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Ge

kOID~entar till den

februari

senaste tidens
arbetares natiuH~~~o

Vissa tendenser
som

atsen
(2)

NUTA
U~A",a9 och

spekulation
till juli

för

Denna uppsats är en av och
administrativa och politiska utveV"L~~H6

förbund (the National Union of
som framträder denna utve~A~~Hb

kan stor e framtiden
behandlar huvuds tiden

afrikanska nationella
TANU) var detta den första afrikanska

för snabbt av p sj älv-
arbetarfederation (the

n~'u~'~'sation som kännetecknades av ett
den bestod av ett antal

lands

4
National Union

som arbetade
var
den enda andra

som medlemmar och
arbetare de större

ständi
Federation
stort antal
som

TA~ru och TFL att arbeta för politisk självständi t TFL in-
riktade sina främst att förbättra den afrikanske arbetarens
villkor I detta avseende sade sig TFL vara en och stri~gu~n~.•

som stfu~di oroade den industrin och den koloniala
TFL sina medlerrrmar att stöda TArru i dess

politisk s älvständi t.

i december
att tjäna den nya re

Men trots att man upptog TFL-ledare i
eten att nu riktas mot

Denna situation ledde till
fortsatte under pv~~U~C~"

3) och sp mellan
själv hade varit en arbetar-

Sedan politisk självständi t
och be TFL-ledare

politiska och administrativa
kom J.ikväl

sj
korJlikter mellan re
strax efter självständi en ( 6
ledarna i TFL och arbetsID.inistern, som
ledare innan han ags som medlem i

med den

iTFL s aggressivitet emot re
händelser vilka kan betraktas som taktiska
för att skaffa politisk kontroll eller
politiska över Det första
Commissioner i London återvände till
förbundsledare och hans frivilliga återkomst
speciella avsikten att tävla mot Julius i

Den andra händelsen var eriet i
betraktade det kaos som uppstått
fälle att skaffa politisk kontroll

arbetarledare
eriet som ett till-

allierade
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d y LCh.cl,UCS man i
politiska
att
minskade

och satte vis ledare i fö
Arbe sationen

ett försök ordes att
ades att denna sation

ck1'(irEonlngenS politik konsoli-
utnämnde

~~H'"L'~iuekreterare i den
arbetares nationella för-

)

I ste
och dem för
omstrukturerades
lojala TA~ru-ledare i
skulle resultera i att
derades. sefullt
arbetsministern
rekons ti tuerade ar be taY'ClY'i2'anl
bund (the National Union

lser under

Ramen för denna ak.r i ft tillåt int e detalj und av alla
relevanta händelser i vilka under denna period är inblandat Därför
kommer vissa händelser och probl att behandlas. k omme r-
etta sätt att behandla ämnet att visa vissa tendenser under denna tid

och något rande i frmntiden

me denna var att etablera och re en inte-
Lrn>'G""Yli sation för anställda och att sa an ade s

ns indirekta kontroll av sationen och en närmare
skulle ratta till tidigare brister såsom li"CH~cHls~skiljakti

ackfö hö administrationskostnader etc

r vid handen att man
arbets sationer till en enda

föreskriver exempel
ersätta DUT Vidare kräver

och att UTA: skall allt
s politik och sina medlemmar

.i.n i

av bestämmelserna i
förvandlat förbunden från oberoende
institution kontrollerad av
att statschefen

en associ
som står i dess makt

Vidare s att av de fjorton högre verkställande
skall presidenten uts innehavarna till de t viktigaste
sekreteraren och vice sekreteraren (6) Presidenten
rätten att avsät essa två

posterna i imTA
d v s
innehar o

exekutivaarton nogre tjänstemännen i ut r
ansvarar för ande administrationen

er s att det exekutiva t skall
sekreterare som skall ansvara för skötseln av

onala och lokala

och
upp
lokala
på de

Lagen föreskriver också att en
verkställande och kontrollerande
av valda representanter och
regionala planen behandlar
samhet e Emellertid är
tioner kräver arbetsministerns

skall inrättas som ett
organ för imTA :~n kongress bestående
tjänstemän vid hö eret och de
er re och stadgar för NUTA s verk-

sens makt be eftersom dess rekofillllenda-
innan de kan träda i kraft
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t genom
und

procedurer för

7\, )

