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Allmän översikt 

NATURFöRHALLANDEN 

Tanzania omfattar Tanganyika på det östafrikanska fastlandet 

samt öarna Zanzibar, Pemba och Mafia i Indiska Oceanen. 

Tanzania är beläget omedelbart söder om ekvatorn mellan de 

stora sjöarna Victoriasjön, Tanganyikasjön samt Malawisjön i 

väster och Indiska Oceanen i öster. Landet sträcker sig från 

1° till 12° sydlig bredd och från 29° till 40° östlig längd. 

I norr gränsar landet till Kenya och Uganda, i väster till 

Ruanda, Burundi och Kongo (Kinshasa) samt i söder till Zambia, 

Malawi och Mo~ambique. 
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större delen av Tanzania utgörs av ett platålandskap på l 000 

till l 500 m.ö.h. utom vid kusten där en smal slätt breder ut 

sig. Platålandskapet avgränsas av två förkastningssprickor, 

förgreningar av Great Rift Valley, som genomkorsar landet i 

nord-sydlig riktning. Utmed centralplatåns kanter har utformats 

smala bälten av berglandskap, här och var genomskurna av floder, 

som oftast torkar ut under torrperioden. De största floderna är 

Great Ruaha River, en biflod till Rufiji i öster, och Malagarasi 

River, vilken mynnar ut i Tanganyikasjön. Omkring 6 procent av 

landets totala yta upptas av sjöar och vattendrag, av vilka 

Victoriasjön i norr har den största andelen. Vid gränsen till 

Kenya ligger Afrikas högsta berg, Kilimanjaro, en utslocknad 

vulkan, vars ständigt snöklädda topp reser sig 6 010 m.ö.h. 

KLIMAT 

De stora höjdskillnaderna gör klimat och växtlighet varierande. 

Kustslätten med angränsande områden har liksom de låglänta 

korallöarna Zanzibar och Pemba ett hett och fuktigt klimat. 

Monsunvindarna medför regn framför allt i mars - maj, "de långa 

regnen", och i november- december, "de korta regnen". Neder

börden håller sig omkring l 100 mm per år. Värmen är konstant 

hög, 25°- 26°, med små temperaturskillnader under dygnet och 

året. 
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På centralplatån är klimatet varmt och torrt med en årsmedel

temperatur av omkring 20°. Nätterna kan vara ganska kyliga. 

Nederbörden, 500 - l 000 mm per år, kommer oregelbundet, vilket 

är till stor nackdel för jordbruket. 

I de halvtempererade högländerna kring Kilimanjaro i norr och 

Malawisjön i sydväst finner man det hälsosammaste klimatet. 

Nederbörden är tämligen jämnt fördelad under året. 

STJ\DER 

På fastlandet bor endast 5,7 procent (1967) i städer medan 

siffran för Zanzibar och Pemba är 23,5 procent (1967). De fem 

största städerna är huvudstaden Dar es Salaam (273 000), 

Zanzibar (68 500), Tanga (61 000), Mwanza (35 000) och Arusha 

(32 500). 

Inflyttningen till städerna är ett svårt problem i Tanzania. 

Näringslivet kan ej sysselsätta alla inflyttande och för att 

undvika slumområden med arbetslösa har myndigheterna sökt vända 

strömmen tillbaka till landsbygden. Man har till och med ett 

par gånger under de senaste åren använt sig av tvångsåterföring 

från tätorterna till byarna. 

NATURTILLGANGAR 

Tanzania är rikt på mineraler, men tillgångarna är ännu ofull

ständigt kända eller utnyttjade. Viktigaste är diamantbrytningen, 

som svarar för cirka 90 procent av mineralbrytningens totala 

värde och 13,5 procent av exportinkomsterna. Viktigaste gruvan 

är Mwadui söder om Victoriasjön. Produktionen av guld, tidigare 

det näst viktigaste mineralet, har under de senaste åren visat 

en mycket stark nedgång. Andra kända och i vissa fall utnyttjade 

mineraler är bly, glimmer, tenn, kol, järnmalm, salt och rå

fosfat. Den sjöskumsfyndighet som ligger nära Kilimanjaro ·be

arbetas i kommersiellt syfte för tillverkning av sjöskumspipor. 
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Landarealen består till cirka 2/5 av skogsområden, cirka l/10 

uppodlad mark, cirka l/10 betesmark och cirka l/4 produktiv men 

ej uppodlad mark. 

B E FOL KN I NG 

Folkräkningar har företagits 1948, 1957 och 1967 i Tanzania. 

Ar 1967 hade Tanzania 12,3 miljoner invånare av vilka 354 000 

bodde på Zanzibar. Nästan hälften av befolkningen är under 

16 år. Den årliga befolkningstillväxten beräknas vara 2,7 

procent. 

Den största delen av den afrikanska befolkningen utgörs av 

omkring 120 stammar tillhörande den bantutalande gruppen. En 

liten del består av folkgrupper av nilotiskt ursprung, av vilka 

den mest kända är massajerna. De största stammarna är Sukuma 

(cirka 13 procent av den afrikanska befolkningen), Nyamwezi, 

Ha, Makande, Gogo, Haya och Chagga. Av icke-afrikansk härkomst 

finns cirka 100 000 indier, goaneser och pakistaner samt 

omkring 20 000 araber. Dessutom finns omkring 20 000 europeer 

till stor del bosatta i städerna. På öarna utgörs huvuddelen 

av befolkningen av afrikaner och arabättlingar. 

Tanzanias befolkning är geografiskt mycket ojämnt fördelad. 

Faktorer som .nederbördens fördelning och tsetseflugans spridning 

har gjort att landets inre är glest befolkat. Tätast befolkat 

är området runt Victoriasjön, högländerna, kusten samt Zanzibar 

och Pemba. 

SPRAK 

Alla stammar har sitt eget språk men de nationella språken är 

swahili och engelska. Swahilin är ett bantubaserat språk med 

inflytande.från arabiskan och engelskan. Swahilin anses vara 

"lingua franca" och används på de många platser, särskilt inåt 

landet, där engelskan inte talas. För närvarande görs stora 

ansträngningar att öka användandet av swahilin. 
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RELIGION 

Av befolkningen tillhör cirka 40 procent inhemska religioner, 

omkring en fjärdedel är kristna (romerska katoliker, lutheraner 

och frikyrkliga), cirka en fjärdedel är muhammedaner och 

ungefär 10 procent är hinduer. 

HELGDAGAR 

Officiella allmänna helgdagar, då statliga verk, banker och 

affärer är stängda, är Juldagen, Långfredagen, Internationella 

Arbetardagen l maj, Maulid-dagen 21 juni, Saba Saba-dagen 7 

juli, Union-dagen 26 april, Independence- och Republic-dagen 

9 december, Zanzibar Revolution-dagen 12 januari, Idal-ul-Fitr 

och Idd-ul-Haj. De två sista är muselmanska högtider och datum 

för dessa ändras från år till år. 

llistoria 

Enligt en numera rätt utbredd vetenskaplig teori utgör Öst

afrika människans urhem. Den amerikanske forskaren L. Leakey, 

som gjort en rad arkeologiska fynd, däribland ett kranium, vid 

Olduvai Gorge i nordvästra Tanzania, anser att Zijanthropus

människan levde här för nära två miljoner år sedan. Man har 

också funnit ett kranium, Eyasi-kraniet, på stränderna av sjön 

Eyasi söder om Olduvai Gorge. Eyasi-kraniet har accepterats 

som den afrikanska mötsvarigheten till Neanderthal-kraniet. 

