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Inledning 
. . 

Bland de många problem som Afrikas nya stater står inför, 
är svårigheten att finna ett eget afrikanskt utvecklingsalter
nativ ett av de allvarligaste. Många försök har gjorts, de 
flesta under rubriken "afrikansk socialism". Knappast något 
har dock efterlämnat ett bestående intryck. Ballongen har 
gått sönder så fort den utsatts för närmare granskning. I den 
ideologiska kampen mellan kapitalism och kommunism har 
det varit svårt för de nya, maktpolitiskt obetydliga, staterna 
i Afrika att göra sin stämma hörd. Såväl på det inrikes- som 
det utrikespolitiska fältet har alltså de afrikanska ledarna 
haft svårigheter med att skapa intrycket av självständigt tän
kande; av att de för en politik oberoende av hänsyn till vare 
sig öst eller väst. 

Från detta mönster utgör Tanzania och den politik dess 
president, Julius Nyerere, för det viktigaste undantaget. Såväl 
på hemmaplan som på den internationella arenan har denne 
lyckats forma konturerna till en tanzanisk politik, som för
enar olika drag i den kapitalistiska och kommunistiska ideo
login, men som framförallt försöker bygga på en inhemsk 
afrikansk tradition. Anledningarna till att han varit relativt 
framgångsrik i detta avseende är säkert många. Hans ärlig
het i uppsåtet, hans intellektuella skärpa och förmåga att ut
trycka sig övertygande, hans "långa" livslängd som politisk 
ledare för sitt land : alla dessa faktorer har medverkat till att 
han seglat upp som Afrikas för närvarande säkert mest upp
märksammade tänkare och politiker. De har också bidragit 
till att göra Tanzania respekterat och intressant. På skilda 

7 



håll i världen har man börjat betrakta Tanzania som ett 
. . ' . 

mönster för andra u-länder. Tanzania tycks erbjuda just det 
som så många efterlyser - en utvecklingsväg som· inte en
bart är en efterapning av det kapitalistiska eller kommunis
tiska mönstret. Frågan är dock hur väl Tanzania kan lyckas 
i detta avseende. Hur mycket skiljer sig de allmänna förut
sättningarna för en stabil utveckling i Tanzania från förut
sättningarna i . andra länder? Hur väl lyckas man översätta 
ord till praktisk handling i Tanzania? Dessa är ett par hu
vudfrågor som denna skrift försöker besvara. · 
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Landet Tanzania 

Den Förenade Republiken Tanzania består av två nästan helt 
självständiga statsbildningar: fastlandsdelen, som tidigare 
kallades Tanganyika, och som· upptar över 95% av den to
tala landarealen och befolkningsmängden, samt Zanzibar, 
som omfattar öarna Zanzibar och Pemba. Inrikespolitiskt har 
dessa bägge politiska enheter hittills utvecklats separat. En
dast i utrikespolitiskt avseende har en officiell samordning 
skett. Detta innebär att de flesta politiska dokument som pre
sident Nyerere presenterat hittills främst varit avsedda för 
fastlandsdelen; detta gäller t. ex~ den mycket viktiga Arusha
deklarationen. 

Av denna anledning kommer jag huvudsakligen att ägna 
denna artikel åt fastlandsdelen, f.d. Tanganyika. Därmed vill 
jag inte efterlämna intrycket att Zanzibar skulle vara utan 
betydelse för den framtida utvecklingen inom den förenade 
republiken. Det finns visserligen olika uppfattningar på den
na punkt, men åtskilliga hävdar att Zanzibar redan har ett 
inflytande över Tanzanias politiska utveckling som alls inte 
står i proportion till dess geografiska storlek. och ekonomiska 
betydelse. Dessa personer pekar på att Zanzibars revolutio-: 
nära råd, soin formades omedelbart efter revolutionen i ja..; 
nuari 1964, är överrepresenterat i Tanzanias nationalförsam
ling. (De uppgår till ett tjugotal, alla utnämnda i stället för 
folkvalda, av de sammanlagt drygt 180 medlemmarna.) 1 

Vidare är zanzibariterna väl företrädda i kabinettet. Dessa 
fakta har irriterat en del iakttagare, både tanzaniska och icke
tanzaniska. Åtskilliga hade säkert väntat sig att övergångs-



perioden till en enhetlig statsbildning under en gemensam 
konstitution, ett gemensamt politiskt parti och en gemensam 
inrikespolitik skulle blivit kort. De misströstar därför över det 
faktum att 1965 års konstitution fortfarande är giltig endast 
på fastlandet, att T ANU -partiet och det enda tillåtna par
tiet på Zanzibar, Afro-Shirazi Party, ännu ej slagits samman 
samt att t.ex. den ekonomiska politiken på Zanzibar följer ett 
mer ortodoxt marxistiskt mönster än på fastlandet. Trots 
detta har inte unionen visat tecken på upplösning. Den har 
snarare stärkts under senare år, även om det verkar såsom 
Dar es Salaams försök att vinna ökad kontroll över utveck
lingen på Zanzibar antingen inte äger någon prioritet eller är 
förknippad med avsevärda svårigheter. 

Förutom att utvecklingen på Zanzibar följt ett mer orto
doxt mönster har händelseutvecklingen där blivit mindre 
uppmärksammad på grund av att nyhetsförmedlingen där
ifrån varit bristfällig och enligt många otillförlitlig, något som 
även gäller den tanzaniska pressen. Detta bidrar också till att 
denna skrift koncentrerats på samhällsutvecklingen på fast
landsdelen.2 

Det finns mycket i landets allmänna struktur och historia 
som gynnat samhällsutvecklingen i Tanzania. J ag skall inled
ningsvis försöka beröra något av dessa. 

Ett problem som visat sig mycket svårlöst på många håll 
i Afrika är skapandet av nya lojaliteter som ersätter de som 
existerat sedan gammalt, vare sig dessa är baserade på reli
gion, ras eller stam. Möjligheterna att lösa detta problem har 
i allmänhet betingats av antalet stamenheter och deras indi
viduella utvecklingsnivå. Sålunda har stam- och rasmotsätt
ningar tenderat att bli allvarligare i de samhällen där antalet 
konkurrerande enheter varit få, och där de regionala olik
heterna varit uppenbara. I dessa fall har det varit svårast att 
skapa en genuin nationalkänsla. 

Tanzania har varit lyckligt lottat därigenom att det inom 
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dess territorium bor ett mycket stort antal- uppskattnings
vis 120 - förhållandevis små stammar. Den största; Suku
ma, som bebor ett område omedelbart söder om Vietarias j ön, 
utgör knappt en tiondel av den totala befolkningen. Än vikti
gare är dock det faktum att ingen speciell stam "lagt beslag 
på" huvudstaden och betraktar den och dess många mate
riella förmåner som sin egendom. De mest avancerade delar
na av landet återfinns i dess geografiska. periferier, i norr 
(kring Kilimanjaro), i nordväst (runt Victoriasjön) och i 
sydväst (norr om Malawisjön). Det är huvudsakligen från 
dessa områden som landets nuvarande elit rekryterats. De 
har alla kommit till huvudstaden på samma villkor. Ingen 
har nödvändigtvis funnit sig till rätta lättare än den andre. 

Alla har haft ungefär samma initialsvårigheter. Att folk från 
skilda delar av landet lyckats komma över dessa hänger ock
så samman med existensen av swahili som en förmedlande 
länk mellan människor i Tanzania. Swahili, som växte fram 
som ett eget språk under den tid araberna dominerade den 
afrikanska östkusten- formellt är det en blandning av ara
biska och bantuspråk talade av den ursprungliga afrikanska 
befolkningen på kusten - har bidragit till att svetsa sam
man människor med varierande kulturell bakgrund. Denna 
effekt har naturligtvis även ett språk som engelskan haft. Till 
skillnad från det senare har dock swahilin också tjänat som 
en brygga mellan den framväxande eliten och huvuddelen av 
folket som ej haft förmånen att få utbildning. Förekomsten 
av ett gemensamt språk -. ett lingua franca - har därför 
haft en positiv inverkan på såväl horisontella som verti
kala relationer i samhället. I politiskt avseende har detta 
inneburit förbättrade kommunikationer mellan ledarna för 
TAND-partiet och gemene man. Det har också medfört att 
en persons språkkunskaper ej varit en avgörande faktor vid 
rekryteringen till betydelsefulla poster inom partiet. På alla 
punkter som nämnts i detta stycke skiljer sig Tanzania från 
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sina grannländer, l(enya och Uganda. I bägge dessa är det 
en eller ett par stammar som kommit att spela en framträ
dande roll och som försökt monopolisera huvudstadens ma
teriella attraktioner. Likaså finner man att swahilin, fastän 
det förstås och talas av ganska många människor, ej utveck
lats till ett egentligt nationalspråk. Denna plats intar i stället 
det mindre spridda engelska språket. 

Liksom i Kenya fanns i Tanzania under kolonialtiden en 
grupp vita inbyggare, huvudsakligen sysselsatta med storjord
bruk. De satte dock aldrig samma prägel på Tanzania som 
deras kolleger gjorde i Kenya. För det första var de aldrig 
så många och för det andra var de bosatta långt från huvud
staden och händelsernas centrum. Deras farmer var nämligen 
belägna i trakten av Arusha och Moshisamt i söder i ett om-. 
råde från Iringa till Njombe. Ett antal sisalfarmer längs kus· 
ten var i händerna på asiater som köpt dem på auktion i sarri~ 
band med Tyska Östafrikas sammanbrott 1919. Inbyggarnas· 
rörelsefrihet begränsades av territoriets status som ett man
datområde under NF och senare FN. Speciellt betydelsefull 
torde denna faktor ha varit efter .1945, då FN :s "Visiting 
Commissions" försökte sätta sin prägel på landets utveck-. 
ling.3 Även om dessa kommissioners inflytande ej skall över
drivas lär det faktum att England ej var ensam herre på täp
pan haft den inverkan att presumtiva inbyggare såväl som 
den engelska kolonialregimen kom attbetrakta Tanzania som 
ett sekundärt område jämfört med Kenya .. 

Effekten av europeernas närvaro och investeringar i jord
bruk och industri i I<.enya var en djup inkomstklyfta mellan 
inbyggare och ursprungliga invånare samt en mycket distinkt 
social uppspaltning mellan europeer, asiater och afrikaner, 
som trots självständigheten i Kenya ej på långt när brutits 
ned. Fröna till ett kapitalistiskt klassamhälle såddes i betyd
ligt större utsträckning i Kenya än i Tanzania och även om 
man ej skall bortse fråri att likartade tendenser också fanns 
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i Tanzania, torde det ligga något i påståendet att det ej fanns 
egentliga klasser i marxistisk bemärkelse i det senare landet 
vid tiden för självständigheten. Förutsättningarna för att 
rätta till 'vissa sociala missförhållanden utan att tillgripa· re
volution i samhället fanns alltså på ett helt annat sätt i Tan
zania än i Kenya. 

