. Vi har redan skördat och ätit upp kål, lök
och tomater från våra egna åkrar.

Här på Ngangula-centret används verkligen MPLAs erfa
renheter från de år, då friheten erövrades. Bland de äldre
pionjärerna finns flera som har växt upp i gerillakrigets MPLA
skolor. De stöder och hjälper de nya frihetens barn på centret
och lär dem hur de ska vårda sig om friheten. En av "vetera
nerna" är Nelito Saraiva, 17 år:

- Jag levde med MPLA under befrielsekrigen och det fort
sätter jag med också nu. Det var 1966 som min familj gick med i
MPLA. Jag var bara en liten grabb då. Vi bodde i Luchaze
området här i Moxico. Under en av kolonialisternas offensiver
dödades mina fåräldrar. Men MPLA tog hand om mig och
satte mig i skolan. Senare flyttade jag över till Ngangula-cent
ret, och när det flyttades in i Angola, fåljde jag med.

Nelito jämfår befrielsekampens Ngangula-centrum med nu
tidens:

- I Ngangula-centret i Zambia var vi inte i vårt land. Det
var ont om skolmaterial, och en elev som gick ut fjärde klassen
kunde bara fortsätta att studera utomlands. Här kan vi fort
sätta på högstadiet. Det finns mer skolmateriaI nu och mer
definitiva planer får hela utbildningen, än det fanns då. Men
den viktigaste skillnaden är att nu befinner vi oss i vårt eget
land. Vi har en egen regering, MPLA har blivit parti, och
situationen utvecklas ständigt.

Nelito vill utbilda sig till journalist, får:
- Det är viktigt att berätta vår historia får de nya barn som

fåds och for dem som ännu inte har fårstått hur MPLA arbeta
de på den tiden och fortfarande arbetar.
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Frihetens historiska länkar

Pionjärerna i gangula-centret har fårstått MPLAs politik och
det viktigaste sambandet mellan gårdagens kamp får den na
tionella befrielsen och dagens kamp får socialismen. Vid dagens
slut, då mörkret faller och alla pionjärerna samlas på Ngan
gula-centrets bollplan, poängteras detta kampens och frihetens
samband i deras sånger. De sjunger sångerna från det fårsta
befrielsekriget, de sjunger sångerna från det andra befrielsekri
get, de sjunger sångerna från det självständiga Angola. De
sjunger sånger som de själva har skrivit. Sånger om de kamra
ter som fallit i kampen, om Hoji Ya Henda, Augusto Ngangula,
Deolinda, Saydi Mingas, Paulo Dangereux och många andra.
Sånger om produktion och studier. Sånger om socialismen och
partiet. Sånger om solidariteten med andra folk, om solidarite
ten med folken i Namibia, Zimbabwe och Sydafrika.

Frihetens barn i Ngangula-centret vet, att deras frihet hänger
samman med andra folks. Solidariteten med de kämpande
folken i södra Afrika är får dem en självklarhet. Först då
befrielserörelserna ANC, SWAPO och Patriotiska Fronten har
krossat fascistregimerna och vunnit självständighet åt sina folk,
kan frihetens barn i Angola känna sig trygga. Pionjärerna
u ttrycker denna sanning i en egen sång:

Angola är
ochjörblir
av egen vilja
Revolutionens fasta bålverk
i Afrika.

Afrika, framåt!
Afrika, framåt!

En enad kontinent
i kamp, i kamp!
Hela Afrika ska segra.
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Nyckeldata for Tanzania (1975) Spädbarnsdödlighet (J 977) 152 %0

Befolkningstäthet 17/km2 Förväntad livslängd

'i Sysselsatta/Produktion (1976) för födda 1970 41,8 år

% % av BNP för födda 1975 44,5 år

Jordbruk 90 40 Barn i arbete (andel av

Industri 2,5 Il totala befolkningen) 36,2 %0

Befolkning totalt 14,738 milj Inskrivna i primärskolan

- barn D-4 år 2,854 milj - flickor 46%

- barn 5--9 år 2,205 milj - barn totalt 57 %

barn 10-14 år 1,824 milj Andel läs och skrivkunniga (1977)
- totalt barn 0-14 år 6,883 milj av de vuxna 70%
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Pia Eresund och Nancy Tesha

I Tanzania trängs barnen
i skolorna

Det får inte vara mer än 50 barn i klassen, men kanske är det 100.
Det sitter tre barn i en bänk för två. Några har ingen bänk alls, utan
sitter på golvet. Det finns sex läroböcker för hela klassen. Tanzania
har inte haft allmän skolplikt mer än några år. Det är en av orsakerna
till att det är brist på allting i skolan.

Men att man inte gick i skolan förr betyder inte att man var utan
utbildning. Det traditionella samhället utbildade sina barn i allt de
behövde för att klara sig själva. Än i dag lär sig barnen mycket av det
gamla vid sidan av skolan. Nästan varje barn har också ett arbete att
sköta - i hemmet eller på tålten - efter skolans slut. Det är jobbigt att
vara skolbarn i Tanzania och alldeles särskilt om man är flicka.

Ändå finner de flesta barn tid för lekar. De leker kurragömma och
tafatt. De ritar en hage i sanden och hoppar i den. Flickorna "lagar
mat" med jord, vatten och gräs. Pojkarna gör slangbellor och jagar
småfåglar, slåss med käppar, sparkar boll, klättrar i träd. Man spelar
olika spel med stenar, gör figurer i lera, ritar i jorden med pinnar,
bygger kanaler och fördämningar där det finns vatten. Så leker barn
i Tanzania - precis som svenska barn.

De allra flesta barn i Tanzania växer upp på landsbygden. Där
bor 90 procent av befolkningen och vanligen lever de i storfa
miljer. En storfamilj består av mannen och hans hustru - eller
hustrur, får han kan ha flera - samt deras vuxna söner och
deras hustrur och barn. Döttrarna gifts bort till andra familjer,
så tidigt som möjligt.

Skulle familjen bli får stor, så att åker- och betesmark runt
omkring inte räcker till alla, flyttar en eller ett par söner iväg får
att röja mark någonstans och starta en ny storfamilj. Följden
blir att de flesta människor inom ett visst område är besläktade
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Hemma på bakgården (foto: Pia Eresund)

med varandra. De lever i en bygemenskap, där man också
försöker hjälpa varandra när det behövs. Numera bor de flesta
tanzanier i s k utvecklingsbyar, sådana som förr kallades "uja
maa"-byar, planerade av regeringen. Där brukas en del av
jorden kollektivt.

Bostaden är nästan alltid en hydda med väggar av träpålar,
kvistar och lera och med tak av jord eller halm. Golvet består
helt enkelt av tillstampad jord. Enkla hus av tegel och med
plåttak förekommer också.

Varje vuxen har ofta sin egen hydda. Men i familjer med
bara en hustru kan mamma, pappa och barn dela hus. Ofta
delar de det med getter och höns, som också sover inne i
hyddan.

Små barn sover hos sin mamma, så länge de ammas. Sedan
sover de bredvid sina syskon. När en pojke är omkring sju år
brukar han flytta antingen till pappans eller någon annan
manlig släktings hydda, om inte mamman och pappan delar
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hus. I vissa stammar bor pojkar i puberteten tillsammans i
särskilda hyddor.

Maten lagas i regel utomhus över öppen eld. Är det kallt och
blåsigt, vilket det kan vara i vissa delar av Tanzania, tänder
man en eld inne i hyddan och lagar maten där.

Anna - bortgift vid tolv
"Jag blev bortgift när jag var ungefår tolv år, innan min
menstruation hade börjat. Jag hade mtt lära mig en hustrus
plikter när jag blev omskuren. De berättade också att när jag
började blöda, så skulle jag vara vuxen och kunna mbarn,
om jag hade samlag med en man. Graviditeten skulle vara
nio månader och sedan skulle jag fåda. Jag fick lära mig att
jag skulle amma i två år och undvika samlag den tiden."

Så berättar Anna, nu lite över 20 år. Hon har ett barn, är
gravid och går på kliniken får kontroll. Hon har redan fått flera
barn, men alla utom det hon nu har med sig har dött.

"Min man var gammal och hade redan varit gift i flera år,
men de hade inga barn. Jag blev hans andra hustru. När två
år hade gått fick jag min fårsta menstruation och mycket
snart därefter blev jag med barn. Då fanns ingen klinik i byn.
J ag fådde barnet hemma. Det var en flicka och jag var
mycket lycklig. Men en dag, när hon var så där ett halvt år,
började hon skrika väldigt. Några timmar senare dog hon.
J ag vet inte var det var får fel och ingen kan fårklara det.

Det dröjde inte länge fårrän jag fick ett nytt barn. Det
levde i fyra månader. Hon började skrika på natten och dog
nästa morgon. J ag fick tre barn till. Alla fick diarre i tidig
ålder och dog efter någon tid. Det sjätte barnet levde tills det
kunde gå. Jag tog honom till medicinmannen, som smorde in
honom med medicin. Men strax därefter dog han.

D ngefår vid den här tiden flyttade regeringen oss till den
här ujamaa-byn. Grannarna här sa till mig att gå till dispen
sären.Jag var gravid igen, får sjunde gången. Jag gick dit och
fick medicin och fortsatte att gå dit får kontroll. Sedan fådde
jag mitt barn på dispensären - en flicka.

Jag fortsatte att gå dit med flickan får vaccinationer. Nu är
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hon tre år och mycket frisk. Alltid när hon är sjuk tar jag
henne till dispensären. Igår var jag där för att få tabletter
mot malaria för henne.

N u är jag i åttonde månaden och jag har gått på kontroll
sedan jag var i tredje. J ag skall föda på dispensären denna
gången också. Jag minns när jag fick mitt tredje barn ochjag
gick fyra kilometer till jordemor, men jag hann inte fram
utan födde på vägen. Vid min femte förlossning brast hinnan
tre dagar innan barnet kom ut. Jag fick medicin av medicin
mannen för att påskynda värkarbetet. När barnet föddes var
skinnet i flagor över hela kroppen som om han skållats i
vatten. Han var sjuk från början, ända tills han dog.

Men nu är jag inte orolig. Jag hoppas få flera barn - lika
många som jag förlorat.

Kvinnans uppgift i Tanzania är att föda barn, föda upp dem
och på så vis sörja för släktens fortbestånd. En viss barnbe
gränsning praktiseras dock, eftersom det av hälsoskäl bör vara
två till tre år mellan varje födsel, men modern familjeplanering
har inte slagit igenom på den tanzaniska landsbygden. Den
vanligaste metoden är avhållsamhet för kvinnan.

Det är när den första hustrun föder sitt barn som mannen
brukar ta sig sin andra hustru. Män, som har gott ställt, kan ha
ännu fler hustrur. För att få en hustru betalar man ett brudpris,
vanligen i form av boskap. Med boskapen köper mannen kvin
nan som arbetskraft och rätten till hennes barn, vilka ju också
utgör en viktig blivande arbetskraft.

En havande kvinna brukar arbeta som vanligt ända fram till
förlossningen. Om hon har ont, eller mår mycket illa, kan hon
bli befriad från arbetet på de kooperativa jordbruken under de
sista månaderna. Men hon kan inte befria sig från arbetet på
sin privata jordbit. Alla har en sådan och den utgör den absolut
viktigaste inkomstkällan för familjen. Ibland kan en förstående
äkta man rycka in, eller någon släkting, men det är inte särskilt
vanligt. Många blivande mödrar är därför utarbetade och i
dålig form. Sällan får de den mat de skulle behöva, närings- och
vitaminrik. Därför föds barnen ofta undernärda och svaga.
Spädbarnsdödligheten är hög - medeltalet får landet ligger på
ungefär 15 procent.

De flesta barn föds hemma, ytterligare en anledning till den

136



Upendo 11 månader. Så
här små barn har det ofta
väldigt bra i Tan<.ania
(Joto: Pia Eresund)

höga dödligheten bland spädbarn. I städerna föder kvinnorna
ofta på sjukhusen, men de får inte stanna där längre än en dag
efter förlossningen. De allra flesta i Tanzania bor på landet,
långt från närmaste sjukhus eller dispensär. De får då anlita
någon kvinna i byn som har erfarenhet av förlossningar och
känner till traditioner och riter. De kan också få klara sig med
hjälp endast av sin svärmor eller någon annan kvinnlig släk
ting.

När barnet är fött, tvättas det och man hänger amuletter
runt handleder, fotleder, midja eller hals. De skall skydda
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barnet. Ibland smörjer man också in barnets hud med någon
magisk salva. Det förekommer olika riter i familjen. Det är
vanligt att nyfödda barn dör - det vet man. Därför är alla rädda
att det skall hända just deras barn och man gör allt vad man
kan för att beveka makterna. Ofta tror man att det är avund
sjuka, eller fientligt sinnade människor, som med hjälp av
trolldom orsakar barnets död.

De första veckorna efter förlossningen brukar modern stanna
i sin hydda. Endast några nära släktingar kommer på besök.
Mamman behöver inte utföra något arbete alls under den
tiden, utan passas upp med mat och annat av kvinnliga släk
tingar.

Men inom en månad brukar mamman vara tillbaka i fullt
arbete igen. Då är barnet stadigt nog att bindas fast på ryggen.
När mamman arbetar ute på fälten, brukar hon försöka lägga
ifrån sig barnet i skuggan under ett träd. Äldre syskon, som
leker i närheten, får se till att inga insekter eller andra djur
skadar babyn. Om fältet ligger nära boplatsen lämnar mam
man i stället barnet hemma hos farmor eller något äldre syskon
och går hem då och då för att amma det. Det äldre syskonet är
ibland inte mer än sex eller sju år.

En tanzanisk baby befinner sig nästan ständigt i nära fysisk
kontakt med mamman eller någon annan kvinna. Barnet får
sitt mat- och sugbehov så gott som totalt tillfredställt. Det
befinner sig också för det mesta i halvt upprätt ställning,
grensle över moderns rygg, där det har god utsikt över omgiv
ningen och kan följa med i allt som händer. Afrikanska barn
utvecklas också mycket snabbt den första tiden.