I Dodoma-regionen i centrala Tanzania finns grottmålningar som 

daterar sig 100 000 - 50 000 år tillbaka i tiden. 

Redan i förhistorisk tid torde bebyggelse ha förekommit på 

Tanganyikas kust. På 700-talet e.Kr. började araber från Oman 

kolonisera kustområdet, sprida islam och bedriva handel. Kon

takter med Persien, Indien och Kina förekom under medeltiden. 

I början av 1500-talet erövrade portugiserna kustområden och 
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upprättade där handelsstationer vid sjövägen till Indien. I 

nästan tvåhundra år höll portugiserna kusten och Zanzibar under 

omväxlande stark och svag kontroll. Sammandrabbningar med den 

lokala befolkningen förekom ofta. I och med att Fort Jesus i 

Mombasa föll år 1698 upphörde portugisernas välde norr om Cabo 

Delgado i norra Mo~ambique. Under en kortare period var de öst

afrikanska kuststäderna självständiga. Nya handelsvägar etable

rades från kusten västerut in i landet. Den största vinsten kom 

från slavhandeln och det var antagligen detta som återuppväckte 

den arabiska kolonisationen. Den främste mannen var här Seyyid 

Said bin sultan som 1828 blev sultan på Zanzibar. Slavhandeln 

fortsatte under hela 1800-talet trots att olika avtal som 

begränsade slavhandeln slöts. Det var inte förrän 1922 som de 

sista synliga spåren på slavhandel försvann genom juridiska 

åtgärder. 

Efter 1875 började tyskarna visa intresse för Tanganyika. Tyska 

sällskap inledde handels- och missionsverksamhet. 1884 lyckades 

Dr Karl Peters upprätta ett antal diskutabla avtal med afri

kanska hövdingar. I och med detta fick den tyska kolonisationen 

Bismareks välsignelse och 1891 tog den tyska regeringen över 

ansvaret från det Tyska Ostafrikakompaniet. Motstånd och uppror 

mot tyskarna förekom ständigt. 1905 skedde det s.k. Maji-Maji

upproret. Det var afrikanska arbetare som revolterade mot 

tyskarnas sätt att försöka genomföra ett bomullsodlingsprojekt 

i södra Tanganyika. Upproret slogs brutalt ned av tyskarna och 

man beräknar att 75 000 afrikaner dog, de flesta på grund av 

svält. Maji-Maji-upproret är betydelsefullt i Tanzanias historia 

därför att det förenade olika stammar i kamp mot en gemensam 

fiende. 

Det första världskriget medförde att England erhöll Tanganyika

territoriet som mandat under Nationernas Förbund. Den ekono

miska utveckling som kom till stånd under 1920-talet hejdades 

av världsdepressionen och ekonomin hade inte hämtat sig förrän 

1935. Från 1946 styrde engelsmännen landet som förvaltarskaps

område under Förenta Nationerna fram till den 9 december 1961 

då Tanganyika blev en självständig stat inom det brittiska 

samväldet. Tanganyika African Association, som var en social 
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organisation för afrikaner, omorganiserades 1954 till Tanganyika 

African National Union, TANU, och blev en politisk rörelse, som 

strävade efter självständighet. Ledaren för TANU, Dr Julius K. 

Nyerere, kallad Mwalimu, "läraren", vilken sedan september 1960 

ledde en parlamentariskt ansvarig regering, blev landets förste 

premiärminister. Då landet den 9 december 1962 utropades till 

republik blev Nyerere dess förste president, vald med 97 procent 

av de avgivna rösterna. 

Zanzibar, som vid slutet av portugisernas välde åter kom under 

arabiskt beroende, ombildades 1856 till sultanatet Zanzibar. 

ön blev tillsammans med Pemba brittiskt protektorat 1890 och 

förblev så till dess att självständigheten uppnåddes. 1957 

organiserades Afro-Shirazi-partiet som ett resultat av en 

sammanslagning av African Association och Shirazi Association, 

vilka båda existerat sedan 1930-talet som organisationer för 

sociala och kulturella aktiviteter. Zanzibar erhöll den 19 

december 1963 självständighet inom det brittiska samväldet. 

statschef blev den regerande sultanen Seyyid Abdulah bin Khalifa. 

Trots att Nationalist Party inte var i majoritet fick det be

hålla makten. Befolkningen på Zanzibar kunde inte acceptera 

detta system som tjänade endast en liten minoritets syften. 

I januari 1964 störtades sultanen och den härskande arabiska 

klassen. Landet utropades till folkrepublik och Scheik Abeid 

Karume, ledare för Afro-Shirazi-partiet, blev president. 

Vid TANU:s årskongress i januari 1963 tillkännagav president 

Nyerere att Tanganyika i framtiden mycket väl kunde bli en 

enpartistat. Under 1963 startades i Dar es Salaam "self-help"

eller "nation-building"-projekt, vilka sedan dess har genomförts 

i hela landet. I januari 1964 utbröt ett myteri inom armen. 

President Nyerere begärde militär hjälp från England, som genom 

luftlandsättning snabbt kvävde revolten. De engelska trupperna 

avlöste.s senare av nigerianska, vilka stannade kvar tills en ny 

nationell arme byggts upp. Myteriet inom armen anses ha berott 

på missnöje med den långsamma afrikaniseringen av officerskåren 

samt. att officerslönerna var för låga. 

I april 1964 bilqades en union mellan Tanganyika och Zanzibar. 



Den nya statsbildningen kallades först Förenade Republiken 

Tanganyika och Zanzibar. Senare ändrades namnet till Förenade 

Republiken Tanzania. Allmänna val hölls i september 1965. Vid 

presidentvalet i oktober samma år valdes president Nyerere för 

ytterligare en femårsperiod. I februari 1967 lade Nyerere fram 

den s.k. Arusha-deklarationen, som framför allt betonar vikten 

av "self-reliance'', självhjälp. Ett första steg i Arusha

deklarationens anda gjordes samma månad, då alla affärsbanker 

nationaliserades. Kort därefter nationaliserades också alla 

försäkringsbolag samt ett antal import- och exportfirmor och 

kvarnar. staten förvärvade också aktiemajoriteten i en rad 

industrier. Ett avtal undertecknades i juni 1967 av Tanzania, 

Kenya och Uganda genom vilket de tre länderna gick samman i 

East African Community, som ersatte den tidigare East African 

Common Service. Högkvarteret för East African Community är 

placerat i Arusha i Tanzania. 

Inrikespolitik 

FöRFATTNING 

15 

Den Förenade Republiken Tanzania är en republik inom det 

brittiska samväldet. Sedan den 11 juli 1965 gäller en interims

författning, enligt vilken landet skall vara en enpartistat. 

Det enda tillåtna partiet på fastlandet är Tanganyika African 

National Union, TANU, och på Zanzibar Afro-Shirazi. 

Unionens president väljs av folket genom allmän röstning. Val 

skall äga rum då parlamentet upplöses. Parlamentet består näm

ligen av presidenten och folkrepresentation - nationalförsam

lingen - och presidenten kan alltså inte kvarstå vid parlamentets 

upplösning. En enda presidentkandidat nomineras av partierna 

TANU och Afro-Shirazi. Presidentkandidaten måste vid den all

männa röstningen få absolut majoritet annars måste ny nominering 

och ny röstning ske. Val såväl av president som medlemmar till 

nationalförsamlingen hölls på hösten 1965. Dr Nyerere omvaldes 
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med drygt 96 procent av rösterna. 