Det faktum att den engelska kolonialadministrationen in
tresserade sig mindre för Tanzania än Kenya och Uganda 
hade vissa sociala och politiska fördelar. Från en ekonomisk 
utgångspunkt hade det dock en del negativa effekter. Engels
männen var mindre angelägna att göra infrastrukturella in
vesteringar i Tanzania. Vägnätet var vid tiden för självstän
digheten sålunda fortfarande outvecklat, då ytterst få nya 
vägar i själva verket byggdes av engelsmännen. Tanzanias 
nuvarande vägnät härstammar i stort sett från den tyska 
tiden. De södra regionerna av landet har stora delar av året 
varit helt avskurna från förbindelser med huvudstaden. Detta 
har naturligtvis bidragit till att dessa delar ekonomiskt sackat 
efter. Det har varit svårt att odla råvaruprodukter för för
säljning eftersom marknadstillfällena varit så dåliga. Först 
under det senaste decenniet har en egentlig förändring av 
situationen i de södra delerna av landet kommit till stånd. 
I mindre utsträckning än de bägge andra länderna i Öst
afrika kunde Tanzania dra nytta av de ekonomiska föränd
ringar som konfrontationen med den engelska kolonialmak
ten medförde. Folk förblev i stora områden s.k. "subsistence 
farmers". Endast en liten procent av befolkningen drogs på 
allvar in i en penninghushållning. Den nationella utvecklings
nivån var vid 60-talets början klart lägre än i Kenya och 
U gan da. Denna situation hade snarare förstärkts än mildrats 
genom inrättandet av en gemensam ekonomisk marknad för 
Östafrika under slutskedet av kolonialperioden. Den gemen
samma institutionen saknade kontrollmekanismer som möj
liggjorde en utjämning av de tre ländernas inbördes ekono-
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miska olikheter. I stället ledde den till att redan fabricerade 
varor från Kenya fick möjlighet till bättre avsättning på en 
"hemmamarknad". Kenya tjänade ·på affären medan Tan
zania förlorade en avsevärd kapitalimport medan Tanzania 
kunde notera en icke obetydlig kapitalexport. 
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Självständigheten nalkas 

Det var alltså i denna miljö som nationalismen i Tanzania 
började växa fram. Konfrontationen mellan kolonialmakten 
och den inhemska befolkningen var ej så skarp som i Kenya. 
Tanzania var ekonomiskt mindre attraktivt än Kenya och 
följaktligen min.dre strategiskt för kolonialmakten England. 
Detta hade säkert sin betydelse för själva avkoloniseringen 
och var kanske en bidragande faktor till att Tanzania sna
rare än de mer utvecklade grannarna, Kenya och U gan da, 
uppnådde uhuru - självständighet - först. 

Att övergången från koloni till oberoende stat blev förhål
landevis smärtfri i Tanzania kan dock inte enbart förklaras 
med hänvisning till de yttre omständigheterna. Minst lika 
betydelsefullt var det faktum att nationaliströrelsen var enad 
och stod under Julius Nyereres koncilianta ledarskap. Trots 
incidenter som måste betraktas som provokationer från kolo
nialadministrationens sida och påtryckningar från mer mili
tanta grupper lyckades det Nyerere att få kolonialmakten att 
retirera utan att han därigenom förlorade sina goda relatio
ner vare sig med denna eller de mer radikala grupperna in
om nationaliströrelsen. Nyerere uppträdde i början av 60-
talet som en kompromissernas man, som sökte sig fram den 
gyllene medelvägen. Hans politik vid den här tidpunkten 
visade sig framgångsrik. Tanzanias koncilianta politik i bör
jan av 60-talet var i första hand en återspegling av Nyereres 
egen personlighet. Hans moderation gav eko i den västliga 
världen, där han skildrades som en mönstergestalt för det 
nya Afrika. Långt ut på den konservativa kanten i England 
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tillvann han sig respekt. Förtroendet för Nyerere. ök~des 
emellertid också av att han skapat sig en fast grund från 
vilken han kunde operera. TAND-partiet som kom till 1954 
och vars första president han blev fick trots starkt motstånd 
under de första tre åren snart en mycket stark förankring inte 
bara i städerna utan också på landsbygden. På ett helt annat 
sätt än i Kenya och Uganda blev nationalistpartiet i Tanza .. 
nia en verklig massrörelse. I Kenya förhindrades framväxten 
av: en sådan rörelse av att inga politiska partier var tillåtna 
på riksnivå förrän 1960. ·· Politiken under kolonialperiodens 
slutfas i Kenya präglades därför betydligt mer av rivaliteten 
mel13:n små regional- eller stampartier. I Uganda präglades 
utvecklingen vid denna tid av Bugandakungadömets försök 
att bryta sig ur protektoratet U g anda och söka självständig
het på egen hand. Något egentligt riksparti som kunde göra 
anspråk på att vara en sann folkrörelse fanns alltså varken 
i Kenya eller U gan da. Detta gjorde övergången enklare i 
Tanzania och trots landets fattigdom var det säkert med en 
viss tillförsikt inför framtiden som britterna överlämnade sty
relsen till Nyerere. I detta sammanhang torde det· vara värt 
att påpeka att Nyereres good-will förstärktes genom hans 
strävan· att integrera alla raserna i sitt parti. För att markera 
denna sin strävan utnämnde han i sitt första kabinett två 
europer och en asiat.4 

· 

Liksom andra kolonie'r på väg mot politiskt oberoende er
höll Tanzania en författning som i sina grunddrag påminde 
om kolonialmaktens. Sålunda utgick man från ett parlamen
tariskt styrelsesätt baserat på .ett två- eller flerpartisystem .. 
Den exekutiva makten skulle ligga i händerna på ett kabinett 
rekryterat från parlamentet. statsförvaltningen skulle vara 
ett opolitiskt och pålitligt redskap åt den legislativa försam
lingen. Rättsväsendet skulle vara oberoende av politiska eller 
andra sidohänsyn. 

Det var ganska naturligt att flera av dessa principer, vilka 

16 



TAND-ledarna accepterat som en nödvändig eftergift under 
förhandlingarna rörande självständigheten och landets fram
tid, skulle komma i konflikt med den politiska verkligheten. 
Någon fråga om förändring av rättsväsendets oberoende 
ställning var det aldrig vid denna tidpunkt - och har det 
heller ej senare varit. Däremot började Nyerere i tal och 
skrift alltmer ifrågasätta det brittiska parlamentariska syste
mets funktionssätt och relevans på afrikansk botten, i synner
het i ett land, där ett parti vunnit alla platser i parlamentet 
vid de val som hölls 1959 och 1960 som en förberedelse för 
självständigheten.5 Som en naturlig följd av denna kritik 
vände sig Nyerere också mot tanken att förvaltningstjänste
männen skulle vara "neutrala"- höjda över de tvistefrågor 
som påverkar andra medborgare i samhället. Mest artikule
rad i dessa frågor är Nyerere i den lilla skriften, Democrcicy 

and the Party System. Denna utkom 1962 och får räknas som 
den tanzaniske presidentens första betydelsefulla politiska do
kument. Det kan vara värt att stanna något vid de tankar 
som Nyerere lanserade vid denna tidpunkt, strax efter uhuru. 
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Demokrati och ettpartisystem 

Den fråga som presidentens första skrift försöker. besvara är 
huruvida demokrati och ettpartisystem är förenliga begrepp. 
Nyerere hävdar att så är fallet. Han går till och med så långt 
som att påstå att ettpartisystemet är mer demokratiskt än två
och flerpartisystemet. Eftersom detta för de flesta västerlän
ningar ter sig som ett utmanande påstående .,är en närmare 
granskning av Nyereres argument på sin plats. 

F ör honom är fraktioner och särintressen i samhället ett 
allvarligt problem. Hans förslag om hur man kan undvika 
sådana går dock ·inte. i en marxistisk tradition och. grundar 
sig inte på föreställningen om "proletariatets diktatur". Nye
rere uttrycker sig i denna skrift på ett helt annat sätt. Han 
påminner snarare om några av 1700-talets rationalistiska libe
raler, som t.ex. Payne Jefferson och Madison. Han utgår ifrån 
att människan i grund och botten är en produkt av sin om
givning. Därför är frihet och jämlikhet för alla inom räckhåll 
förutsatt att den sociala miljön inte sätter hinder i vägen. 
När folk bildar fraktioner och försöker hävda intressen som 
inte omfattar alla medborgare i ett samhälle, står orsaken 
till detta fenomen, menar Nyerere, att finna i samhället sna
rare än i den enskilde individens karaktär. 

Varför, frågar han sig på ett annat ställe, omhuldades så
dana principer som kärlek till nästan, hårt arbete och vars 
och ens delaktighet i vad samhället producerar så varmt i det 
traditionella afrikanska samhället? Inte var det därför att 
människorna i detta samhälle ägde en inneboende godhet 
från födseln. Det var därför att samhället uppfostrade indi-

18 



viderna till att hylla dessa principer.6 
· 

Kolonialtiden innebar en :brytning med denna filosofiska 
tradition. Engelsmännen förde med sig ett nytt tänkesätt, som 
var en naturlig produkt av deras· i hög grad socialt uppspal
tade samhälle. Enligt detta är· samhället präglat av en stän
dig kamp mellan skilda intressen eller klasser, vilka är orga
niserade i skilda politiska partier. Tvåpartisystemet är därför 
en. fonn el som naturligt vuxit fram i ett samhälle av den brit
tiska typen. I detta är människan· inte först och främst med
lem i samhället utan i en specifik grupp eller klass. Enligt 
Nyerere saknar· människan i ·ett dylikt samhälle känslan av 
gemenskap med det övriga kollektivet.'. 

Detta ser han som ett hot mot en hälsosam utveckling i 
sitt eget land och därför vill han undanröja alla faktorer som 
försvårar framväxten av nationell enighet och en identitet 
med hela samhällsgemenskapens intressen. Alla tendenser till 
personlig självhävdelse eller gruppegoism måste kvävas om 
ett demokratiskt samhälle skall .växa· .fram. 

I-lur skall detta gå till? Eftersom människan vid födseln är 
varken god eller ond, men är öppen för påverkan i den ena 
eller andra riktningen är det i samhällets organisation som 
botemedlet måste sökas. Först och främst måste profitmoti
vet kuvas. Samhället måste vara så organiserat att det upp
muntrar den enskilde individen att åsidosätta privatintresset 
till förmån för vad som är det bästa för samtliga medlemmar 
i samhället. Med sin närmast rousseauanska uppfattning att 
det existerar något som kan kallas "det allmänna bästa", med 
vilket den enskilde medborgaren kan identifiera sig, menar 
Nyerere tillika att tvåpartisystemet inte är önskvärt. Det för
stärker tendenser i riktning mot etablerade särintressen; och 
i de samhällen där den ekonomiska basen för dessa ej existe
rar- som t.ex. i Tanzania -leder ett dylikt partisystem till 
främjandet av en konstlad splittring av samhället. I den tan
zaniske presidentens uppfattning är alltså ettpartisystemet det 

19 



idealiska, eftersom endast ett sådant lede:r till att alla sam
hällsmedborgare blir förerädda på lika ·villkor. 

Det är inte svårt att anklaga Nyerere för att dra sina slut..: 
satser på grundval av· tvivelaktiga antaganden rörande sam
hällsmiljöns inflytande över individen. Det intressanta är 
dock att han utgående från ungefär samma antaganden som 
ovannämnda 1700-talsfilosofer, vilka förebådade den liberala 
typen av demokrati, på rationell väg kommer till en annan 
slutsats än dessa. Medan de och deras efterföljare hävdade 
att det idealiska samhället skulle vara partilöst eller bestå av 
två politiska partier, konkluderar Nyerere att ettpartisystemet 
måste vara det idealiska. 