Man hör sällan spädbarn skrika i en sådan här traditionell
miljö. Barn, som växer upp i en mer modern miljö med föräld
rar som tillämpar västerländska barnavårdsmetoder, verkar
däremot skrika lika mycket som svenska spädbarn.

Ett år - ren och torr
De fårsta månaderna lindar modern sitt barn i tygtrasor - om
hon har några. Annars uträttar barnet sina behov i det tyg
skynke som mamman bär det i. Skynket tvättas, eller hängs
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bara till tork - det beror på tillgången till vatten. I det torra
Dodoma-området kan man se mammor skrapa avföringen med
en pinne, skaka tyget lite lätt och sedan svepa in barnet i det
Igen.

Renlighetsfostran börjar därför tidigt i Tanzania, redan vid
tre till fem månaders ålder. Men träningen går varmt och
lekfullt till. Mamman sitter på marken med benen lätt isär och
gräver ett hål mellan dem. Hon sätter barnet på sina ben med
stjärten över hålet. Under tiden sjunger hon för barnet och
leker med det. Så här gör hon flera gånger om dagen och så
småningom hittar hon barnets rytm. Då barnet blir äldre lär
det sig också att betinga sina uttömningar till just dessa si
tuationer.

Vid ett års ålder skall alla barn vara både rena och torra
medan de bärs på ryggen. De skall kunna ge något tecken ifrån
sig när de vill ner och uträtta sina behov. Om en "olycka"
händer blir det bannor och smäll.

När de leker i bostadens närhet brukar äldre barn visa de
mindre hur de skall gå undan i buskarna när de behöver. Barn
som väter i sängen efter tre års ålder bestraffas. Man försöker
också behandla sängvätandet på magisk väg. Det är således
inte ovanligt att sängvätning kvarstår upp i vuxen ålder och
orsakar stora personliga problem. Sängvätning är en giltig
skilsmässoorsak i många stammar.

Ibland räcker inte bröstmjölken, särskilt om mamman får för
dålig mat eller är sjuk. Då kan barnet få utspädd komjölk eller
tunn välling som tillägg. Om modern har kontakt med barna
vårdsklinik kan hon också få mjölkblandning för flaska. Men
det stora problemet är hygienen. De flesta mödrar känner inte
till hur viktigt det är att diska noga och bara använda kokt
vatten. Av sparsamhetsskäl sparas ibland rester av flaskmjöl
ken till nästa mål. Detta kan vara ödesdigert i det heta klimatet.
Ibland serveras också mjölken alltför utspädd, för att den skall
räcka längre. Barnet riskerar då att bli undernärt. Diarre och
kräkningar följer med den dåliga hygienen. Barn, som får så
undermålig kost, dör ofta.

Men för de flesta barn är bröstmjölken d.en vanliga födan
under de första åren. Så småningom får de också börja äta gröt
och välling, mosad sötpotatis och bananer. Avvänjningen sker
ofta bryskt, när mamman på nytt känner fosterrörelser och
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förstår att hon är gravid. Då anses det skadligt att fortsätta med
amnmgen.

Då får farmor eller storasyster nästan helt ta hand om bar
net, så att det glömmer bort mammans bröst. Kanske skickas
barnet bort till släktingar, för att det skall glömma fortare. Den
plötsliga skilsmässan från modern anses inte skadlig. Tvärtom,
menar man, kan det vara nyttigt för barnet att tvingas lära sig
bli självständigt. De flesta barn tycks också klara den här krisen
bra, troligen beroende på att de redan fått en emotionell
grundtrygghet.

Näringskrisen
Den allvarligaste följden vid avvanJnmgen blir näringskrisen.
Avvänjningskosten är sällan tillräckligt näringsrik och rätt
sammansatt. Barn i den här späda åldern får i allmänhet inte
äta tillräckligt ofta. I åldern ett och ett halvt till tre år får
barnen välling eller gröt på morgonen. Under hela långa dagen
får de sedan endast någon smakbit som tröst då och då, t ex en
bit sockerrör, en banan, en rostad majskolv. Så får de klara sig
ända fram till kvällsmaten, familjens enda gemensamma mål
tid. Oftare har man varken tid eller råd att äta. Det tar nämli
gen tid att laga mat på traditionellt sätt. Det krävs också
mycket ved att elda med vid matlagningen och det är ont om
ved på de flesta håll i landet. När så huvudmålet serveras på
kvällen händer det att många småbarn är för trötta för att orka
äta ordentligt. Dessutom äter vanligen männen i familjen först
och kvinnorna och barnen lax hålla tillgodo med det som blir
över.

I åldersgruppen ett till två år hittar man största andelen
felnärda barn. De lider ofta av protein-kaloribrist, som ger
symptom på sjukdomen kwashiorkor i varierande grad. Även
ren undernäring, marasmus, förekommer. Många barn visar
just inga symptom men de växer sakta och väger mindre än
de borde göra. De blir fort trötta och mottagliga för infektioner.
Järn- och vitaminbrist är vanligt.

En fjärdedel av barnen i Tanzania dör innan de fyllt fem år.
En fjärdedel av barnen är också fel- eller undernärda åtminsto
ne' under någon period upp till fem års ålder. Barnen dukar
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under för t ex mag- och tarminfektioner, lunginflammation,
mässling, kikhosta, malaria - sjukdomar som barn med bättre
kondition brukar överleva. Man räknar med att näringsbrist
ligger bakom mer än hälften av dödsfallen i den här åldern.

Vissa studier har visat att det finns fler undernärda barn i
familjer med medelhöga penninginkomster än i familjer som
lever i självhushåll. Det beror på att det blir mindre kvar för
familjen att äta när en stor del av skörden säljs. I de familjer
där man odlar för att sälja odlar man ofta grödor, som inte går
att äta, såsom kaffe, socker och tobak. Pengarna man tjänar
används för att öka produktionen ännu mer - konstgödsel,
utsäde t ex. I andra hand använder man pengarna till att köpa
statusvaror som cyklar, radioapparater, klockor, kläder, skor
och öl. Kvinnorna far klara livsmedelsförsörjningen, men med
mindre jord och tid än förr. Männen kontrollerar penningin
komsterna, kvinnorna bär ansvaret för att föda familjen. Bar
nen far det sämre när papporna far det bättre. Detta gäller i
alla fall i början av den ekonomiska tillväxten. När utveckling
en kommit lite längre brukar det bli mat över till barnen också.

För att bekämpa felnäringen och sjukligheten bland barnen
försöker Tanzania att satsa på primärsjukvård ute på lands
bygden. I många byar finns nu små enkla dispensärer, vars
personal har kort, praktiskt inriktad utbildning. De klarar att
ge första hjälpen, sprutor och medicin, assistera vid förlossning
och avgöra när en patient måste vidare till specialistvård. In
nan dispensärerna fanns fick folk bära sina sjuka miltals för att
fa hjälp. Så kan det ännu vara i områden som inte nåtts av
någon dispensär. Tilltron till de lokala medicinmännen är
fortfarande stark, men om det inte är alltför långt till vanlig
modern sjukvård prövar man gärna den också. Tyvärr går
många först till medicinmannen och sedan - om det inte hjälper
- till dispensären. Då kan det vara för sent.

Det finns mödra- och barnavårdscentraler vid de flesta dis
pensärer. Ca 2400 sådana mottagningar finns nu (1978) i hela
landet och standarden på dem varierar. Somliga är moderna
med god personalkapacitet, andra har dåliga utrymmen och är
underbemannade. Målsättningen är att åtminstone 80-90 pro
cent av befolkningen skall ha tillgång till mödra- och barna
vårdsklinik 1980. Nu räknar man med att drygt hälften av barn
under fem år har regelbunden kontakt med en klinik.
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Vid mödra- och barnavårdsklinikerna går barnen på regel
bunden kontroll upp till sexårsåldern och vaccineras mot
smittkoppor, tbc, polio, difteri, stelkramp, kikhosta och mäss
ling. Omkring hälften av alla småbarn i Tanzania sägs numera
vara vaccinerade - även om deras fåräldrar inte alltid fårstår
meningen med dessa vaccinationer. Undervisning i hälsovård
och näringslära ges också till mödrarna, men vanligen blir det i
form av ganska stela och auktoritära fåreläsningar. Vissa klini
ker har också regelbundet matlagningskurser. Eftersom det
vanligen är mamman som uppsöker kliniken, nås tyvärr endast
ett fåtal pappor av undervisningen.

Vid varje besök vägs barnet och man gör en viktkurva.
U pptäcker sköterskan fel- eller undernäring hos barnet kan hon
ge modern extra mjölk eller mjölkpulver ur klinikens fårråd.
Hjälper det inte kan barnet skickas vidare till sjukhus.

När ett barn läggs in på sjukhus i Tanzania, läggs också
modern in. Om orsaken till intagningen är fel- eller undernä
ring kan mamman och barnet efter sjukhusvistelsen får en tid
skickas till ett särskilt center får rehabilitering. Där får modern
handledning i hur man odlar och tillreder näringsriktig fåda.
Bristande kunskap är dock inte enda, eller ens den huvudsakli
ga anledningen till fel- och undernäring. Fattigdom och kvin
nans underlägsna ställning har också stor betydelse.

Det är inte ovanligt att mödrarna slutar att gå till dispensä
ren med sina barn när dessa är över två år och har fått sina
vaccinationer. Därfår finns det ett behov att nå de lite äldre
barnen genom att gå ut till fårskolor och skolor. Men i dagens
läge saknar Tanzania resurser till detta.

Kvinnor, som vill ha preventivmedel, får dem gratis; p-piller,
spiraler, kondomer. Pessar används inte, eftersom det inte an
ses praktiskt får bykvinnorna. Många kvinnor är intresserade
av preventivmedel får familjeplaneringen, men männen ställer
sig ofta kallsinniga. Anledningen är fårst och främst att de är
rädda får att deras hustrur blir "lösaktiga" om de kan skydda
sig får graviditeter.

Att kvinnorna inte heller alltid har fårtroende får klinikerna,
visar en tanzanisk undersökning som omfattade Manyoni, ett
område i centrala Tanzania. Personalen kan ibland uppträda
smått fåraktfullt gentemot kvinnorna och anse dem dumma och
lata, vilket i sin tur minskar mammornas fårtroende får perso-
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nalen. När kvinnorna anländer till kliniken är de ofta trötta och
smutsiga efter en lång vandring på dammiga vägar. De har
också svårt att passa tider, eftersom de praktiskt taget aldrig
äger klockor. Det har hänt att personalen skällt ut dem och
skickat hem dem igen med oförrättat ärende. Instruktioner ges
dessutom på swahili, ett språk många kvinnor inte förstår,
eftersom de endast talar sitt stamspråk. Undersökningen av
slöjar också att maten som rekommenderas många gånger är
för dyr eller för svår att få tag på.

Här delade kliniken ut mjöl till familjer, där barnen visade
tecken på undernäring. Men mjölet kunde inte tillredas på
samma sätt som det vanliga mjölet i trakten. Detta visste inte
kvinnorna och följden blev att barnen fick maginfektioner och
diarre. Av samma undersökning framgick att det var omöjligt
att hålla barnen rena under den långa torrperioden.

Dessutom klagade kvinnorna över att männen använde alla
kontanter till öl. Många tyckte att männen också borde få
undervisning i barnavård.

- För utan pengar kan en mamma inget göra, hur mycket
kunskap hon än har.

Vidskepelsen var stark i området och många kvinnor före
drog medicinmannen framför kliniken. En missionsklinik fanns
också i trakten och en del kvinnor gick hellre till den. Andra
gick för säkerhets skull till båda klinikerna och fick därför
dubbla vaccinationer. Malaria ansågs nästan av alla bero på
trolldom, visade undersökningen. Av brist på riktig behandling
dog också många barn här i malaria.

Malariaprofylax är annars en viktig del av klinikernas pro
gram. Alla barn under fem år skall regelbundet ges klorokinin i
förebyggande syfte. Men det räcker inte till alla barn, därför att
klorokinin, liksom andra mediciner, stjäls i så stor utsträckning
ur förråden.

I Tanzania finns inga barnsjukhus, utan endast barnavdel
ningar vid de allmänna sjukhusen. I hela landet finns endast ett
20-tal barnläkare. Avdelningarna är alltid överbelagda och de
sanitära förhållandena dåliga. Varken medicin eller utrustning
räcker. Någon släkting - vanligen modern - följer med barnet
på sjukhuset och sköter om det där. Mamman/släktingen sover
bredvid barnet i sängen eller på golvet. Har hon mindre barn,
bor de också på avdelningen.
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Arbete, lek och stryk
Redan från sju till åtta års ålder är barnen en viktig arbetskraft
för familjen. Så snart barnen lärt sig gå och börjar förstå enkla
meningar får de också börja hjälpa till att hämta ved och
vatten, passa småsyskon, mata höns, se efter getter och springa
ärenden. Men från sjuårsåldern får flickorna börja specialisera
sig på hushållsarbete och andra kvinnouppgifter. Pojkarna
vallar boskap och följer männen på jakt. De röjer ny åkermark
eller bygger nya hyddor.

Pojkarna har mer tid till både lek och vila eftersom vallandet
av boskap ger möjlighet till detta. Det ger också pojkarna större
frihet. Pojkar uppmuntras att vara aktiva, företagsamma och
djärva. Flickor fostras att bli flitiga, tystlåtna, tålmodiga och
lydiga. De måste till och med lyda sina bröder. På så sätt
förbereds barnen för de könsroller, som krävs i det samhälle de
lever i. Men även om de flesta barn, särskilt flickorna, arbetar
större delen av sin tid, finner de ändå tid att leka.