Två vicepresidenter finns för unionen, en för,ste och en andre. 

Båda utses av presidenten. Den förste vicepresidenten, f.n. 

Abeid Karume, är samtidigt president på Zanzibar. Andre vice

presidenten leder regeringsarbetet i nationalförsamlingen. 

Andra politiska tjänstemän som presidenten utser är parlaments

sekreterare, regionschefer (Regional Commissioner) och distrikts

chefer (Area Commissioner). Vicepresidenterna och ministrarna 

bildar tillsammans kabinettet. Någon premiärministerpost finns 

inte. Antalet egentliga fackministrar är elva. Utrikesminister

posten innehas av presidenten själv. 

Nationalförsamlingen skall enligt interimsförfattningen maximalt 

omfatta 204 ledamöter, valda för en period av fem år. 107 leda

möter utses genom allmänna val, 10 ledamöter från både Tanganyika 

och Zanzibar utses av presidenten, 15 väljs av nationalförsam

lingen själv efter nominering av nationella institutioner som 
' 

arbetarorganisationen och den kooperativa rörelsen, 20 regions

chefer ex officio, upp till 32 ledamöter från Zanzibars revolu

tionära råd samt upp till 20 andra ledamöter från Zanzibar, 

vilka utses av presidenten i samråd med Zanzibars president. 

Detta innebär att Zanzibar med endast tre procent av Tanzanias 

befolkning innehar upp till 25 procent av platserna i national

församlingen. 

I var och en av de 107 valkretsarna utses två kandidater av 

TANU. Kandidaterna måste vara medlemmar i TANU. Mellan dessa två 

står sedan valet. Valkretsarna är så långt det är möjligt ordhade 

så att antalet väljare i varje är ungefär detsamma. Varje tanza

nisk medborgare som är 18 år eller äldre, man eller kvinna, 

medlem i TAND eller inte, har rösträtt vid val till national

församlingen. 

Från 1968 måste alla parlamentsledamöter underteckna en deklara

tion och bifoga ett ekonomiskt uttalande som konfirmerar att de 

inte innehar någon styrelsepost i ett privat företag, att de 

endast erhåller en lön och att de inte innehar någon hyres

fastighet. 



LOKAL ADMINISTRATION 

Tanzania är administrativt sett indelat i 20 regioner (Tanga

nyika i 17 och Zanzibar och Pemba i tre), vilka vardera leds 
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av en regionchef. Regionerna. är i sin tur indelade i sammanlagt 

63 distrikt, vilka vardera leds av en distriktschef. 

På den lokala nivån finns det 61 "District Councils'', 13 "Town 

Councils", ett "Municipal Council" och "City Council of Dar es 

Salaam". Dessa "councils" bestämmer skatteskalan, tar upp 

licenser etc. De är också ansvariga för grundskaleutbildning 

(primary education), hälso- och sjukvård, gator och vägar, 

gatubelysning m.m. 

ARUSHA-DEKLARATIONEN 

I februari 1967 antog TANU:s exekutivkommitte vid ett möte i 

Arusha det partimanifest, som blivit känt under namnet Arusha

deklarationen. Deklarationen säger att grundpelarna för 

Tanzanias utveckling skall vara socialism och självhjälp (self

reliance). 

Arusha-deklarationen inleds med TANU:s "trosbekännelse", 

partiets tro på de mänskliga fri- och rättigheterna, demokratin 

och socialismen. TANU:s mål är att bygga ett socialistiskt sam

hälle som består av bönder och arbetare. 

Ännu finns det dock element av kapitalism och feodalism kvar i 

Tanzania. Som första punkt fastslås därför att alla former av 

exploatering måste upphöra. För det andra måste de viktigare 

produktionsmedlen kontrolleras av bönderna och arbetarna. Den 

tredje punkten slår fast att ingen sann socialism kan existera 

utan demokrati och för det fjärde understryks att socialismen 

är en ideologi och endast kan genomföras av dem som fullt och 

fast tror på dess principer och är redo att i sitt dagliga liv 

praktisera dem. Arusha-deklarationen är en principförklaring 

och inte ett politiskt handlingsprogram. Den bekänner sig till 

socialismen och den uttrycker Tanzanias målsättning, att satsa 
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mer på människan än på industrin, mer på det egna arbetet än 

på utländsk hjälp, mer på jordbruk än på industri. Den under

stryker behovet av hårt och intelligent arbete och den fram

håller att grunden för utveckling är folket och dess hårda 

arbete, särskilt inom jordbruket. För ledare inom TANU och 

administrationen fastställes vissa krav. De förbjuds att inneha 

aktier, att sitta som styrelsemedlemmar i privata företag, att 

erhålla mer än en lön och att inneha egna hus, som hyres ut. 

Det dröjde inte länge förrän president Nyerere gav ut en hand

ledning, som förklarade hur socialismen och självhjälpen skulle 

omsättas i praktisk handling. I skriften "Socialism i byarna" 

påminner Nyerere om den kollektiva gemenskap som kännetecknade 

den traditionella afrikanska byn. Man levde och arbetade till

sammans under relativ jämlikhet och tog kollektivt hand om barn, 

gamla och sjuka. I dag är den materiella nivån en helt annan 

och Nyerere menar att man skall ta vara på det bästa i den gamla 

"bysocialismen" (Ujamaa) och förena denna med modern teknologi 

för att så skapa både mänsklig och ekonomisk utveckling. Nyerere 

varnar för de tendenser till kapitalism och exploatering han 

f~nner också inom Tanzanias jordbruk. Han vill inte se ett lant

arbetarproletariat växa fram som en följd av storjordbrukarnas 

utsugning. Ett fåtal statsfarmer med hög mekaniseringsgrad skall 

finnas men majoriteten av bönderna skall i framtiden bo i ujamaa

byar, vilka skall bygga på social, ekonomisk och kulturell sam

verkan. Ingen skall tvingas in i gemenskapen, som skall baseras 

på fullständig demokrati. Endast medlemmarna i ujamaa-byn har 

inflytande på beslut om vad man skall odla, om man skall gödsla, 

hur man skall investera etc. Inkomsterna fördelas efter det 

arbete var och en utför. I princip skall byarna vara själv

försörjande men staten kan hjälpa till med vissa kostnadskrävande 

projekt som vattenförsörjning. Byarna skall dock först ha visat 

sin beslutsamhet och arbetsvilja. Nyereres modell påminner om 

Israels kibbutzer och Kinas folkkommuner men den bygger först 

och främst på afrikansk tradition och kultur. Mycket stor vikt 

läggs vid dessa ujamaa-byar och de har högsta prioritet i fråga 

om stöd från regeringen. 
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FEMARSPLANEN 1969 - 1974 

Nationalinkomsten antas öka med 6,5 procent årligen. Befolknings

ökningen gör att de 6,5 procenten måste delas mellan ett allt 

större antal människor och man räknar med en tillgänglig ökning 

på omkring 4 procent per år. I enlighet med Arusha-deklarationen 

kommer regeringen att söka förbättra standarden för landsbygds

befolkningen och en relativt sett mindre del kommer att användas 

till stadsbefolkningens standardhöjning. 