Till skillnad från den kommunistiska uppfattningen av det 
politiska partiet som proletariatets avant-garde är det vikti-· 
gaste för Nyerere, såsom han uttrycker sig i Democracy and 
the Party System, att det står öppet för alla medborgare som 
önskar träda in. Hans deklaration ·i denna skrift från 1962 
bekräftade den politik som partiets ledning intagit under tidi
gare år. TAND skulle omfatta medlemmar i alla skilda sam
hälleliga positioner. 

Nästa fråga som dyker upp· är hur man kan förena yttran
defrihet med ettpartisystem. Med sin optimistiska inställning 
till möjligheten att eliminera orsaken till separatistiska ten
denser i samhället och skapa nationell samstämmighet i de 
grundläggande frågorna tycks Nyerere i sin skrift utgå ifrån 
att ettpartisystemet kommer att garantera förekomsten av en 
konstruktiv· debatt inom ramen för de fastställda, nationella 
målsättningarna. Graden av yttrandefrihet är uppenbarligen 
avhängig av den vidd som ramarna fö:r vad som definieras 
såsom "konstruktiv debatt" får. Han antar vidare att efter
som debatten inom ett öppet enhetsparti ej behöver ta hän
syn till gruppintressen ·eller vad som måste vara den officiella 
partilinjen blir den n1er saklig än i två- eller flerpartisystem. 
I de senare dominerar taktiska och triviala hänsyn den poli-
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tiska debattens karaktär. 
Mot bakgrund av denna teoretiska redogörelse för Nyere

res tankegångar kan det nu vara motiverat att närmare grans
ka hur dessa översatts till praktiskt handlande. 



Den nya Jö"rjattningen och valet 1965 

Redan omedelbart efter självständigheten visade Nyerere ge
nom att avgå som landets första premiärminister sin ängslan 
att partiet när frihetskampen var över skulle förlora sin vita
litet och förvandlas till enbart en byråkratisk klump i sam
hället., Anledningen, som han uttryckte det, var att han 
främst ville ägna sin tid åt att komma fram till hur partiet 
bäst kunde bidraga till samhällets utveckling. Det var många 
svårigheter som uppstod i samband med partiets övertagan
de av makten, och Nyerere var uppriktigt angelägen att för
hindra partiet att stelna i sina former. TAND skulle vara ett 
genuint massparti, öppet för alla, det skulle aktivisera med
borgarna och samtidigt vara plattformen för samhällsdebat
ten. Hur skulle allt detta gå att förena? 

De tre första åren efter självständigheten blev trots Nyere
res personliga ansträngningar fulla av besvikelser. På det lo
kala planet uppstod inom partiet rivaliserande fraktioner av 
den typ som han själv främst identifierat med två- eller fler
partisystemet. I synnerhet lärarna opponerade sig kraftigt 
mot den officiella TAND-linjen och allvarliga splittrings
tendenser bland den lokala befolkningen uppstod, t.ex. i Bu
koba- och Kilimanjarodistrikten. 

Fackföreningsrörelsen gick också emot Nyereres och TA
NU: s politik och försökte under de första åren tillskansa sig 
ekonomiska fördelar som partiets officiella ledning betrakta
de som otillbörliga. 

Det allvarligaste slaget för Nyerere kom dock genom mili
tärmyteriet i januari 1964, vilket nästan förvandlades till en 
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statskupp. Bakom själva myteriet låg missnöje bland de tan
zaniska soldaterna som grundade sig på att afrikaniseringen 
och inkomstutjämningen- främst mellan vita och svarta
ej fortskridit längre. Då myteriet utbröt -ungefär samtidigt 
i Dar es Salaam och Tabora - slöt en del fackförenings
ledare upp bakom de missnöjda soldaterna och försökte för 
politiska ändamål dra fördel- av den kaotiska situationen. De
ras missnöje lär bl.a. ha varit baserat på vad Nyerere uttalat 
i ett officiellt cirkulär någon vecka tidigare, nämligen att den 
tanzaniska regeringen inte ämnade genomföra en afrikanise
ringspolitik på bekostnad av en förlust i effektivitet och he
derlighet. 

Var Nyerere under själva myteriet uppehöll sig och vilken 
roll han spelade är fortfarande höljt i dunkel. Det var då
varande försvarsministern Oscar Kambona som utåt kom att 
spela huvudrollen i regeringens försök att kuva myteristerna 
och återställa lugnet. När allt så småningom återgått till det 
normala hade några av myteristernas ledare plus två av de 
mest framstående fackföreningsmännen hamnat bakom gal
ler utan rättegan g. (Alla dessa har dock senare frisläppts.) 

De dramatiska händelserna i början av 1964 -·både på 
fastlandet och på Zanzibar - föranledde Nyerere att med
dela sin avsikt att inrätta ett konstitutionellt ettpartisystem; 
m.a.o. T ANU skulle legaliseras som det enda tillåtna partiet 
i landet. På åtskilliga håll bemöttes Nyereres förslag med 
skepsis och kritik. Var inte detta slutet på allt tal om att 
demokrati och ettpartisystem går att förena? 

Nyerere hävdade dock motsatsen. Han menade i själva ver
ket att det var först nu som "ettpartidemokratin'' kunde för
verkligas. En författningsutredning tillsattes 1964 och i april 
1965 presenterade den sitt betänkande, kallat "Report of the 
Presidential Commission on the Establishment of a Demo
ci·atic one Party State". Kommissionen leddes av vicepresi
dent Kawawa och innehöll förutom parlamentsledamöter ett 
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antal europeiska rådgivare. Två månader senare antogs dess 
förslag som interimkonstitution. Val utlystes ·till ·september 

o samma ar. 
I samband med författningsdebatten i det tanzaniska par

lamentet i början av juni 1965 uttryckte president Nyerere 
ånyo sin uppfattning i ettpartifrågan. Han hävdade bl.a. att 
under tiden söm förflutit sedari självständigheten, då den 
från Storbritannien nedärvda författningen hade använts, 
hade debatten i parlamentet varit mycket · klen· och dettas 
roll som konstruktiv kritiker obetydlig. Detta berodde, enligt 
Nyerere, främst på att man bibehållit sådanä ar\r från det 
brittiska systemet som inpiskare - den person som vid alla 
omröstningar kontrollerade så att samtliga partimedlemmar 
röstar på samma sätt. Debatten i parlamentet blev betydelse
lös eftersom alla till slut tvingades rösta på samma sätt. Den 
legislativa församlingen förvandlades helt enkelt till registra:
tor av regeringens beslut. I det nya systemet skulle det bli 
annorlunda. Presidenten antydde detta genom att framhålla 
att "inom partiets högsta beslutande organ - National Exe
cutive Committee - kan. vi debattera fritt. Varför skall inte 
denna rätt också tillkomma parlamentet?" 

En del av Nyereres kritiker hade hävdat att man ej kan ha 
fria val i ett författningsmässigt ettpartisystem. En av utred
ningens svåra nötter att knäcka gällde att finna ett praktiskt 
svar till denna kritik. Det valsystem som godkändes 1965 
innehåller en intressant form av politisk konkurrens inom 
ramen för ett enda parti. 

I korthet går det ut på följande. Var och en Som är tan
zanisk medborgare, över 21 år och medlem i T ANU kan in
lämna nomineringsansökan, förutsatt att han i den valkrets 
han tänker ställa upp kan erhålla 25 namnunderskrifter. En 
nomineringskonferens med tre valda ledamöter från varje 
lokal partiavdelning röstar sedan fram vilka kandidater de 
föredrar. Formellt föreslås de två, som erhåller högsta röste-
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talet, såsom ·officiella kandidater i denna . valkrets. De skall 
senare inbördes göra upp vem som skall bli riksdagsledamo
ten för kretsen. Det slutliga godkännandet av nominerings;. 
handlingarna och förslagen till kandidater ligger dock hos 
partiets nationella .exekutivkommitte som har rätt att för
ändra rangordningen i fall någon av de två föreslagna kan
didaterna brutit mot vallagstiftningen eller på anrian stark 
grund kan diskvalificeras. Vallagstiftningen säger bl.a. att 
personer som söker nominering ej får använda privata me
del för att främja sin kandidatur. Man får ej försöka "muta" 
till sig röster. Vidare får han eller hon ej vädja till stam-, 
ras- eller religionstillhörighet i sina försök att vinna kandida
turen. 

Vid de allmänna valen 1965 använde sig partiets högsta 
organ av sin rätt att ändra i rangordningen endast i sexton 
fall. Det totala antalet valkretsar var l 07 och det samman
lagda antalet kandidater 208.7 801 personer inlämnade nomi
neringsansökan. 

Valet blev en utmärkt illustration till att det med ett öp
pet valsystem kan uppnås personskiften också inom ettparti
system. Två ministrar, Bomani och Kasambala, flera "junior
ministers" 8 och sittande parlamentsledamöter fick se sig be
segrade i valet. Orsakerna härtill var många. Somliga av des
sa politiskt ledande figurer hade gjort sig omöjliga i sin hem
mavalkrets genom att uppträda arrogant. En annan orsak var 
att folket tyckte att dessa riksdagsledamöter inte uträttat nå
got och att det var på tiden att byta folkrepresentant. I som
liga fall rörde det sig om ett genuint missnöje med regering
ens politik, då bl.a. en rad pålagor höjts. 

Intresset för valet var mycket stort. Kampan j möten -
bägge kandidaterna turnerade tillsammans och talade på 
samma plattform - hölls i varje by, där vallokal var inrät.:. 
tad. Intresset återspeglade sig också i ett för u-länder mycket 
högt valdeltagande. Två och en halv miljon människor av 
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landets totala befolkning på 12 mil joner gick. till valurnorna. 
Av alla som registrerat sig innan valet röstade drygt två 
tredjedelar. 

I presidentvalet kunde väljarna säga antingen ja eller nej 
till omval av president Nyerere. Mindre än 4 procent röstade 
emot honom. 

1965 års allmänna val var den första egentliga övning i 
politisk demokrati som huvuddelen av befolkningen i landet 
givits. De val som hölls.1959, 1960 och 1962 9 var inte "rik
tiga", eftersom i de flesta valkretsar endast T ANU uppställt 
kandidater och någon egentlig prövning av deras popularitet 
aldrig skedde. På de flesta håll var det alltså för första gången 
som medborgarna ställdes inför en genuin valmöjlighet. 

Det bör i detta sammanhang påpekas att tre asiater och en 
europe invaldes i parlamentet med klar majoritet i valkret
sar med en övervägande afrikansk befolkning. Detta var förs
ta gången europeer och asiater hade tillfälle att mäta sin 
popularitet bland den afrikanska befolkningen. De som sut
tit i parlamentet tidigare -. inklusive t.ex. Barbro Johansson 
- hade utnämnts till parlamentsledamöter av partiets led-
. 

n1ng. 
Som redan tidigare nämnts hade Nyerere på ett tidigt sta

dium vänt sig mot tanken på en "neutral" statsförvaltning. 
I samband med de politiska reformerna 1964-65 lät han 
därför officiellt meddela att alla statstjänstemän hade rätt 
till medlemskap i T ANU. När det bara finns ett parti finns 
det ju heller ingen anledning att tala om en opartisk förvalt
ning. I förhållande till vem skall den vara opartisk, frågade 
sig Nyerere. 