Att leka många i grupp är vanligare än att leka två och två.
Barnen organiserar sig själva i stora grupper, där det är själv
klart att de äldre bestämmer och likaså tar ansvar för de yngre
och hjälper dem. Från sjuårsåldern blir det allt ovanligare att
pojkar och flickor leker tillsammans. Sång, dans och musik på
enkla instrument är mycket vanliga sysselsättningar i grupper
na.

Eftersom de tanzaniska barnen inte har några fårdiga leksa
ker är de mycket uppfinningsrika då det gäller att tillverka
egna. På senare tid har pojkar börjat tillverka fotbollar av
bananfibrer eller skinnbitar och småbilar av tomma burkar,
träbitar, kapsyler, gummibitar m m. Flickorna gör dockor av
lera eller träbitar och ibland rullar barn av bägge könen gamla
bil- eller cykeldäck.

Ansvaret för barnens uppfostran delas av alla medlemmar i
en storfamilj. Mamman ägnar sig inte så mycket åt ett barn när
det är avvant - och pappan ännu mindre. Men för barnet är
även föräldrarnas syskon far och mor och mannens andra hust
rur mor. Barnen kallar dem alla "mama" och "baba".

När mannen har flera hustrur blir av naturliga skäl kontak
ten mellan pappan och barnen inte så nära. Men hans vilja är
alltid lag och alla viktiga beslut fattas av honom. Är han klok
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brukar han dock lyssna till moderns och barnens åsikter. Då
undviker han också missämja inom familjen.

Man fårväntar sig att barnen skall lyda alla vuxna i det
samhälle där de bor och respektera dem. Olydnad och glömska
bestraffas omedelbart, inte nödvändigtvis bara av fåräldrarna.
De flesta vuxna skriker åt barnen, skäller på dem, slår dem,
hånar och fårlöjligar dem. Skamkänslor framkallas tidigt och
utnyttjas får att få barnen att lyda. Det händer att barn som
straff får gå utan mat. Man hotar även med att sända dem
hemifrån. Många barn lever i ständig fruktan får straff och blir
ibland rentav misshandlade. Men får det mesta håller sig be
straffningarna inom vissa givna gränser.

I många stammar skäller man t ex aldrig ut en tonåring infår
andra. Eftersom tonåringen är nästan vuxen måste han be
handlas med en viss respekt. I skolorna tas dock ingen hänsyn
härtill, utan där får tonåriga pojkar prygel offentligt.

I skolorna anses det överhuvudtaget otänkbart att uppfostra
barn utan stryk. Många lärare går omkring med käppar och
rappar till här och var, när de tycker det behövs.

Uppfostringsmiljön i Tanzania är alltså vanligen mycket
auktoritär. Ändå tycks de flesta barn utveckla social trygghet
och en viss självtillit, i alla fall så länge de är medlemmar i en
grupp. För pojkarna ger det patriarkaliska systemet i alla hän
delser visst utrymme att arbeta sig uppåt får att till sist själva
bli de som bestämmer. Den möjligheten har inte flickorna.

Föräldrar visar sällan sina barn öppen tillgivenhet, även om
känslobanden mellan dem kan vara mycket starka. Det beror
nog främst på brist på tid eller ork i en hård tillvaro. I gen
gäld är fårhållandet mellan far- och morfåräldrarna och barn
barnen desto innerligare. Farmor brukar vara en betydelsefull
person i barnets liv. Det är hon som tröstar, undervisar, upp
muntrar och berömmer. Det är hon som skämtsamt kallar poj
ken får sin "lille man", medan farfar kallar flickan får "lilla
hustru" .

Även när båda fåräldrarna är i livet händer det att barnen
växer upp på annat håll än hemma. Ett barn som är sju år eller
äldre kan skickas till släktingar i en annan by, eller till en annan
del av landet får att hjälpa till eller får att gå i skola. En gift
storasyster kan behöva en lillasyster som barnvakt. En farbror
kan behöva sin brorson som vallpojke. Barn som sänds bort
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från sin mor för avvänjningens skull kan ibland bli kvar hos t ex
mormor eller farmor för resten av sin uppväxt.

Omskärelse förekommer fortfarande
För att markera övergången mellan barn- och vuxenliv brukade
de flesta stammar förr i tiden utföra s k initiationsriter. I sam
band med dessa riter fick pojkarna ofta bo i särskilda tränings
läger utanför byn. Här instruerades de i manliga dygder och
plikter. De fick undergå hårda prov i att uthärda fysisk och
psykisk ansträngning, rädsla och smärta. I slutet av perioden
blev de omskurna, dvs förhuden togs bort. Stora festligheter
hölls i byn för att fira deras manlighet. När såren efter opera
tionen läkts återvände pojkarna som unga män och krigare
istället för barn. Nu behövde de inte längre hjälpa till så mycket
hemma, utan fick ägna sig åt t ex jakt tills de bildade egna
familjer. Det kunde dock dröja några år. Männen gifte sig
vanligen senare än flickorna.

Flickorna undervisades i vissa stammar på liknande sätt,
eller också hölls de instängda i sina hem tills de giftes bort 
vanligen så snart som möjligt. Kvinnlig omskärelse, bestående i
att klitoris tas bort och ibland också de inre blygdläpparna, var
inte lika utbredd men förekom. Fortfarande är manlig omskä
relse ganska vanlig medan kvinnlig endast förekommer i ett
få tal stammar.

När omskärelsen skedde som en del av initiationsriterna
hade den ohyggligt smärtsamma och för flickorna dessutom
ofta skadliga proceduren trots allt en innebörd, som barnen
själva kunde begripa. Nu låter vissa stammar omskära bar
nen redan när de är sex år eller ännu yngre. Så små barn förstår
inte mer än att det gör ont och blöder. Riterna kring omskärel
sen försvinner också mer och mer.

En förklaring till den här förändringen kan vara att föräld
rarna vill skynda sig att få omskärelsen gjord innan skolan
börjar och innan myndigheterna kanske förbjuder omskärelsen
i lag. Partiet och kvinnoförbundet har i flera sammanhang
uttalat sitt fördömande av seden. Men människor på landsbyg
den har svårt att föreställa sig att deras barn skall växa upp
olika tidigare generationer i ett så väsentligt avseende.
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En omskärerska i en by, Bibi (farmor eller mormor) Mbu
chela, har just avtjänat sex månader i fängelse för att ha om
skurit en flicka, bara en månad gammal. Flickan höll på att
förblöda. Kvinnoförbundet, inte flickans föräldrar, hade gjort
rättssak av det.

Bibi berättar utan omsvep att hon och en annan kvinna utför
de flesta ingreppen av det här slaget på flickor i byn. Under
skolloven kan hon ibland operera 100 flickor om dagen. För
varje flicka far hon 15 shilling, ca nio svenska kronor. De
ceremoniella förberedelserna gör familjerna själva. Bibi Mbu
chela kommer bara dit med sin kniv, en liten slö sak i smutsigt
fodral och ett slags puder av torkad bark och rötter. Detta
puder sägs vara antiseptiskt, smärtstillande och läkande. Själva
ingreppet (den s k klitoridectomin, där klitoris och delar av inre
blygdläpparna tas bort) går på mycket kort tid - "några sekun
der", säger Bibi Mbuchela. Därefter far flickorna vårdas i sina
hem tre till fyra veckor. Under tiden undervisas flickorna av
släktingar och grannkvinnor hur de skall uppföra sig mot sina
män och mot äldre män överhuvudtaget. Så här säger Bibi
Mbuchela:

- Man kan med en gång se om en flicka är omskuren eller
inte. Den omskurna är blyg och artig i allt.

Bibi Mbuchela förnekar att blödningar och infektioner in
träffar som följd av omskärelsen. Den lokala dispensären kan
inte heller ge något belägg för det. Men det troliga är att sådana
fall behandlas med traditionell medicin eller maskeras som
annan åkomma vid dispensären.

Det inträffar att flickor i traditionella bymiljöer rymmer
hemifrån för att bli omskurna om deras föräldrar är så moderna
att de inte vill låta omskära dem. Flickorna vill inte växa upp
annorlunda än sina kamrater. Men i Bibi Mbuchelas by är
detta ovanligt. Här vill de flesta omskära sina barn så tidigt
som möjligt. Men Bibi Mbuchela är ingen förespråkare för den
saken.

- Jag vet att kvinnoförbundet och partiet är emot kvinnlig
omskärelse. Själv har jag insett att operationen i sig är me
ningslös. Det gör ingen skillnad om en kvinna är omskuren eller
inte, egentligen. Men det skadar inte heller och flickorna lär sig
något av den smärta de upplever.

Helst skulle jag vilja sluta med det här nu, men det går inte.
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Här finns inte många som kan omskära lika bra som jag och
alla kommer och ber mig. Om jag säger nej blir de arga och det
blir svårt för mig, särskilt nu när min man är död. Jag har
tillräckligt med pengar redan, så för den skull behöver jag inte
fortsätta. Faktiskt skulle jag bara bli tacksam om seden kunde
stoppas i vår by. Jag tycker inte om att göra saker mot partiets
order, säger Bibi Mbuchela.

Pojkarnas omskärelse utförs i samma by aven "mganga", dvs
en barfotaläkare eller en översköterska vid dispensären.
Mgangan berättar så här:

"Manlig omskärelse är en helt naturlig sak och tar inte ens
fem minuter. Föräldrarna förbereder en grupp pojkar i ål
dern 7-14 år på en boplats som de själva valt. Sedan går jag
dit med min utrustning.

Pojkarna får inte gnälla eller skrika. Vid det här tillfållet
måste de visa sig modiga och starka, annars vanärar de sin
familj. Efteråt förs de till en hydda i buskskogen utanför byn.
Där bor de några veckor tillsammans med en äldre pojke
eller en ung man, som tar hand om dem och instruerar dem
medan såren läker. De får lära sig om familjeliv, jakt och
annat som man väntas kunna.

När veckorna gått kommer pojkarna tillbaka till byn, in
smorda i en blandning av lera och mjöl, klädda i ländkläden
av gräs. De kommer sjungande och dansande och hälsas av
alla. Det blir en stor fest för deras släktingar. Nästa dag får
de bada, klä sig i nya kläder och festen fortsätter. För den
rike mannens son är det här en betydelsefull dag. Nu vet han
att äktenskap inte ligger långt borta. För den fattige pojken
blir det istället början på en svår kamp. Han måste arbeta
hårt och kanske ändå aldrig får en bra hustru. Hans föräldrar
kan kanske inte betala brudpriset och han själv har svårt att
tjäna ihop tillräckligt många kor."

För ungdomar som inte får sin undervisning i att bli vuxna på
tradi tionell t sätt kan sexualundervisning bli bris tfållig. Skolan
tillhandahåller ingen sådan. Än så länge är partiet helt emot att
införa det på schemat. Däremot blir gravida flickor genast
relegerade från skolan och får inte heller senare återuppta sin
skolgång. Det här är redan ett ansenligt problem, men man tror
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att ännu fler flickor skulle bli gravida om det blev tillåtet att
tala öppet om sexualitet i skolan.

Olivia är en av dem som ta.tt sluta skolan - en söt, allvarlig
16-åring i åttonde månaden. Hon berättar så här:

- Jag började vara tillsammans med pojkar strax efter min
fårsta menstruation. Jag var 14 år. Sedan har jag varit tillsam
mans med samma pojke hela tiden. Han är lika gammal som
jag. Mina kamrater sa att jag inte skulle ha samlag åtta dagar
fåre och åtta dagar efter menstruationen, så skulle jag slippa bli
gravid.

Mamma var den fårsta som märkte att något hände med
mig. Hon frågade varfår jag inte ta.tt min menstruation. Sedan
sa hon att jag måste vara med barn. Men vi sa det inte till
någon annan. Sedan märkte lärarna att jag blev tjockare och sa
till mig att gå till dispensären. Doktorn sa att jag var i sjätte
månaden. Jag fick sluta skolan.

Olivia ville inte tala om får sina fåräldrar vem som var far till
barnet. Hon var rädd att pojken skulle straffas. Men genom att
så många sett dem tillsammans gick det ändå att finna barna
fadern och ta. honom att ta på sig ansvaret. Han kommer att ta.
betala underhåll. Men han har inte lovat gifta sig med Olivia
och det är hon ledsen får. Även om Olivia fick lov att fortsätta
skolan skulle hon inte kunna tänka sig att göra det.

- Ingen skulle vilja se efter barnet åt mig under tiden. Och
de andra flickorna skulle skratta åt mig, även om de gör samma
sak som jag gjort. Nej, det är bättre jag stannar hemma och
hjälper mina fåräldrar på shamban, säger Olivia.

Joyce är bara 14 år och har redan fått en son, som hon lindat i ett
smutsigt tygskynke. Hon sitter tillsammans med sin gamla mor
och ser butter och håglös ut. När barnet börjar gnälla drar hon
liknöjt upp bröstet. Hon gick (bara) i fjärde klass när hon måste
sluta. Också hon har vägrat att avslöja barnets fader. Elaka
rykten säger att det är en av lärarna i skolan. Själv säger Joyce
trotsigt:

- Hur skajag kunna veta det? Jag har varit tillsammans med
så många, kanske hundra.

Vid byfester är det t ex vanligt att männen roar sig med de
unga flickorna, säger Joyce. Hennes familj är fattig och äger
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ingen boskap. Hon har två äldre bröder, men nio (andra)
syskon har dött. Den äldste brodern har just blivit ansvarig för
ett barn som en annan flicka fött utom äktenskapet. Föräldrar
na är gamla och utsläpade. Nu mr de aldrig någon hemgift för
joyce, som är deras enda dotter i livet. Pappan har givit sig iväg
från byn för att söka anställning i staden. joyce är uppgiven
och nedstämd. Vilken framtid har hon och hennes barn att
vänta?

Om några år väntar troligen både Olivia och j oyce barn på
nytt. Ogifta kvinnor mr inga preventivmedel i den lokala dis
pensären. Enligt doktorn står det i reglerna. Men han har fel
endast kvinnor som inte fött barn vägras enligt gällande regler
hjälp med familjeplanering. Men "mgangan" bestämmer. Han
tycker inte preventivmedel är bra för ogifta. Varken flickorna
eller någon annan i byn kan ändra på det.