Den andra femårsplanen innebär ett program som syftar till att 

förverkliga Arusha-deklarationens principer. Femårsplanen bygger 

på följande fem principer: 

l. Social jämlikhet. Femårsplanen syftar till att för

dela utvecklingsvinsterna i hela samhället. 

2. Ujamaa. Femårsplanen betonar utvecklandet av sådana 

former för ekonomiska aktiviteter som uppmuntrar 

kollektiva och kooperativa ansträngningar och und

viker stora skillnader i välstånd och inkomst. 

3. Självhjälp. Femårsplanen betonar utveckling genom 

en maximal mobilisering av inhemska resurser, 

särskilt mobiliserandet av landsbygdsbefolkningen. 

4. Ekonomisk och social omdaning. Femårsplanen betonar 

en snabb expansion av produktivitetskapaciteten för 

att skapa en bas för framtida ekonomisk och social 

omdaning. 

5. Afrikansk ekonomisk integration. Femårsplanen be

tonar utvidgningen av ekonomiskt samarbete med 

andra afrikanska stater. 

Högsta prioritet ges landsbygdens utveckling. Andra prioriterade 

områden är transporter och kommunikationer, industri och bostads

byggande. Planen räknar med en investeringskvot på 21-22 procent. 

Cirka 60 procent av investeringarna beräknas bli finansierade 

med inhemskt kapital. Detta är en relativt hög andel för ett 

u-land. 



20 

Inre förhållanden 

KVINNORöRELsEN 

Umoja wa Wanawake wa Tanzania, UWT, tillkom i november 1962 

genom en sammanslagning av Tanganyika Council of Women, som 

hade Maria Nyerere, nuvarande presidentens hustru, som ord

förande, och TANU Women Section, en mer politiskt inriktad 

organisation med Bibi Titi Mohammed som ordförande. Bibi Titi 

blev vid sammanslagningen ordförande i UWT. Hon blev 1970 an

klagad för högförräderi (rättegång pågår f.n., juli 1970). 

Den nuvarande ordföranden är Sophia Kawawa, andre vicepresiden

tens hustru. Huvudmålsättningen för organisationen, som har 

drygt 40 000 medlemmar, är att samla Tanzanias kvinnor och 

säkra deras deltagande inom alla områden av landets utveckling. 

Sex huvudpunkter anger UWT:s viktigaste arbetsområden: elimi

nering av analfabetismen, sundhetskampanjer, uppmaning att 

delta i samhällslivet, ökade inkomstmöjligheter, främjande av 

det bästa i den afrikanska kulturen och upprättande av barn

trädgårdar. 

R/HTSVÄSENDE 

Den tanzaniska lagen är en blandning av afrikansk traditionell 

lag, islamitisk lag och engelsk lag. I många rättegångar biträ

der två bisittare, som är medlemmar av den anklagades stam, för 

att höra bevisen och ge domaren råd angående den traditionella 

lag som gäller i fallet. stora ansträngningar görs för att ut

veckla swahilin till domstolarnas språk. 

Interimskonstitutionen garanterar ett oberoende domstolssystem 

och en permanent undersökningskommission, Permanent Commission 

of Inquiry. Domstolssystemet är uppbyggt av Primary Courts, 

District Courts och High Courts samt Local Magistrates, District 

Magistrates och Resident Magistrates. I dag finns det över 800 

Primary Courts såväl i städer som i avlägsna byar. Språket i 

dessa domstolar är swahili. De drygt 450 domare som presiderar 

över Primary Courts är alla tanzanier. Tanzanias High Court har 



en president och åtta underdomare. Domarna reser till regioner

na för att leda domstolsförhandlingarna. Fyra är stationerade 

vid High Court i Dar es Salaam, två vid High Court i Mwanza och 

en vid High Court i Arusha. High Court i Tanga har ingen fast 

domare. 

Zanzibar och Pemba har sin egen domstolspresident som normalt 

är en underdomare från fastlandet. Alla Resident Magistrates på 

öarna kommer från fastlandet. 
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Alla medborgare är lika inför lagen och har rätt till en opar

tisk rättegång. För att säkra domarnas opartiskhet och oberoende 

skyddar konstitutionen dem från godtyckligt avskedande. Den 

permanenta undersökningskommissionen existerar för att skydda 

medborgarnas individuella rättigheter och har vidsträckt makt 

att undersöka maktmissbruk. 

Presidenten har ingen lagstadgad rätt att stifta lagar utan att 

först ha hört parlamentet. Hans medgivande krävs för att parla

mentsbeslut skall träda i kraft. skulle inte presidenten sam

tycka och lagförslaget åter igen godkännas med minst 2/3 

majoritet av folkrepresentationen, är presidenten skyldig att 

bifalla ärendet inom 21 dagar, om han inte innan dess upplöst 

nationalförsamlingen. 

FöRSVAR 

Myteriet inom armen i januari 1964 ledde till att det militära 

systemet omändrades och att en "folkets arme" infördes (Tanzania 

People's Defence Force). Regeringens målsättning i försvars

frågor kommer under andra femårsplanen att vara tvåfaldig. För 

det första vill man minska det stora gap i fråga om trupper, 

utrustning och logibehov som har uppstått under den första 

femårsplanen. För det andra syftar man till en "normal" utveck

ling av försvarsprogrammet. 
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NATIONAL SERVICE 

National Service startades 1963 med syftet att bygga upp ung

domens, både pojkars och flickors, karaktär och solidaritets

känsla med landet samt att få ungdomen att praktiskt hjälpa 

till med sitt lands utveckling och uppbyggnad. Man ger även 

ungdomen utbildning i att om nödvändigt kunna försvara sitt 

land. Tjänstgöringstiden fastslogs till två år. Huvuddelen av 

denna period tjänstgör studenterna i sina civila yrken, till 

största delen som lärare, med reducerad lön. Förutom studenter 

deltar också grupper av frivilliga i National Service. 

1966 vägrade en minoritet av studenterna vid universitetet i 

Dar es Salaam att delta i National Service och därmed i "nations

byggandet". Orsaken till denna vägran var den reducerade lönen, 

som ansågs vara för liten. President Nyerere skickade hem stu

denterna till sina byar och de blev relegerade på två år. Rele

geringen hävdes dock tidigare och studenterna tilläts återvända 

till universitetet i juli 1967. Detta kan ses som ett exempel 

på Nyereres seriösa försöka att ta itu med elitproblemet i 

Tanzania. 

över 8 000 ungdomar gick igenom National Service under den 

första femårsplanen. Under den andra planen avser man att låta 

60 000 ungdomar gå igenom National Service. Med denna stora 

ökning i antalet och med en inriktning mot produktiva ansträng

ningar kommer National Service att innebära ett komplement till 

de reguljära skolorna och utbildningsinstituten. 

POLISVÄSENDE 

Tanzania har drygt 6 500 poliser. Dessutom finns det en reserv

styrka på omkring 2 000. Tanzania är uppdelat i 17 regionala 

polishögkvarter, 56 distriktshögkvarter och över 130 polis

stationer. Police Tralning school i Moshi utexaminerar omkring 

500 poliser om året. 

En svårighet är att täcka hela landet med ett jämförelsevis 
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litet antal polismän. Man har försökt lösa detta på två sätt, 

dels genom att införa permanenta fältstyrkeenheter, vilka tjänst

gör som rörliga reserver, och dels genom att upprätta mobila 

polisstationer. Regeringens avsikt är att motverka den ökande 

brottsligheten genom en hårdare betoning av lag och ordning. 

