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Utbildning är utveckling! 

”Utbildning är utveckling!” är ett slagord som blivit sanning i 
byn Ihushi i norra Tanzania. Genom olika utbildningssatsningar, 
anpassade till olika gruppers behov, har byborna sett konkreta 
resultat och det finns idag en ny förhoppning att ”vi kan få det 
bättre här i byn”. Det är bybornas egen organisation, Ihushi 
Development Centre (IDC); som satsat på yrkesutbildning för 
ungdomar, förbättringar i förskola och grundskola, utbildning 
för kvinnogrupper, miljörådgivning (om bl a trädplantering, 
solenergi och regnvatteninsamling). 

I byn Ihushi är de allra flesta jordbrukare. Ris är den viktigaste 
grödan, men man odlar också majs, hirs, sötpotatis och olika 
grönsaker. Och man har boskap: kor och getter hålls för mjölkens  
och köttets skull, och oxar används som dragdjur. 
Jordbruket är alltså avgörande för bybornas ekonomi, men de allra flesta 
hushåll har också andra kompletterande inkomster från t ex husrepara-
tioner, vägarbeten, försäljning, caféverksamhet etc. Särskilt på senare år 
har de här kompletterande inkomsterna blivit allt viktigare i och med att 
jordbruket gett mindre, p g a långa torrperioder. T ex har man inte fått 
någon risskörd alls på fyra år!  
Tanzania är ett fattigt land i Afrika och Ihushi är en fattig by i Tanzania. 
För att ta sig ur fattigdomen krävs egna ansträngningar, men det är också 
viktigt med samarbete och stöd. Det visar erfarenheterna från Ihushi. 

Ihushi Development Centre (IDC) och Vänföreningen Ihushi 

Initiativet till Ihushi Development Centre (IDC) togs1999 av Emmanuel Buguba, som då var byordförande i 
Ihushi. Han hade några år tidigare lärt känna Inger Wibergh och Lage Bergström från Torsåker i Sverige och med 
dem diskuterat idéer för byutveckling. Det som Emmanuel såg som allra viktigast var att satsa på ungdomarna i 
byn, att ge dem yrkesutbildning och en bra start på vuxenlivet. Inger & Lage lovade att ge stöd för det och bildade 
på sin hemmaplan i Torsåker Vänföreningen Ihushi. Med löftet från Sverige i ryggen, vågade Emmanuel ta de 
första stegen till det som har blivit ett framgångsrikt lärocenter.  

Det började mycket enkelt, Emmanuel samlade en grupp ungdomar till sitt hem i byn. Ett sädesmagasin blev 
klassrum och den praktiska undervisningen gavs utomhus. Som lärare an-
litade han tre duktiga hantverkare – en snickare, en skräddare och en 
murare. De hade ingen pedagogisk utbildning men ett stort engagemang och 
det gav yrkesskolan en god start. 

Idag, 13 år efter starten, är IDC inte bara en yrkesskola utan en utvecklings-
resurs för alla i Ihushi och grannbyarna Sese och Matale – med sammanlagt 
14,500 invånare. Nu finns en egen förskola, man anordnar seminarier, orga-
niserar kvinnogrupper, håller i ett hiv/aids-program, ger stöd till grund-
skolorna, ger råd i miljöfrågor – och mycket mer. Hela tiden har Vänföre-
ningen Ihushi deltagit i arbetet, som 
dialogpartner, rådgivare och finansiär. 

 
  

Det första årets yrkesskolelever fick i sin praktik bygga det första huset på IDC:s läro-
center (överst till höger). Så har det fortsatt: Idag finns tio byggnader på centret, alla 
byggda av ungdomarna på yrkesskolan.  

Ihushi 



Mer än 200 ungdomar har fått en bra start på vuxenlivet 

”Om våra ungdomar får yrkeskunskaper så kan dom bli en kraft för att utveckla samhället”, hävdade Emmanuel 
Buguba, när han 1999 menade att IDC:s första satsning skulle bli en yrkesskola. ”Annars kommer ungdomarna  
att söka sig till städerna, där många kommer att hamna i slum-
områden och bli en börda för landet.” Nu driver IDC en välfungeran-
de tvåårig yrkesskola med 25 elever i varje årskurs. Skolan ger inte 
bara yrkeskunnande – som skräddare, snickare eller murare – utan 
också självförtroende och en ömsesidig respekt som unga män och 
kvinnor. Och precis som Emmanuel förutsåg är de här ungdomarna nu 
en värdefull kraft för fortsatt samhällsutveckling – både i Ihushi och i 
näraliggande byar och tätorter. 

