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Långt borta men           ändå så nära
Inger och Lage i köket hemma i Torsåker letar bilder från Tanzania på datorn. FOTO: Helen GrandiTsky

Skatter från senaste Afrikaresan, 
handgjorda batiktyger.

Lage möter en grupp hiv-positiva. 
Mannen näst längst till höger är Emmanuel Buguba.

Sömmerskan i Magu Naomi Peter. Hennes ateljé sysselsätter tre flickor till.

”
Det var vik-
tigt för oss 
att samar-
betet bygg-
de på deras 
egna idéer. 
Vi ville inte 
komma dit 
och säga åt 
dem vad de 
skulle göra

inte komma dit och säga åt dem vad de 
skulle göra.

Verksamheten tog fart och den ut-
vecklas fortfarande. Vid ett besök i 
Torsåker för några år sedan blev Emma-
nuel och hans kollega bjudna till en 
svensk förskola. Tillbaka i Tanzania 
startade de en egen med 35 barn och två 
personal.  Det finns kommunala försko-
lor men resurserna är usla och de har i 
genomsnitt en personal på 120 barn.

Det finns en stor potential hos de 
unga, hittills har 200 tagit examen på 
yrkesskolan och skaffat jobb som ger 
dem inkomst.

– Det har blivit så fantastiskt! säger 
Inger. Nu kommer de som har gått ut 
och erbjuder praktikplatser till de nya 
på skolan. Vi frågade några varför de 
ställer upp och de svarade att de vill ge 
tillbaka av vad de själva har fått.

Utbildningarna till snickare, murare, 
takläggare och svetsare har medfört 

att husen i byn blivit bättre. Dessutom 
finns en kvinnogrupp som tillverkar 
små spisar i keramik som har blivit en 
stor framgång. Spisarna bidrar till att 
avskogningen minskar, men också till 
att kvinnors hälsa förbättrats. Den tra-
ditionella matlagningsmetoden är en 
kastrull på tre stenar, en metod som 
gör att inandningen av matos och rök 
blir stor. Varje år dör mellan två och tre 
miljoner kvinnor i världen av matrök 
men keramikspisarna är både vedsnå-
la och avger mindre rök.

De senaste åren har det varit långa 
torrperioder i norra Tanzania och 
många bybor som är beroende av jord-
bruket lever nära svältgränsen. Det gör 
att folk dras till städerna där slumorå-
den med svåra sanitära förhållanden 
växer. Därför har det blivit ännu vikti-
gare att satsa på byarna.

Det var Emmanuels idé att omvand-
la ett traditionellt mikrokreditsystem 

I taket hänger fina buketter av 
kryddor på tork, men det är 
papplådan på golvet som stjäl 
all uppmärksamhet. Färgspra-
kande tyger i långa sjok, alla 

med olika mönster och det ena vack-
rare än det andra. Skatter från den 
 senaste Afrikaresan.

– Kvinnorna i vår vänby har lärt sig 
att göra fin batik, säger Inger. Men där 
är det få som har råd att köpa, industri-
tillverkade tyger är mycket billigare. 
Därför brukar vi ta hem ett parti och 
sälja i Sverige. Här tar de slut fort.

Inger Wibergh och Lage Bergström 
tar emot på gården i Torsåker. Ingers 
föräldrahem är en svensk idyll som 
skiljer sig en del från vänorten i Afrika. 
Men det finns också likheter. Lage har 
precis landat efter den senaste resan. 
Två gånger om året åker de till Tanza-
nia där de samarbetar med byn Ihus-
hi. Ett vänprojekt som har förbättrat li-

vet för många, sär-
skilt för kvinnor och 
unga. Hittills har 
byns yrkesskola gett 
200 ungdomar en 
egen försörjning och 
kvinnornas status har 
ökat. När föräldrarna 
ser resultat låter de 
flickorna gå i skolan.

– Naomi lärde sig 
till sömmerska och 
nu har hon öppnat 
egen syateljé, säger 
Lage. Den sysselsät-
ter dessutom tre flick-
or till.

På fotot syns en nöjd 
tjej bakom en tramp-
symaskin. Öppning-
en har luckor av ruffig plåt och inneha-
varen är klädd i en fin top med möns-
ter av glittriga stenar. Det är viktigt att 

göra reklam för sin 
verksamhet. Naomi 
syr festkläder, skolu-
niformer, gardiner 
och överkast på be-
ställning. Hon har 
man och två barn och 
är antagligen den 
som försörjer famil-
jen.

De senaste resorna 
har Inger och Lage 
haft påsar med virk-
garner i väskorna. Det 
var en grupp kvinnor 
i Torsåker som undra-
de om Ihushis kvin-
nor kunde virka. ”Jo-
visst kan vi det”, var 
svaret. ”Men vi har 
inte råd att köpa gar-

ner.” I dag har de bildat en särskild vir-
kargrupp som virkar dukar och andra 
produkter av svenska garner.

