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Sammendrag 
Jeg har gjort feltarbeid i den Tanzanianske kommunen Mot wa Mbu som består av tre 

landsbyer. Jeg ønsker å svare på hva som er forutsettingene for demokratisering i de 

tre landsbyene, og sier meg enig med Robert Hefner som skriver at demokratisering 

er en prosess som ikke bare er en måte å styre på, men som bringer med seg visse 

abstrakte normative idealer som ofte får direkte praktisk appell på tvers av kulturelle 

og etniske skillelinjer. Hvilke implikasjonene har dette for borgere og politiske ledere 

i kommunen Mto wa Mbu? Har nye politiske kanaler åpnet seg, og blir disse brukt?  

Disse spørsmålene har ledet meg til å analysere det politiske systemet i dagens Mto 

wa Mbu, og å se det i lys av lokal og kontinental historie. Det sosiopolitiske 

komplekset som utgjør hva jeg kaller politisk system av mange ulike mønstre, fra 

kolonitiden så vell som fra 90-tallets demokratisering. Ser vi på Tanzanias historie fra 

kolonialismen til frigjøring, ujamaa  og nå nylig innføringen av flerpartidemokrati er 

det klart at disse historiske hendelsene har vært viktige skillelinjer i nasjonens 

utvikling. Ser vi nærmere på et lokalsamfunn som jeg har gjort i denne oppgaven kan 

vi se et litt annerledes bilde av hvordan disse hendelsene har blitt lokalt fortolket og 

tatt i bruk på pragmatisk vis for at opp mot hundre etniske grupper skal kunne 

samarbeide i en lokal setting.  

Mitt hovedargument er at det kanskje aller viktigste er å ikke analysere 

demokratisering som en prosess som nødvendigvis skal lede mot et sett vestlige 

demokratiske regler og verdier, men heller å se hvordan demokrati (og demokratiske 

idealer) som begrep blir forstått, brukt og eventuelt absorbert av allerede eksisterende 

politiske system, og hvordan disse idealene påvirker det aggregerte systemet de 

brukes i.  
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Denne oppgaven kunne ikke vært skrevet hvis jeg ikke hadde fått hjelp og støtte fra 

mange mennesker. Først og fremst er jeg alle mine informanter en stor takk skyldig. 

Spesielt må jeg nevne familien jeg bodde hos under mitt opphold i Tanzania, alle 

turistguidene i Tanzania Cultural Tourism Program- Mto wa Mbu, lokale ledere i 

kommunen og alle som har hjulpet meg til å tilpasse meg og sanke data i en kulturell 

setting som for meg var veldig fremmed. Min veileder Anne Waldrop har vært til stor 

hjelp igjennom den turbulente skriveprosessen og gitt meg helt nødvendig og 

etterlengtet veiledning. Jeg vil også gjerne takke mine foreldre som alltid har vært der 

for meg, som forbilder og inspirasjon uansett hvor i verden jeg har befunnet meg. Til 

slutt vil jeg takke medstudentene ved sosialantropologisk institutt hvis selskap og 

støtte har kommet godt med på tidlige morgener og sene kvelder.  
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Del en: To politisk-økonomiske prosjekter 

Tanganyikas frigjøring fra Storbritannia i 1961 fant sted i en periode med stor 

optimisme i det internasjonale samfunn. Optimismen var knyttet til de nye afrikanske 

statene som oppsto som resultat av avkolonialiseringen. Siden det har nasjonalstaten 

Tanzania1 initiert to store politisk-økonomiske prosjekter med vidstrakte strukturelle 

endringer, for å utvikle og gjøre landet moderne. Det første prosjektet var Tanzanias 

første president, Nyerere sitt ”sosialisme innenfor egne grenser” eller ujamaa2 

manifestert i Arushaerklæringen fra 1967. Det sto dårlig til med nasjonaløkonomien 

etter ujamaa. Verdensbanken sammen med flere bistandsdonorer la press på Tanzania 

og andre mottagerland om å innføre demokratiske reformer. Det var antatt at 

økonomiske og politiske reformer vil gi økonomisk gevinst. Dessuten var det et sterkt 

internt press i Tanzania som følger av en sosialistisk lovgivning som la press på 

befolkningen (Tripp 1997:3). Det andre prosjektet pågår nå. Det er en liberalisering 

av markedsøkonomien3 og innføring av flerpartidemokrati i 1993, med første frie 

valg i 1995. I denne sammenhengen er det interessant å se hvordan 

demokratiseringsprosesser spiller seg ut lokalt i Tanzania i dag.  

