
HABARI
INFORMATION OM TANZANIA 45 årg

Nr 4/2013

Ur innehållet: Tanzaniadag, Energi, Skolfilm, Nytt stift, Utbildning, Svetans lokalombud

Tema: Swahili



sid 16—Habari 4/2013

Det här är ett viktigt ställningstagande 
som kan få stor betydelse för samhällsut-
vecklingen i Tanzania. Yrkesutbildningen 
i Tanzania har länge varit eftersatt. Under 
många år har varken tanzaniska reger-
ingen eller någon givare uppmärksam-
mat frågan som nu har blivit alltmer akut: 
Varje år är det mer än en miljon ungdo-
mar som försöker ta steget in i vuxenli-
vet med enbart en bristfällig primärskola 
som grund! Totalt har Tanzania idag inte 
mer än ungefär 155.000 yrkesutbild-
ningsplatser och kvalitén på undervis-
ningen har ofta brister. Tanzanias utbild-
ningsministerium har markerat att det är 
nödvändigt med krafttag för förbättringar 
och det är positivt att svenska regeringen 
nu utlovar samarbete för detta.

Bilden är inte heller helt och hållet 
mörk. Det finns positiva erfarenheter att 
lära av, när nya biståndsinsatser ska pla-
neras. Ett sådant framgångsrikt exem-
pel är yrkesutbildningen i Ihushi utanför 
Mwanza.

Nödvändigt med en länk mellan 
primärskola och arbetsliv
Byn Ihushi ligger i Magu District vid 
Victoriasjön, ett fattigt område där by-
borna är jordbrukare, men där förut sätt-
ningarna i jordbruket försämras kontinu-
erligt p.g.a. befolkningsökning, utarma-
de jordar, ökat betestryck, avskogning, 
m.m. Som en konsekvens blir hushållen 
alltmer beroende av inkomster från an-
nat än jordbruk. Hushållen består ofta av 
fler personer än kärnfamiljen och de olika 
medlemmarna bidrar på olika sätt: Någon 
arbetar kanske med vägreparationer ef-
ter regnen, någon annan syr kanske klä-
der eller lagar cyklar, andra hjälper till att 
bygga latriner eller hålla café.

Under 1990-talet var Emmanuel 
Buguba byordförande och byns repre-
sentant i Magu District Council. Han 
försökte påverka beslutsfattarna i distrik-
tet att skapa ett yrkesutbildningscenter, 
eftersom han insåg att det saknades en 
länk mellan primärskola och arbetsliv. 
Han gjorde samma analys som nu lyfts 
fram i den nya svenska resultatstrategin: 
Byns ungdomar behöver få stöd att till-
ägna sig yrkesfärdigheter för att kunna ta 
del av nya arbetstillfällen och starta före-
tag. Buguba menade att, om ungdomarna 
får det stödet skulle det betyda mycket 
– både för hushållens inkomster och för 
byns utveckling i stort. 

Buguba fick inget gensvar av besluts-
fattarna i Magu District. Men han hade 
lärt känna oss Inger Wibergh och Lage 
Bergström, i samband med att vi besökt 
Ihushi vid ett Sida-uppdrag. Vi lyssnade 
på hans idéer, lovade vårt stöd och star-
tade Vänföreningen Ihushi i vår svenska 
hemmamiljö, Torsåker i Gästrikland. 
Med det stödet i ryggen vågade Buguba 
ta initiativ för att skapa en egen yrkes-
skola. År 2000 samlade han 20 ungdomar 
i sitt hem för att starta en utbildning som 
svarade mot byns akuta behov av lokala 
hantverkare, snickare, skräddare och mu-
rare. Ett litet sädesmagasin blev skolsal 
och som lärare engagerades några av de 
hantverkare som var verksamma i byn.

Idag, tretton år senare, har det här ini-
tiativet utvecklats till en yrkesskola som 
varje år tar in 20–25 ungdomar till en 
tvåårig yrkesutbildning. Hittills har om-
kring 200 elever lämnat yrkesskolan och 
mer än 90 % försörjer sig med det kun-
nande som skolan har gett dem. Det är 
imponerande resultat, skolan har utveck-
lat ett välfungerande sätt att ge det stöd 

som krävs för att eleverna framgångsrikt 
ska kunna ta steget in i arbetslivet.

Yrkesskolan ingår nu i ett lärocenter, 
Ihushi Development Centre (IDC), som 
tagit sig an också flera andra utbildnings-
frågor av betydelse för byborna. Se fakta-
ruta.