Inrättandet av ar-hs t ar-kornrm t i s a t i.one r- där mer än 10 NU-L_'C\.~H.lC;U

lemmar var anställda be raktades som ett del att öka produktivi t ten
föreskrev också arrangemang vari enom tvis er mellan
arbets bi utan hänvändelse till högre re
ller NUTn dis linär kodex som föreskrev straff

för vissa t av arbetare medtogs o för att vara 11
för arbetarkom~itteerna och arbets vid t av tvister

Ar be t arkommt. t funktioner

c) att

thållandet och

effektivitet och

HlJ.lH-L~'S.l.lc;ter om arbe

arbetarnas

korami tte
"iTo1"17-"" tällande

arbet
emellertid av bes t ämmeLs en om

j_ första hand
makt över fö
dem emellertid
Utövandet av

var

onale

att

Dessa nämnder bes ad av ordförande som var den
för arbetsministeriet och terligare medlemmar

arbe s (the Federation of
från de direkt berörda parterna. (8) Fämndernas

e fall där arbets vare och arbetare (och NUTA)
överenskommelse. Härigenom hindrade

arbetarkommitteerna (och NUTA) att upp-
V"LH~Hc,Qgrupper arbets ärutöver hade

rätt att upplösa ar-be t ar-komnri. tteerna där det
etta kan ses t ett hinder för arbetar-
elsefulla er mot s arbets-

miss att träff
representerad av arbe
träda som oberoende
arbetsministern enli
kund s anses nödvändi
kommi erna att bli [)c

som

Här kan det f i.nna.s a i korthet beröra av konsekvenserna av ovan
berörda lagar Det kanske mes relevanta i s t är att observera den
dubbelroll som innehas av den person som ut.nämn t s till arbetsminister och

ekreterare i J>1lTT J)essa poster fick sitt politiska stöd f'r-äms t
arbetarna och NUTA s dIemmar Men vid utövandet av sin regeringsverlmamhet
kom Ininistern tidvis i direkt konflikt med arbetarnas intressen Ministern
godkände exempelvis i de flesta fall de beslut som fattats inför
nämnderna även om de i fall e arbets I andra fall där
det politiska stödet ministern som ekreterare var i fara var han

att vara i sin furUrtion 80m dlem~ Detta
inträffade exempelvis vid tillIällen då arbetsIIlinisteriets re
män rekoIIlInenderade att man skulle sa och ersätta vissa
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ade hans stöd De
ras av NUTA löneöverenskommelse sisalindustrin~ I oktober
des överenskorrunelse mellan representm~ter sisalodlares
förbund (the Sisal Growers Association) och ~ruTA
tur för minimilöner och arb för sisalarbet

sisalodlarna s rade överenskommelsen en
en bestämd procentsats av lönen. Kort efter det att överenskommelsen s
inträffade en allvarIi ne sisalmarknaden som lönsamheten
hos nationens främsta industri Prams t sisalodlarna till :truTA
och arbetsministern om av- löneöverenskommelsen blev resultatlos
En fortsatt ne på marknaden och löne har försatt denna industri
i allvarliga ekonon1iska svår-L ter och odlare att neU.J..U,F,f\'-'
sina företag.

tationen och kritiken mot ssa
r>"""IT<C'Y], sati onens administrativa

beträffande finansiella
pressen

liksom ett
av NUTA-fonder ledde

on som skulle

Under senare delen av 64 och l 5 ökade
delar av truTA-tjänstemännens verksarrillet
procedurer som dess re driga metoder

blev för offentlig debatt
arbetsministeriet och i mindre från
rätt anden
till att presidenten tillsatte en unde
NUTA s förehavande.

ssion (9)

om att han hade tillsatt en kommission
er kan sammanfattas

or'gscnJ_Eation och verksamhet och att med ut
rekommendationer beträffande

för att effektivare upp NUTA s (10)
medlemmar av vilka tre inklusive ordföranden

(Il)

informerade president
NUTA s affärer

~ruTA s konstitution y

som anses nö
Kommissionen bestod av sju
tidigare hade varit frams VUC""'u.c

Därutöver

Kommissionen
och skaffa fram
Man lade särskild
av dessa

att studera leda förhör
ationer och allmänheten~

vikt vid med ar-be t ar-n a , Som ett resultat
kunde kommissionen få fram de viktigare