Någon rätt att ställa upp i valet utan att först avsäga sig 
sin befattning i statsförvaltningen erhöll dock inte denna 
kategori. Likväl menade presidenten att det vore en fördel 
om t.ex. dugliga män inom statsförvaltningen och andra 
nyckelinstitutioner i samhället finge möjlighet att sitta i par-
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lamentet. I den nya författningen finns därför också möjlig
het för presidenten att utnämna upp till tio personer att sitta 
i parlamentet. Deras roll skall i första rummet vara att till
föra debatten sakliga argument och oundgänglig informa
tion.10 Politiseringen av· förvaltningsmaskineriet i Tanzania 
har ingalunda drivits till någon ytterlighet. Fortfarande råder 
balans mellan politiska och tekniska hänsyn i samband med 
beslutsfattande. Det viktigaste för Nyerere är inte att förvalt
ningstjänstemännen underordnar sig en viss dogm, utan att 
de aktivt deltar i samhällsutvecklingen utan att isolera sig 
som ett privilegierat skikt. Nyerere påminner här återigen om 
Rousseau. Bägge har hävdat att aktivt deltagande i samhäl
lets affärer är en förutsättning för en levande demokrati. Pas
sivitet och indifferens är den stora faran. 

1965 års val var ett bevis på Nyereres intresse för att vid
makthålla T ANU som ett öppet parti, inom vilket det finns 
relativt gott utrymme för olika uppfattningar. Frågan har 
dock senare uppkommit i vilken utsträckning denna uppfatt
ning av ett nationellt enhetsparti går att förena med tanken 
på partiet som en mobiliseringsmaskin. Går det att förena 
olika opinioner inom partiet och samtidigt utnyttja det som 
ett effektivt redskap för att aktivera samhällets mänskliga 
resurser? Blir inte medborgarna konfunderade om de har 
skilda uppfattningar i en fråga som nära berör dem? 
· .Dessa frågor kom under allvarlig prövning 1968. Ett an
tal parlamentsledamöter hade uttalat sig kritiskt gentemot 
såväl den officiella· TAND-politiken som en del ledande 
partifunktionärer. I åtminstone ett fall lät presidenten till
sätta en undersökningskommission vars uppgift var att finna 
ut huruvida klagomål i parlmnentet riktade mot partifunk
tionärerna var berättigade. Kommissionen kunde inte finna 
någon· saklig grund för kritiken.11 Frågan. uppstod då inom 
partiet om man skulle tillåta dessa personer att kvarstå inom 
partiet och verka såsom parlamentsledamöter. Den avgjordes 
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vid ett möte med partiets nationella exekutivkommitte i okto.i. 
ber, och det fastslogs att sammanlagt sju parlamentsledamö
ter ej kunde kvarstå i partiet på grund av oberättigad kritik 
mot partiet. Genom att de förlorade. sitt partimedlemskap 
tvingades de också automatiskt att avgå som parlamentsleda
möter. 

Hur skall man mot bakgrunden av Nyereres egen uppfatt
ning om ettpartisystemets inverkan på samhället förklara 
denna händelse, som inte enbart väckte sympatiska reaktio
ner i Tanzania och på andra håll? Det är tydligt att Nyerere 
- eller åtminstone exekutivkommitten som fattade det fak
tiska beslutet- var övertygade om att de från partiet utvi
sade medlemmarna hävdat egna intressen på bekostnad av 
vad som kunde anses vara det allmänna bästa. Deras upp
trädande hade förvirrat befolkningen i de berörda områdena 
och splittring hade uppstått.12 

Man kan inte komma ifrån intrycket att uteslutningen av 
de sju parlamentsledamöterna är ett erkännande att ettparti
systemet i sig inte är en tillräcklig garanti gentemot fraktions
bildningar i samhället. Från. hans argument i tidiga skrifter 
måste man dra den slutsatsen att Nyerere varit överoptimis
tisk när det gäller möjligheten att via bestämda strukturella 
förändringar i samhället uppnå ett nytt beteendemönster 
bland dess medlemmar. 

Den ovan relaterade incidenten kan dock inte ses isolerad 
utan måste betraktas mot bakgrunden av andra djupgående 
politiska förändringar i det tanzaniska samhället sedan 1966. 
v ad j ag här har i tankarna är den mer artikulerade beto
ningen på nödvändigheten att följa en socialistisk, en afri
kansk socialistisk politik, som dominerat Tanzania framför
allt sedan januari 1967, då den s.k. Arushadeklarationen an
togs som partiets ideologiska dokument par preference. 
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Arushadeklarationen · 

Arushadeklarationen slog, om inte Tanzania, så dock om
världen med häpnad. Den antydde ett chockartat stort steg 
i riktning mot ett rent socialistiskt samhälle enligt de flesta 
utländska bedömare. Man hängde då främst upp sig på klau
sulen som föreslog nationalisering av alla affärsbanker, för
säkringsföretag och större nyckelindustrier. Deklarationen 
omfattar dock betydligt mer och måste ses i ett vidare tanza
niskt perspektiv. Innan jag återkommer till dess innehåll skall 
jag därför teckna lite av bakgrunden till dess tillkomst. 

Under de första åren efter självständigheten upptog frå
gan om nationell enighet och hur denna bäst kunde befräm
jcis· största delen av president Nyereres tänkande. Det var 
fråga om en konsolidering av TAND-partiet och hur detta 
bäst kunde utvecklas för att möta allmänna samhälleliga krav 
pa demokrati, utveckling och sammanhållning. Väldigt liten 
tid ägnades dock åt de sociala och ekonomiska faktorernas 
roll i detta sammanhang.·Hur påverkade den låga ekonomis
ka utvecklingsgraden, blandekonomin och ·beroendet av ut
ländskt bistånd möjligheterna att bygga upp det samhälle 
:Nyerere allmänt skisserat som afrikanskt socialistiskt redan 
så tidigt som vid tiden för självständigheten? 1966 då man 
hade nästan fem års perspektiv på utvecklingen efter uhuru 
var det främst denna fråga som krävde sitt svar. 

Det ekonomiska systemet dominerades vid denna tid fort
farande av utländska, huvudsakligen brittiska, intressen. Un
dervisningssystemet var i stort en kopia av det som existerat 
före 1961. Jordbrukssektorn sackade efter till följd av dåliga 
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priser och svårigheter att förändra böndernas attityder. En 
viss kritik mot dessa företeelser hade uttalats vid skilda till
fällen av både inhemska och utländska observatörer. Ingen 
hade dock satt sig ned för att riktigt tänka över hur landet 
bäst skulle kunna komma över dessa svagheter. Under slutet 
av 1966 lär presidenten själv ha ägnat åtskillig tid åt just 
denna fråga. Åtminstone i viss utsträckning lär tidpunkten 
för Arushadeklarationen ha bestämts av en speciell händelse 
vid universitetet i Dar es Salaam i oktober 1966. 

Regeringen hade föreslagit ett system med två års civil 
och militär värnpliktstjänstgöring, som. i initialskedet endast 
skulle omfatta universitets- och läroverksstudenter, både 
manliga och kvinnliga. Avsikten var enligt regeringens tales.;. 
män i parlamentet att så småningom bygga ut systemet till 
att omfatta alla ungdomar i en viss ålder. 

Studenterna, speciellt vid universitetet i Dar es Salaam 
hade under den debatt som föregick beslutet framfört sin 
kritik, både offentligt och privat i samtal med presidenten. 
studenterna hävdade att det var orättvist att bara de skulle 
enrolleras. Det skulle innebära ekonomiska uppoffringar för 
flera som hade släktingar att försörja. De skulle under den 
arton månaders period de fullgjorde sin civila värnplikts
tjänstgöring- inom det professionella område som låg dem 
närmast- få alldeles för litet betalt. Dessa och en rad andra 
förhållandevis lätt vägande skäl anfördes. Vad som ledde till 
att denna fråga kom att bli så betydelsefull var att vare sig 
studenterna eller presidenten ville ge upp några av sina krav. 

I samband med att förslaget skulle antagas i parlamentet 
ordnade studenterna ett fredligt demonstrationståg genom 
huvudstaden. Målet var presidentens palats. På plakaten 
man bar stod sådana saker som "Det var bättre under kolo
nialtiden" och "Kom ihåg vad Indonesiens studenter gjort". 
(De hade bidragit till störtandet av Sukarnoregimen tidigare 
samma år.) Det lär inte råda någon tvekan om att Nyerere 
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kände sig provocerad av studenternas plakat. Saken förbätt
rades inte av att studenterna vägrade att tala swahili- na
tionalspråket - när presidenten mötte dem på gräsmattan 
framför State H ouse. De antydde till presidenten att för dem 
som genomgått universitetet var engelska det gängse mediet. 
När studenterna läst upp sin resolution höll presidenten in
för studenterna ett av sina kanske allra bästa tal, i vilket han 
på ett enastående sätt lyckas kombinera passion och klar
tänkthet?3 Han avslutade sitt tal med att förklara att samt
liga studenter som deltagit i demonstrationen var relegerade 
från sina respektive läroanstalter. På universitetet tvingades 
nästan hälften av de c :a 900 studenterna att lämna sin på
gående utbildning. Flera stod endast några månader från sin 
slutexamen. 

Många hävdade att presidenten gått för långt. Var det 
inte slöseri med knappa mänskliga resurser att skicka tillbaka 
nästan 400 studenter till sina respektive ·hembyar ?14 Presiden
ten såg det dock inte enbart ur en ekonomisk synvinkel. F ör 
honom var de moraliska och sociala aspekterna mer betydel
sefulla. Än en gång kom presidentens rousseauanska drag i 
dagen. Ingen grupp i samhället fick sära sig ut och söka en 
privilegierad ställning. Alla måste deltaga i samhällsarbetet 
på lika villkor. studenterna hade, enligt presidenten, genom 
sitt motstånd mot värnpliktslagen trotsat denna princip. De
ras uppträdande kunde få allvarliga följder på samhällsut
vecklingen. 

Presidenten var naturligtvis besviken över att studenterna 
inte bättre integrerats i samhället. Likväl höll han fast vid 
sin ursprungliga uppfattning att deras inställning var resul
tatet av den miljöuppfostran de fått. Felet låg i grund och 
botten i hela utbildningssystemet. Det var detta som fostrade 
felaktiga attityder; det var detta som krävde översyn. Att 
det inte kunde vara familjeuppfostran det var fel på- en
ligt ·Nyereres uppfattning- framgick av att det var föräld-
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rama ute i byarna som gavs uppdraget att få studenterna på 
bättre tankar. Presidenten satte sin lit till företrädare för det 
"traditionella" Afrika. Såväl utländska som inhemska lärare, 
skolboksmaterial och utbildningsinstitutioner (i synnerhet in..: 
ternaten) utsattes för kritik. 

Vad som inträffade i oktober 1966 var dock bara en vink 
om vad som skulle hända tre månader senare i Arusha, där 
T ANU :s nationella exekutivkommitte hade sammanträde. 