IDC:s yrkesskola integrerad i 
lokalsamhället
De elever som examineras från IDC:s yr-
kesskola har små möjligheter att bli an-
ställda i något företag, eftersom det finns 
väldigt få företag av den typen utanför 
storstäderna. Vad de kan göra är i stäl-
let att etablera sig som självverksamma 
hantverkare i byn eller i närbelägna tät-
orter. För att lyckas med det, måste de 
ha verktyg för sitt yrke: till skräddaren 
en symaskin och till snickaren hamma-
re, såg, hyvel, m.m. Dessutom måste de 
skaffa sig praktisk erfarenhet samtidigt 
som de marknadsför sig själva, så att de 
kan bygga upp en kundkrets. 

IDC:s yrkesskola arbetar medvetet med 
de här frågorna och man gör det i nära 
samarbete med föräldrarna. Ambitionen 
är att föräldrarna sparar pengar under 
elevens två år på skolan, så att man inför 
examen kan köpa de verktyg som krävs. 
Det här var ett stort problem under IDC:s 
första år, men fungerar nu på ett bra sätt – 
alla elever har åtminstone det minimum 
av verktyg som de behöver när de slutar 
skolan.

Att börja arbeta i sina yrken efter ex-
amen är inte så lätt för ungdomarna. 
Yrkesskolan stöttar med handledning för 
att hjälpa varje enskild elev att hitta sitt 
sätt att komma igång. Formerna varierar 
– små sykooperativ, samarbete två snick-
are emellan för att kunna dela på verktyg, 

I regeringens nya ”resultatstrategi” för samarbetet med Tanzania för åren 
2013–2019 anges förväntade resultat i åtta punkter. Två av de här punk-
terna handlar om yrkesutbildning och företagande:
• Ökat antal unga som genomgår yrkesutbildning, bl.a. med ambitionen att 
minst 10.000 personer får arbete.
 • Ökade möjligheter för kvinnor och unga att starta och driva produktiva 
företag.

Yrkesutbildning i Ihushi  
– exempel att lära av
Satsning på yrkesutbildning i ny svensk resultatstrategi
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praktik hos släkting som murarhantlang-
are, osv. 

Praktiska övningar på skolan är nöd-
vändiga men inte tillräckliga. Eleverna 
behöver också praktik i ”riktiga jobb”. 
Därför tar IDC sig an olika uppdrag,  
t.ex. att bygga hus eller tillverka skolbän-
kar eller sy upp skoluniformer för för-
säljning. Då får eleverna delta i arbetslag 
som gör jobb för kunders räkning. Till 
de här arbetslagen knyter man också f.d. 
elever som därmed får chansen att kom-
plettera sin yrkespraktik och utöka sina 
kundkontakter.

IDC håller kontakt med sina f.d. elev-
er både för att ge fortsatt stöd och för att 
utveckla olika slags samarbeten. T.ex. är 
det flera f.d. elever som har byggt upp 
en stor kundkrets och idag driver fram-
gångsrika företag med inriktning på t.ex. u
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Flickorna är i majoritet på skolan, nästan alla utbildar sig till sömmerskor.

IDC har en snickarverkstad med elektriska maskiner. Malendeja Emmanuel (t.h.) är 
snickarlärare och ansvarig för verkstaden.
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u ric skills”, ”key skills”, ”soft skills” på 
engelska) betonas idag alltmer i västvärl-
den mot bakgrund av den höga föränd-
ringstakten i samhället. Det ställs krav på 
dagens unga att vara flexibla och själva 
vara del av pågående förändringar.

På IDC:s yrkesskola har det inte förts 
någon diskussion om ”generiska förmå-
gor”, men i praktiken har man lagt stor 
vikt vid samarbetsförmåga, entreprenör-
skap och ansvarstagande. Ungdomarna 
har från starten varit med och påverkat 
innehåll och arbetssätt på skolan. Vi tror 
att det är en viktig del av skolans fram-
gång!

Könsroller och ömsesidig respekt mel-
lan pojkar och flickor är viktiga frågor 
för ungdomar på väg in i vuxenvärlden. 
Särskilt viktiga är de i ett samhälle som 
Ihushi där hiv/aids är ett stort problem. 
På yrkesskolan har man återkommande 
samtal kring det här och vi uppfattar att 
flickorna blivit mer trygga och självstän-
diga i sina roller, både på skolan och i re-
lation till sina familjer. De första åren var 
det inte så, tvärtom förekom det att några 
av flickorna tvingades sluta därför att de-
ras pappor gift bort dem. Men efter att 
IDC startat en diskussion om flickornas 
rätt till utbildning, både på centret och 
ute i samhället, har attityderna förändrats. 
Idag är flickorna i majoritet på skolan.

