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Ungdomar med yrkesutbildning viktiga för byns utveckling  

När vi 1999 började planera ett samarbete med vår vän Emmanuel Buguba i den tanzaniska byn 
Ihushi, så hade han en bestämd uppfattning om vad som var mest angeläget. Han hade då varit by-
ledare i tio år och sett hur svårt det var för byns ungdomar att skaffa sig de yrkeskunskaper som 
krävdes för att skaffa sig jobb och kunna försörja sig. ”Jordbruket är ju grunden för oss alla här i 

byn, men det är också annat arbete som behöver göras – att bygga hus, snickra möbler, sy kläder.  

Om våra ungdomar får yrkeskunskaper så kan dom bli en kraft för att utveckla samhället”, menade 
Emmanuel. ”Annars kommer dom att söka sig till städerna, där många kommer att hamna i slum-

områden och bli en börda för landet.” Emmanuel hade en dröm om en yrkesskola i Ihushi och med 
vårt stöd vågade han börja. Han samlade några ungdomar i sitt hem och började undervisa dem med 
hjälp av några duktiga hantverkare från närmaste tätort.  

Nu finns yrkesskolan etablerad i det som har blivit Ihushi Development Centre (IDC) och mer än 200 
ungdomar har med yrkesskolans hjälp kunnat etablera sig som skräddare, murare, snickare, svetsare 
och målare. Och precis som Emmanuel förutsåg är de här ungdomarna nu en värdefull kraft för fort-
satt samhällsutveckling – både i hembyn Ihushi och i näraliggande tätorter. 

FN-rapport: Satsa på yrkesutbildning! 

Samma analys som Emmanuel Buguba gjorde 1999 redovisas som en av de avgörande slutsatserna i 
den aktuella FN-rapporten ”Youth and Skills” (”Ungdomar och yrkesfärdigheter”) som kom för ett 
par veckor sedan. I rapporten konstateras att vi idag har en situation då hälften av jordens befolkning 
är under 25 år – ett unikt läge i människans historia. Om det vore så att alla de här ungdomarna finge 
utbildning som gav dem en chans att få ett jobb och försörja sig, skulle de både bli en avgörande 
tillgång på arbetsmarknaden och en stark köpkraft. Men så är det inte idag – det är ett stort glapp 
mellan ungas färdigheter och arbetsmarknadens behov. Ungdomsarbetslösheten är på att bli ett av de 
största problemen i världen. 

I FN-rapporten konstaterar man att det behövs en skola som ger både grundkunskaper och yrkes-
färdigheter. Jämfört med idag krävs därför dels att man omprioriterar så att yrkesutbildning ges en 
större plats, dels en kraftig utökning i nivå med det stora antalet barn och ungdomar i världen. Men 
ska det vara ekonomiskt möjligt i fattiga länder, måste man utgå från lokala förutsättningar och bygga 
upp en utbildning där man samarbetar med näringslivet på orten. Det var så Emmanuel Buguba gjorde 
när han med hjälp av lokala hantverkare startade sin skola. Och så har han fortsatt bl a genom att 
engagera föräldrarna i ansträngningarna att ge ungdomarna en bra start efter yrkesskolan. I Tanzania 
finns flera andra framgångsrika exempel. De ser olika ut, t ex beroende på skillnaderna mellan 
stadsmiljö och landsbygd, men de visar på vad som är möjligt att göra med små medel.  

Vi hoppas att de här olika exemplen kan inspirera andra att komma igång, för det behövs många sats-
ningar av det här slaget! En utredning inom Tanzanias utbildningsministerium har beräknat att mer än 
20 miljoner tanzaniska ungdomar behöver få något slags yrkesutbildning under den kommande tioårs-
perioden. Förhoppningsvis kan den nya FN-rapporten ge ökat tryck på regering och biståndsgivare att 
ge den här frågan det allvar den kräver. 

Senaste nytt 

När vi är på väg att kopiera upp nyhetsbladet, får vi 
höra från Ihushi att byn drabbats av översvämningar 
efter ihärdigt regnande den senaste veckan. Tidigare 
har det varit torka i området hela året, och alla blev 
glada när det började regna i november. Men nu har 
regnen i stället skapat en svår situation med förstörda 
hus, oframkomliga vägar, förlorad skörd…  
Vi berättar mer om det här i kommande nyhetsblad. 

James Elias (längst t. v.) 
och Lucia Peter tog exa-
men på IDC:s yrkesskola 
2005. James har sedan 
dess haft ett litet snickeri 
tillsammans med en 
kamrat som också gått på 
IDC:s yrkesskola.  