]\ruTA och dess tjänstemän och ledare och m.ed
rekommendera o Bland trettiofem olika som arbetarna
förde och som ags av konrrDissionen kan följande nämnas
l Generalsekreteraren var en deltidsanställd tjänsteman med andra
s or D€tta hindrade honom att verka för arbetarnas och
NUTA s intressen. Generalsekreteraren och vice ekreteraren
av presidenten och valdes inte av arbetarna
2 1WTA-ledare höll inte de löften som
associerade de ett misstänkt sätt med
ar-be t ar-nae
3 ImTA-ledare och tjänstemän var etenta och ade inte
förbundets intressen och deras kontakter med arbetarna var sparsamma och

4 Arbetarkorrunitteerna var svaga inrät s assistans av
ITIJTA-tjänstemän och be ibland av arbets
5 NUTA s och fonder missbrukades dess änst Dess-
utom var förbundets er dess medlemmar
6 Landets levnadskostnader hade stigit utan enserande r

NUTA.
7. Arbetsbördan i industrier (te e x , sisalindustrin) var för trung ,



8 Ut t j änst be ade

onen

att
ekonomiska
och arbets vare

underminerade et Dessutom ökades dessa
för industrin hotfulla offentli uttalanden av

nationalis den fö agsamheten
uttalande

intress
vilka skadade och

ibland
Den

av dessa rön orde kommi sionen bland annat följande rekommenda-

ekreteraren och vi e
dessa änstemän

tioner
l Presidentens rätt att och

ekreteraren borde avskaffas
av sen

2 Det borde bli en s t r-Lk't.ar-e bestämmelserna rörande
truTA s fondere Dessutom borde lJUTA:s er bli

för
3 ljuTA borde seras a ansvarsdele till lokala

rbund och filialer blir mö Dessutom borde ordför&"'1-dena :i
kOIDmltt~erna också medlemmar i HUTA s lokalkommitt er
4 HUTA borde udas att engagera politi akt Lv.L t e t utom
via TANU.
5 Avtalet om löner och er mellan HUTA och isalindus borde

och ses över.

Slutsatsen man drar av kommj.s s Lonoris rapport är att bet
rådde mellan arbetare och jänstemän KOIIJll1~ssionen betonade att det
var önskvärt att utvi HUTA s ansvar ch älvbestämmanderätt i fack-

er. tta komiller fram till exempel i rekormnendationen
vlc sekreteraren s~~ll tillsättas genom

Kommissionen visade emellerti vi s försikti t då den rekommenderade
att man skulle a vissa hinder mot eventuella konflikter mellan HUTA och

Till exempel rekormnenderade kommissionen att arbetsministern
borde få rätt att eller en kandidat S 0111 valts till
sekreterare eller vice generalsekreterare av HUTA. Kommissionen frnln stöd
för sina rekommendationer om större självs för HUTA å följande
Med till det nuvarande stadiet i 1811det politi utveckling anser
inte kommissionen att presidenten behöver ha kvar nämnda rättigheter (att
utnämna ekreteraren och vice sekreteraren) (12)

att konsoli av TM~U och
där ett till hälften självbestämmande för

allvarIi politiskt hot Som kommer
inte denna åsikt av re6G.L.l_Hi'SC;U@

att kOlrmlissionen
hade nått ett st~u~V'"'",

autonomt) inte
annat ställe delades

Det är

hund (semi
anges

Kommis s i onans rapport Lämnade s till presidenten i oktober 6 Re
sände den sedan remiss till olika nlinisterier och JiruTA-tj änstemän för
att få den och för att Lrihämt.a råd beträffande formuleringen av
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fö
(l