Begge de to politisk-økonomiske prosjektene karakteriseres av enorme strukturelle 

endringer på nasjonalt nivå med sikte på å endre landets forhold til internasjonale 

samarbeidspartnere, i tillegg til  borgernes politiske og økonomiske vaner. Staten 

Tanzania har også siden frigjøringen søkt å bygge en nasjon av over hundre etniske 

grupper, en formidabel oppgave. Så langt har Tanzania vært et relativt fredelig land 

uten etniske konflikter av samme type som har plaget dets naboer. Det er noe Julius 

Nyerere eller  Baba wa Taifa (nasjonens far, som han kalles av befolkningen) kunnet 

være stolt over. Hans styre som president fra frigjøringen og frem til 1980, og senere 

 

1 I 1964 gikk  fastlandet Tanganykia inn i union med øygruppen Zanzibar dannet Den Forente Republikken Tanzania. 

2 Ujamaa er et Kiswahili-ord som spiller på felleskap og enhet. 

3 Manifestert i Zanzibar-erklæringen fra 1991, som staten for øyeblikket ønsker at befolkningen skal samle seg rundt på 
samme måte som den foregående. 
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som partiformann for det regjerende partiet (CCM) frem til 1990 har satt sitt avtrykk 

på nasjonen.  

Problemstilling 

Jeg har gjort feltarbeid i den Tanzanianske kommunen Mot wa Mbu som består av tre 

landsbyer. På bakgrunn av den pågående demokratiseringsprosessen ønsker jeg å se 

på forutsettingene for demokratisering i de tre landsbyene, og sier meg enig med 

Robert Hefner som skriver at demokratisering er en prosess som ikke bare er en måte 

å styre på, men som bringer med seg visse abstrakte normative idealer som ofte får 

direkte praktisk appell på tvers av kulturelle og etniske skillelinjer (Hefner 2004).  

Hvilke implikasjonene har dette for borgere og politiske ledere i kommunen Mto wa 

Mbu? Har nye politiske kanaler åpnet seg, og blir disse brukt? Har innføring av 

flerparti i Tanzania har gitt store utslag i lokalpolitikken, eller er det andre prosesser 

som leder til sosial endring? Disse spørsmålene har ledet meg til å analysere det 

politiske systemet i dagens Mto wa Mbu i lys av lokal og kontinental historie, med 

Kopytoffs teori om et ”afrikansk nybrottsland”(Kopytoff 1988) og et aktørorientert 

perspektiv som den teoretiske kjernen i oppgaven. Hvis vi samtidig forsøker å tenke 

oss kultur som en vev der mønstre forsetter selv om fargene endrer seg, og tema som 

har blitt borte kan gjenoppstå senere i nye skikkelser, er vi også et godt skritt på vei 

til å forstå de sosiale endringene som pågår i Mto wa Mbu (Allen 1993: 251). 

William Arens   

Mens det første politisk-økonomiske prosjektet var godt i gang og ennå ikke funnet 

feilslått, gjorde antropologen William Arens feltarbeid i Mto wa Mbu som ligger i 

Arusharegionen, i Nord Tanzania. I starten av juni 2006 hadde jeg anledning til å 

snakke med William Arens i Mto wa Mbu fordi han var på gjennomreise med en 

gruppe studenter fra Stoney Brooks University. Av han fikk jeg vite at 

Arusharegionen på 60- og 70-tallet var et yndet sted for antropologisk forskning, og 
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at Mto wa Mbu var frekventert av flere antropologer på den tiden. Det hadde seg slik 

fordi landsbyen ligger mellom områdene til to store etniske grupper.4 Dessuten ligger 

Mto wa Mbu langs veien som forbinder byene Karatu og  Arusha, og var derfor et 

vanlig stoppested der antropologer møttes for å utveksle informasjon og ta en 

pustepause fra sine respektive feltarbeid.  