Bland annat kommer detta att ske genom en ökning av polisstyrkan. 

Eftersom boskapsstölder är vanligt förekommande och föremål för 

ständiga ingripanden har man infört särskilda enheter som skall 

kontrollera och förebygga boskapsstölder. 

Det finns över 70 straffinstitutioner i Tanzania. De har omkring 

12 000 fångar sammanlagt. Det totala antalet anställda inom 

fängelserna uppgår till knappt 2 700. Till de flesta fängelserna 

hör jordbruk och verkstäder. 

UTBILDNING 

Också skolorna har fått en ny ideologi efter Arusha-deklara

tionen. I skriften "Utbildning för självhjälp" förklarar presi

dent Nyerere den nya ideologin. Utbildningens mål är att fostra 

människor som kan leva och arbeta tillsammans för det gemensammas 

bästa. Samarbete och jämlikhet skall bli lösenorden. Skolorna 

måste förbereda ungdomen för det liv de kornn1er att leva i jord

brukslandet Tanzania och de måste integreras med samhället i 

stort. Skolorna skall fungera som läroanstalt och jordbruk. 

Eleverna skall genom att praktiskt tilläm~a den utbildning de 

får förvärva kunskap och de skall känna, att deras egen standard 

beror på det arbete de själva lägger ned. 

Grundskolan (primary school) har nyligen avkortats från åtta 

till sju klasser. Den är inte obligatorisk. skolavgifter på 

10-25 shillings per termin tas ut. Ungefär 50 procent av ålders

klassen börjar skolan. På grund av föräldrarnas svårigheter att 

orka med skolavgifterna och den examen som ägt rum efter fjärde 

skolåret, men som nu håller på att avskaffas, har endast en 

elev av fyra lämnat skolan efter sju fullbordade skolår. Detta 

svarar alltså mot 12,5 procent av åldersklassen. Ett av huvud

målen för utbildningen i den andra femårsplanen är att ge varje 
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barn en grundskaleutbildning allt eftersom den ekonomiska 

situationen tillåter det. Detta mål skall ha uppnåtts 1989. 

Till gymnasierna (secondary school) kommer endast cirka 1,5 

procent av åldersklassen. Utbildningen i gymnasierna är kostnads

fri. Efter fyra år anordnas examen för "Cambridge Overseas 

school Certificate". Var fjärde student, som klarar denna examen, 

får sedan fortsätta ytterligare två år fram till "Higher school 

Certificate", som berättigar till universitetsstudier. 

University of East Africa bestod av tre colleges i Kampala, 

Nairobi och Dar es Salaam. Den l juli 1970 omvandlades University 

College i Dar es Salaam till ett självständigt universitet 

University of Dar es Salaam. Även de två övriga. colleges blev 

självständiga universitet. Utbildningen är kostnadsfri och stu

denterna tilldelas stipendier knutna till vis$a ämnen, beroende 

på arbetsmarknadssituationen. Tanzania torde ha den mest sofis

tikerade styrningen av arbetskraft på denna nivå i Afrika. 

Cirka 80 procent av befolkningen är analfabeter och betydande 

ansträngningar görs för att råda bot på detta. En betydande om 

än föga samordnad vuxenundervisning äger rum, bland annat genom 

Institute of Adult Education, TANU och Community Development 

samt UNDP/Unesco Work Oriented Adult Literacy Pilot Project. 

Vuxenundervisningen kommer att organiseras så att den ger ett 

maximalt bidrag till landets utveckling, det vill säga utbild

ningen måste integreras med det dagliga arbetet. 

HÄLSO- OCH SJUKVARD 

sjukdomar har sagts vara en av de tre huvudfiender Tanzania har 

att kämpa emot. Som exempel kan nämnas att nästan varje tanza

niskt barn har någon kontakt med malaria. Undernäring kombinerat 

med epidemiska sjukdomar som smittkoppor, polio och mässling 

samt parasitiska sjukdomar som malaria, bilharzia och sömnsjuka 

har gjort att medellivslängden i Tanzania är mellan 35 och 40 

år. Man har beräknat att omkring 40 procent av befolkningen 

aldrig når vuxen ålder. I hälsoprogrammet för den andra femårs-
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planen betonas preventiva åtgärder i stället för byggande av 

nya sjukhus. Hälsoprogrammet har fyra huvudmoment: bättre näring, 

bättre vattenförsörjning och hyg~en, bättre mödra- och barnavård 

samt vaccination och annan kontroll av smittsamma sjukdomar. 

"Rural Health Centres" utgör basen för hälso- och sjukvården i 

Tanzania. Det finns i dag 90 stycken spridda runt i landet. 

Målet är att varje hälsocenter skall omfatta 50 000 människor 

(8 000- 10 000 familjer). För att detta mål skall uppnås behövs 

275 hälsocentra 1974. Fram till dess kommer man dock inte att 

bygga fler än 80. För närvarande betjänar en dispensär l 500 

familjer. Man väntar ingen större ökning av antalet dispensärer 

utan i stället kommer man att förbättra deras standard. I de 

större städerna finns region- eller distriktsjukhus. Ett nytt 

regionsjukhus i Mwanza kommer under hösten 1970 att tas i bruk. 

Dessutom kommer två nya regionsjukhus att byggas i Musoroa och 

Dodoma. Utvidgning av ett flertal distriktsjukhus kommer att 

genomföras. 

Ett problem är att få tillräckligt med personal. Man har därför 

utbildningsprogram som framför allt inriktar sig på utbildning 

av personal till "rural health centres". Tanzania lider stor 

brist på läkare och kommer att göra det inom en överskådlig 

framtid. 

KOMMUNIKATIONER 

Goda kommunikationer mellan olika delar av Tanzania är en nöd

vändig förutsättning för ekonomisk utveckling. Framför allt är 

det vägnätet som behöver förnyas och förbättras. På grund av 

begränsade resurser kan dock inte alla projekt genomföras under 

den andra femårsplanen u·tan många måste skjutas på framtiden. 

Vägarna i Tanzania är av mycket växlande beskaffenhet. De 

intensiva regnskurarna är ett svårt problem, då många vägar 

ställs ~nder vatten och blir i det närmaste ofarbara under dessa 

regnperioder. Omkring en tredjedel av vägarna går dock under 

beteckningen "all-weather roads". 
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Under den nuvarande femårsplanen lägger man till att börja med 

tonvikten vid utökandet av huvudvägarna, tre i nord-sydlig och 

fyra i öst-västlig riktning. Högsta prioritet ges huvudvägen 

från Dar es Salaam över Iringa och Mbeya till Zambia. Allt 

eftersom huvudvägsprogrammet avancerar kommer vikten mer och 

mer att läggas på lokala vägar. 

Inrikesflyget är ganska väl utvecklat. Det finns för närvarande 

54 flygfält i Tanzania. East African Airways Corporation handhar 

både inrikes- och utrikesflyg. I den andra femårsplanen domine

ras flyget av den nya Kilimanjaro International Airport (Sanya 

Juu), som kommer att ligga mellan Arusha och Moshi. 

Tanzania har fyra stora hamnar vid Indiska oceanen, Dar es 

Salaam, Zanzibar, Tanga och Mtwara, tre hamnar vid Victoriasjön, 

Musoma, Mwanza och Bukoba, samt en vid Tanganyikasjön, Kigoma. 