Lucia är ensamstående 
mamma med en flicka som 
nu är 4 år. Hon har en 
kundkrets av grannar i byn 
och släktingar. 
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Lastbilen ger intäkter  

För två år sedan hade vi möjlighet att ge stöd till IDC för att köpa en lastbil. Syftet var dubbelt. Med 
en egen lastbil skulle IDC:s egna transporter underlättas, alltså av cement, trävirke och annat som 
behövs för yrkesskolans verksamhet. Tidigare hade man dels slitit onödigt hårt på den lilla pick-up 
som anskaffades 2006, dels haft höga kostnader för att hyra in privata lastbilar för tyngre transporter. 
Det andra syftet med lastbilen var att den skulle ge intäkter till IDC. Eftersom det var många byggen 
och husreparationer på gång i området, så fanns det en marknad för lastbilstransporter – av sand, 
tegelsten, cement, osv.  

Men tyvärr blev lastbilsintäkterna under 2011 
betydligt sämre än planerat, framför allt beroende 
på att husbyggena i Ihushi och angränsande byar 
minskade drastiskt som en konsekvens av de 
dåliga skördarna p g a torkan. Men i förorterna 
till storstaden Mwanza, inte så långt från Ihushi, 
är det en byggboom och stort behov av lastbils-
transporter. Till byggena behövs bl a mycket 
mursand av en typ som finns på flera platser i 
Ihushi. I år har IDC ansträngt sig att få del av de  
här sandtransporterna och det har börjat ge 
resultat.  

Accelererande miljöförstöring 

Som man kan ana av lastbilsbilden här ovanför, innebär sandtäkterna allvarliga ingrepp i miljön. Mark 
som tidigare använts för odling förvandlas till ett slags öde månlandskap. Man kan förstå enskilda 
markägare som ser möjlighet till snabba inkomster, men miljöeffekterna på längre sikt är förödande. 

På flera andra områden finns det anledning att oroas av den pågående miljöförstöringen. På boskaps-
bilden här nedanför syns i bakgrunden några bergiga kullar som för bara ett par år sedan var skog-
beväxta. Nu är träden borta, nedhuggna för att användas som brännved. De här kullarna är ett slags 
byallmänningar och byfullmäktige har traditionellt beslutat om vad slags träd och hur många som kan 
huggas. Det som har hänt under senare år, är att de här reglerna inte respekteras på samma sätt. De 
allra sista åren har problemet blivit akut, i och med att människor som flyttat in till de näraliggande 
tätorterna också söker sig hit för att hugga ved.  

På liknande sätt är det med betesmarkerna. Jämfört med  
för ett par år sedan ser man idag många fler boskaps- 
grupper som den på bilden. Det beror på att torkan i en  
del områden i centrala Tanzania har varit så allvarlig att  
människor sökt sig därifrån till byar som inte drabbats  
lika allvarligt. Många av dem tar med sig sin boskap  
och en del av dom finns nu i Ihushi. Men också i Ihushi 
har torkan slagit hårt och betet räcker inte till. Konse-
kvensen av överbetningen är en mindre katastrof: Nu är 
gräset borta. När regnen kommer spolas jorden bort och 
marken blir oanvändbar både för odlingar och bete. 

Den bakomliggande orsaken till de här ökande miljö-
problemen är de pågående klimatförändringarna. I 
Östafrika har perioderna med torka blivit längre och när 
regnen kommer är de kraftigare. Därmed är risken för 
översvämningar (och ännu kraftigare jorderosion) än 
större.  

Många bybor är medvetna om de här miljöfarorna, och 
det förs en diskussion om att något måste göras. Men 
de åtgärder som krävs förutsätter nästan alltid beslut på 
högre nivåer än byfullmäktige. Under tiden accelererar 
miljöförstöringen… 
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Foto: Lage Bergström 
  



Initiativ från kvinnor i Torsåker 

Inför höstens uppföljningsbesök i Ihushi, fick vi en fråga från Prat och skaparverkstan inom 
Torsåkers Församling: Finns det kvinnor i Ihushi som virkar och kanske skulle vilja ha bomullsgarn? 
Vi visste inte svaret, men skickade vidare frågan till Ihushi. Ja, garn är välkommet! 

Så på vår resa till Ihushi hade Lage Bergström och jag med oss garn, virknålar och hälsningar från 
gruppen i Torsåker. IDC:s ordförande Emmanuel Buguba ordnade ett möte med några kvinnor som 
blev jätteglada när dom såg våra påsar med garner och 
dom började genast testa. Några var skickliga med 
virknålarna medan andra verkade ovana, men alla var 
glada över möjligheten att komma igång att virka. De 
berättade att virknålar och garn är dyrt i Tanzania och 
att det var svårt för dem att köpa in material. Därför 
skickade dom med oss massor av tack och hälsningar 
till kvinnorna i Torsåker. Det var roligt att komma hem 
med de här hälsningarna till Prat och skaparverkstan!  