Boken On the Frontier of Change (Arens 1979) basert på Arens feltarbeid fra 1968 til 

1969 har vært min inngangsport til Mto wa Mbu nå over 35 år senere. Arens 

monografi sett i sammenheng med de store strukturelle endringene i Tanzania siden 

60-tallet gjør Mto wa Mbu et spesielt godt egnet felt for å studere demokratisering og 

sosial endring. Selv om Arens også var opptatt av endring er det viktig å presisere at 

denne oppgaven på ingen måte er et oppgjør med Arens monografi, som har blitt 

stående først og fremst som en historisk referanse. 

Da Arens gjorde feltarbeid i forbindelse med sin doktorgradsavhandling var det ikke 

mange mennesker som bodde i landsbyene.5 Arens bemerket at Mto wa Mbu var en 

relativt ny type rural beboelse som var antropologisk interessant fordi den skilte seg 

fra andre unge småsamfunn på grunn av dens polyetnisitet, religiøse sammensetning, 

relative tetthet i befolkningen og avhengighet av jordbruk snarere enn lønnsøkonomi. 

Studier av denne typen bosetting var underrepresentert i faget på 60- og 70-tallet. 

Fokus i faget var på oppblomstringen av urbane sentre der mange beboere som 

livnærte seg på lønnsarbeid (Arens 1979:8). Mto wa Mbu derimot eksemplifiserte at 

ikke alle som relokaliserer seg for å oppnå fortjeneste drar til urbane sentre. Arens 

ønsket å se hvordan disse forholdene påvirker sosiale relasjoner og prosesser som kan 

være av en annen karakter enn i de urbane områdene.  

Antropologen Southhall klassifiserte to ulike typer urbane samfunn i sentral Afrika. 

A) Gamle etablerte og stadig voksende byer. B) Nye byer som vokser raskt. Byer av 

 

4 Iraqw i vest og Masai i øst og nord. Mot sør ligger Lake Manyara nasjonalpark og områdene til Wambugwe.  

5 Under hans feltarbeid var i underkant av 3500 personer bofaste (Arens 1979:3). 
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type A) er av innfødt opprinnelse eller er såpass integrert i den tradisjonelle kulturen 

at det er stor kontinuitet mellom kulturen i byen og landet rundt. Byer av type B) 

oppsto i sør og sentral Afrika. De var knyttet til europeisk makt og ofte gruvedrift. De 

kjennes igjen på de store ulikhetene mellom byen og det omliggende afrikanske 

samfunnet. Innbyggerne i disse urbane samfunnene representerte ofte mange ulike 

etniske grupper flere som hadde sine rurale sentre langt borte (Southall 

1961:69/Hannerz 1980:125). Mye forskning ble viet den etniske blandingen i byer av 

type B.  

Det er flere faktorer som skiller de tre landsbyene som utgjør kommunen Mto wa 

Mbu fra byene av type B). Landsbyene i Mto wa Mbu er ikke resultater av direkte 

ekstern innflytelse.6 I stedet er de produktet av ulike endringer som fant sted i 

befolkningsmønsteret i Øst Afrika under den koloniale administrasjonens første år. 

For Mto wa Mbu betydde det at landsbyen ble i liten grad  administrert  av 

kolonimakten, men overlatt til seg selv.  

Dette er interessant i forbindelse med villagenization-programmet, en av 

hovedbestanddelene i ujamaa. Dette programmet var en av mange statlige tiltak etter 

frigjøringen. Programmets mål var å flytte store deler av den rurale befolkningen inn i 

kompakte tettsteder slik at de lettere kunne tilbys statlige goder som helsetjenester og 

skole. Fordi dette programmet var en del av en ny stat er det klart at det også hadde 

sosiale og kulturelle mål. I tillegg til en følelse av felleskap var det et åpenbart mål at 

befolkningen skulle kunne identifisere seg med staten, og bli borgere i stedet for 

stammefolk.7 I Afrika har frykten for tribalisering av samfunnet og konflikt mellom 

ulike folkegrupper preget mye statlig politikk. Hver gang jeg tok opp dette tema i 

løpet av mitt feltarbeid ble jeg møtt med sitater av tanzanias første president om 

hvordan Tanzania: verken har stammer eller religioner, og at man må vokte seg for 

 

6 For eksempel: etableringen av en Europeisk administrasjonspost eller en arabisk handelsstasjon.  

7 Jeg har valgt for orden skyld å ikke bruke hermetegn ved ordene stamme og tradisjon. Jeg redegjør tilstrekkelig i teksten 
for hvorfor disse begrepene er problematiske ved deres tilknytting til hverandre igjennom det indirekte styret til 
kolonimakten. 
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tribaliseringen slik at landet ikke ender opp som sine krigerske naboer Burundi og 

Uganda.  