Pascal Kashonele tog examen som murare 2004. Nu är han etablerad byggmästare i trak-
ten och har börjat använda dator för att göra ritningar till de hus hans företag bygger.

takläggning, husbyggen, möbelsnickeri, 
skrädderi. Flera av de här företagen er-
bjuder lärlingsplatser som yrkespraktik 
till IDC:s andraårselever. När vi frågar 
varför, säger de samstämt att stödet från 
IDC har varit så viktigt för dem att de 
gärna vill ge något tillbaka.

Det räcker inte med rena 
yrkesfärdigheter
En annan erfarenhet från IDC är att yr-
kesutbildningen inte enbart kan fokusera 
på rena yrkesfärdigheter – eleverna be-
höver också förbereda sig för andra krav 
i rollen som hantverkare och företagare. 
Möbelsnickaren behöver kunna göra 
kostnadsberäkningar för att kunna disku-
tera priser med sina kunder. Skräddaren 
behöver öva sig på marknadsföring för 
sin kundkrets. Muraren behöver kunna 
diskutera vad slags tegel som bäst passar 
för ett husbygge eller för en latrin. Alla 
behöver kunskaper om enkel bokföring 
för sin verksamhet. 

Dessutom behöver ungdomarna ut-
veckla sina ”generiska förmågor”, alltså 
förmågor som har ett vidare använd-
ningsområde är i ett specifikt yrkessam-
manhang, t.ex. att kunna samarbeta med 
andra, att kunna prioritera och planera sin 
tid, osv. De här generiska, överförbara 
förmågorna (”transferable skills”, ”gene-

Slutsatser
Exemplet IDC visar hur viktigt det är att 
utgå från de lokala förutsättningarna och 
att samarbeta med det lokala arbetslivet. 
Det är nödvändigt både för att ge utbild-
ningen rätt innehåll och för att skapa for-
mer för den yrkespraktik som krävs. Det 
innebär samtidigt att det krävs en mång-
fald lokala lösningar för att möta beho-
ven hos den mängd tanzaniska ungdomar 
som idag söker sig ut i arbetslivet. Det är 
en stor utmaning och därför behöver ti-
digare erfarenheter tas tillvara samtidigt 
som det behövs nytänkande och öppenhet 
för nya idéer. Att bidra med stöd för detta 
borde vara en angelägen uppgift för det 
svenska biståndet.

Text och foto: Lage Bergström  
och Inger Wibergh

Ihushi Development Centre (IDC)
Idag, tretton år efter starten, har 
Emmanuel Bugubas initiativ utvecklats 
till ett lärocenter där yrkesskolan fortfa-
rande utgör kärnan, men där man också 
har flera andra verksamhetsområden. På 
centret finns nu förutom själva yrkessko-
lan också förskola, seminarieverksamhet, 
mikrokreditverksamhet, vuxenutbildning 
till kvinnogrupper, ett hiv/aids-program, 
m.m. Det finns samlingslokal, datorsal 
för datautbildning, snickarverkstad, gäst-
hus och skolkök samt butik och café som 
mötesplats för byborna. Allt har byggts 
upp och tillverkats av ungdomarna på 
yrkesskolan som ett led i deras yrkesträ-
ning – byggnader, skolbänkar, kontors-
möbler.

Centret är elektrifierat med solpaneler 
och generatorer, det finns regnvattentan-
kar, skolträdgård och grävda dammar 
för fiskodling och konstbevattning. Idag 
beskriver IDC sig själva som ett ”resurs-
centrum för hållbar utveckling” och man 
försöker anlägga ett miljöperspektiv på 
all verksamhet.

Vänföreningen Ihushi har samarbetat 
med IDC från starten. Vi fungerar som 
dialogpartner med grundprincipen att det 
är IDC som sätter målen och beslutar vad 
man vill åstadkomma inom en överens-
kommen budget. Vänföreningen bidrar 
både med råd för att det ska bli möjligt 
och med ekonomiskt stöd. Alla inves-
teringar på centret har finansierats av 
Vänföreningen Ihushi, framför allt med 
hjälp av Sida-bidrag (genom Forum Syd 
och Victoriasjöinitiativet).

Mer information på <www.ihushi.org>.