Arushadeklarationen syss·elsätter sig huvudsakligen med 
samhällets sociala och ekonomiska problem men ger också 
vissa specifika rekommendationer på det politiska området. 
Den innehåller partiets socialistiska politik i konkreta drag. 
Den ger definitiva rekommendationer om vad som måste ske 
för att jämlikhetssamhället, som Nyerere förespråkar och par
tiet i stort stöder, inte skall gå om intet. För att undvika 
exploatering i samhället måste de huvudsakliga produktions
medlen överföras i arbetarnas och böndernas ägo. Detta är 
dock inte den enda rekommendationen av betydelse. Sam
hällets medlemmar måste också bli mer aktiva i utvecklings
processen. Tanzania måste reducera sitt beroende av ut
ländskt bistånd och sätta .sin lit till egna inhemska resurser. 
Deklarationens slagord är socialism och självtillit. Det före
slås i deklarationen att en ökad vikt skall läggas vid utveck
lingen av jordbrukssektorn i stället för som dittills av industri
sektorn. Folk måste bli självförsörjande vad gäller mat, klä
der och husrum. 

T ANU definieras som ett parti huvudsakligen bestående 
av arbetare och bönder. Ledarskiktet måste i alla avseenden 
försöka identifiera sig med dessa bägge grupper. Politiska 
och administrativa ledare i landet får ej äga aktier i privata 
bolag, ej acceptera utnämning som direktör eller styrelse
medlem i sådant bolag, ej erhålla mer än en lön, ej heller 
leva på inkomster från hyreshus. Denna åtstramning av sam
hällselitens sociala och ekonomiska rörelsefrihet hade redan 
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några månader tidigare förebådats av allmänna lönesänk
ningar om 5 till 20 procent. 

Vid sidan om de inskränkningar som påtvingades det poli
tiska ledarskapet innebar Arushadeklarationen inget radikalt 
nytt för befolkningen i Tanzania. Tonvikten på landsbygds
utveckling i form av jordbruksförbättringar, småindustri, kol
lektivt arbete och folkskaleutbildning hade funnits redan un
der kolonialtiden. Det var först under dess slutfas, och främst 
på grund av massivt motstånd bland den framväxande afri
kanska eliten, som denna politik måste överges. Presidenten 
hade dock även själv till skillnad från många andra redan på 
ett tidigt stadium haft sina tankar i denna riktning, men 
aldrig klart definierat dem för omvärlden. 

I korthet varArushadeklarationen en reaktion mot den ut
veckling som försiggått sedan självständigheten och som ej 
medfört några avsevärda förbättringar för majoriteten av 
samhällets medlemmar. Den gav uttryck för att man var be
redd att förutsättningslöst starta från början igen. Målet var 
detsamma- ett rättvist samhälle i vilket ingen enskild indi
vids frihet och rättigheter ledde till intrång på grannens. Nu 
skulle man dock söka sig fram på en ny väg. 

Arushadeklarationen vänder sig till nästan alla samhälls
sektorer. Alla rekommendationer är insatta i sitt större sam
manhang. Flera av de områden, vilka endast i korthet be
rörs i Arushadeklarationen, t.ex. utbildnings- och jordbruks-, 
sektorn, har senare begåvats med kompletterande anvisningar 
från presidenten. Dessa har som regel skett i form av välfor
mulerade tal som sedermera tryckts.15 

Detta politiska dokument kunde liksom så många andra i 
Afrika och på andra håll redan ha försvunnit i glömska om 
det inte varit så att TAND mycket raskt föresatt sig att om
sätta det i praktiken. Detta har naturligtvis starkt bidragit 
till att Arushadeklarationen väckt intresse långt utanför Tan
zanias gränser och med fog kan betraktas som ett av de mest 
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intressanta experiment i samhällsbyggande som hittills lanse
rats i Afrika. 1vfot bakgrund av de blandade reaktioner den 
väckt - både positiva och negativa - kan det vara på sin 
plats att närmare skärskåda vad som hänt sedan den började 
omsättas i praktiken. 
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Efter Arusha 

Man vågar säga att de mest pessimistiska utsagorna kommit 
på skam. De som hävdade att den nya politiken var revolu
tionärt blåögd och ekonomiskt vansinnig har åtminstone inte 
hittills fått rätt. Flera av dessa bedömare pekade på länder 
som Ghana (under Nkrumah), Mali (under Keita) och 
Guinea, vilka sökt sig fram längs en revolutionär politik, vars 
ingredienser bl.a. bestått i ett avskärande av kontakterna med 
västvärlden. På det ekonomiska området har detta steg för 
dessa länder lett till problem med valutareserven och spe
ciellt tillgången på hårdvaluta. 

Anledningen till att Tanzania ej gått samma öde till mö
tes hänger bl.a. samman med att landets position ej är så 
känslig. Trots sin relativa fattigdom har Tanzania ej som 
många andra u-länder varit beroende av inkomsten från en 
enda råvara. Den tanzaniska ledningen har ej heller helt 
velat avskära sig från förbindelser med västvärlden. Vad man 
eftersträvat är en differentiering av sina handelsförbindelser 
så att landet ej längre skall behöva vara beroende av han
deln med ett land, i detta fall Storbritannien. För Tanzanias 
del har detta betytt utbyggda handelsförbindelser med både 
öst, andra västländer och närliggande stater i Afrika, t.ex. 
de övriga partnerstaterna i den östafrikanska gemensamma 
marknaden och Zambia.l6 

Såväl president Nyerere som hans handelsminister har 
upprepade gånger under 1967 och 1968 framhållit att trots 
tonvikten på självförsörjning är landet intresserat av att byg
ga ut sina handelsförbindelser i alla riktningar och välkom-
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nar också privata investeringar i landet. Den "chock" som 
Arushadeklarationen och de efterföljande nationaliseringar
na väckte på många håll i västvärlden och i J apan har flera 
ledande affärsmän kommit över. Kapitalflödet till Tanzania, 
som tillfälligt reducerades omedelbart efter Arushadeklara
tionen, kanske främst därför att affärsmännen ville avvakta 
och se vad som skulle hända, började under 1968 återigen 
att öka. Privatkapital kom bl.a. från USA, Storbritannien, 
J apan och Västtyskland. En del av detta gick till investe
ringar i turistindustrin. 1\;fot slutet av 1968 annonserade två 
amerikanska finansmän sitt intresse att bygga dels en kaffe
fabrik, dels en bildäcksfabrik i Arusha. 

Ekonomiskt och tekniskt bistånd har också fortsatt att flyta 
in från en rad olika håll. Det mest uppmärksammade bi
ståndsprojektet har kommit från Kina och gäller byggandet 
av järnvägen mellan Tanzania och Zambias kopparbälte. Det 
har ofta hävdats att kontraktet för detta projekt uppgjordes 
på politiska grunder; att kineserna fick projektet i stället för 
ett engelskt bolag därför att Tanzania och Zambia bägge har 
starkare sympatier åt öst än åt väst. Detta är ett intryck som 
kanske lätt kan skapas om man bara läser det officiella parti
organet i Tanzania, The Nationalist, som gjort sitt allra bästa 
för att prisa kineserna och deras projekt. Man kan dock inte 
enbart döma från vad som sägs i denna tidnings spalter. För 
det första är det klart att det kinesiska budet låg under det 
brittiska. För det andra har både Tanzania och Zambia velat 
fördela projekt på så många länder som möjligt. Att detta 
varit en avgörande faktor finns ingen anledning att betvivla. 
ft1.tt samtidigt hävda att detta indicerar en politisk favorise
ring av Kina är dock att gå för långt. Ett sådant påstående 
saknar täckning. Det skall här också framhållas att den pipe
line som förbinder Dar es Salaam n1ed Ndola i det zambis
ka kopparbältet byggdes av italienare. Det är en amerikansk 
firma so1n fått entreprenad på det av USA, Sverige och 
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Världsbanken stödda projektet som syftar till att förbättra 
landsvägen mellan Tanzania och Zambia. Ute i bushen i syd
västra Tanzania arbetar när detta skrives kineser och ameri
kaner sida vid sida, bägge kategorier inblandade i en strävan 
att förbättra kommunikationslederna mellan Zambia och 
Tanzania. Det lär vara kinesernas enda experiment i fredlig 
samlevnad med amerikanerna och lär endast störas av vilda 
d j urs intrång i de respektive lägren. 

I-lär' skall också nämnas att kanadensarna fortfarande spe
lar den främsta rollen när det gäller träning av landets arme. 

Det finns mycket lite, om något, som antyder att nationa
liseringspolitiken efter 1967 samt tonvikten på självförsörj
ning skulle ha skrämt bort presumtivt privat kapital eller på
verkat skilda länders intresse att hjälpa Tanzania. I vissa 
läger lär tillförsikten t.o.m. ha ökat. Privata finansmän ser 
regeringens intresse att försöka deltaga i privata utländska 
investeringar som en garanti mot oväntade nationaliseringar 
av utländska företag. 

Det finns också siffror som bör göra tillförsikten ännu stör
re. U n der första hälften av 1968 uppvisade den tanzaniska 
ekonomin en kraftig tillväxt. Siffrorna för 1968 var förmån
ligare än statistiken från de två föregående åren. Starkast var 
tillväxten inom textil branschen. Ä ven öl- och cigarrettillverk
ningen - bägge ekonomiskt betydelsefulla i Tanzania -
visade en kraftig ökning. l{onsumtionen av elektricitet och 
brännolja fortsatte att skjuta i höjden. Omsättningen för in
rikes transporter gick upp 18 procent. 

Inom jordbrukssektorn noterades också tillfredsställande 
siffror. Bomullsproduktionen låg tjugo procent högre än före
gående år, dock endast någon enstaka procent över 1966 års 
siffror. Teproduktionen ökade med hela 27 procent och pro
duktionen av socker med 24 procent. På den positiva sidan 
är det slutligen värt att notera att det statliga utvecklings
bolaget för år 1967 kunde uppvisa en vinst på 23 milj. kronor. 
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Bakslag noterades under början av 1968 främst inom för
säljningen av mineralier. Denna sjönk med inte mindre än 
hälften jämfört med motsvarande period fön~gående år. 
K.affeproduktionen låg också avsevärt under. tidigare års, då 
man dock hade en rekordskörd. Sisaltillverkningen låg 14 pro
cent under 1966-67 års siffror. 

Endast inom sisalproduktionen lär svårigheterna ha varit 
direkt förknippade med den nya nationaliseringspolitiken, 
även om det är klart att också sjunkande priser på världs
marknaden spelade en viss roll.17 Andra bakslag kan knap
past skyllas på den nya ekonomiska politiken utan har att 
göra med andra faktorer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att uteblivandet av en eko
nomisk nedgång efter Arushadeklarationen bl.a. hänger sam
man med Tanzanias förmåga att upprätthålla goda relatio
ner med stater i både öst och väst, dess förmåga att inte helt 
skrämma bort privat kapital samt genom närvaron av ut
ländska "experter" inom administration och företagsdrift där 
tanzaniska medborgare ännu ej vunnit tillräcklig utbildning 
och erfarenhet. 

