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Victoriasjön – Tanzania

Sveriges samarbete med Tanzania går tillbaka till tiden för landets självständighet. Idag genom-

går Tanzania en mycket snabb utveckling. Den statliga styrningen minskar, många nya privata

företag startar, teknik och kommunikationer förbättras. Tanzania är det land som har den längs-

ta kuststräckan av de tre länder som ligger vid Victoriasjön. Området kring Victoriasjön ligger

dock långt från huvudstaden och har länge varit eftersatt ur utvecklingsperspektiv, trots att

Mwanza är landets näst största stad.

Sverige har beslutat att prioritera utvecklingssamarbetet i denna region. Genom Victo-
riasjö-arbetet förstärks det regionala samarbetet där erfarenheter kan tas tillvara mellan
länderna Kenya, Tanzania och Uganda.

Insatser med stöd av Sida:

Uppbyggnad av handelskammare. Som ett led i ett större projekt som syftar till att bygga upp
landets handelskammare stöds uppbyggnaden av tre regionala och fyra distriktskontor i
Victoriasjö-området. Syftet är att kontoren ska fungera som lokala motorer för närings-
livsutvecklingen på sina orter.

Hälsa, vatten och sanitet. Sida har sedan mitten av 80-talet arbetat med det integrerade häl-
sa, sanitet och vattenprojektet HESAWA på landsbygden i Tanzania. Under perioden
har närmare 1,5 miljoner människor nåtts av programmet. Stor kraft har lagts på kapaci-
tetsutveckling på det lokala planet, bl.a. i de många vattenkommittéer som bildats. Dessa
människor utgör nu en viktig resurs när HESAWA-programmet avslutas för att istället
bli en del av det bredare landsbygdsutvecklingsprogrammet District Development Pro-
gramme.

District Development Programme (DDP). Jämfört med HESAWA har DDP en bredare inrikt-
ning. Projektet bygger på den decentraliseringsprocess som pågår i Tanzania. Syftet är
att stärka den lokala demokratin och hjälpa kommunerna att bättre planera sin verksam-
het. Därmed kan kommunerna bl.a. öka sina skatteinkomster och ge en bättre service till
medborgarna. I utvecklingsprogrammet ingår även andra områden som stöd till infor-
mation och kunskap om hiv/aids, renovering av skolor och hjälp till att utveckla demo-
kratiska skolkommittéer. Insatser sker i Bunda, Serengeti och Ukerewe, men kommer
inom en snar framtid att omfatta ytterligare tre-fyra distrikt.

Mara River Catchment Project. Världsnaturfonden WWF har lång erfarenhet från arbete
med miljöfrågor i Östersjö-regionen. Nu inleder WWF ett arbete som syftar till att åstad-
komma en ekologisk förvaltning av naturresurserna i Maraflodens avrinningsområden.
Projektet är baserat på ett omfattande folkligt deltagande. WWF är även engagerat i det
regionala programmet VictoriaWatch.

Elektrifiering av Serengeti. Många människor lever i det väldiga Serengeti-distriktet som till
två tredjedelar är nationalpark. Hittills har försörjningen av elektricitet skett med hjälp
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av dieselgeneratorer, även i den största staden Mugumu. Projektet syftar till att på ett
kostnadseffektivt sätt få fram el till ca 140 000 människor (hälften av Serengetis befolk-
ning).

Urban utveckling i Mugumu. Med lite över 10 000 invånare är Mugumu den största staden i
Serengeti-distriktet. I Mugumu finns en aktiv kommunledning som är pådrivande när
det gäller lokala förbättringar, inte minst när det gäller hälsa och urban miljö. Sidas stöd
syftar till att stärka denna process. Till konkreta områden för insatser hör bl.a. regnvat-
tensavrinning och bättre sanitära förhållanden på marknaden.

Victoriasjön är världens till ytan näst största sötvattenssjö. I avrinningsområdet runt
Victoriasjön bor närmare 30 miljoner människor. Under lång tid har livsvillkoren kring
sjön försämrats: orenat avlopp, jorderosion och en ökad fattigdom gör att situationen blir
allt svårare för det stora flertalet. Den snabba spridningen av hiv/aids utgör ytterligare
ett hot mot människor i regionen.

Hösten 2001 startas ett speciellt Victoriasjö-direktorat inom Sida. Tillsammans med sina
lokala partner kommer svenska frivilligorganisationer, företag, universitet och andra att
medverka i en samlad satsning för att utveckla Victoriasjö-regionen, innefattande allt
från näringslivsutveckling till ökad jämlikhet.

För mer information:
Market Place Sweden-Tanzania: www.cci.se/marketplacesweden-tanzania/
Svenska ambassaden i Tanzania: www.swedemb-dar.com

Adress:
Embassy of Sweden
Mirambo Street/Garden Avenue
P.O. Box 9274
Dar es Salaam
Tanzania
Tel: +255-22-2111 235
Fax: +255-22-2113 420