Framför allt kommer hamnen i Dar es Salaam att utvidgas, delvis 

·beroende på den ökande transithandeln med Zambia. 

Tanzania har omkring 3 200 km järnväg. Central Line går 

från Dar es Salaam till Kigoma vid Tanganyikasjön. Den har två 

bibanor av betydelse, en till Mwanza och en till Mpanda. Tanga

linjen går till Arusha och är strax söder om Moshi i förbindel

se med Kenyas järnvägssystem. 1963 sammanlänkades Central Line 

och Tangalinjen. Den största investeringen i Tanzania sedan 

självständigheten är TanZam-järnvägen, som skall förverkligas 

gemensamt av Tanzania och Zambia. Man beräknar att den skall 

vara klar i slutet av 1970-talet. Kina har givit ett lån på 

drygt 2 000 miljoner shillings (cirka l 700 miljoner kronor) 

för byggandet av järnvägen. 

1967 fanns det 12 500 telefonabonnenter i Tanzania. I varje 

större stad finns ett modernt telefon- och telegrafsystem som 

är under utvidgning för att så småningom täcka hela landet. 

Antalet postkontor var 1967 275 stycken. Posts and Telecommunica

tions Administration försöker att på alla möjliga sätt utsträcka 

sina tjänster till de mer avlägsna delarna av landet. 
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MASSMEDIA 

Fyra dagliga tidningar utkommer, två på swahili och två på 

engelska. Ngurumo har en upplaga på cirka 19 000 exemplar. TANU:s 

språkrör är Uhuru med en upplaga på cirka 19 000 och The 

Nationalist med omkring 9 000. störst är den tidigare engelsk

ägda The standard, som nationaliserades våren 1970. Den utkommer 

med ungefär 22 000 exemplar. Betydande spridning har vissa månads

tidskrifter såsom Nchi Yetu, utgiven av informations- och turist

ministeriet (38 000), Ushirika, utgiven av kooperationen (33 000) 

och Ukulima wa Kisasa, utgiven av jordbruksministeriet (26 000). 

Radio Tanzania sänder på swahili och engelska och lyder under 

informations- och turistministeriet. Meningen är att utvidga 

radiosändningarna så att de utgör ett effektivt undervisnings

media i de nationella utvecklingsansträngningarna. Television 

finns inte i Tanzania. 

Ekonomi 

Under åren sedan självständigheten har Tanzania tagit stora steg 

i utvecklandet av sin ekonomi. Inte desto mindre är Tanzania 

fortfarande ett u-land med över 90 procent av befolkningen 

sysselsatt inom jordbruk, huvudsakligen inriktat på självhus

hållning. Man har dock inlett en långsam övergång till marknads

produktion. 

Trots ökade satsningar på industri är jordbruket ryggraden i 

Tanzanias ekonomi och kommer att vara det under lång tid fram

över. I mitten av 1960-talet förekom stora ökningar av vissa 

jordbruksprodukter, bland annat bomull, kaffe och sisal. Vinster

na av dessa ökningar blev dock inte så stora på grund av sjunkan

de världsmarknadspriser och ökad konkurrens av syntetiska mate

rial. Tack vare skriftande naturgeografiska förhållanden är dock 

förutsättningarna relativt goda för ett differentierat närings

liv, vilket skulle innebära att Tanzanias ekonomi blev mindre 
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beroende·av världsmarknadspriserna. 

Efter en dämpning 1967 har den ekonomiska tillväxttakten på nytt 

ökat, bland annat beroende på goda skördar och att investeringar

na ökat efter en nedgång i samband med nationaliseringarna 1967. 

Bruttonationalprodukten antas under den andra femårspl'anen växa 

med 6,5 procent per år. Inkomsten per capita beräknas vara cirka 

400 kr (1968) . 

Bruttonationalprodukten till faktorkostnad 1965, 1967 och 1968 

1965 1967 1968 (prel.) 

miljoner % miljoner % miljoner % 
shillings shillings shillings 

Jordbruk 2 651 54,2 2 896 51,3 2 934 50,0 
Gruvindustri 121 2,5 161 2,9 111 1,9 
Förädlings-
industri 234 4,8 332 5,9 377 6,4 
Byggnads-
verksamhet 151 3,1 208 3,7 221 3,8 
Allmänna 
nyttigheter 37 0,8 51 0,9 60 l, O 
Handel 658 13,4 780 13,8 853 14,5 
Uppbörd 246 5,0 293 5,2 302 5,2 
Samfärdsel 216 4,4 275 4,9 298 5,1 
Tjänster 580 11,9 654 11,6 713 12,2 

Totalt 4 894 100,1 5 650 100,2 5 869 100,1 

JORDBRUK 

Jordbruket svarar för över hälften av bruttonationalprodukten 

och omkring 80 procent av exportintäkterna. Det bereder syssel

sättning åt ungefär 90 procent av befolkningen. Jordbruket be

drivs ännu till största delen med enkla metoder på små jordlotter 

och är huvudsakligen inriktat på självhushållning, även om en 

långsam övergång sker till marknadsproduktion. 

Den jordbrukskooperativa producentrörelsen är den största i 

Afrika. Flertalet av jordbrukets produkter köps upp av koopera

tionen och distribueras och säljs genom statligt-kooperativa 
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organ, ''marketing-boards", som söker hålla priserna stabila. 

De medverkar också till att genomföra den statliga jordbruks

politiken. "Marketing boards'' lyder under jordbruksministeriet. 

stor vikt läggs i den andra femårsplanen vid den kooperativa 

rörelsen och då framför allt vid distribution och försäljning 

av jordbruksprodukterna. 

De viktigaste exportvarorna är kaffe, bomull och sisal. Produk

tionen av bomull kommer att öka medan både kaffe- och sisal

produktionen på grund av avsättningssvårigheter kommer att 

bibehållas på sin nuvarande nivå. Andra viktiga produkter är te, 

pyrethrum, cashewnötter, tobak, oljefrön, hudar och kött samt 

från Zanzibar kryddnejlikor. 

Till följd av tsetseflugans spridning kan boskapsskötsel före

komma endast i områden, som står under ständig veterinäruppsikt. 

Man försöker att genom olika metoder öka produktionen av mejeri

och köttvaror. Fisket spelar än så länge en obetydlig roll men 

en del projekt har påbörjats för att öka fiskets betydelse. 

skogsbruket intar också en allt viktigare roll. En del skogs

produkter exporteras. 

Lösandet av vattenförsörjningsproblemen är mycket viktigt. Det 

program som finns för utbyggnaden av landsbygdens vattenförsörj

ning innebär att ett stort antal människor får stadigvarande 

tillgång till vatten. Betydande befolkningsförflyttningar kan 

på så sätt undvikas och utveckling av jordbruk och boskaps

skötsel blir möjlig. 

INDUSTRI 

I samband med Arusha-deklarationen företogs en del nationalise

ringar. Samtliga affärsbanker, försäkringsväsendet, kvarnföretag 

samt större export- och importfirmor förstatligades. Vidare 

skaffade sig regeringen kontroll över ett antal privata industri

företag samt över en hel industribranch - sisalindustrin. 