J ordbrukssektorn 

Medan nationaliseringsåtgärderna var politiskt förhållande
vis enkla uppgifter har det visat sig svårare att uppnå kon
kreta resultat på kort tid inom jordbrukssektorn. Mobilise
ringen av de mänskliga resurserna på landsbygden, främst 
med hjälp av partiapparaten, hade inte varit särskilt fram
gångsrik före 1967. Småbönderna hade haft ekonomiska eller 
sociala svårigheter att acceptera nya produktionsmetoder som 
på lång sikt kunde ge dem en större kontantinkomst per år. 
Detta faktum var en av de avgörande orsakerna till att rege
ringen från och med 1967 ville satsa hårdare på jordbruks
sektorn för att speciellt hjälpa de "traditionella" småfarmar
na att komma över ekonomiska hinder. Man betonade en 
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generösare kreditgivning även till de riktigt fattiga bönderna. 
Samtidigt gavs kooperationens och andra institutioners roll 
inom vuxenutbildningen företräde. 

Regeringen har dock också sökt sig fram på andra vägar. 
På somliga håll där enorma nyodlingsmöjligheter existerar 
har man startat statsägda jordbruk. 

Den viktigaste nydaningen har dock skett genom inrättan
det av kollektiva s.k. ujamaabyar. Dessa har satts upp i olika 
delar av landet som nya ekonomiska, sociala och administra
tiva enheter. Varje invånare har sin egen täppa eller shamba, 
medan hyrnedlemmarna gemensamt äger ett kollektivjord
bruk. Inkomsten från detta delas lika mellan alla. 

Ujamaabyarna är presidentens eget förslag på hur man 
kan skapa nya enheter vilka har till uppgift att förverkliga 
Arushadeklarationens sociala och ekonomiska målsättning
ar.18 Ursprungligen hävdade presidenten att dessa byar skulle 
komma till stånd genom att bönder som redan är bosatta i 
traditionella byar slöt sig samman och började producera 
sina varor enligt kollektivprincipen. Övergången skulle ske 
på frivillig väg, efter det att bönderna övertygats om förde
larna med det nya systemet. Det verkar som om presidenten 
återigen varit överoptimistisk. Småbönderna har inte varit 
angelägna att förändra sina redan existerande produktions
mönster. På endast ett par håll har hittills ujamaabyar kom
mit till på det sätt presidenten själv förespråkade. 

I stället har ujamaabyar skapats på annan grund. Somliga 
byar har tillkommit sedan ambitiösa partifunktionärer på 
lokal nivå samlat ihop arbetslösa personer i stadsslummen. 
På andra håll där folktätheten är mycket hög och alltför 
många personer måste försörjas på ett alltför litet jordbruk 
har bönderna anmodats - på somliga håll under förtäckt 
hot - att sälja sitt gamla jordbruk och flytta till en ny uja
maaby. I de södra delarna av landet- IVftwararegionen på 
gränsen till Mozambique - lär enligt uppgift folk ha flyttat 
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samman i nya byar, som till sin karaktär mer påminner om 
de "strategiska byarna" i Sydvietnam än om presidentens uja
maabyar. Sammanlagt fanns cirka 375 nya byar i hela Tan
zania vid slutet av 1968. De allra flesta av dessa var dock 
"strategiska byar" i Mtwararegionen. "Riktiga" ujamaabyar 
fanns det bara ett drygt tjugotal. Det åskådliggör att utveck
lingen inom detta område gått ganska långsamt och inte med
fört några revolutionära förändringar. 

Detta skall dock inte undanskymma det faktum att vissa 
ujamaabyar på mycket kort tid gjort stora framsteg, trots 
svåra initialproblem. I flera fall var planeringen av de nya 
enheterna mycket dålig. Invånarna levde länge utan tillräck
ligt med mat och fick gå flera kilometer för att hämta vatten. 
Att därför somliga invånare passade på att rymma under de 
första hårda veckorna är inte konstigt. Det intressanta är 
dock att viljan att fortsätta segrat bland de flesta. Därför kan 
på lång sikt de nya ujamaabyarna bli av större betydelse än 
de hittills varit. 

Ännu har de ej satt några spår i den ekonomiska statisti
ken. Det rör sig inte om något stort "språng framåt". Därtill 
finns inga resurser. 

U t bildningssektorn 

Arushadeklarationen riktar sig inte bara mot den materiella 
basen i samhället och nödvändiga förändringar av denna. 
Den ger också allmänna riktlin j er på det kulturella planet. 
I skolorna måste större vikt läggas vid en egentlig politisk 
medborgarutbildning. Swahilin måste i allt större utsträck
ning användas som undervisningsspråk. Över huvud taget 
måste den inhemska kulturen bättre tas till vara. Slutligen 
föreslås att större tonvikt skall läggas vid praktiska ämnen, 
företrädesvis i lin je med regeringens allmänna politik att för
bättra jordbruket. Allt detta finns utlinjerat i presidentens 
tal "Utbildning till självhjälp" .19 
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Under de första åren efter självständigheten upplevde Tan
zania samma problem som många andra stater i Afrika. Allt 
fler ungdomar examinerades från folkskolan utan att finna 
anställning. På grund av den starka likheten med det brittiska 
skolsystemet var utbildningens innehåll dessutom illa anpas .. 
sat för den övervägande majoritet som önskade eller var 
tvungna att engagera sig i praktiskt arbete i städerna eller på 
landsbygden. "School leaver" -problemet växte fram som ett 
av de mest allvarliga i samhället. Samtidigt hade det blivit 
uppenbart, som redan antytts, att läroverks- och universitets
utbildningen var starkt elitbetonad och i flera avseenden utan 
riktig kontakt med samhällets målsättningar och behov. 

Den första rekommendationen som Nyerere ger rörande 
utbildningssystemets framtid i Tanzania är att folkskolan ej 
längre får betraktas som en förberedelse för högre studier-. 
Den måste ha ett mer definitivt självständigt mål, nämligen 
att förbereda eleverna för den sysselsättning som majoriteten 
av dem kommer att engagera sig i efter examen, jordbruket. 
Folkskolan måste på ett helt annat sätt än tidigare tjäna de 
lokala gemenskaperna på landsbygden över hela Tanzania. 

De förändringar som utbildningsministeriet har övervägt 
att genomföra gäller bl. a. etablerandet av ett "skol jordbruk", 
på vilket eleverna kan lära sig odla rationellt. Sådana jord
bruk fanns redan före Arushadeklarationen i anslutning till 
en rad skolor. Förslaget innebär därför i många fall endast 
en formalisering av ett redan existerande mönster. Vidare har 
ministeriet föreslagit införandet av jordbruksskötsel som ett 
särskilt obligatoriskt ämne i folkskolan. På läroverksnivå har 
man vidare övervägt införandet av swahili som undervis
ningsspråk i stället för engelska. Slutligen har man på både 
folkskole- och läroverksstadiet föreslagit en intensifiering av 
medborgaru tbildningen. 

Hittills är det egentligen bara den första och sista punkten 
som översatts i praktiken. Så gott som alla skolor har nu sitt 
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eget jordbruk. Den "politiska" utbildningen i skolorna har 
också "tanzaniserats". Eleverna får lära sig landets politiska 
historia och hur det politiska systemet är uppbyggt för när
varande. På vissa ställen har ambitiösa lärare. gjort· Arusha
deklarationen till föremål för särskilt intensiva studier. 

Införandet av jordbruksskötsel som särskilt ämne såväl som 
användandet av swahili som undervisningsspråk är dock re
former som måste ses på lång sikt. Väldigt få lärare är sär
skilt förberedda för att undervisa i jordbruksskötsel och några 
bra läroböcker har ännu ej utarbetats. Dessa problem kan 
dock lösas inom. loppet av några år. Betydligt långsammare 
lär övergången till swahili som kommunikationsmedel i läro
verken gå. Fortfarande är allt textmaterial på engelska och 
ett stort antallärare är utländska och utan egentlig kunskap 
i swahili. 

Många väntade sig att händelserna på universitetet i Dar 
es Salaam i oktober 1966 20 skulle utlösa långtgående refor
mer i såväl den högre utbildningens innehåll som organisa
tion. Några sådana reformer har dock ännu ej genomförts. 
Den enda förändringen som hittills föreslagits är inrättandet 
av en institution för företagsekonomi och företagsdrift med 
huvudsaklig 'uppgift att utbilda folk som kan sköta de stat
liga och halvstatliga företagen i framtiden. I övrigt har en
dast marginella förändringar skett i kursinnehållen på de 
olika institutionerna. 

Ett relativt stort. antal studenter har efter 1966 anslutit sig 
till TANU Youth League (TYL), något som de var offent
ligen uppmanade att göra.21 Det verkar dock som om de 
flesta gjort detta av opportunistiska skäl - medvetna om att 
varje annat steg kunde kosta dem deras framtid. Därför är 
TYL-avdelningen på universitetet i flera avseenden en pap
persorganisation, som styrs av en högljudd minoritet. Genom 
generös publicitet i T h e Nationalist får man lätt intrycket att 
den är mer betydelsefull och representativ än den i själva ver-
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ket är. Betydligt mer genuint revolutionär är den s.k. Stu
dents Revolutionary Front, den andra politiska organisatio
nen som är tillåten på universitetet. Denna styrs dock nästan 
helt av studenter från andra länder såsom U gan da, Zambia 
och Rhodesia. 

T ANU Youth League har alltsedan självständigheten haft 
problem. De har varit både finansiella och organisatoriska. 
Pengar har oftast saknats i kassan. Förbundet står i skuld till 
en rad andra institutioner, såväl privata· som statliga. De 
pengar man antingen lyckats skaffa själv eller fått låria har 
ej sällan använts på projekt som varit vidlyftiga - barer och 
hotell - eller dåligt planerade- flera försöksfarmer. 

Organisatoriskt har man lidit av det faktum att förbundet 
haft att verka i skuggan av T ANU :s huvudorganisation och 
dess kvinnoavdelning. Det har därför varit svårt att rekry
tera duktigt folk till ungdomsförbundet. Flera som sökt sig 
fram genom TYL har gjort det för att använda organisatio
nen som plattform för att främja egna· politiska intressen. 
Detta gäller t.ex. den förre generalsekreteraren, Eli Anangi
sye, som sattes i fängsligt förvar utan rättegång efter det att 
säkerhetspolisen hittat dokument som antydde att han kons
pirerade mot regeringen. 

Samma sak kan dock inte sägas om den nuvarande gene
ralsekreteraren, Joseph Nyerere, presidentens bror. Han har 
dock inte heller visat sig vara mannen att sätta fräs på TYL 
och reda upp dess finansiella och organisatoriska problem. 
Dessa kvarstår fortfarande. 

TYL har alltså haft svårt att riktigt etablera sig på den 
politiska kartan i Tanzania. En del bedömare menar att det 
är mot denna bakgrund som förbundet engagerat sig i en 
"kulturrevolution" med syfte att återuppliva den inhemska 
kulturtraditionen och utrota allt "västerländskt, kapitalis
tiskt och dekadent". Med ett allvar och en idoghet som sak
nar motstycke i förbundets historia har man engagerat sig 
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i sin "revolution", vars konkreta uppgift varit att få ett slut 
på användandet av peruker, blekningskrämer och minikjolar 
bland flickor samt trånga byxor bland män. K j olarna måste 
gå ned till knäna. Byxorna måste börja uppe på höfterna, ej 
nedanför. 