Lekgruppen - ett mål mat
Förskoleverksamheten har ännu inte kommit igång på allvar i
Tanzania. Endast ett litet antal privata lekskolor har funnits,
huvudsakligen för utlänningars barn. Men nu har lekskole
grupper startats på självhjälpsbasis även för de tanzaniska
barnen, både i staden och på landet. Man har funnit att barn
som gått i förskola klarar den vanliga skolan bättre och man vet
att mammorna ibland behöver kunna lämna sina småbarn
ifrån sig en stund på dagen. Detta gäller dock främst i städerna,
där det traditionella levnadssättet inte kunnat bibehållas. Men
partiets kvinnogrupper har hittills drivit linjen att även byarna
bör ha lekskolegrupper.

I slutet av år 1978 fanns ca 2 200 lekskolegrupper med om
kring 152000 barn inskrivna. De kallas "day care centres",
vilket är något missvisande, eftersom det inte är fråga om
daghemsvård på heltid. De flesta grupperna börjar halv åtta
och slutar klockan tolv. Kvinnoförbundet bär det huvudsakliga
ansvaret för dem och ser också till att ledare utbildas.

Ett mål för förskolegrupperna är att frigöra kvinnornas kraf
ter för utvecklingsarbete i landet. Andra mål är att ge barnen
en grund för skolundervisningen, lära dem swahili, att träna
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dem i socialism, ge dem möjlighet att få leka samt att ge dem ett
visst närings tillskott.

Förskolorna tar emot barn från två års ålder. Föräldrarna får
betala en liten avgift, som bl a går till lärarens lön. Lokalhyra
kan man sällan betala. Antingen lånar man en lokal eller håller
till utomhus i skuggan av något träd. De flesta lokaler är
dessutom för trånga för sådan här verksamhet. Det är inte
ovanligt att det förekommer 50 barn i en grupp - emellanåt
t o m uppåt 100. Enligt anvisningarna får det vara endast 25
barn i en grupp, men skall det bli någon lön att tala om för
läraren behövs i regel dubbelt så många elever. Då kan lönen
bli 100-200 shilling, dvs 70-170 svenska kronor i månaden.
Många av gruppledarna slutar efter kort tids arbete, dels för att
de gifter sig, dels för att de hittat mer lönsamt jobb. Detta är ett
allvarligt problem. Många lekgrupper har således fått upphöra
på grund av brist på ledare.

Dagen i lekgruppen inleds vanligen med inspektion av hår,
händer, naglar och tänder och de elever som inte är tillräckligt
rena får bannor - kanske också smäll på fingrarna. Sedan
samlas barnen i ring och sjunger och dansar. Ibland blir det
inte så mycket mer än så. Läraren kanske försöker lära de äldre
barnen läsa och skriva, fast det egentligen inte är meningen.
Men på grund av platsbristen i skolorna är ju många lekgrupp
barn både 7, 8 och 9 år gamla.

Det finns gruppledare som trots brist på både lokaler och
materiel kan hitta andra, meningsfulla sysselsättningar åt bar
nen. De berättar t ex sagor och uppmuntrar barnen att själva
hitta på historier. De kanske lär ut gåtor och ordlekar. U tom
hus anordnar de stafetter och tafattlekar. De hjälper till att leta
reda på gammalt skrot, blad och stenar, som sedan förvandlas
till fantasifulla konstruktioner. Det är nödvändigt att klara sig
utan inköpt material, inte bara p g a brist på pengar, utan
därför att leksaker inte finns att köpa i Tanzania - med un
dantag för bollar, som kan vara ett värdefullt inslag i en lek
grupp. En del välorganiserade lekgrupper håller sig t o m med
egna små trädgårdsodlingar, shambor.

Kvaliteten på förskolegrupperna varierar oerhört. Det finns
engagerade, uppfinningsrika ledare, men också motsatsen före
kommer - fullständigt ointresserade ledare som föredrar att
tillbringa dagen i skuggan av ett träd, medan barnen i stort sett
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Daghemsbarn i Dar es Salaam (foto: Pia Eresund)

far klara sig själva.
Man kan inte alltid servera ett mål mat åt barnen, beroende

på att de hjälporganisationer som vanligen svarar får maten,
inte alltid fårmår distribuera den. Försök att la. fåräldrar att
bidra med mat istället har inte slagit väl ut. Många grupper har
istället fatt stänga när matsändningarna inte kom. För många
fåräldrar fåll då det viktigaste motivet får deltagande bort.

I hela Tanzania finns ett enda daghem, beläget i Dar es
Salaam. Det grundades 1977 av kvinnofårbundet på fårsök.
Delvis drivs det med fårbundets medel, delvis med avgifter från
föräldrarna. Daghemmet ligger i ett stort bostadsområde i ut
kanten av staden och tar emot 20 barn i åldern tre månader till
tre år. Barnen tas om hand av fyra kvinnor, som också utför allt
annat arbete i daghemmet. Med så många barn och så liten
personalstyrka blir det inte mycket tid till lek och kel. Spädbar
nen ligger mest i sina spjälsängar och tittar. Den som skriker
mycket blir buren på ryggen en stund. De större barnen strosar
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Matdags på daghemmet (foto: Pia Eresund)

omkring på den lilla asfalterade gården, utan leksaker. Alla
barn badas en gång om dagen, men oftast flera i samma vatten.
Infektioner sprids lätt. De flesta barnen är snoriga. Det är ont
om skugga utomhus och inne är det trångt, varmt och fuktigt.
Någon inskolning av nya barn fårekommer inte. Mamman bara
lämnar in barnet. Barnet kan skrika en hel dag, kanske flera
innan det vänjer sig vid miljön.

Men daghemsplatserna är efterfrågade. Mammorna står i kö
får att få in barnen. I stadsmiljön är det svårt att ordna barn
passning med släktingars hjälp. Tanzania kommer att behöva
rejäla resurser till fårskoleverksamhet och en kritisk granskning
av daghemsfårsöket. Men resurserna skall tas någonstans ifrån
och någon måste besluta om saken. På beslutsfattarnivå i Tan
zania sitter mest män, som vet mycket lite om kvinnors och
barns vardag.

Lekgruppen slutar halv tolv. Men en del barn får stanna kvar
tills på eftermiddagen, om deras fåräldrar arbetar. De får gröt
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Nasetis lekskolegrupp. Själv sitter han längst fram till vänster (foto: Pia Eresund)

eller välling, precis som barnen på daghemmet i Dar es Salaam.
Föräldrarna betalar en liten extra avgift för detta arrangemang.

Naseti är sju år gammal. Varje morgon går han till förskolan i
Dar es Salaam med fyraåriga Salome. Salomes mamma, Nase
tis moster, går då till sitt arbete. Naseti kommer från en by på
landet, där hans föräldrar är småbrukare. Det är tio barn i
familjen och maten räcker inte till. När Nasetis moster förra
året besökte familjen, beslöt hon att ta honom med hem till sig.
Han skulle kunna hjälpa henne att se efter Salorne och samti
digt skulle han få mer att äta.

Naseti är en liten mager pojke med allvarligt ansikte, lite
spänd och angelägen om att vara till lags. Efter lekgruppens
slut sitter han ofta ensam med några bitar av papp, trä, plast
eller gummi och gör leksaksbilar. Han är skicklig på det och
uppfinningsrik. Ingen av de andra pojkarna gör sådana saker.
Läraren uppmuntrar det inte heller nämnvärt.
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- Jag vet inte hur gammal jag är. Mamma vet, inte jag,
säger Naseti, och fortsätter:

"Pappa går till jobbet varje dag. Jag vet inte vad mamma
gör. J ag vet bara att hon arbetar. J ag vet inte vad pappa gör
heller, var han arbetar.

På kvällen går jag och lägger mig klockan åtta. Pappa
säger till mig men jag har ingen lust att lägga mig. På
morgonen dricker jag te och äter lite bröd. Efter lekgruppen
stannar jag på kontoret tills mamma hämtar oss på eftermid
dagen.

Jag har nio bröder som bor i Moshi, men jag har inte sett
dem sen förra året. J ag sover i egen säng här. Salome delar
säng med mamma.

Pappa slår mig aldrig, men det gör mamma. Hon slår mig
varje gång jag gör något fel- eller om jag säger fula ord. Hon
vill inte att jag ska leka hemma hos andra. Hon vill att jag
ska vara i närheten av vårt hus.

När jag är sjuk tar hon mig till dispensären. Jag bryr mig
inte om sprutorna och gråter inte. Men det gör Salome.

Jag är rädd för bilar, hundar och katter. Jag tycker om
Volvo, Range Rover, Toyota och polisbilar. Jag skulle vilja
gå i skola, men bara till klass fem. Sen när jag blir stor vill jag
arbeta på kontor eller som chaufför och jag vill ha två fruar
och tio barn som min pappa.

Vi äter allting i vår familj. Ingenting är förbjudet. Vårat
dricksvatten hämtar vi från en plastdunk.

Jag har många vänner i lekgruppen och jag tycker om
lärarna, för dom tycker om mig."

Mandeje är en flicka på 6 år. Hon bor i en by och har gått i byns
lekgrupp ända sedan den startade för snart 2 år sedan. Hon har
tre syskon - en äldre syster, som börjat skolan i år, en 3-årig
bror, som varje dag följer med henne till lekgruppen, och en
liten syster på 6 månader.

Mandejes pappa har gått i skola några år och arbetar som
bytekniker. Det betyder att han sköter byns enda traktor. Han
är också den som organiserar byns ungdomar i olika utbild
nings- och politiska aktiviteter.

När vi kommer till Mandejes hem finner vi henne vid den
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närbelägna brunnen, som folk i grannskapet hämtar sitt dricks
vatten från. För vatten till tvätt och disk går de till den stora
gemensamma bytanken, där vattnet pumpas upp ur ett borrhål
med dieselmotor. Det vattnet är ganska salt och inte så gott att
dricka. Men brunnen sinar nästan helt under torrperioden.
Mandeje sänker ner en plåtburk med ett långt rep i brunnen,
skrapar på botten och drar upp den halvfull. Sedan går vi till
familjens hydda. Den är lång, låg och taket är täckt av jord och
torrt gräs. Ovanpå ligger kalebasser till tork. Utanfår möter vi
mamman med en stor hink vatten på huvudet och lillasyster på
ryggen. Hon kommer från tanken. Vi går in i huset, där det är
mörkt och dragigt. Lillasyster hostar och är fårkyld. Lillebrors
ögon rinner och är röda.

Mandeje är en tystlåten, reserverad liten flicka, som tycker
om att sjunga, men inte att delta i lekar och danser. Hon intar
en beskyddande attityd gentemot såväl brodern som andra
yngre barn i kretsen. Det är inte ovanligt att hon sitter och
vaktar andras barns kläder och tillhörigheter medan de leker.

Mandeje går upp omkring klockan 7 och äter lite gröt innan
hon och brodern ger sig av till gruppen och den äldre systern
går till skolan. Vid 12-tiden återvänder de hem, äter "ugali"
och vilar en stund. Resten av dagen hjälper Mandeje sin mor
hämtar vatten, ser efter lillasyster, som hon också bär på ryg
gen emellanåt, stöter millet eller majs, diskar, springer ärenden
etc.

Men eftersom hon har en äldre syster behöver hon inte
arbeta hela tiden. Det blir tid över till lek också. Då blandar
Mandeje lera och vatten och gör små lerfigurer som får torka i
solen. Hennes mamma har gett henne en pappkartong att
fårvara figurerna i. Det är små människor och deras tillhörig
heter: en säng, en radio, kokkärl, pallar, ett bord. Men i Man
dejes riktiga hem finns varken säng, radio eller bord. Alla dessa
"lyxsaker" har hon sett på dispensären. Mandeje leker med
grannarnas barn. De sjunger, dansar och berättar sagor får
varandra på eftermiddagarna. Ibland leker flickorna tillsam
mans med sina lerfigurer och gör små dockbyar på marken.
Mandeje verkar inte lika blyg här som i lekgruppen.

Ernest är också sex år, kraftig och välutvecklad. Han går inte i
fårskola. Hans mamma är frånskild och tjänar sitt uppehälle
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genom att sälja tomater på marknaden i staden Dodoma. Till
sammans med en l6-årig kusin till Ernest bor de i ett litet
enkelt rum, som de hyr för 60 shilling i månaden. Kusinen
sover i ett annat rum i samma hus, tillsammans med några
andra ynglingar. Annars är han jämt hos Ernest och hans
mamma. Det är också han som tar hand om Ernest om dagar
na. Ernest får följa med kusinen till stadens utkanter, där de
köper tomater från odlarna. Tomaterna bär de i korgar på
huvudet till Ernests mamma på marknaden.

I huset där de bor finns ingen elektrisk ström. Vatten får de
från en kran en liten bit bort från huset. De delar en latrin med
husets övriga hyresgäster. Ernests kusin har aldrig gått i skola
och kan inte läsa och skriva. Han var för gammal när allmän
skolplikt infördes året innan.

Pojkarnas frukost består av te och bröd, lunchen likaså. På
kvällen äter de gröt, ugali eller ris - ibland med stuvning av
kött, bönor eller andra grönsaker. Men om Ernests mamma
inte har några pengar eller kommer hem sent får de vara utan
kvällsmat.

Ernest är livlig och pratsam. Han känner inte till bokstäver,
siffror eller färger. Men han kan räkna till tio och förstår
pengars värde ganska bra, eftersom han så ofta bevittnar affä
rer. Hans dagliga liv är omväxlande och innehållsrikt. Det
händer alltid något när han och kusinen är ute och köper
tomater. På eftermiddagar och tidiga kvällar leker Ernest med
andra barn i området. Även om han inte äger en enda leksak
har han knappast långtråkigt. Hans mamma har inte råd att
sända honom till en lekgrupp. Så här säger Ernest själv:

- Om jag får något att äta där kan jag gärna gå dit, för
ibland blir jag väldigt hungrig på dagarna. Då kunde mamma
också köpa mig fina kläder och jag kunde få leka med Salufu
och hans kamrater. Ibland blir jag trött på att gå med Tela hela
dagarna.