entli

socialismens
vikt l d

italismen såsom
skikt samhället i

skulle särskild
ekonomin förkastandet

iv proc ss, vilken s ade till tt
massor och ekonomiskt erad elit

Deklarationen vädjade till de ekonomiskt
att ra upp i avsikt att minska

sorna. Offentli ledare s till
flera tkällor.

~~~c,~erade samhällsmedlelnmarna
som skilde dem

exempel att vs att ha

en orde
och senare
helt

natiuL~""J..J.-

med dess s
torindustrier Banker

övertogs
en Den edda

också

Som en konsekvens deklarationen och i
nationalis

grosshandelsfirmor
också genom
s av stora

S resulta av dess
att bli statsanställda
bli inrikt
arbe

onen innebar

kom oriteten
framtida
arbetarna

att den stora fö
reg

(16)
Efter att ha s t.ude r-a t den presidenten tillsat kommi.ss Lons ns rapp
lade re förslag rörande HUTA s framtid En
av dessa vid handen att mer inriktade sig att

s administration än dess politiska st Förs-'-diSCH
exempelvis kommissionens om behovet av
l) !.Jtt utbilda j änstemän för att sätta dem i att me

a sina er
bättre kontakter mellan InrrA s hö och de lu.'>."t-'-d

el e ~.u.~lliS'''.L JdC

3) att minska de adnri.n.i s t r-a t-iva kostnaderna och
4) att ordna ett bättre system för at adnunistrera fonder

andra sidan lade inte SaLTIna vikt vid korillllissionens rekommendationer
mera direkt politisk I själva verket dat att re

IO sationens politiska Re
avslog till exempel rekommendationen om att generalsekreteraren och vice

ekreteraren slmlle tillsättas genom val Vidare kan det tänkas att
re framtida roll som arbets har dess om
lJUTA-tjänstemän förväntas iaktta och samarbetsvillig

emot arbets arbetare och Till1U-tjänstemän. (17)
kommissionens rekommendation om att avskaffa den

kodexen k8.-1'1 ha haft Li.knande Kanske o detsamma
beslut att inte revidera sisalarbetarnas aytal om löner

att
ra

som
underströk att NUTA

orealistiska krav. 1l (18)

~r det vikti att notera de
deklarationens
löne som baserades
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(20 )
till att

I och med OJJ1JllÖ

posten som
ut

re
t och i nurrA

att den förre st
(21) strax d~reft

s roll för de
augus tä 1 7

)

g politik
faktiskt

Vidare s han
deklarationen
till
tivt nog
förb~ttrad

varit

hållanden och löner
180

kom

an till rebGJ.-'_LLiOScu
tt delta inationalis

arbetarna på bättre ekonomi
detta ledde till att Tanzanias

mö Ii t bönderna och arbetarna
och poli
vice president
skulle delas i
rebc;J..l_LLiOS GU

EtV

det emellertid vara
er vad inofficiella

ett urval av oifici
inom arbetarrörelsen

rad
u tve C-"-..l-.l-UiOSGUtill

H~r kan
exempel som b

inriktats

Kommentar

s et Ior denna upps ts
amtliga inofficiella händelser, som har

Tanzanias under tiden 6
att i korthet diskutera tt par

h~ndelser kan ha

ekats avs tes v.i s s av TFL s t äns t emän och ledare, riä r
TFI, tes av Senare ledde allvarlig kritik mot ImTA s
tj~nst bs administrativa verksanih.et till att en
komm.ias i on tillsatte antaga att inofficiella korrt akt er- inom
bi till att sationen försämrades Dessa inofficiella kontakter
var delvis resultat t av de ans fö som ats av tt
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och lokala ledare
sätt Det är int

genom s
arbetarrörelsen Det
honom att utföra

ett persvu.J-.J-6
ekreteraren försökt ändra de

personIi stöd
att ra detta hindrade

personer till de högre posterna i NUTA
mellan tjänstemännen och de

äns t emännen an IJU6V·U-'.,..;,,~,

tvecklades mellan ImTA s tjänst
änst så som det beskrivs i

denna situation
Arbetarnas fördömande

Qun...cJ.-LLJ.h,~n.uillill-Lssionens rapport återspe

Dessutom kom
att accentue
arbetare och ledare som
förklarar delvis

ytterligare ett el som vi
kabinette

arbetsminister
ekret

hos
d att han

i att
ekreteraren

int ens
tuatian kuride inte komma

de inoffici Ila relationerna
delade hö tjänstemän i HUTA och

position Dessutom
OW.•L1J.-LSt arbets varna att förhffildla

arbetsminist de för arbets
teraren Därför försökte

utnärrm.da anala t äns t emänncn
stroddes av arbetarna uppstod

sidan och arbetare
vis kunde tjänstemän rat j äns t oman å

ar be t .Sly·n",

Slutligen
mellan ts

och
med

endast genom
sätt och vis att

etablera inofficiella
i förbundet T dc

fö

Här lJUTA s administrativa er blev upp e n bar-a vände sig arbet till