IDC anstränger sig också att hjälpa eleverna att få praktik efter examen 
och man samarbetar med föräldrarna för att de ska hjälpa till att skaffa 
de verktyg eleverna behöver för att de ska kunna arbeta på egen hand: 
Till skräddaren en symaskin och till snickaren hammare, såg, hyvel, 
etc. I Tanzania finns inte många möjligheter att bli anställd av något 
företag. De f d elevernas chans är i stället att etablera sig som själv-
verksamma hantverkare, ensamma eller i något 
slags kooperativ. Ska de lyckas med det, behö-
ver de egna verktyg, men också stöd för att 
skaffa sig praktiska erfarenheter, så att de kan 
marknadsföra sig och bygga upp en kundkrets. 
IDC är bra på att ge den typen av stöd! Idag är 
det mer än 200 ungdomar som försörjer sig med 
det kunnande som skolan har gett dem. 

Stöd till ett nätverk av grundskolor 

2003 tog IDC initiativ till ett nätverk av nio grundskolor i Ihushi 
och grannbyarna. Nätverket kallar sig LAVISMO (Lake Victoria 
Schools Motivation) och stimulerar till samarbete mellan skolorna, 
t ex genom temadagar för lärare. IDC stöttar nätverket och har bl a 
försett skolorna med skolkök, regnvattentankar och fruktträdgårdar 
– med syftet att eleverna ska få skolfrukost. 

LAVISMO bjuder också in 
till gemensamma arrange-
mang. Bl a anordnar man 
varje år en idrottsdag då 
barn från alla nio skolor 
samlas för att tävla i fri-
idrott, fotboll och nätboll. 

 

Förskola 

IDC driver en egen förskola med 35 barn (5-6 år) från familjer som bor i närheten 
av centret. Barnen är på förskolan på förmiddagarna (8-12) och två personal, 
Helena Justin och Gaudencia Mayayi, håller i verksamheten. De har ingen 
förskollärarutbildning, men de tar hand om barnen på ett fint sätt – med både 
värme och auktoritet.  
Det finns flera kommunala förskolor i Ihushi och 
grannbyarna, men resursbristerna är påtagliga, t ex 
är det vanligt med en personal på 80-100 barn. För 
att stimulera till förbättringar, har IDC bjudit in de 
andra förskolorna till kontaktdagar – och under 
2013 inleds en gemensam fortbildningssatsning.   

Thomas Joseph  
(i mitten) är snickar-
lärare och samord-
nare för yrkesskolan. 
Här tillsammans  
med två elever som 
visar upp ett bord  
de gjort som ”gesäll-
prov”.  



Umoja ni nguvu – samarbete ger styrka 

De flesta som bor i Ihushi tillhör folkgruppen Sukuma som är kända för sina 
många grupper och sammanslutningar, inriktade på ömsesidigt stöd och sam-
arbete för olika behov. Grupperna motiveras ofta av talesättet ”umoja ni nguvu, 
utengano ni udhaivu”, dvs ”samarbete ger styrka, ensam är svag”. IDC har 
knutit an till den här traditionen i sitt sätt att organisera kvinnogrupper. Varje 
grupp samlas kring en gemensam aktivitet, t ex att odla grönsaker eller att 
tillverka energisnåla spisar. Gruppen fungerar dessutom som ett socialt stöd –  
att vara medlem innebär att ställa upp för var-
andra och hjälpa när någon behöver stöd. Varje 
grupp fungerar också som en liten kooperativ 
bank: Man sparar tillsammans och enskilda 
medlemmar tar lån och betalar ränta. 
Idag finns 12 kvinnogrupper anslutna till IDC 
med 10-20 kvinnor (och några män) i varje 
grupp. IDC stöttar grupperna med seminarier, 
studieresor, m m – i enlighet med gruppernas 
behov och önskemål. 