Utbildning till självtillit
Att det saknades skolor i det traditionella samhället betydde
inte att det inte fanns någon utbildning. Barnen lär sig olika
saker genom att lyssna på de äldre, iaktta dem och delta i det
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gemensamma arbetet. Under någon äldres ledning kunde de få
pröva på olika uppgifter av ökande svårighetsgrad. På kvällar
na samlades man runt elden och de vuxna berättade sagor som
ofta handlade om stammens historia eller om dess levnadsreg
ler. Barnen fick också lära sig sånger och danser.

I vissa familjer fårdes också speciella kunskaper, såsom
snickeri, smidekonst, krukmakeri och medicinmannaskap vida
re. Något skriftspråk behövdes inte då, eftersom kontakten med
omvärlden var så begränsad. All kunskap överfårdes muntligt.
Kustsamhällena i Tanzania fick dock tidigt ett starkt mus
limskt inslag och där inrättades koranskolor, där barn från
tre-fyraårsåldern fick börja lära sig läsa och skriva av koranen
på arabiska. Dessa skolor finns kvar än idag och har stor
betydelse. Men på de flesta håll i landet kom de fårsta skolorna
med missionärer och kolonialister i början av 1900-talet. Det
var då ett mycket litet urval av de afrikanska barnen, som fick
gå i skola och nästan enbart pojkar.

Ända tills ganska nyligen har de flesta tanzaniska barn inte
gått i skola. Men det moderna demokratiska samhällsbyggan
det kräver en viss elementär skolutbildning hos hela befolk
ningen. Därfår infårde Tanzania hösten 1977 allmän skolplikt,
trots att resurserna får en sådan reform ännu saknades. Det
fattades lärare, lokaler, böcker - allting. Men entusiasmen var
stor och provisoriska lösningar ordnades, t ex skiftläsning i
skolorna. Elever, som gått ut grundskolan, snabbutbildades på
några månader till extralärare. Byborna själva byggde skolor
på vissa håll. Samtidigt ökade den ordinarie lärarutbildningen
kraftigt. År 1977 fanns ca 27000 lärare. 13000 ytterligare skulle
utbildas nästfåljande år.

I slutet av 1978 gick 80 procent av alla barn i åldern 7-12 år i
skola, en stor fårbättring jämfårt med 1976, då motsvarande
siffra var 65 procent.

Grundskolan i Tanzania är sjuårig. Man betalar ingen avgift
får skolan, men skoluniform är obligatorisk och kan vara en
kännbar utgift.

Entusiasmen får skolan är inte lika stor överallt. På lands
bygden tycker många att det är slöseri att sätta barnen i skola.
Barn i skolåldern är viktiga som arbetskraft och det är svårt får
en familj att klara sig på landet, om alla barn går i skolan.
Framfårallt flickorna behövs hemma. Familjer som äger krea-
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turs besättningar behöver också sina söner som herdar.
Tidigare kunde det vara en god investering att låta en son gå

i skola. Han fick ett bra arbete efteråt och kunde skicka hem
pengar och gåvor. Nu är det ont om arbete i städerna och
enbart grundskola räcker inte för att komma någon vart. En
dast ett fåtal ungdomar får chans till högre utbildning. De
ungdomar, som gått i skolan några år vill inte heller gärna
stanna kvar på landet. De ger sig iväg in till städerna i hopp om
att tjäna pengar. På grund av svårigheterna att få arbete ham
nar de istället ofta i ren misär och föräldrarna går miste om
barnens hjälp både under och efter skoltiden.

Därför föredrar än idag många föräldrar att hålla sina barn
hemma från skolan. Men skolplikt är obligatorisk och föräld
rarna kan åtalas om de handlar i strid med bestämmelserna.
Detta händer också, men en del föräldrar betalar hellre böter
än låter barnen gå i skolan. Så sent som 1978 anställdes skol
pliktiga barn med föräldrarnas samtycke på stora privata
plantager.

Skolan i Tanzania har stöpts i samma form som den brittiska
skolan. Den syftar i första hand till att förbereda för högre
utbildning. Detta är inte särskilt meningsfullt, då det bara är
fem procent som varje år kan gå vidare till högre utbildning. I
framtiden blir det kanske ännu fårre. Eftersom den stora majo
riteten tanzaniska barn bara går i grundskolan måste den ha ett
eget värde som en grund för samhällslivet. President Julius
Nyerere har varit medveten om behovet av att reformera skolan
och hans ideer om utbildning till självtillit har börjat genomfö
ras. I alla skolor finns nu så kallade självtillitsaktiviteter. Varje
skola har t ex en egen shamba, köksträdgård, som eleverna
sköter på skoltid. Vissa skolor håller sig också med höns. Det
förekommer även att elever själva tillverkar tegel, som man
sedan kan uppföra nya skolhus eller andra byggnader i byn av.
Det viktiga är att eleverna får uppleva praktiskt arbete i skolan
som en del av undervisningen.

I en del skolor har detta ändamål kommit i bakgrunden för
det ekonomiska motivet. Den skolledare, som kan visa upp fina
inkomster tack vare sina elevers självtillitsarbete, premieras
nämligen på olika sätt. Egentligen skall inkomsterna användas
till att köpa material för, bygga lokaler och ordna skollunch till
barnen. Istället händer det att lärare själva tar hand om en del
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Trängsel i skolan men
entusiasmen är stor (foto:
Daily News)

av skörden. Det inträffar också att lärare kommenderar ut
elever på sina egna privata åkrar under skoltid. Lärarna själva
deltar sällan i arbetet. Barnen får göra det rena grovarbetet,
men inte alltid delta i andra moment som t ex att fatta beslut
om vad som skall göras med skörden.

Så som det ofta har kommit att utformas i praktiken är det
inte att undra på om både föräldrar och lärare blivit kritiska
mot självtillitsarbetet. Arbeta på åkrarna lär sig barnen hem
ma, menar man. Då är det viktigare att lära sig läsa och skriva.
Det hinner man nu inte alltid med för självtillitsarbetets skull.

Då har man varit positivare till den s k "samhällsskolan",
som på försök prövas i ett trettiotal byar i hela landet. Här
samordnar man skolan med byns övriga aktiviteter. Inte en-
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bart lärare undervisar utan bybor lär ut sådant som de är
speciellt skickliga i, framförallt olika praktiska färdigheter. Men
de berättar också stammens historia och traditioner. I gengäld
bedriver lärarna på kvällarna vuxenundervisning i skolans lo
kaler.

Skolbarnen rycker också in och hjälper byborna när det
behövs i vissa arbetsuppgifter då och då. De inkomster man tar
går till en fond, som bybor, lärare och elever gemensamt be
slutar om. Man hoppas att denna form av skola skall motverka
det främlingskap, som existerar på vissa håll mellan skola och
bybor och göra ungdomarna mer benägna att stanna i sina
byar efter avslutad skolgång.

Det tar inte finnas mer än 50 barn i en klass, men i städerna
är det ofta 80 - ja, ännu flera ibland i varje klass. Sedan den
allmänna skolplikten infördes har skolorna blivit överfulla och
värst är det i städerna. Läraren hinner således inte med alla
barn, böckerna räcker inte och inte skolbänkarna heller. Flera
elever tar dela på en bok och många tar sitta på golvet. Somliga
klasser sitter ute under ett träd.

Swahili är Tanzanias officiella språk. I vissa delar av landet
kan nybörjarna inte swahili och då måste barnen först lära sig
detta nya språk innan de kan lära sig läsa och skriva på det.
Redan efter knappt ett år tar de också börja med engelska som
främmande språk. Man överväger nu att åtminstone vänta
något år till med engelskan.

Trots att tanzaniska barn är tysta och lydiga lär de sig ofta
mycket lite i skolan. De föräldrar som har möjlighet skickar
därför sina barn till privatskolor. Men privatskolorna håller nu
på att försvinna. De omvandlas till statliga skolor.

Hur lite man än kan är det inte tillåtet att gå om en klass i
den statliga skolan. Många barn går klass efter klass utan att ha
de riktiga grunderna och slutar till sist skolan utan att kunna
läsa en tidning. De begåvade och ambitiösa eleverna från eko
nomiskt välbeställda familjer klarar sig givetvis bäst. Många
lärare koncentrerar sig också på dessa. De förbereder dem noga
på slutproven i årskurs sju och sedan kan de ståta med att
några av deras elever tatt höga poäng. Ibland kan det också
hända att föräldrar sticker till läraren en slant för att han skall
uppmärksamma deras barn lite extra.

U nder en lektion i en tanzanisk skola är det så tyst att man
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"Unga pionjärer" i Dar es Salaam (foto: Pia Eresund)

kan höra en knappnål falla. Skolan är auktoritär - kroppsbe
straffning tillämpas flitigt. Det finns regler som talar om när
och hur kroppsaga skall utdelas och att ett barn aldrig skall ha
mer än tio käppslag. Men reglerna efterlevs långt ifrån alltid.
Det inträffar att barn far mycket stryk för bagatellartade förse
elser. Offentliga bestraffningar på skolgården är vanliga.

Många barn går utan mat hela dagen. Det beror inte enbart
på att de har lång skolväg och inte hinner hem till lunch. Det
beror också på att man ofta äter enda målet först på kvällen.
Eftersom barnens inlärningsförmåga påverkas negativt av
hunger och trötthet har man på många håll försökt ordna
skollunch på självhjälpsbasis. Man använder sådant som bar
nen odlat i sin skolträdgård och låter barnen själva tillaga
maten. Detta är särskilt angeläget under de perioder av året då
det vanligen är ont om mat hemma hos barnen i familjerna.
Någon statlig skollunch finns det ännu inga resurser till.

Partiet i Tanzania - det finns bara ett - har en egen ung-
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domsrörelse, som startats nyligen. Alla barn mellan 6 och 16 år
kan gå med i "Chipukizi", De Unga Pionjärerna. Än så länge
är rörelsen mest aktiv i de större städerna. I Dar es Salaam t ex
finns fyra centra med aktiviteter och kurser om eftermiddagar
na. Det är också främst i stadsmiljön rörelsen behövs, där
bristen på meningsfull fritidssysselsättning ibland kan vara stor
och slutligen leda till att ungdomar hamnar i missbruk och
kriminalitet. Chipukizi försöker engagera barnen i mer kon
struktiv verksamhet. Barnen värvas genom skolorna. Varje
klass utgör en "pluton" med en ledare och varje skola väljer
också en ledare. Ungdomsrörelsen bär en stark militär prägel.
Barnen marscherar och paraderar, har uniform och ibland
också trägevär. Men det finns även andra inslag, som t ex sång,
musik och dans, sport och självtillitsarbeten.

Skolvägen värst för handikappad
Tanzaniska barn som föds med allvarliga handikapp lever i
allmänhet inte länge. Måttligt handikappade barn bor kvar i
sina hem och deltar efter förmåga i familjens och distriktets
aktiviteter. Hur många handikappade barn som finns är inte
klarlagt, men troligen är det ganska många. Förlossningsskador
är vanliga och infektionssjukdomar som malaria och polio ger
också bestående men.

Den allmänna inställningen är att handikappade barn måste
ha hjälp att kompensera sin invaliditet. De flesta skolhem för
handikappade är privata och drivs med hjälp av donationer,
men staten tar nu gradvis över ansvaret för dem. Yrkesutbild
ning har startats för handikappade barn och vuxna. Så långt
möjligt försöker man låta de handikappade gå i vanliga skolor.
De kan behöva särskild utrustning, men inte nödvändigtvis
egna skolor, anser man. Problemet för rörelsehindrade barn är i
första hand skolvägen. Så länge man inte gör något för att
inkvartera dem i familjer nära skolan, kommer de heller aldrig
dit.

Av handikappade har hittills de blinda barnen haft bäst
möjligheter till någorlunda normal skolgång. Det finns 17 in
ternatskolor med plats för totalt 361 elever. Men trots att
antalet platser är så ffi är sällan alla besatta, därför att folk inte
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känner till att sådana skolor existerar. Det finns också fyra
gymnasier som tar emot blinda elever. Några förskolor för
synskadade finns inte.

För döva barn finns endast två skolor med sammanlagt 190
platser. Till dessa är det lång kö. Där undervisas barnen i
grupper om åtta stycken. Hörlurar och läppläsning är de meto
der som mest används. Hörapparater finns endast till ett fatal.
De flesta far klara sig utan.

Rörelsehindrade barn kan fa viss hjälp om de kommer till
sjukhuset i Dar es Salaam eller Moshi. I Dar es Salaam finns ett
särskilt rehabiliteringscenter, som drivs med donationer. Där
kan man operera, ge sjukgymnastik och proteser, så att barnen
kan försöka ta sig fram själva med hjälp av kryckor. Resurserna
förslår dock endast till ett fatal barn.

U tvecklingsstörda barn stannar för det mesta i sina hem.
Bara de allra mest rastlösa och destruktiva kan tas om hand
och då som patienter vid psykiatrisk klinik, där de far lugnande
medicin. Det är fråga om ren förvaring och medicinering. Nå
gon speciell undervisning för förståndshandikappade barn finns
inte. Ett hem för utvecklingsstörda barn med tränad personal
planeras att öppnas.

Ensam mor får ingen hjälp
Ett ökande antal tanzaniska barn föds numera utom äktenska
pet. Eftersom detta betraktas som en social vanära, görs just
ingenting för att hjälpa den ogifta modern att ta hand om sitt
barn. Förr giftes en flicka bort så fort hon blivit könsmogen.
U ngdomarna var ganska medvetna om hur långt de kunde gå i
sexuella lekar, eftersom de undervisades i sexualkunskap i
samband med initiationsriterna. Om en flicka trots detta blev
gravid före äktenskapet gick det oftast lätt att identifiera bar
nafadern och ordna bröllop eller åtminstone se till att barnet
fick växa upp i faderns familj.