de t j äns t emän i arbetsmini,steriet s om sj var kritiska mot !'TUTA s verksamllet
Den situation s om blev följ den under denna eriod känne t cknas av skiftande

i de inofficiella relationerna mellan arbet och lJUrril~-

tjänstemä.n och representanter för arbetsministeriet

Det ovan nämnda är avsett att endast tjäna som exemp inofficiella
händelser som arbetarrörelsens u tve ck..J..J."~c,;.Jtendenser Vikten av
händelser kan inte nog betonas av hur t de har
utve kräver en me de som inte är möj i detta

dessa
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enbart att
agrara sektorn

en som
resultat härav

representerade
tidigare Kanske

de mest be kraven
Det skulle därför att

än vad den var lmder den koloniala perioden
då arbetarrörelsens politiska stöd

vikti

Vad den sist
huvudaak.l i
Det förefaller som om
re vänder si
skull det

sitt förbw1d, inte
detta förklarar rege

arbetarna och deras le
situationen är helt annorlunda nu
och tiden strax eft självständi
åt TM~U och senare re

Det tidigare utriämnande t av etarledare till oster
otvivelakti sationens politiska
arbetsministern i sta sin re samtidi
försökte poli tiska pres som
arbetarnas ledare. Detta dile~ua var och är fortfarande accentuerat av att

ekreteraren c ekreteraren innehar sina tjänster me
presidentens och Sålunda te ekreteraren insistera

att den av förda politiken vilket kanske inte alltid
faller arbetarna i smaken Denna roll är och troligen blir
den ännu eftersom kommer ännu större be lse i
framtiden som arbets

ger r-ö r-andenr·}'1 ~++ -Pl1ll-P;-\l-ic.1 ;;)c, fT-1"Y>oir+-1,T 0,,711 ~('::)
'-''-'~~ ,---",'-'0 -'_>.A. ....... -'--'-'-'-'-0\..---~ V~'-' '-1..-'-.l...'---'..Ll.-U-'-V uv.!..1-.<- .Le.

(25) Om generalsekreternren inte klnrar av detta är
utnn även arbetarna försöker avsätta

att han är en dålig ledare

tvistens
det möjli

De

Till slut kan det vara Ii att spekulera i de tendenser som har
skisserats I situationer där rekt konflikt uppstår mellan arbetare och

det troli att t ar-na konuner att vända sig till
sekreteraren som sin representant for att åstadkomma
re (Detta har verkligen varit fallet under tidigare
mellan HUTA och t före amhet c som tidigare
emellertid inte anser arbet tagarnas politiska stöd väsentli
re väntas insistera tt ekreteraren f'Lnne r a t t
pacificera arbetarna
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är

2
arbeten upp
TFL opponerade
skulle

och därefter
sin ansu~~~H~uE).

ande- (da~~ko:~t-)

kritiserades
Ett annat exempel

att avskaffa3, Som exempel
s emet, Dess
krafti
TFL s föreskrifterna
ar-be t.s Löshe t sunde re t ö ds.l Severanee Allowanc Act)
s utbet av understöd till alla anställda vars
hörde av andra skäl de om sp eiell i
sig mot demla föreskrift det man krävde att alla arbet
ar-be t s Lö ahe t sunde r-s t o d det datum trädde i kraft
få huruvida ville ville fortsätta me

För detaljer i
es Salaam (1964)

Act The Govermnent Printer, Dar

5 Ibid 11-3 (2)

6, De orton är
teraren en bi
industriella sektionerna
ekonomi och Ibid 17

vie ekreteraren finanssekrc-
erare för och av de nio

direktör och direktören för

7 PÖl' det er s
( )

8 i

Government Printer, Dar es Salaam

ut res av de större före
gagna och representera

fackförbundet

9 För detalj er
Union of )

10 Ibid

Konmria si onens ordf'ö
of the Re on.

tl18 ,Re onal Commissioner

12 ort of the P s:Ldential Commission, , p 6.

14 För detaljer i
o

se l\rChc Road to Socialism!! i
6, 1967 Dar os S pp

Medlemsant8~et i 1967 var
100 000 var jordbruksarbetare,

personer, av vilka uppskatuH~~J'60



s p 2

17 l

Ibid p

19 p

d p

21 Detta arrangemang var i
att ledare eller tjänsteman

onen s föreskrev

Salaam" Denna
and

22 sens rapporterades
uppsats använder material

4 67 och The Nationalist

23 n~b~ot 4 1967 Dar es Salae~"

Ett annat

detta

politiska
ett förs om

ordes tidi i
ensati

et
utbetalas

tecken detta är redan ga" Till exempel i bö an av
67 an-illodade ekreteraren arbetarna att villkorslöst

stö a Arushadeklarationen Dettastod i kontrast mot fram-
ställda kraven arbetarna i 'J1h e East African Services
(hamnarbetarna) att de skulle få ut sina bi till sin Provident Fund
(förs s) I detta fall instruerade faktiskt ministern

att be arbetarna att avs sina krav"