Fröet till samarbetet började gro re-
dan för 25 år sedan. Inger och Lage ar-
betade med ett filmprojekt vid Victo-
riasjön i norra Tanzania. Där träffade 
de Emmanuel Buguba som var byns 
politiske ledare, ungefär som ett kom-
munalråd hos oss. Det blev många 
samtal och de upptäckte att de hade 
många idéer som var gemensamma. 
Högt upp på Emmanuels lista fanns 
drömmen om att starta en yrkesskola. 
Livet för de unga i Tanzania är svårt 
och han var övertygad om att utbild-
ning är vägen till utveckling.

Det var tankar som Inger och Lage 
gärna ville stötta. 1999 samlade de 
några vänner i Torsåker och bildade 
Vänföreningen Ihushi. Samma år läm-
nade Emmanuel politiken för att byg-
ga upp ett nytt lärocenter, Ihushi De-
velopment Centre (IDC) i Tanzania.

– Det var viktigt för oss att samarbe-
tet byggde på deras egna idéer. Vi  ville 

till ett verktyg för kvinnogrupperna. I 
och med det kan kvinnorna låna peng-
ar för att köpa hönor och producera 
ägg. De har också investerat i en majs-
kvarn som de driver tillsammans. 
Kvinnogrupperna är bra på att skapa 
pengar till hela familjen.

– Det är tuffa kvinnor, säger Lage. De 
märker att de blir starkare av att vara i 
en grupp.

Verksamheten vid centret utökas he-
la tiden men ibland dyker det upp svå-
righeter. Som när några elever började 
skolka och en del lämnade skolan helt 
och hållet. Det visade sig bero på att de 
var hungriga. Torkan hade gjort att 
föräldrarna inte hade råd att betala 
skolmaten.

– De började driva runt och hänga på 
kaféer istället. Det går åt mycket kalo-
rier för att studera.

Problemet diskuterades i Vänfören-
ingens styrelse och man tog beslutet att 

skjuta till extra ekonomiskt stöd så att 
maten blev gratis. En tallrik med bönor 
och ris. Då kom alla tillbaka till skolan.

Trots svårigheter finns det många go-
da historier. Pascal är en ung man som 
har haft det tufft hemma, hans mam-
ma är sängliggande och brodern svårt 
sjuk. Han tog examen som murare 
2005 och i dag är han en känd bygg-
mästare. En dag kom det en ovanligt 
vacker kvinna och skred fram genom 
byn. Emmanuel frågade Lage om han 
kunde gissa vem det var.

– ”Det är Pascals fästmö så klart”, sa 
Emmanuel och såg stolt ut.

När Inger Wibergh och Lage Bergström 
träffade Emmanuel Buguba upptäckte de 
att de hade de många idéer som var gemen-
samma. De startade en vänförening i Tors-
åker för att stötta hans byprojekt. Hittills 
har yrkesskolan gett 200 ungdomar egen 
försörjning och kvinnornas status har ökat.
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Här syr Naomi ett överkast. FOTO: PrivaT 

Kvinnogruppen som virkar, här med några av sina alster. 

Kvinnornas arbete med batik. 
I bakgrunden en keramikspis. 

Pascal Kashonele putsar en vägg i ett 
hus som han har byggt. 

 Inger vid Bygdemarknaden i Tors-
åker säljer produkter från Tanzania.  

p Inger 
Wibergh   
och Lage 
Bergström

Bor: På Ingers 
föräldragård 
Erik-Lars från 
1870 i 
Åsmundshyttan 
i Torsåker.
Livsprojekt: 
Vänföreningen 
Ihushi som 
stöttar utveck-
lingsarbete i tre 
byar i norra 
Tanzania. Sam-
arbetet berör 
ett område med 
14 500 männi-
skor och har 
lett till stora 
förbättringar, 
framför allt för 
ungdomar och 
kvinnor.
Bakgrund: Lär-
de känna byle-
daren i byn 
Ihushi vid Vic-
toriasjön i Tan-
zania i samband 
med ett upp-
drag för Sidas 
räkning 1990. 
Behöll kontak-
ten och började 
diskutera ett 
samarbete. 
1999 startade 
de Vänför-
reningen Ihushi 
i Torsåker, sam-
tidigt som Ihus-
hi Development 
Centre (IDC) 
bildades i Ihus-
hi. Sedan dess 
har de stegvis 
byggt upp ett 
lärocenter i 
byn.
IDC: Ett läro-
center med yr-
kesskola, semi-
narieverksam-
het, förskola, 
kvinnoutbild-
ning, mikrokre-
diter, hiv/aids-
program, sol-
energilösning-
ar, snickarverk-
stad och myck-
et annat.
Tanzania: Blev 
självständigt 
1961 och bil-
dade 1964 uni-
on med ögrup-
pen Zanzibar. 
Cirka 50 miljo-
ner invånare. 
Trots många 
olika etniska 
grupper (120 
stycken) har 
landet klarat 
sig undan inter-
na stridigheter 
som plågat 
många andra 
afrikanska län-
der. Sedan 
1992 en stabil 
flerpartidemo-
krati.
Läs mer på 
hemsidan: 
http://www.
ihushi.org
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