Idag, när många gamla traditioner är på väg att lösas upp,
håller också lokalsamhällets sexualkunskap på att försvinna 
utan att ersättas av något annat. Flickornas giftasålder har
stigit, eftersom det är meningen att alla skall gå i skolan tills de
är 15--16 år. Flickor, som slutat skolan, vill numera heller inte
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så gärna stanna i byn och acceptera det äktenskap som deras
föräldrar planerat, ofta med en betydligt äldre man. De ger sig
istället iväg till städerna och söker arbete.

I städerna träffar flickorna på unga män som inte är intresse
rade av att gifta sig p g a den börda som ett äktenskap i staden
innebär. De träffar också äldre, redan gifta män. De ogifta
flickorna mr inga preventivmedel och abort är illegalt. Så föds
de utomäktenskapliga barnen till en svår och otrygg tillvaro.

Enligt lagen skall barnafadern betala underhåll tills barnet
fyllt 16 år, men om han vägrar erkänna faderskapet måste detta
bevisas och styrkas med vittnen. Få kvinnor orkar med en
sådan process. Den allmänna inställningen är också att kvin-

~ nan mr skylla sig själv. Ansvaret för havandeskapet vilar helt
och hållet på henne.

Sålunda mr de flesta ogifta mödrar klara sig själva. Ibland
hjälper morföräldrar eller andra släktingar till med barnet.
Men om den unga modern en gång rymt hemifrån varken kan
eller vill hon återvända. Ofta har mödrarna inget arbete och
innehar de en tillfällig anställning förlorar de den om de blir
med barn. De måste antingen försöka hitta en man, eller också
mr de dra sig fram med prostitution. Bostadsproblemet blir ofta
akut. Städernas bostadshotell för unga kvinnor mr inte ta emot
mödrar med barn.

U nga ogifta mödrar befinner sig alltså ofta i en desperat
situation. Det händer att nyfödda slängs i sophinkar eller latri
ner. Men vanligast är att de mr växa upp i slumkvarteren i
ekonomisk och social misär.

Moderlösa barn har det mycket svårt. Normalt tar fadern
hand om barnen ifall modern dör eller blir svårt sjuk, oftast
med hjälp aven kvinnlig släkting eller en ny hustru. Men för
fattiga människor på landsbygden kan det vara praktiskt taget
omöjligt att föda upp t ex ett nyfött barn vars mor dött. Det
finns ingen enkel ersättning för bröstmjölken. Även om man
kan ordna pulver och nappflaska för flaskuppfödning klarar de
flesta inte de sanitära krav som krävs härför. Vanligen överle
ver barnet inte.

De 26 barnhem med sammanlagt cirka 700 platser, som finns
i Tanzania, behövs därför verkligen. Alla utom ett drivs av
kyrkliga organisationer med hjälp av donationer. På dessa
barnhem mr barnen stanna tills de är två år och därefter
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placeras de ut, antingen hos fadern eller hos andra släktingar.
Men många gånger blir barnen ändå kvar på barnhemmen tills
de blir bra mycket äldre. Det är inte alltid så lätt att hitta någon
släkting som vill ta sig an dem. För de minsta barnens skull är
det också tur i oturen att det finns äldre barn kvar på hemmen.
De större flickorna blir som små mammor, leker med de mindre
och bär omkring dem. Sådana omsorger hinner personalen
vanligen inte med.

Numera byggs inga fler barnhem i Tanzania. Istället vill
man hjälpa människor att ta hand om barnen hemma redan
från början.

Även skilsmässor har med de nyare tiderna i Tanzania blivit
en allt vanligare företeelse. Numera accepterar människor inte
att leva tillsammans i ett otillfredsställande förhållande. Förr
stannade barnen alltid hos fadern vid en skilsmässa. Modern
fick bara ta hand om dem tills de var sju år, en period under
vilken fadern betalade underhåll. Enligt den nya familjelagen
skall barnen placeras hos den förälder som anses mest lämplig.
Men traditionens makt är stor och de flesta domstolar ger ändå
fadern vårdnaden. Få mödrar opponerar sig. De vet att de mr
svårt att klara barnens försörjning och skolgång, även om fa
dern betalar ett visst underhåll.

Ibland kan det vara en tragedi för ett barn att flytta från sin
mor till fadern under skolåldern. I de fall då fadern gift om sig
kan det äldre - i synnerhet om det är en flicka - barnet komma
att hamna i ett slags tjänstehjonsställning inom den nya famil
Jen.

Liksom i så många andra länder vållar alkoholen problem i
Tanzania. Många män tillbringar sin fritid på de lokala barer
där öl serveras. En del kvinnor dricker också för mycket. I en
fattig familj betyder varje öre som läggs på öl att barnen mr
mindre att äta.

Fattigdom, arbetslöshet, alkoholism, kriminalitet, sjukdom
och dåliga bostäder utgör miljön för många av de barn som
växer upp i storstäderna. Till stora delar är stadsbebyggelsen
okontrollerad och även om förslumningen inte är lika stor som i
en del andra afrikanska länder står husen mycket tätt och de
sanitära förhållandena är dåliga. Människor som kommer från
olika delar av landet och har olika levnadsvanor tvingas leva
ihop som grannar, något som inte alltid utfaller så bra.
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Barnen har bara gatorna som lekplats. De större flickorna far
som vanligt hjälpa till att ta hand om småbarn och sköta
hushållet, men pojkarna saknar här ofta uppgifter och flyter
mest omkring. De försöker komma över en slant, ibland genom
snatteri och riskerar att utvecklas till ficktjuvar. Prostitution,
missbruk av banghiI och alkohol går allt längre ner i åldrarna.
Kriminaliteten tilltar.

Men de flesta ungdomsbrottslingar är pojkar som kommer
från landsbygden. De har sökt sig till staden i hopp om ett
bättre och roligare liv, men drabbas istället av arbetslöshet och
far klara livhanken med att stjäla. De utnyttjas ofta av äldre
yrkestjuvar, som lär upp dem.

Det vanligaste straffet för upprepade stölder är spöslag.
Ynglingarna far genomgå en läkarundersökning för att man
skall konstatera hur många rapp de kan tåla. Upprepade förse
elser av grövre natur kan leda till att en pojke skickas på några
års straffarbete och far en hård fostran i en statlig anstalt.

En dag med Halima, 11 år, i Dar es Salaam
I den äldsta delen av Dar es Salaam står ett cementhus av s k
swahili typ med tre små rum på vardera sidan aven lång och
smal korridor. Här bor Halima, Il år, med sin mor och sin
fyrårige lillebror Bakari. De bor i ett av rummen. Här bor också
"mama mkubwa" (stora mamma), som är Halimas mors äldre
syster. Hon bor ihop med sitt yngsta barn. Fem personer sam
sas alltså om ett rum. I samma hus, men i andra rum, bor också
mormor, en annan moster och mostrarnas barn i varierande
åldrar samt några andra hyresgäster. Det blir liv och rörelse i
ett sådant hus.

Den trånga korridoren är belamrad med köksredskap och
annat. På bakgården bakom huset finns en vattenkran. Under
den tvättar man både sig själv och sina kläder. Där finns ett
streck att hänga tvätten på. Några höns går omkring på bak
gården och pickar i marken.

Halima har inte alltid bott här. För fyra månader sedan
skildes hennes föräldrar. Det var inte första gången de separe-

l Narkotisk växt som kan ätas.
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rade och kanske kommer de att flytta ihop igen. Men på senaste
tiden grälade de jämt och ibland slog pappa mamma.

Mamma var alltid irriterad och arg på Halima, som är äldsta
barnet och enda dottern. Hon har fYra yngre bröder. Tre av dem
är med pappan nu, bara den yngste, Bakari, är kvar hos mam
man och Halima. Han har egentligen också en annan pappa, en
äldre man, som mamma var mycket tillsammans med förra
gången hon skildes från Halimas pappa. Den mannen skickar
pengar till mamma ibland. Att Halima fick stanna hos mamma
beror på att modern behöver flickans hjälp.

Pappa har en ny hustru - det var en av orsakerna till skils
mässan - som nu har flyttat in i deras gamla hus i Mwananya
mala för att ta hand om pojkarna.

På morgonen går modern upp mycket tidigt och tar bussen
till sitt arbete på universitetets cafeteria. Halima börjar inte
skolan förrän 12.30, så hon kan sova längre. Men ofta väcks
hon tidigt av mosterns ettåriga dotter som är pigg och vill leka
med Halima, så snart hon mtt sin frukost.

Moster brukar sedan be Halima gå och hämta vatten till
morgonteet. Halima sveper en kanga om sig och går ut på
gården med tekitteln. Under tiden tänder moster den lilla
träkolsspisen inne i rummet. Det är för många hyresgäster, som
skulle vilja vara med och dela på måltiden, om den tillagades
ute på gården. Halima hjälper Bakari ut på toaletten, som
består av ett hål i golvet. Hon hjälper honom att tvätta sig och
hitta sina kläder och klä på sig. Den lilla kusinen har kissat i
sängen och hennes mamma sköljer av lakanen under kranen på
gården. Halima bäddar den stora sängen, som hon och Bakari
delar med mamma. Sedan sopar hon golvet och går för att köpa
mjölk. Mjölken blandas i teet och frukosten är fårdig. Man äter
några "vitumbua", risbullar till teet. Ibland tar man istället lite
kassava eller gröt, "ugali", som blivit kvar från kvällsmaten
dagen före.

Halima diskar och sedan sopar hon gården. Bakari går ut för
att leka och Halima oroas över att han skall gå ut på gatan och
bli överkörd. Här är inte mycket trafik, men ibland kör bilarna
fort och Halima har ansvaret för Bakari tills skolan börjar. Den
här morgonen stannar Bakari på gården. "Mama mkubwa"
flätar Halimas hår. Det är en ganska omständlig procedur som
tar närmare två timmar, därför mr man nöja sig med att göra
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det en gång i veckan. är flätningen är färdig är det dags för
Halima att gå till skolan.

Hon måste ta bussen dit. Själva bussturen är inte lång, men
ibland måste hon vänta länge på bussen - ända upp till en
timme. Mellan halv elva och elva går hon därför hemifrån.
Solen är stark så här dags och det känns svettigt. Hon har på
sig skoluniformen, vit blus, blå kjol och plastsandaler. Egentli
gen ingår inte plastsandaler i skoluniformen, men eftersom så få
föräldrar har råd med riktiga skor får det bli sådana här eller
inga alls.

Halima har tur den här dagen. Bussen kommer efter en kvart
och är inte särskilt fullpackad. Hon får till och med sittplats.
Hon tittar efter en sista gång att hon har allting som behövs i
skolan med i sin skolväska.

:< Halima kommer fram till skolan 11.45. Hon går i fjärde klass.
Förmiddagens lektioner har just slutat och det vimlar av barn
på skolgården. Halima träffar sin bror Hasani, som går i andra
klass och hon beslutar sig för att gå med honom hem, för hon är
törstig. Hasani berättar att Asha, pappans nya fru, gått med
sitt yngsta barn till kliniken, därför att han hostade så för
skräckligt. Dörren till huset är låst och småbröderna Ali och
Amani, fem och sju år gamla, leker på gatan utanför huset.
Halima får vatten aven snäll granne. Hon skulle i alla händel
ser inte gått in om Asha varit hemma. Hon är rädd för Asha, för
mamma säger att det är en ond kvinna, som förhäxat pappa.

På vägen till skolan möter Halima några vänner. De pratar
och skrattar och kommer fram just när skolklockan ringer. En
flicka och en pojke håller på att sopa golvet i skolsalen. Klass
rummet har - som andra skolor i Tanzania - endast öppningar
i väggen istället för dörrar och fönster.

76 barn tränger sig in i rummet. Halima delar en bänk för två
med tre andra flickor. De har knappt rum att skriva. Men de får
i alla händelser sitta och det får inte alla pojkarna i klassen
gora.

Halima är inte särskilt förtjust i skolan. Hon läser sakta och
har svårt att stava rätt. Hennes skolgång har inte alltid varit så
regelbunden. Hon försöker i möjligaste mån undvika att tilldra
sig lärarens uppmärksamhet och det är inte svårt, eftersom
elevantalet är så stort. Däremot tycker Halima om rasterna, för
hon har många kamrater.
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Första lektionen är swahili, men läraren uteblir. Barnen
väntar och väntar. Så småningom börjar det bli oroligt - prat
och skrik fyller rummet. Läraren i rummet bredvid kommer in
och skriker åt dem att vara tysta. Snart har hela lektionstim
men gått och ingen har kommit. Kanske har hon missat bussen.

Nästa lektion är engelska med en ung lärare, den ende man
lige läraren i skolan. Hans uttal är perfekt och han uppträder
vänligt och trevligt mot barnen. Men det saknas läroböcker i
engelska. Sex böcker skall fördelas på 76 barn. Det går ju inte
alltså far man lov att klara sig utan böcker. Andra hjälpmedel
finns heller inte. Läraren skriver då på tavlan, delar barnen i
grupper på sex till åtta barn och en efter en far grupperna läsa
efter vad han säger och skriver. Halima förstår inte alla ord och
hon har svårt med uttalet. När hon skriver smygtittar hon på en
av sina grannar och kopierar dennas meningar. Lärarna hinner
ändå inte rätta alla skrivningar.

U nder den korta rasten pratar Halima med några kamrater
på skolgården. Regnet har åstadkommit en viss översvämning
på en stor del av gården och det återstår inte stor plats att vara
på. Halima pratar inte med pojkarna. I den här åldern lever
pojkar och flickor i olika världar.

Efter rasten är det matematik. Lärarinnan skriver siffror på
tavlan och säger åt barnen att räkna i sina böcker. Halima och
hennes ena bänkgranne måste dela boken med räkneexempel 
det är svårt, eftersom deras arbetstakt är olika. Halima tillgri
per sitt lilla vanliga knep med att kopiera kamratens tal för att
hinna med.