Miljöperspektiv i all verksamhet 

IDC beskriver sig som ett ”resurscentrum för hållbar utveckling” och man anlägger ett miljöperspektiv på alla 
aktiviteter man engagerar sig i. Det betyder t ex att kvinnogrupperna prövar möjligheterna att ersätta fotogen-
lampor med sollampor, att murareleverna på yrkesskolan får lära sig att bygga vattentankar för att samla in 
regnvatten, att skolnätverket LAVISMO får stöd att genomföra trädplanteringskampanjer på skolorna, att IDC 
grävt dammar för att visa möjligheter till fiskodling och konstbevattning – och mycket mer. 

Hiv/aids 

Ihushi ligger i ett område som tidigt blev hårt drabbat av hiv/aids, även om det inte var 
något man pratade om i byn på 1990-talet. Men inom IDC började frågan diskuteras och 
2002 startade man en informationskampanj med en serie möten och seminarier på olika  
platser i Ihushi och i grannbyarna. Syftet var att ”bryta tystnaden om hiv”. 
Sommaren 2005 var IDC beredd att starta ett mer handlings-
inriktat aids-program, där s k ”peer educators” (ungefär ”kamrat-
stödjare”) är nyckelpersoner. I var och en av de 13 ”sub-villages” 
som ingår i området, utsågs fyra bybor som fick utbildning för att 
kunna informera om hiv/aids och stötta de familjer som drabbas.  

De 52 ”peer educators” har sedan dess fått fortsatt utbildning av 
IDC och spelat en avgörande roll både för att höja medvetenheten 
om aids bland övriga bybor och för att förmedla stöd till familjer med aids-sjuka. IDC har också verkat för att 
byborna skulle få möjlighet till hiv-testning.  
Aids-situationen har blivit väsentligt bättre på senare år, men fortfarande är ”peer educators” viktiga för stödet till 
de aids-sjuka. Idag har de t ex en viktig roll för att stödja de aids-sjuka att ta sina bromsmediciner på rätt sätt. 

Lärocenter med samlingslokal, solpaneler och datorer 

Lärocentret i Ihushi har steg för steg byggts ut och förstärkts med utrustning av olika 
slag. T ex finns en samlingslokal som används både för IDC:s egna seminarier och 
för andra möten och kurser. Bilden till höger är från en ungdomskonferens. 

När samlingslokalen byggdes 2004, utrustades den med solpaneler för belysning, 
DVD-spelare m m. Några år senare byggdes elsystemet ut med fler sol-
paneler och en dieselgenerator så att det blev möjligt att elektrifiera samt-
liga byggnader på centret, inklusive en ny snickarverkstad med elektriska 
maskiner. Då blev det också möjligt att satsa på en lokal för datautbild-
ning.  

IDC:s lärocenter är idag välutrustat för att kunna ta sig an nya utmaningar 
i takt med att bybornas situation förändras och nya behov prioriteras.    

Varje grupp har ”ekonomimöte” en 
gång i månaden, då man gemen-
samt kollar bokföringen och beta-
lar ränta på sina lån. 
 

En ”peer educator” talar 
på ett bymöte i en  
grannby till Ihushi. 

Emmanuel Buguba 
med en kondom på 
ett seminarium 2003. 

Pascal Kashonele 
har gått yrkes-
skolan på IDC och 
är nu etablerad 
som murare i 
området. Under 
2011 började han 
lära sig data. 

2006 hjälptes grupperna åt att 
köpa en gemensam majskvarn. 
Sedan dess ger kvarnen en liten 
men stabil inkomst varje månad. 
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IDC:s framgångar uppmärksammas 

Ihushi Development Centre (IDC) är bybornas egen organisation med en inriktning som svarar mot behoven i byn. 
IDC har åstadkommit resultat och det har ytterligare stärkt banden mellan IDC:s ledning och byborna. En viktig 
faktor för detta är också att IDC:s ledning och anställda bor i närområdet.  