Nationaliseringarna skrämde under ett knappt år bort en rad 

presumtiva investerare i Tanzania. 
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Industriproduktionen, som numera motsvarar omkring sex procent 

av bruttonationalproduktionen, började på 1950-talet med ett 

begränsat antal stora, utländska företag. Dessutom fanns en 

grupp mindre europeiska och indiska fabriker samt en mängd små

verkstäder. Tillväxten inom industrin har varit i det närmaste 

tolv procent om året under perioden 1960-1965. Under 1965 började 

16 nya fabriker sin produktion i Tanzania. 1966 invigdes ett 

stort, italienskfinansierat oljeraffinaderi i Dar es Salaam. 

Under de senaste åren har industrin framför allt inriktats på 

att kunna tillvarata och förädla inhemska råvaror, främst med 

sikte på att täcka de inhems~a behoven av livsmedel och lättare 

industrivaror. Åtgärder vidtas också i syfte att undvika att 

nya industrier i allt för stor utsträckning koncentreras till 

Dar es Salaam. 

National Development Corporation, NDC, spelar en betydande roll 

inom den ekonomiska utvecklingen överhuvudtaget som det organ 

genom vilket regeringen helt eller delvis kontrollerar och äger 

olika företag. Som exempel på NDC:s intressen kan nämnas följan

de: 60 procent i vardera Tanzania Breweries, Kilimanjaro 

Breweries, British American Tobacco och Tanzania Shoe Company 

(tidigare BATA Shoe Company), 50 procent i vardera Tanganyika 

Metal Box Company och Tanganyika Portland Cement samt 49 procent 

i Tanganyika Extract Company. NDC har för närvarande intressen 

i ett 70-tal projekt. 

Av de av NDC under 1970 nystartade projekten kan nämnas investe

ringar på 65 miljoner shillings i kenaf-odlingar med tillhörande 

förädlingsindustri i Moshi (kenaf är en juteliknande växt) • 

Vidare går 24 miljoner shillings till en fabrik för tillverkning 

av fiberplattor i Arusha. Fullt genomförda kommer 1970 års sex 

nya projekt att sysselsätta 4 000 personer. 

state Trading Corporation, STC, är ett statligt företag som har 

hand om all import och grossisthantering av inhemska och impor

terade varor. 



ARBETsMARKNAD 

Arbetsmarknaden kännetecknas av att hela fackföreningsrörelsen 

är centraliserad i National Union of Tanganyika Workers, NUTA, 

där över 90 procent av landets cirka 350 000 löntagare är med

lemmar. Den statliga arbetsmarknadspolitiken har syftat till 

att vinna bättre villkor och större trygghet för de anställda 

och att skapa ett system för att bilägga tvister på arbets

marknaden. strejker är förbjudna såväl på fastlandet som på 

Zanzibar. 

TUR ISM 
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Tanzania har stora förutsättningar för turism. Landet har den 

största koncentrationen av vilda djur i hela Afrika och rege

ringens målsättning är att bevara dessa som en viktig turist

attraktion. Under senare år har det vuxit upp nya hotell av god 

klass och genom bland annat charterflyg har resekostnaderna ned

bringats vilket lett till att antalet turister till Tanzania 

har ökat från 15 670 besökare 1962 till omkring 34 000 1967. 

Man räknar med att antalet besökare kommer att öka till mer än 

100 000 1974. 

Trots dessa ökningar är det inte förrän genom den andra femårs

planen som man försöker att utveckla turismen till att bli av 

större betydelse. Ett problem är att turisterna vanligtvis 

startar eller slutar sina resor utanför Tanzania. Utgångspunkten 

för turisterna är framför allt Nairobi i Kenya. Detta problem 

försöker man avhjälpa bland annat genom rundtursarrangemang, 

förbättrade kommunikationer, en ny flygplats mellan Arusha och 

Moshi, Kilimanjaro International Airport (Sanya Juu), samt 

hotellbyggande. 
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UTRIKESHANDEL 

De viktigaste exportvarorna är, som framgår av nedanstående 

tabell, bomull, kaffe, sisal och diamanter. Av dessa räknar man 

med att endast bomullen har goda framtidsutsikter. 

Inkomster från Tanzanias exportprodukter 1968 

Bomull 
Kaffe 
Sisal 
Diamanter 
Cashewnötter 
Kryddnejlikor 
Te 
Kött 
Tobak 
övrigt 

Totalt 

miljoner 
shillings 

282 
265 
159 
135 
lll 

59 
44 
43 
40 

447 

l 585 

Som jämförelse kan nämnas att värdet av exporten var 1963 l 305 

miljoner shillings och 1966 l 668. Importen består mestadels av 

bearbetade varor som cement och metallprodukter, transportmedel, 

maskiner, textilier och kemikalier. Värdet av importen har under 

hela 1960-talet varit mindre än värdet av exporten. 

Tanzanias viktigaste handelspartners förutom Kenya och Uganda 

är Storbritannien och EEC-länderna. Andra länder av betydelse 

är Indien, Hongkong samt USA och Canada. Som ett resultat av 

sanktionerna mot Rhodesia steg Tanzanias export till Zambia av 

raffinerad bensin och andra produkter mycket snabbt under 1967. 

Handeln med Sverige svarar för mindre än en procent av Tanzanias 

utrikeshandel. 

I Östafrika har en faktisk gemensam marknad existerat i mer än 

40 år. Den omfattar också bland annat gemensamt flyg, gemensam 

järnväg och gemensamma telekommunikationer. Då de östafrikanska 

länderna blev ejälvständiga uppstod svårigheter på grund av 

påstådda olikheter i fördelningen av inkomsterna. Detta hade sin 

grund i att Kenya under kolonialtiden hade gynnats vad beträffar 

den industriella utvecklingen. 1967 bildades East African 



Community med högkvarter i Arusha. Man startade också en bank, 

East African Development Bank, som genom fördelning av sina 

investeringar skall bidra till en mer balanserad fördelning av 

industriprojekten i Östafrika. 

Utrikespolitik 
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Tanzanias utrikespolitik kännetecknas av alliansfrihet, stöd åt 

FN, strävan efter afrikansk enighet och aktivt stöd åt befrielse

rörelser i södra Afrika. Tanzania mötte självständigheten som 

en del av västblocket. Landets strävan efter alliansfrihet har 

därför inneburit ett närmande till de socialistiska staterna. 

Denna strävan har ofta missförståtts i väst, inte minst Tanza

nias goda relationer till Kina. Vid flera tillfällen har 

Tanzanias kompromisslösa utrikespolitik inneburit ekonomiska 

påfrestningar. Då Tyska Demokratiska Republiken 1964 fick upp

rätta ett konsulat i Dar es Salaam, drogs ett större västtyskt 

hjälpprogram in. På grund av Englands Rhodesia-politik avbröt 

Tanzania de diplomatiska förbindelserna 1965, vilket innebar 

att engelsmännen höll inne med stora utvecklingslån. sedan de 

diplomatiska förbindelserna återupptagits 1968, vägrade Tanzania 

att fortsätta betala pensioner till f.d. brittiska kolonial

tjänstemän. Aterigen svarade England med att inställa planerade 

utvecklingsprojekt. För närvarande (juli 1970) pågår förhand

lingar om återupptagande av bistånd från Englands sida. Som ett 

uttryck för en ytterst självständig utrikespolitik kan också 

Tanzanias erkännande av Biafra ses. 