Någon vecka efter vårt besök träffade Emmanuel 
kvinnorna igen och de visade stolta upp olika dukar 
som de hade virkat med garnet från Torsåker. Kvinnor-
na berättade att de hade bildat en ”virkgrupp” med nio 
medlemmar. De tänker sig att virka uppsättningar med 
tre antimakasser (att lägga på stolsryggar) och en bords-
duk, för att sälja. IDC ska försöka hjälpa dem med 
marknadsföring och med garn. Både vi i Vänföreningen 
och Prat och skaparverkstan har därför börjat samla in 
garn och virknålar för att stötta dem. Till vår stora 
glädje har vi redan fått två välfyllda kassar med garn 
från Ingers Garnbod i Torsåker. Stort Tack! 

Examen på yrkesskolan 

2 november var det examen på IDC:s yrkesskola. Som tidigare år blev det en dag i fest – eleverna var 
uppklädda i nya examenskläder (som hade sytts av sömnadseleverna), de stolta föräldrarna kom med 
presenter och gratulationer liksom många andra bybor. Man hade planerat att hålla till utomhus för att 
alla skulle få plats, men det kom kraftiga regn och därför tvingades man tränga ihop sig inomhus – 
något som alla gjorde med glädje för regnet var efterlängtat. Examensdagens regn var det första sedan 
april! Sedan dess har det fortsatt regna och nu är alla bybor helt upptagna av jordbruksarbetet. Om det 
fortsätter regna har byborna chansen att få en bra skörd – i så fall den första på flera år.  

På examen var ingen från oss i Vänföreningen som var på plats, men vi hade skickat hälsningar som 
framfördes av Emmanuel Buguba. Liksom tidigare år fick avgångseleverna var sin T-shirt och keps 
som hade skänkts av företagare i Hofors-Torsåker. Ett stort Tack till Er företagare och till Nils 

Lindquist på Entré Hofors som i höstas samordnade insamlingen av T-shirts och kepsar. 
 

Foton: Emmanuel Buguba 
  

 

Foto: Emmanuel Buguba 
  

Foto: Lage Bergström 
  

Som representant för av-
gångseleverna höll Theresia 

Jackson (t.v) ett tal, där hon 
tackade lärarna, IDC:s led-
ning och Vänföreningen 
Ihushi för de två åren vid 
skolan. Hon framförde också 
önskemål om förbättringar 
på skolan, framför allt om 
ännu mera stöd för att skaffa 
verktyg för att komma igång 
med egen praktik efter 
examen. 

Hatari Elias var en av elever-
na som fick diplom, presen-
ter och gratulationer.  



Fortsatt stöd till återuppbyggnaden är angeläget 

Vill någon skänka en gåva, så använd pg 1122669-3 eller bg 497-2790.  
Skriv i så fall ”översvämning” på talongen. Inger Wibergh 

Ordförande Vänföreningen Ihushi 

0290-40174   •   vanforening@ihushi.org   •   pg 112 26 69 – 3   •   bg 497-2790 

Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström, 

Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad –  
önskar alla ett gott slut på året och ser fram emot ett spännande nytt år 2013! 

 

Mer pedagogiskt material till förskolan  

I förra nyhetsbladet berättade vi att vi hjälpt till med pedagogiskt material till IDC:s förskola. Vid 
förskolan finns 35 barn från närområdet runt centret och de två förskollärarna tar hand om dem på ett 
fint sätt, men bristen på material är påtaglig. Vid höstens besök i Ihushi hade vi återigen möjlighet att 
förmedla gosedjur från Ånyo-butiken i Sandviken. Dessutom kunde vi köpa in böcker och annat 
pedagogiskt material tack vare gåvor från Vänföreningens medlemmar. Ett hjärtinnerligt Tack! 

Långt borta och ändå så nära... 

Närkontakt människor emellan ger nya tankar, väcker känslor och stimulerar till initiativ. Så är det när 
människor sitter tillsammans, och så kan det också vara när kontakten förmedlas genom brev eller 
hälsningar. Den kontakt som vi kunde förmedla mellan Prat och skaparverkstan och virkgruppen i 
Ihushi har fungerat just så – gett en iver att komma igång med något nytt, väckt förhoppningar och 
arbetslust, stärkt sammanhållningen kvinnor emellan. Något att glädjas åt! 

 

 

Foto: Lage Bergström 
  

 
 
 
Glädje, sång och 
dans med gosedjur 
på ryggen – precis 
som mamma med 
småsyskon på 
ryggen. 

Glatt var det också 
när Helena Justine 
visade barnen de 
bilderböcker, skriv-
böcker, pennor och 
linjaler som vi köpt 
in till förskolan. 

Prat och skapar-

verkstan samlad på 
Församlingsexpedi-
tionen i Torsåker.  

 

Foto: Lage Bergström 
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