Från och ined den l januari 1969 är alltså bruk av ovan
nämnda artiklar strängt förbjudna. Ungdomsförbundet har 
sina egna antiminikjolsbataljoner på patrull i de större stä
derna och för att ingen enda flicka skall slippa undan har 
man för säkerhets skull utrustat dem med walkie-talkies. Styr
korna måste kunna mobiliseras på kortast möjliga tid. Dessa 
har hittills uppträtt föredömligt och de enda snedstegen som 
rapporterats gäller det faktum att även snäva kjolar inoffi
ciellt på sina håll blivit föremål för ungdomsförbundets cen
sur. I detta sammanhang bör noteras att bestämmelserna, när 
detta skrives, också omfattar turister i Tanzania. Förbundet 
har varnat dessa att använda korta kjolar och bikini när de 
vistas i Tanzania. Landets officiella turistförbund har givits 
den intrikata uppgiften att i broschyrer avsedda för utlandet 
tala om vilken klädsel som är tillåten i Tanzania. 

Det lär inte råda någon tvekan om att många människor 
i Tanzania, kanske t.o.m. majoriteten av befolkningen, stö
der själva tanken på en moralisk upprustning eller kultur
revolution, som TYL föredrar att kalla sin verksamhet. Så
väl minikjolar som "cowboybyxor" har varit omdiskuterade 
tidigare. Däremot har en offentlig debatt om peruker och 
blekningskrämer aldrig föregått TYL :s aktion. 

Trots det allmänna stöd som tanken har bland många män
niskor i landet har aktionen mötts med kritik, i några fall 
offentligt, i de flesta fall informellt. Kritikerna har först och 
främst vänt sig mot att T ANU :s kvinnoförbund aldrig fick 
vara med när beslutet fattades. Detta skedde i en skara av 
enbart män. Flera pekar därför på det faktum att kvinnan 
ännu inte har något att säga till om i samhället. Vidare har 
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man frågat sig om minikjolen - den främsta måltavlan i 
kampanjen -verkligen står i strid med afrikansk tradition 
eller främst med senare importerad muslimsk och kristen 
prydhet. I flera traditionella samhällen var den korta bast
kjolen den vanligaste klädedräkten vid högtidliga tillfällen. 
De långa klänningarna som skylde knä och låt infördes på 
flera håll först i samband med islams eller kristendomens in
trängande. För det tredje har många pekat på den skada som 
en aktion av denna typ kan göra på Tanzanias rykte utom
lands. Genom att kulturrevolutionen fått en sådan trivial in
riktning, menar man, kommer folk att skratta åt Tanzania. 
Slutligen finns det sådana som hävdar att TYL borde kunna 
syssla med något mer konstruktivt. Själva kulturrevolutions
tanken kan inte bygga på så lösa grunder som minikjols
attacker. Proportionerna har gått förlorade. 

Allt detta skall inte undanskymma det faktum att Tanza
nia mer än de flesta andra afrikanska stater verkligen försö
ker ta vara på vad som finns kvar av inhemsk, afrikansk tra
dition och använda detta för att skapa en nationell kultur. 
En rad institutioner såväl inom administrationen och partiet 
som på universitetet är sysselsatta med denna verksamhet un
der ledning av några av de mest framstående kulturperson
ligheterna, såsom Sam Ntiro och Elimu Njau. Deras uppgift 
är att försöka kombinera två konstnärliga strömningar, natio
nalromantiken och socialrealismen, till en enda ådra med 
afrikanskt blod. 

Ledarskapet 
Som redan antytts var en av Arushadeklarationens viktiga 
rekommendationer att det politiska och administrativa ledar
skiktets privilegier måste skäras ned. I stället för att utbilda 
sig till en isolerad grupp i samhällets topp måste ledarna 
bringas närmare folket. För att undvika framväxten av en 
nationell byråkratisk bourgeoisie med starka. kapitalistiska 
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tendenser - en mycket vanlig företeelse i de nya staterna -
tvingade Nyerere genom Arushadeklarationen sina närmaste 
att välja mellan ekonomi och politik. Ville de fortsätta som 
TAND-ledare och framstående statstjänstemän måste de av
skriva sina "överflödiga" ekonomiska intressen, dvs. bara ha 
ett hus, en lön, inte ha några hedersuppdrag i privata före
tag, osv. 

Samtliga gavs ett år att bestämma sig. De allra flesta poli
tiker och administratörer föl j de Arushadeklarationens rekom
mendationer och kvarstod i sina ställningar. Några celebra 
undantag märktes dock. Den som hade svårast att rätta sig 
efter de nya anvisningarna var ingen mindre än Oscar Kam
bona, partiets generalsekreterare och av många ansedd som 
Nyereres närmaste man.22 Med åtskilligt kapital i fickan gick 
han någon tid efter Arushamötet i frivillig landsflykt.23 Ett 
annat uppmärksammat fall var den dynamiska kvinnoleda
ren, Bibi Titi Mohammed, som beslöt att lämna politiken och 
ägna sig åt sin affärsrörelse i Dar es Salaam. 

Vad deklarationen föreslår kan synas som stora uppoff
ringar för landets ledare. Denna aspekt skall dock ej över
drivas. I flera fall var avskrivningen en enkel sak. Man flyt
tade över sina intressen på en släkting. Detta sätt att kringgå 
anvisningen har regeringen ännu så länge sett mellan fing:
rarna med. Det är. också tydligt att det egentligen bara var 
på riksplanet, där kapitalackumulationen och statussymbo
lerna var mest synbara,24 som Arushadeklarationen följdes 
mer eller mindre till punkt och pricka. På lägre nivå har det 
varit si och så med separationen av ekonomi och politik. Som
liga T ANU -ledare är där fortfarande i besittning av hus och 
affärsrörelser utan att ·någon åtgärd vidtagits. 

Vilken har då Arushadeklarationens effekt varit? F örs t 
skall nämnas en allmän puritanism och återhållsamhet bland 
rikets mest framträdande politiker och tjänstemän. Genom 
att toppskiktet bör föregå med gott exempel25 så sätter deras 
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löner öch allmänna beteende vissa granser för vad andra 
människor kan vänta sig som samhällets materiella belöning
ar. Vidare bidrar denna till att modifiera inverkan av klyf
tan mellan rika och fattiga i samhället. Medan denna bara 
ökar på de flesta andra håll i Afrika, försöker man i Tanzania 
åtminstone att hålla den konstant. Separationen mellan eko
nomi och politik har också medfört en ökad effektivitet i 
statsförvaltningen. Personer som tidigare var upptagna med 
sina privata affärer under arbetstid tycks nu helhjärtat ägna 
sig åt sin uppgift i förvaltningen. 

Det är svårt att uttala sig om vilka attitydförändringar 
Arushadeklarationen medfört. Ä ven om de politiska "kän
disarna" i Tanzania i dag är mera försiktiga när de går ut 
och tar sig en öl på någon av stadens barer, är barlivet fort
farande den främsta förströelsen bland politiker och stats
tjänstemän. I det avseendet har trots lägre löner och in
skränkta förmåner inte puritanismen trängt igenom. En del 
barer som kommit till under de senaste två åren bär Arusha
deklarationens- namn. 

Betydligt viktigare än denna aspekt är dock frågan om le
darnas inställning till "vardagsmänniskan" förändrats. Har 
de blivit mer benägna att göra uppoffringar i folkets namn? 
Har de upphört att betrakta folket som en anonym skock 
som kan fösas omkring hur som helst? Dessa attitydföränd
ringar har presidenten själv betraktat som en nödvändig för
utsättning för att Arushadeklarationen skall medföra några 
förbättringar. Ledarna måste åka ut i byarna och leva med 
folk. De måste tala med dem, övertyga dem, inte fösa dem 
omkring som en skock boskap. 

Presidentens kritik av de gamla attityderna har fortsatt 
långt efter Arushadeklarationens tillkomst. Detta är säkert 
det bästa beviset för att åtskilliga partifunktionärer på lokal 
nivå ännu ej insett vad Arushadeklarationen i alla avseenden 
innebär. De auktoritära metoderna sitter kvar och det lär ta 
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lång tid innan dessa helt har försvunnit ur den politiska bil
den i Tanzania. Oftats har de bättre utbildade statstjänste
männen haft lättare att acceptera dessa punkter i Arusha
deklarationen. Det torde heller inte vara någon överdrift 'att 
säga att denna hittills haft en större och mer synlig inverkan 
på förvaltningen än på partiet. 
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Avslutning 

Sammanfattningsvis kan sägas att Tanzania i ideologiskt eller 
politiskt hånsende genomgått två perioder under sin korta tid 
som självständig stat. Den första omfattade den tid då de 
nationella sammanhållningsproblemen var de primära och då 
frågan om ettpartisystemet var akut. Under de tre senaste 
åren har dock helt andra frågeställningar kommit i förgrun
den. Med Arushadeklarationen har tonvikten förskjutits i 
riktning mot de sociala och ekonomiska faktorer som ligger 
i botten på de politiska aktiviteterna. För att rädda sin ur
sprungliga ide om det rättvisa samhället har Nyerere vidtagit 
en rad drastiska åtgärder i den ekonomiska organisationen 
och den sociala strukturen. Somliga av dessa har redan bör
jat bära frukt. Andra har dock ännu inte mognat fram. 

Därmed är inte sagt att Nyerere blev socialist "över en 
natt" någon gång för tre år sedan. Sitt stöd för många av 
socialismens grundtankar uttryckte han redan som student 
vid Makerere University College på '40-talet. Vad som be
kymrade honom då var samma frågeställning som återkom
mer i Arushadeklarationen : hur ·kan de privilegierade som 
fått utbildning återgälda något till de många i samhället som 
blivit utan förbättringar därför att de knappa resurserna an
vänts till att utbilda endast ett fåtal? 26 Det finns alltså en röd 
tråd i Nyereres tänkaride ända sedan studenttiden. Omstän
digheterna har dock bidragit till att vissa aspekter vid skilda 
tidpunkter givits större tonvikt än andra. 

Många tycker sig finna inkonsekvenser i N y e re res tänk an
de och pekar på att t.ex. ettpartisystem och demokrati, lik-. 
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som frihet och utveckling i ett statsdirigerat samhälle är oför
enliga. Hänvisning har redan gjorts till hans argument i för
svar för ettpartisystemet.'27 Lika elegant som han resonerar i 
det fallet argumenterar han till försvar för att frihet för indi
viden endast kan etableras i ett samhälle där utveckling är 
liktydig med utveckling för hela folket.28 Han tar avstånd 
från den marxistiska tanken att den "rätta" utvecklingen en
dast kan komma till stånd i en situation där partiet spelar 
rollen av förmyndare. I stället understryker han två andra 
faktorer: utbildning och demokrati i beslutsfattandet. Ledar
skap betyder inte att man skriker eller förolämpar folket. Det 
betyder inte att en liten grupp personer övertar folkets roll 
som beslutande instans. 