Tanzania är en aktiv medlem i den afrikanska enhetsorganisationen 

OAU och president Nyerere är en av pan-afrikanismens främsta och 

mest respekterade förespråkare. Tanzania har ytterst aktivt 

stött södra Afrikas befrielserörelser. Många av dessa har sina 

högkvarter i Dar es Salaam. Av särskild betydelse är Tanzanias 

välvilliga hållning till FRELIMO. The Coordinating Committee for 

the Liberation of Africa, en kommitte inom OAU, har sitt hög

kvarter i Dar es Salaam. Åtskilliga flyktingläger finns i 
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Tanzania. 1968 fanns 44 000 flyktingar, huvudsakligen från södra 

Afrika, i Tanzania. 

Som ett led i de afrikanska enhetssträvandena kan också Öst

afrikas gemensamma marknad betraktas.· För närvarande ingår Kenya, 

Uganda och Tanzania i East African Comrnunity. Åtskilliga grann

stater har visat stort intresse för East African Community, 

bland annat Zambia för vilket relationerna är av vital betydelse. 

Zambias ekonomi har drabbats hårt av Rhodesia-sanktionerna. Som 

ett praktiskt resultat av Tanzanias positiva hållning har en 

oljeledning byggts, vilken betyder mycket för Zambias oljeför

sörjning. Man har också påbörjat arbetet på den så kallade Tan

Zam-vägen från Dar es Salaam till Zambia. Nyligen (i juli 1970) 

undertecknades den slutliga överenskommelsen mellan Kina, Tanzania 

och Zambia om byggandet av en järnväg från Dar es Salaam till det 

så kallade Kopparbältet i Zambia. 

Utvecklingssamarbete 

Tanzania mottar omfattande tekniskt och finansiellt bistånd från 

de internationella organisationerna såväl som från flera länder, 

däribland Sverige. Det offentliga kapitalflödet (lån + gåvor) 

1967 till Tanzania från länderna i DAC (OECD:s, Organization for 

Eecnornie Cooperation and Development, kommitte för utvecklings

bistånd) och internationella organisationer motsvarande 188 

miljoner kronor. 1968 var Tanzanias skuldtjänst 6,5 procent, 

det vill säga summan av räntor och amorteringar var lika med 

6,5 procent av exportintäkterna. Denna låga siffra är ett resul

tat av en medveten planering från regeringens sida. Under den 

andra femårsplanen räknar man med att 40 procent (= 1,5 miljarder 

kronor) av investeringarna skall finansieras med utländskt kapi

tal, eller samma andel som faktiskt finansierades på detta sätt 

i den föregående planen. 

Bidraget till Tanzania från UNDP var 1967 15 miljoner kronor. 

De verkställande organ som har verksamhet i Tanzania är FFHC, 
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WHO, Unicef, Unhcr, World Food Programme och Unesco. IBRD/IDA 

har givit krediter till Tan-Zam-vägen, skolbyggnad, jordbruk 

och elektricitetsförsörjning. 

Bland de största bidragsgivarna återfinns USA, Kina, Västtysk

land och Sverige. USA:s hjälp går framför allt till jordbruks

och utbildningsområdena samt till vägbyggande. Kina har givit 

bidrag till jordbruket och textilindustrin men den största in

satsen gör dock Kina med sina bidrag till projekteringen och 

byggandet av TanZam--järnvägen. Kina bistår också med både penga:r 

och lärare till polisutbildningen. Västtyskland skar ned sitt 

bistånd i och med att Tanzania lät östtyskland öppna ett konsu

lat i Dar es Salaam, men har numera ökat sin hjälp. Den går 

bland annat till jordbruk och sociala utvecklingsprojekt. 

Sveriges främsta insatser görs inom vattenförsörjning, utbild

ning, kooperation och vägbyggande. De nordiska länderna sam

arbetar i Tanzania med Nordie Tanganyika Project och med ett 

brett upplagt jordbruksprojekt i Mbeya. Bland bidragsgivarna 

skall också Italien nämnas som bidragit till ett oljeraffinaderi 

i Dar es Salaam och en oljeledning till Zambia. Italien kommer 

även att bidra med exportkrediter till Kilimanjaro International 

Airpor t. 

Svenskt bistånd till Tanzania 

Utbildning 

Nordiska Tan
ganyika
projektet 

Kvinna
utbildning 

Personal 

KoOperation 

Nordiskt 
kooperations
projekt 

Byggnads
verksamhet 
(krediter) 

Vattenförsörjn. 

Fredskårister 

Krediter 

övrigt 

Förvaltnings
bistånd 

Tan-Zam-vägen 
(krediter) 

NDC (krediter) 
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Kartor 

P O LIT I S K KAR T A 

TOPOGRAFisK KARTA 

STAMKARTA 

NATURLIG VEGETATION 

NEDERBöRD 

AVSALUJORDBRUK 

FOL KT/HHETS KARTA 

MINERALFöREKOMsTER & MINERAL
PRODUCERANDE OMRADEN 

Sid. 
7 

37 

37 

38 

38 

38 

39 

39 



Meter 

DEC.'tf.O 

Källa: Tanzania- vil selv 

~ 
c:::.! 

stamnamn 
och folkmängd 

~=~100~==·=00 km 

Källa: Tanzania vil selv 
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TANZANIA 

TOPOGRAFISK KARTA 

TANZANIA 

STAMKARTA 
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TANZANIA 

ATURLIG VEGETATION 

Bergvegetation 

skog och savann 

stepp m. enst. träd 

Kustvegetation 

Sumpmark 

Mangrove 

TANZANIA 

NEDERBöRD 

250-750 mm 

750-1 250 mm 

250 mm 

TANZANIA 

AVsALUJORDBRUK 

~Te 

e Kaffe 

O Bomull 

~Sisal 

~Tobak 

P Pyrethrum 

Ö Kokosnötter 

c Cashewnötter 

c::JJordnötter 

o Andra oljefrön 

L]Tsetsefluge
områden 

Källa: Tanzania 
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Områden med 
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(1967) 
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TANZANIA 

FOL KTÄTHETS KARTA 

TANZANIA 
Minenlförckomstcr & minc:ral-
producennde områden 
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Förkortningar 

DAC 

EEC 

FFHC 

FN 

FRELIMO 

IBRD 

IDA 

NDC 

NUTA 

OAU 

OECD 

STC 

TANU 

'l1PDF 

UNDP 

UNESCO 

UNICEF 

UNHCR 

UWT 

WHO 

Development Assistance Committee - OECD:s kommitte 
för utvecklingsbistånd 

European Economic Community - Gemensamma marknaden 

Freedom From Hunger Campaign - Frihet från hunger
kampanjen inom FAO 

Förenta Nationerna 

Frente de Liberta9ao de Mo~ambique - Frihetsrörelsen 
i Mo9ambique 

International Bank for Reconstruction and Development 
- Internationella banken för återuppbyggnad och ut
veckling 

International Development-Association - Internationel
la utvecklingsfonden 

National Development Corporation 

National Union of Tanganyika Workers 

Organization of African Unity 

Organization for Economic Cooperation and Development 
- Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck
ling 

State Trading Corporation 

Tanganyika African National Union 

Tanzania People's Defence Force 

United Nations Development Program - FN:s utvecklings
program, administreras av FN eller något av dess 
fackorgan 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization - FN:s organisation för undervisning, 
vetenskap och kultur 

United Nations International Children's Emergency 
Fund - FN:s barnfond 

United Nations High Commissioner for Refugees - FN:s 
flyktingkommissariat 

Umoja wa Wanawake wa Tanzania - Tanzanias kvinnoförbund 

World Health Organization - Världshälsoorganisationen 
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