Ungdomars situation är en viktig fråga i Ihushi – och så är det också på de flesta andra håll i världen. Faktum är 
att ungdomsarbetslösheten är på väg att bli ett av de stora globala problemen. En av orsakerna är bristen på yrkes-
utbildning. Tanzanias utbildningsministerium beräknar att antalet yrkesutbildningsplatser skulle behöva fem-
dubblas de närmaste fyra åren. Ska det bli möjligt, måste alla goda erfarenheter tas tillvara. Därför finns också 
ett stort intresse för IDC:s sätt att satsa på byns ungdomar. T ex utsågs 
IDC härom året till bästa civilsamhälleorganisation i Mwanza Region 
(en stor region med mer än 3 miljoner invånare) i en tävling som 
arrangerats av en holländsk biståndsorganisation. I motiveringen till 
priset var det ungdomsarbetet som lyftes fram. 

Den positiva uppmärksamheten är viktig på flera sätt, dels stärker den 
IDC:s medlemmar och anställda i övertygelsen att de arbetar på ett bra 
sätt, dels ökar den möjligheten för IDC att bli hörda när de för fram 
bybornas åsikter i aktuella utvecklingsfrågor.  

Ansträngningar att bli ekonomiskt oberoende 

Utan stöd från Vänföreningen Ihushi hade det varit omöjligt för IDC att bygga upp sin framgångsrika verksamhet. 
Men för framtiden vill IDC inte vara beroende av biståndspengar. Därför satsar man medvetet på att öka sina 
intäkter så att man ska kunna driva sin kärnverksamhet med egna pengar – alltså till löner för 14 anställda, peda-
gogiskt material till yrkesskola och förskola, löpande underhåll av byggnader och bilar. Det som krävs varje år 
motsvarar ca 160.000:- i svenska kronor. Det är inte mycket med tanke på den omfattande verksamhet IDC 
bedriver, men hittills har det varit svårt för IDC att tjäna ihop de här pengarna.  

IDC:s ”inkomststrategi” innehåller flera delar: 
– elevavgifter till yrkesskola och förskola (men man vill inte sätta avgifterna för 

högt eftersom man då riskerar utestänga elever från fattigare familjer), 
– att ta betalt när man ger service till bybor och andra organisationer med hjälp av 

utrustningen på lärocentret, t ex att ladda mobiler och att hyra ut lokaler, 
– praktikarbeten som utförs av yrkesskoleleverna (ofta i arbetslag som för-

stärks med f d elever), t ex att sy skoluniformer för försäljning, att ta på sig 
uppdrag att bygga klassrum eller regnvattentankar, m m,  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vänföreningen Ihushi har gett stöd sedan 1999 

Vänföreningen Ihushi har samarbetat med IDC från starten. Vi är en ideell förening och allt arbete utförs oavlönat 
av medlemmarna. Vänföreningen fungerar som dialogpartner och rådgivare, med grundprincipen att det är IDC 
som sätter målen och beslutar vad man vill åstadkomma inom en överenskommen budget. Vänföreningen bidrar 
med råd för att det ska bli möjligt. Vänföreningen har dessutom finansierat de olika verksamheterna med hjälp av 
olika Sida-bidrag. Totalt har 3,2 miljoner förmedlats till IDC under 13 år, alltså i genomsnitt 245.000:- per år. 
Vänföreningens egeninsats har varit i genomsnitt 30.000:- per år, som vi har klarat med medlemsavgifter och 
gåvor från medlemmar och sympatisörer. 

Vänföreningen Ihushi har 115 medlemmar och styrelsen består av Lage Bergström, Eva-Britt Dandanell, Ylva 
Derfer, Birgitta Lindgren, Jan-Erik Magnusson, Ulla-Britt Norlin och Inger Wibergh (ordf).  

Att köra mursand till 
husbyggen med IDC:s 
lastbil är en bra 
inkomstkälla för IDC. 

Grundskolor-
na i Ihushi 
kommer ofta 
till IDC för att 
få hjälp med 
kopiering på 
IDC:s nya 
kopiator. 

IDC:s snickarverkstad används i 
undervisningen, men också för att 
tillverka möbler (t ex skolbänkar) 
för försäljning. 

Sömnadsläraren 
Sospeter 
Masanyiwa och 
yrkesskoleleven 
Susanna Joseph 
visar upp pokal 
och diplom. 