Nästa lektion är naturkunskap och sedan är skolan slut för
dagen. Halima går till busshållplatsen. Hon är trött och hung
rig. Hon far vänta en halvtimme på bussen och stå hela vägen
hem. Hon önskar att hon fortfarande kunde bo i pappans hus
och undrar för sig själv om det är sant att Asha är en häxa.

När Halima kommer hem håller mamma på att koka ris och
steka en höna, så det blir festmat idag. Halima tar av sig
skoluniformen, tvättar sig och sveper in sig i kangan. Sedan
äter hon tillsammans med mormor, mostrarna och de andra
barnen. Alla tar mat med fingrarna från fatet. De dricker te i
muggar. Det blir inte så mycket hönskött till var och en, men
såsen, riset och grönsakerna gör att alla blir mätta.

Efteråt diskar Halima och sopar golvet på nytt. Sedan kan
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hon leka till solnedgången. Men hon känner inte så många
flickor här och hon saknar sina vänner i Mwanayamala. Ibland
brukade de leka med en boll flätad av tygtrasor och snören. Nu
sitter hon i dörröppningen och tittar ut på gatulivet. I korrido
ren bakom henne målar mormor och den yngre mostern var
andras händer och naglar med hennafårg i invecklade mönster.
De vill bli fina till den snart stundande muslimska helgen.
Radion står på hela tiden. Det är mest musikprogram.

När mörkret fallit hjälper Halima Bakari att komma i säng.
Så sätter hon sig hos de vuxna på gården under stjärnhimlen
runt den lilla stenkolsgrytan, där man nu kokar te åt alla. En
pojke spelar flöjt och några stämmer upp en sång. Därefter
berättar mormor en saga om onda andar och häxor. Mormor
kan många sådana sagor. Morfar dog innan Halima fåddes och
i den lilla kustbyn påstod man att mormor låtit fårhäxa eller
fårgifta honom. Då vågade mormor inte stanna kvar, utan
flyttade till det här huset, som morfar redan köpt. Åtminstone
är det den version som Halima fått höra.

De två mostrarna som delar huset med mormor är också
frånskilda. Den ena saknar arbete, men hon har en del manliga
bekanta som hjälper henne med pengar. Halima anar vad det
är karlarna betalar får, men tycker inte det är särskilt konstigt.
Fast när Halima blir stor vill hon ha ett ordentligt arbete,
precis som mamma. Då behöver man inte finna sig i vad som
helst, hoppas hon.

Halima dricker lite te, lyssnar och funderar. Snart blir hon
trött och smyger sig in och lägger sig bredvid Bakari. Nästa dag
är lördag och ingen skola. Då skall hon tvätta sina skolkläder,
gå till marknaden och köpa ris, bönor och grönsaker och göra
lite annan nytta.

Mazengo
I en utvecklingsby i Dodoma-regionen bor Mazengo, 15 år.
Han ser yngre ut och är liten och tunn till växten. Han bor
tillsammans med sina fåräldrar, sina farfåräldrar, fem yngre
syskon, en farbror och dennes två hustrur och barn i en boplats
inte långt från byns centrum.

Fem små avlånga hyddor ligger runt en gård av tillstampad
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jord. Husens stommar är av träpålar och ett flätverk av kvistar,
som tätats med lera. Taken är platta och täckta med jord och
någon gång lite torrt gräs. Eftersom det är svårt att hitta långa
pålar är husen ofta så låga att en vuxen inte kan stå rak inne i
dem. Det finns inga fönster, bara några små hål att släppa in
ljus och luft genom. Golvet är av tillstampad jord och sopas en
gång om dagen. Inredningen utgörs av några små träpallar.
Eftersom det är blåsigt lagas den mesta maten inomhus i ett
hörn av det yttre rummet, på öppen eld över tre stenar. De
flesta husen har två rum, ett yttre där de större barnen sover
och ett inre där föräldrarna och de minsta barnen sover. Om
det finns halvvuxna barn av bägge könen försöker man avdela
ett rum så att flickorna kan vara för sig själva. Så är det i
Mazengos familj; man har alltså tre rum.

Nätterna är kalla i den här trakten och Mazengo och hans
bröder sover tätt tillsammans på koskinn utbredda på golvet.
Över sig har de bara några tygstycken.

I gryningen går Mazengo upp, viker ihop sitt skinn och
hänger det på en kvist i ett hörn, går ut och kissar och stänker
kanske lite vatten ur en kalebass på ansikte och händer. Det är
kyligt och han huttrar. Hans mor tänder elden, men den "uji"
(tunna gröt) hon kokar hinner knappast bli färdig innan han
måste gå till skolan. Istället äter han några bitar kall "ugali"
(hård gröt) från kvällen innan. Det smakar inte särskilt gott.
Om de bara hade te och socker, tänker Mazengo. Hans yngre
bror, och Dina, systern, som också skall till skolan, äter ingen
ting alls.

Fastän Mazengo har skoluniform - vit skjorta och gröna
kortbyxor - kan han inte använda den nu, för han har nyligen
blivit omskuren och såret är inte helt läkt. Istället sveper han in
sig i en bit "kitenge" (mönstrat bomullstyg), vars snibbar han
knyter i nacken. Sajini tar låna uniformen så länge och är
mycket stolt, för han har ingen egen ännu. Mer än en skoluni
form i familjen behövs väl inte, tycker pappa. Skolan ligger
ungefär 2 km från hemmet. Pojkarna springer för att bli varma.
När de kommer fram träffar de sina kamrater och pojkarna
pratar ivrigt i munnen på varandra och skrattar. Då kommer
en lärare och beordrar dem ganska bryskt att börja städa.
Varje morgon måste eleverna göra rent i såväl klassrum som
andra byggnader i det nyuppförda bycentret. De sopar både
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inom- och utomhus med små kvastar av gräs. Flickorna
skickas att hämta vatten i tanken ungefår en halv kilometer
bort. De bär vattnet i kalebasser på huvudet. Det finns faktiskt
en vattenledning till skolan, men under torrperioden kommer
inget vatten i den, trycket räcker inte.

När barnen har klarat av städningen ställer de upp sig på led
på gården. De som är klädda i uniform står längst fram. Så
springer de taktfast runt centrum några gånger, sjungande
politiska sånger. På eftermiddagen, när nästa skolskift tar över,
brukar skolans orkester med trumpet, flöjt och trummor, leda
övningarna. Tillbaka på skolgården ställer barnen upp sig
klassvis, hälsar på sina lärare och går in i klassrummen. Ma
zengo går i fjärde klass. Det är 37 barn i klassen. Bänkarna
räcker till, men böcker och annat material förslår inte.

Mazengo tycker om att gå i skolan, men han är inte särskilt
duktig. Han kan inte läsa och skriva obehindrat. Stavningen är
klen. Han kan addera, subtrahera och multiplicera hjälpligt,
men den mer avancerade matematiken som läraren nu försöker
introducera fattar han inte. Han har nog varit borta för mycket
från skolan. Som äldsta barnet i familjen har han periodvis fått
hjälpa till med allt möjligt - rensa gräs, plantera, skörda och
vakta getter. Hans föräldrar har aldrig själva gått i skolan - hur
skall de kunna förstå betydelsen av att gå där regelbundet varje
dag?

Men när Mazengo nyligen - under skördetiden - var borta
från skolan i två veckor, skickade överläraren bykonstapeln
hem till familjen. Och pappa fick veta att om han höll Mazengo
hemma från skolan igen skulle han få böta. Sedan dess har
Mazengo varit i skolan varje dag.

Mazengo sitter längst bak i klassen tillsammans med två
andra pojkar. Den första lektionen för dagen är naturveten
skap. Det handlar om elektricitet, något som de flesta barnen
enbart upplevt i form av ficklampsbatterier och billyktor. Ma
zengo lyssnar uppmärksamt och försöker förstå de diagram som
läraren ritar på tavlan. Kanske tänker han på byns lastbil när
den kommer lysande på natten. Kanske har han någon gång
besökt Dodoma stad, där det finns elektriskt ljus.

Lärarens frågor besvaras vanligen av någon av pojkarna i
första bänkraden. Få av de övriga eleverna räcker ens upp
handen - Mazengo gör det aldrig. Läraren är mycket ung - 18
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år - men han har redan undervisat i snart två år och han verkar
lugn och säker. Han är en av de s k UPE-lärarna, som gick
några veckor på kurs efter skolans slut. Nu får han extra
utbildning 2 dagar i veckan, vilket i sig är bra, men tyvärr har
han ingen vikarie, så barnen får klara sig utan lärare vissa
timmar.

Vid tolvtiden är Mazengos skoldag slut. Då går han hem,
trött och hungrig och idag också ledsen. Under sista lektionen
slog en lärare honom med sin käpp får att han viskade med sina
kamrater. Vinden river upp dammet från den torra jorden så
här dags och Mazengo fårsöker hålla såväl mun som ögon
stängda, där han går. Men om han skulle möta en vuxen måste
han hälsa artigt och säga "Shikamoo". Det betyder ungefår
"Jag ser upp till er" och svaret blir alltid ett vällvilligt "Mar
haba" = "Tack, det är bra".

Hemma värmer mamma det som är kvar av morgonens uji åt
skolbarnen. När Mazengo druckit den känner han sig bättre.
Dina skrapar ur plåtkärlen och diskar dem. Sen tar hon babyn
från sin yngre systers rygg. Mazengo sätter sig utanfår huset
och vilar en stund. Han ritar lite i jorden med en pinne. Han
kommer på att han skall fårsöka rita ett batteri, ett sådant som
läraren visade på tavlan.

Pappa kommer hem efter att ha arbetat på byns kommunala
åkrar. Han sätter sig också och vilar, dricker uji och undrar vad
Mazengo ritar. Då får Mazengo fårsöka fårklara och pappa
lyssnar intresserat. Kanske det är någon nytta med skolan när
allt kommer omkring. Mamma och farmor kommer också och
lyssnar. Även Dina har något att berätta från sin skoldag och
alla skrattar, får de tycker att det var en lustig episod. Pappa,
som nu är på gott humör, berättar något han hörde ute på fåltet
idag. Hela familjen kopplar av tillsammans en stund i skuggan
av huset, och stämningen är varm och öppen.

Mazengo behöver inte gå i skolan på eftermiddagen, men vid
halvfyratiden skall han delta i självtillitsarbete. Alla barn från
tredje klass uppåt gör tegelstenar till nya hus i byn - hus som
lärare och annan utvecklingspersonal skall bo i.

Mazengo och Dina går tillsammans till tegelslagningsplatsen
som ligger mittemellan centrum och vattentanken. Pojkarna
gräver och blandar sand, lera och vatten, som hälls i träramar
och sedan får soltorka. Flickorna hämtar vattnet i sina kalebas-
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ser. Men redskapen räcker inte till och den mesta tiden står Ma
zengo sysslolös och tittar på. Då och då kommer en lärare för
att inspektera. Då gäller det att se sysselsatt ut, för annars kan
det bli käpprapp.

När Mazengo kommer hem skickar hans mamma honom och
Sajini att hämta eldningsved i buskskogen. De måste gå utanför
byn för att få tag i ved och därför springer de. Sej ini ramlar och
slår upp ett sår på ena knäet. Mazengo torkar det rent med ett
blad. "Gråt inte så där, Sajini" förmanar han, "du kan aldrig
bli omskuren som jag och bli en man om du gråter för allting."
På väg tillbaka från buskskogen med'stora vedknippen, berät
tar Mazengo för Sajini om den förhäxade hyena som ibland
sägs komma till byn på natten. "Om du inte går fortare, kan
den komma och ta oss för nu blir det snart mörkt."

Hemma har mamma redan börjat koka kvällsmaten och
flickorna har gått efter vatten. Pappa har gått till centret för att
köpa snus och prata bort en stund. Babyn kryper på marken
och 3-åriga Mbeyu ser efter honom.

I närheten spelar några pojkar fotboll med en boll av flätade
skinn. Mazengo tittar på och hoppas att hans sår snart är läkt,
så att han kan vara med och spela igen. Det är det roligaste han
vet.

Det är nästan mörkt när flickorna kommer tillbaka med
vattnet, graciöst balanserande kalebasserna på huvudena.
Mbeyu, som är trött och hungrig, börjar gråta. Farmor tar
henne i knäet och hon sover nästan, när maten äntligen är
färdig och alla kan äta. Pappa och farfar delar sina fat, medan
kvinnorna och barnen äter tillsammans. Mamma lägger en stor
hög med ugali på ett fat och mlenda (kokta torkade grönsaker)
på ett annat. Först tvättar alla sina högerhänder i en bunke,
sedan äter man med fingrarna. Man rullar ugalin till små
bollar som sedan doppas i mlenda. När man har ätit färdigt
dricker man lite vatten ur kalebasserna. Mazengos familj äger
inga kor, så man har aldrig någon mjölk. De ägg som hönorna
värper säljer man, de är inte till för att ätas av familjen.

Mbeyu har somnat och bärs in. Mamma ammar babyn.
Dina och Pili skrapar fat och grytor, diskar och sätter undan
dem. Mazengo, Sajini, pappa och farmor sitter och pratar.
Farfar mår inte bra och har redan lagt sig i sin hydda. Det är
fullmåne och stjärnklart, tyst och mörkt överallt.
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Plötsligt hörs ljudet att trummor och sång. Det är ngoma,
dans och musik, hos grannarna. Flickorna blir vilda och
springer in i hyddan efter sina små trummor. "Får vi gå dit en
stund, snälla pappa?"