Problemet är alltså inte så mycket att presidenten ej ut
trycker sig klart. Det ligger på ett annat plan. Det återfinns 
i diskrepansen - som ofta uppträder-· mellan vad presi
denten .säger och vad partiets övriga ledare ·gör. Nästan sam
tidigt som presidenten säger att utveckling inte är möjlig utan 
att varje individ kan yttra vad han vill utan att känna sig 
hotad av någon, beslutar partiets nationella exekutivkom
mitte att utesluta sju parlamentsledamöter därför att de kri
tiserat en. del T ANU -ledare och några av partiets politiska 
punkter. Detta återspeglar att presidenten är relativt ensam 
om att tänka på "liberalt" sätt. Det illustrerar dock samtidigt 
en viss partidemokrati. Det fanns i exekutivkommitten en 
majoritet till förmån för de sjus uteslutning. Presidenten styr 
in te ensam inom partiet. 29 

Utvecklingen efter Arushadeklarationens antagande visar 
också att det inte i alla avsenden är så lätt att omsätta vackra 
ideer i praktiken - även om Tanzania säkert lyckats bättre 
i det avseendet än de flesta andra länder. Speciellt ute på 
landsbygden är saker och ting mer eller mindre desamma 
som före 1967. Samma sak gäller på utbildningsområdet. De 
höga förhoppningar som Arushadeklarationen skapade har 
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ännu ej förverkligats. Detta är ett av de stora problemen i 
flera u-länder. Resurserna räcker inte på långt när till för att 
förändra samhället i den takt som dess invånare önskar. 
Många, såväl i Tanzania som utanför, har haft alldeles för 
höga förväntningar på vad som kan åstadkommas även med 
en så attraktiv inspirationskälla som Arushadeklarationen. 
Man har i olika avseenden begärt för mycket av landets be
folkning och dess ledare. Därför har klagomål uppkommit. 
Somliga hävdar att konkreta åtgärder uteblivit. Andra är 
missbelåtna för att Tanzania inte blivit mer socialistiskt. Pre
sident Nyerere har själv besvarat dessa kritiker. Han har pe
kat på de praktiska hindren i ett land som Tanzania, och 
han har även framhållit att Tanzania ingalunda strävar efter 
att följa en viss "marxistisk renlärighet". 

Nyerere kallar sig själv en "realistisk idealist". Detta gör 
honom synnerligen lämplig som ledare i en ny afrikansk stat. 
Han är inte benägen att efterapa en viss ideologi- vare sig 
en kommunistisk eller kapitalistisk - utan att först anpassa 
den till de grunder det afrikanska samhället erbjuder. Det 
är Nyereres förmåga att syntetisera en rad olika tankemöns
ter och bygga upp en egen personligt färgad ideologi som är 
hans stora styrka i dagens Afrika. Medvetet föredrar han 
ordet U jamaa framför "socialism" för att antyda att hans 
ideologi är baserad på afrikansk tradition. I motsats till det 
teoretiska uttryckssätt som Nkrumah och Senghor använder 
är Nyereres lära praktiskt orienterad. Vad han erbjuder är 
klara handlingsdirektiv - inte testuggande eller mytologiskt 
mummel. 

Nyerere har självkritiskt satt tummen på de flesta ömma 
punkterna i sitt samhälle och även föreslagit praktiska bote
medel. Detta avslöjar en inställning till samhällsproblemen 
som är ganska unik i dagens Afrika, där det vanligaste är att 
ledarna försöker dölja problemen under en allmänt diffus, 
ideologisk täckmantel. 
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Detta innebär att Tanzania befinner sig i frontlinjen när 
det gäller afrikanernas försök att attackera sina samhällspro
blem. Landets politiska ledning har redan gått till roten med 
ett par av de mest allvarliga och även om detta inte är det
samma som att säga att Tanzania i dag har färre problem 
än andra afrikanska stater, vågar man avslutningsvis påstå 
att Tanzania är en klart lysande stjärna på den afrikanska 
himlen. Det är den enda som hittills varit så stark att man 
på goda grunder kan förmoda att den i framtiden kommer 
att fungera som politisk ledstjärna. 
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Noter 

1 Siffrorna är approximativa eftersom de skiftat sedan 1965. 
2 l fortsättningen användes "Tanzania" för att beteckna endast fast

landsdelen, såvida inte annat uttryckligen påpekas. 
3 För en god sammanfattning av utvecklingen i Tanzania under 

denna tid se, Bernard Chidzero: Tanganyika and International 
Trusteeship, London 1961. 

4 De två förra var Ernest Vasey, en kenyansk medborgare och Derek 
Bryceson, en naturaliserad tanziansk medborgare; den ende asia
ten var Amir Jamal. Vasey avgick strax efter självständigheten, 
medan Bryceson och J amal fortfarande är medlemmar i kabinettet. 

5 · Före självständigheten fanns två mindre oppositionspartier, U ni
te d Tanganyika Party- understött av den brittiska kolonialadmi
nistrationen - samt Tanganyika A frican National Congress. Inget 
av dem lyckades dock vinna någon plats i parlamentet vid de 
bägge ovannämnda valen. De dog en naturlig död. 

6 Se Julius K. Nyerere Freedom and Unity ( 1966), sid. 13-14. 
7 Att de ej var 214 hänger samman med att bara en kandidat var 

nominerad i sex av valkretsarna. Fem av dem som invaldes utan 
konkurrent var framstående ministrar (Kawawa, Kambona, Ka
maliza, Lusinde och Shaba). 

8 Denna term saknar sin motsvarighet i Sverige. Närmast är de dock 
att jämföra med statssekreterare. 

9 I det senare fallet endast presidentval. 
1° Förutom de 107 folkvalda ledamöterna och dem som presidenten 

personligen kan utnämna består det tanzaniska parlamentet av 
upp till femton ledamöter valda av de l 07 folkvalda från speciella 

. . nomineringslistor, 20 landshövdingar, som är ex-officio ledamöter, 
samt de särskilt utnämnda från Zanzibar Revolutionary Council. 

11 Det fall som här hänvisas till gällde frågan huruvida regional
guvernören i West Lake använt tvångsmedel för att förflytta folk 
till nya kollektivbyar. Anklagelsen hade riktats mot honom av de 
lokala parlamentsledamöterna. 

12 Det kan i detta sammanhang också nämnas att den i Kenya ut-
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kommande dagstidningen, Daily Nation, vid samma tidpunkt för
bjöds i Tanzania, därför att den ansågs sprida förvirrande infor
mation. 

13 Ingår i Julius K. Nyerere, Socialism i Tanzania, Nordiska Afrika
institutet, Uppsala 1968 under titeln Tanzania skall byggas med 
hängivelse. 

14 Sammanlagt 392 studenter sändes hem. I början visade inte rege
ringen någon som helst pardon. I juli följande år då ett nytt aka
demiskt år började fick de tillstånd att återvända. 

15 Somliga av dessa finns tryckta i Afrikainstitutets skrift innehållan
de Nyereres senaste tal och uppsatser, Socialism i Tanzania, se 
ovan. På engelska finns de samlade i Nyereres senaste bok, Uhuru 
na Ujamaa (Freedom and Socialism), Oxford University Press 
1968. 

16 De tre östafrikanska partnerstaterna har ett associationsavtal med 
den Gemensamma Marknaden i Europa (EEC). 

17 Regeringen aviserade under 1967 övertagandet av de sisalplanta
ger som finns längs kusten. Detta skapade oro bland plantage
ägarna. Det snabba prisfallet på sisal gjorde dem dock mer bered
da att överlämna sin egendom till regeringen. I själva verket gav 
nationaliseringen av sisalplantagen ej regeringen något ekono
miskt utbyte. 

18 Ujamaabyarnas syfte och karaktär finns bl.a. förklarade av presi
denten i ett tal rubricerat "Socialism och jordbruksutveckling" 
från september 1967, återgivet in extenso i Socialism i Tanzania, 
se ovan. 

19 Återfinns också i Socialism i Tanzania, se ovan. 

2o Se sid. 30-32. 
21 studenterna är ej tillåtna att vara organiserade i en "facklig" kår. 
22 Detta gällde åtminstone fram till 1965. Därefter förflyttades han 

till mer sekundära p o si tioner i kabinettet. 
23 Han lever nu i en av Londons mer fashionabla stadsdelar och le

der därifrån sin kritik av Tanzania. 
24 Till de senare hörde bl.a. de regeringsägda Mercedesbilarna som 

stod helt till ministrarnas förfogande. Folkhumorn kallade därför 
dessa ministrar för W abenzi. 

25 Presidentens lön är ca 60.000 kronor om året. Därigenom torde 
han bland statsöverhuvuden ha ett av de lägsta appanagen. Nye
rere har själv offentligen framhållit att vid sidan om sin lön har 
han bara en annan inkomstkälla - de böcker han skriver. Det 
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kan tilläggas att han ej bor i presidentpalatset utan i ett vanligt 
. -- . 

hus ute i stan. 
26 Hämtat från J. Listowel: The Making of Tanganyika (1965), 

sid. 206. 
27 Se sid. 18-22. 
28 Detta är kärnpunkten i ett av presidentens senaste tal, "Frihet 

och utveckling" som han höll i oktober 1968. 
29 Många personer i Tanzania hyser på allvar uppfattningen att de 

som opponerar sig mot T ANU eller dess politik skall bestraffas 
med utvisning. eller arrestering. Jämför Göran Hyden, T ANU 
Yajenga Nchi- Political Development in Rural Tanzania, sid. 
165-166. 
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GöRAN IIYD.EN 

som 1968 doktorerade i statskunskap vid Lunds universitet på en 
avhandling betitlad T ANU Yajenga Nchi - Political Develop
ment in Rural Tanzania, är för närvarande docent i statskunskap 
vid University College i Nairobi. Hans ingående kännedom om 
Tanzania är baserad på flera års vistelse i Östafrika. 

Hyden skildrar utvecklingen i det självständiga Tanzania och uppc
håller sig särskilt vid Arushadeklarationen, som drar upp riktlinjer
na för Tanzanias framtida politik, och landets möjligheter att om
sätta dess grundsatser i praktiken. Denna politik, som väckt stor 
internationell uppmärksamhet, har ett speciellt intresse för de nor
diska länderna, då Tanzania är en av huvudmottagarna av nor
diskt bistånd. 

Nordiska afrikai11s ti tu te t 

arbetar sedan 1962 i Uppsala som ett skandinavjskt informations
och dokumentationsorgan för afrikanska frågor. Institutet förfogar 
över ett bibliotek med bl.a. en stor samling statstryck, tidningar och 
tidskrifter från Afrika, bedriver en omfattande nordisk kurs- och 
föreläsningsverksamhet, utdelar varje år ett antal resestipendier för 
forskningar i Afrika samt organiserar årligen ett internationellt 
seminarimn kring något aktuellt afrikanskt problem. Institutet ut
ger även ett antal publikationer av olika slag. 
I Afrikainstitutets skriftserie har tidigare utgivits: 
l. Sven Focksted t, Afrikansk fackföreningsrörelse, 4: 50 kr. 
2. Colin Legum, Panafrikanismen och konununismen, 4: 50 kr. 
3. Archibald Callaway, Ungdom, utbildning och arbetslöshet 1 

Afrika, 4: 50 kr. 
4. Åke O. Liljefors, Ekonomiska samarbetssträvanden i Afrika, 

4: 50 kr. 
5. Dunduzu K. Chisiza, Afrikanska utvecklingsproblem, 4: 50 kr. 
6-7. Bengt Åke Berg och Tord Ekström, Afrikas industrialise

ring, 9 : - kr. 
8. Holger Benettsson, Problemet Rhodesia, 6: 50 kr. 
9. Mats Hultin, Utbildningssituationen i Östafrika, 6: 50 kr. 

l O. Anthony Allo t, Enhetssträvanden i afrikansk lagstiftning, 
7: 50 kr. 
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