Pappa går med sina barn till grannens boplats. En grupp
ungdomar står utanför huset. I en cirkel dansar några flickor
de ser ut att vara mellan 6 och 15 år gamla. De håller trum
morna mellan sina lår, hoppar upp och ner, sjunger och skakar
på hela kroppen i samma takt som de slår på trummorna. Två
tonårspojkar är också med i ringen - de skakar på flata träaskar
med småstenar inuti som en slags skallror och hoppar runt från
den ena flickan till den andra och spelar duett med dem.
Rytmen är stark och suggestiv. Alla kringstående sjunger med
och klappar händerna. Dina och Pili är snart med i ringen. De
har varit med flera gånger tidigare och spelat. Pappa sätter sig
och dricker lite hembryggt öl med grannen och några andra
vuxna män. Inga vuxna kvinnor är med. Mazengo står och
tittar på och rör sig rytmiskt till musiken hela tiden. En annan
pojke viskar något till honom om en av flickorna. "Håll käf
ten!" fräser Mazengo, för han är rädd om sina systrar. Efter
någon timmes tid tonas musiken gradvis ner och uppvisningen
är slut. De här flickorna har alla nyligen blivit omskurna. De
äldre skall snart gifta sig. Det är sent nu, alla är trötta. Ma
zengo och hans systrar går hem, pappa sitter kvar en stund.
Mazengo borstar dammet av sina ben och somnar så snart han
sträcker ut sig på skinnet i den mörka hyddan.

Slutord
Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo (= barnet blir som ni uppfostrar
det) är ett träffande ordspråk. Men till vilken slags människa
vill man då forma barnen i det moderna Tanzania.

"Den utbildning som bjuds måste därför hos varje medbor
gare uppmuntra utvecklingen av tre saker: en nyfiken och
kritisk inställning; en förmåga att lära från andra och förkasta
eller anpassa kunskapen i enlighet med de egna behoven; och
en grundläggande förvissning om att man själv är en fri och
jämlik samhällsmedlem, som uppskattar andra och uppskattas
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av dem för vad han gör och inte för vad han får. .. " (Nyerere,
1967, Utbildning till självtillit).

Uppmuntrar och underlättar dagens barnuppfostran och
undervisning verkligen utvecklingen av dessa egenskaper? Den
frågan kan givetvis inte besvaras här. Problem kan bara anty
das.

Om tanzaniska spädbarn klarar sig från sjukdomar har de
det vanligen mycket bra. Men från och med llh-2-årsåldern
kan livet bli svårt för många barn. De vuxna får allt mindre tid
för dem. De får inte tillräckligt med mat och framförallt inte
rätt sorts mat. Ofta nedsätts deras krafter av parasiter och
infektioner. Ca 25 % av de barn som föds, uppnår aldrig 5 års
ålder.

I det traditionella samhället - som ännu till stora delar finns
kvar - har barn en funktion att fylla och betraktas som en
tillgång. De utgör en viktig arbetskraft och en försäkring för
framtiden. Även om detta ofta betyder att de får arbeta hårdare
än de egentligen orkar och ibland behandlas illa, så innebär det
samtidigt att de är mera integrerade i samhället än t ex våra
svenska barn, som numera växer upp ganska isolerade och
främmande i förhållande till vuxenvärlden.

En annan sak som observatören utifrån slås av, är den starka
solidariteten mellan medlemmarna i en lekgrupp. Äldre barn
tar hand om yngre, undervisar och hjälper dem. Visst kan gräl
och slagsmål förekomma, men sällan av allvarlig natur.

Är det möjligt att bibehålla barnens integration i samhället
och deras inbördes solidaritet samtidigt som deras förhållanden
i andra avseenden förbättras? Eller kommer barnens ansvar
och självständighet då att minska? Nu är t ex allmän skolplikt
genomförd och de flesta barn går i skolan största delen av
dagen. De kan då inte längre hjälpa sina föräldrar på samma
sätt som tidigare. Hur kommer det att förändra den allmänna
attityden till barn och barnens roll i samhället?

Trots ett ambitiöst och framgångsrikt vuxenutbildningspro
gram finns alltjämt familjer där skolbarnen är de enda som kan
läsa och skriva och de första som möter ny kunskap. Den
situationen kan vara svår. De vuxna är kanske inte beredda att
acceptera barnen som bärare av ny kunskap, eftersom det
traditionellt är omvänt, dvs att den yngre generationen lär av
den äldre. Barnen själva slits mellan två olika system av före-
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ställningar och värderingar. Vad skall de tro och hur skall de
vara? Lärare, som ofta kommer från andra delar av landet och
andra kulturer, kan sällan hjälpa barnen mycket med att lösa
denna konflikt.

Stora ansträngningar har i Tanzania gjorts för att förbättra
barnens situation. En förebyggande barnhälsovård håller på att
byggas upp över hela landet. Alla barn skall gå i skola, lärarut
bildningen har utökats kraftigt och skolor byggs överallt. In
rättandet av "day care centres" för förskolebarn uppmuntras.
En viss skattelättnad för barnfamiljer har införts. Mödrar med
fast anställning får moderskapsledighet med lön i 84 dagar.
Men mycket återstår att göra för att dessa reformer verkligen
skall få det avsedda innehållet. Något tillspetsat kan man säga
att det inte är någon mening med skolor som barn inte lär sig
något i, "day care centres" som bara innebär förvaring av barn,
kliniker som saknar utbildad personal och nödvändiga medici
ner.

Tanzania är ett av jordens fattigaste länder. Men vilka be
stämmer hur de knappa resurser som finns skall användas och
utvecklas? Det är vanligen män, som inte vet mycket om små
barn och som i allmänhet inte befattar sig ens med vården av
sina egna barn. Än mindre bryr de sig om hur andra mindre
priviligierade barn i samhället växer upp. Barnens situation är
därför intimt sammanlänkad med kvinnornas situation. Så är
det överallt i världen och Tanzania är inget undantag.
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Det är stor skillnad på de teckningar som barn i storstaden och barn på landsbygden gör.
De senare har vanligen ingen som helst träning i att rita.

Selim, 12 år, bor i Dar es Salaam och går i 4:e klass. Så här blir hans människoteek
nzngar:
"Den här mannen tänker på sitt brev om sitt barn"
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"Den här kvinnan tänker på sina problem med mat"
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Athumani, 13 år, i Dar es Salaam skriver så här om sin unge man:
"Det här är en pojke som går i sekundärskolan. Han odlar majs och hirs på skolshamban
i Morogoro. Här ses han i arbete iJordbruket, han vill plantera"
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Omflickan: "Den härflickan går i primärskolan. Hon håller i en sopkvast och en väska
och kommer fOr sent till skolan"

Reubeni, 13 år, i Nyamwigura (nordvästra Tanzania) skriver så här om sin gubbe:
"Denne man är mycket arg fOr att han exploaterades av kolonialister fOr länge sedan"
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Om kvinnan: "Denna kvinna harfått stryk av sin man, därftr är hon så svullen - så, ni
gamla män - sluta slå kvinnornaflr nu är vi en självständig nation, inte en koloni, vi
har gjort slut på det nu!"

Nehagwa, 12 år, i Nyamwigura ritar en mamma med barn och skriver: "Kvinnan lagar
maten, sedan bär barnet den till bordet"
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Om männen: "Männen står och tittar på vägen"

184






	20120110162040251_0001.jpg
	20120110162142873_0001.jpg
	20120110162142873_0002.jpg
	20120110162142873_0003.jpg
	20120110162142873_0004.jpg
	20120110162142873_0005.jpg
	20120110162142873_0006.jpg
	20120110162142873_0007.jpg
	20120110162142873_0008.jpg
	20120110162142873_0009.jpg
	20120110162142873_0010.jpg
	20120110162142873_0011.jpg
	20120110162142873_0012.jpg
	20120110162142873_0013.jpg
	20120110162142873_0014.jpg
	20120110162142873_0015.jpg
	20120110162142873_0016.jpg
	20120110162142873_0017.jpg
	20120110162142873_0018.jpg
	20120110162142873_0019.jpg
	20120110162142873_0020.jpg
	20120110162142873_0021.jpg
	20120110162142873_0022.jpg
	20120110162142873_0023.jpg
	20120110162142873_0024.jpg
	20120110162142873_0025.jpg
	20120110162142873_0026.jpg
	20120110162142873_0027.jpg
	20120110162142873_0028.jpg
	20120110162142873_0029.jpg
	20120110162142873_0030.jpg
	20120110162142873_0031.jpg
	20120110162142873_0032.jpg
	20120110162142873_0033.jpg
	20120110162142873_0034.jpg
	20120110162142873_0035.jpg
	20120110162142873_0036.jpg
	20120110162142873_0037.jpg
	20120110162142873_0038.jpg
	20120110162142873_0039.jpg
	20120110162142873_0040.jpg
	20120110162214767_0001.jpg
	20120110162214767_0002.jpg
	20120110162214767_0003.jpg
	20120110162214767_0004.jpg
	20120110162517703_0001.jpg
	20120110162517703_0002.jpg
	20120110162517703_0003.jpg
	20120110162517703_0004.jpg
	20120110162517703_0005.jpg
	20120110162517703_0006.jpg
	20120110162517703_0007.jpg
	20120110162517703_0008.jpg
	20120110162517703_0009.jpg
	20120110162517703_0010.jpg
	20120110162517703_0011.jpg
	20120110162517703_0012.jpg
	20120110162517703_0013.jpg
	20120110162517703_0014.jpg
	20120110162517703_0015.jpg
	20120110162517703_0016.jpg
	20120110162517703_0017.jpg
	20120110162517703_0018.jpg
	20120110162517703_0019.jpg
	20120110162517703_0020.jpg
	20120110162517703_0021.jpg
	20120110162517703_0022.jpg
	20120110162517703_0023.jpg
	20120110162517703_0024.jpg
	20120110162517703_0025.jpg
	20120110162517703_0026.jpg
	20120110162517703_0027.jpg
	20120110162517703_0028.jpg
	20120110162517703_0029.jpg
	20120110162517703_0030.jpg
	20120110162517703_0031.jpg
	20120110162517703_0032.jpg
	20120110162517703_0033.jpg
	20120110162517703_0034.jpg
	20120110162517703_0035.jpg
	20120110162517703_0036.jpg
	20120110162517703_0037.jpg
	20120110162517703_0038.jpg
	20120110162517703_0039.jpg
	20120110162517703_0040.jpg
	20120110162517703_0041.jpg
	20120110162517703_0042.jpg
	20120110162517703_0043.jpg
	20120110162517703_0044.jpg
	20120110162517703_0045.jpg
	20120110162517703_0046.jpg
	20120110162517703_0047.jpg
	20120110162517703_0048.jpg
	20120110162517703_0049.jpg
	20120110162517703_0050.jpg
	20120110162517703_0051.jpg
	20120110162517703_0052.jpg
	20120110162517703_0053.jpg
	20120110162517703_0054.jpg
	20120110162517703_0055.jpg
	20120110162517703_0056.jpg
	20120110162517703_0057.jpg
	20120110162517703_0058.jpg
	20120110162517703_0059.jpg
	20120110162517703_0060.jpg
	20120110162517703_0061.jpg
	20120110162517703_0062.jpg
	20120110162517703_0063.jpg
	20120110162517703_0064.jpg
	20120110162517703_0065.jpg
	20120110162517703_0066.jpg
	20120110162517703_0067.jpg
	20120110162517703_0068.jpg
	20120110162517703_0069.jpg
	20120110162517703_0070.jpg
	20120110162517703_0071.jpg
	20120110162517703_0072.jpg
	20120110162517703_0073.jpg
	20120110162517703_0074.jpg
	20120110162517703_0075.jpg
	20120110162517703_0076.jpg
	20120110162517703_0077.jpg
	20120110162517703_0078.jpg
	20120110162517703_0079.jpg
	20120110162517703_0080.jpg
	20120110162517703_0081.jpg
	20120110162517703_0082.jpg
	20120110162517703_0083.jpg
	20120110162517703_0084.jpg
	20120110162517703_0085.jpg
	20120110162517703_0086.jpg
	20120110162517703_0087.jpg
	20120110162517703_0088.jpg
	20120110162517703_0089.jpg
	20120110162517703_0090.jpg
	20120110162517703_0091.jpg
	20120110162517703_0092.jpg
	20120110162517703_0093.jpg
	20120110162517703_0094.jpg
	20120110162517703_0095.jpg
	20120110162517703_0096.jpg
	20120110162517703_0097.jpg
	20120110162517703_0098.jpg
	20120110162517703_0099.jpg
	20120110162517703_0100.jpg
	20120110162517703_0101.jpg
	20120110162517703_0102.jpg
	20120110162517703_0103.jpg
	20120110162517703_0104.jpg
	20120110162517703_0105.jpg
	20120110162517703_0106.jpg
	20120110162517703_0107.jpg
	20120110162517703_0108.jpg
	20120110162517703_0109.jpg
	20120110162517703_0110.jpg
	20120110162517703_0111.jpg
	20120110162517703_0112.jpg
	20120110162517703_0113.jpg
	20120110162517703_0114.jpg
	20120110162517703_0115.jpg
	20120110162517703_0116.jpg
	20120110162517703_0117.jpg
	20120110162517703_0118.jpg
	20120110162517703_0119.jpg
	20120110162517703_0120.jpg
	20120110162517703_0121.jpg
	20120110162517703_0122.jpg
	20120110162517703_0123.jpg
	20120110162517703_0124.jpg
	20120110162517703_0125.jpg
	20120110162517703_0126.jpg
	20120110162517703_0127.jpg
	20120110162517703_0128.jpg
	20120110162517703_0129.jpg
	20120110162517703_0130.jpg
	20120110162517703_0131.jpg
	20120110162517703_0132.jpg
	20120110162517703_0133.jpg
	20120110162517703_0134.jpg
	20120110162517703_0135.jpg
	20120110162517703_0136.jpg
	20120110162517703_0137.jpg
	20120110162517703_0138.jpg
	20120110162517703_0139.jpg
	20120110162517703_0140.jpg
	20120110162517703_0141.jpg
	20120110162517703_0142.jpg
	20120110162517703_0143.jpg
	20120110162517703_0144.jpg
	20120110162517703_0145.jpg
	20120110162517703_0146.jpg