Mto wa Mbu 

Arens lokalhistoriske forskning i Mto wa Mbu viser til en opprinnelse av et lite 

jordbruksamfunn i området på 1920-tallet (Arens 1980:170). Mto wa Mbu oppsto 

uten statlig intervensjon, besto av grupper og enkeltpersoner fra hele landet som så på 

seg selv som borgere (wananchi) og ikke stammefolk (watu wa kabila) allerede før 

staten satte i gang sitt storslåtte ujamaa-prosjekt. Nesten 1000 familier8 klarte 

sammen å heve sin levestandard uten statlig intervensjon ved å dyrke de fruktbare 

områdene og utarbeide et system med felles irrigasjon av åkrene. Med andre ord var 

Mto wa Mbu nettopp den typen statslojalt småskalasamfunn som staten med sitt 

ujamaa- prosjekt siktet på å dyrke frem.  

Mitt feltarbeid fant sted i Mto wa Mbu det første halvåret i 2006, og over 35 år etter 

Arens opphold er Mto wa Mbu et endret område. På 70-tallet ble kommunen utvidet 

slik at navnet Mto wa Mbu i dag refererer til et mye større område enn bare til den 

opprinnelige landsbyen. Dagens befolkningstall er nærmere 16000.9 De aller fleste 

dyrker fortsatt jorden, men i hver av de tre landsbyene er det flust av butikker med 

dagligvarer, restauranter (hoteli), åpne boder med suvenirer, flere gjestehus og dyre 

campsites for turister. Et kinesisk bistandsprosjekt har satt opp to femten meter høye 

vanntårn, som skal sikre at vannforsyningene fra Mto wa Mbus elver når ut  til 

områder som ligger utenfor kommunen. Disse elvene har også gjort et sumpområde 

øst for landsbysenteret velegnet til å dyrke ris. Risåkrene har senere gjort noen av 

landsbyboerne rike på handel og utleie av elektriske møller. For fire år siden ble den 

støvete og dårlig vedlikeholdte hovedveien gjort til en helt ny tofeltsmotorvei. Det ble 

 

8 i 1978  

9 2002 Population and Housing Sensus, General Report 
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også ført elektrisitet til en av landsbyene, som har drastisk endret det lokale utelivet 

der med musikk, avkjølt drikke og belysning til klokken fire om natten. Disse 

teknologiske og økonomiske endringer har kommet etter store strukturelle endringer 

på nasjonalt plan. Et nytt politisk prosjekt er for lengst igangsatt, og dette prosjektet 

har også som det tidligere ujamaa som mål å bringe utvikling og modernitet til 

nasjonen. Statens nye prosjekt legger vekt på økonomiske liberalisme og 

flerpartidemokrati for å sikre utvikling (maendeleo), men også for å tilfredstille 

internt og eksternt press om politisk og økonomisk reform.  

Jeg har valgt å fokusere på den politiske delen av det nyeste prosjektet for å se 

hvordan ”modellandsbyen” Mto wa Mbu, som av Arens beskrives om et dynamisk og 

tilpasningsdyktig samfunn har klart seg under de politiske reformene de siste to tiår 

har kommet med. Tanzania har blitt et flerparti- demokrati, men hvilken plass har 

demokrati som nasjonalt og lokalt styresett på den tanzanianske landsbygda? Er Mto 

wa Mbu fortsatt en suksess i statens øyne?  

Teoribruk i oppgaven  

Antropologiens utvikling som fag er utenkelig uten koloniseringen av Afrika. Av 

mange regnes African Political Systems av Evans- Pritchard og Fortes (1940) som 

startskuddet for subbdisiplinen politisk antropologi. Det var også i Afrika at de første 

stor urbane studieprosjektene ble iverksatt (Hannerz 1980:119). I ly av 

kolonadministrasjonen arbeidet antropologer i den afrikanske felten for å kartlegge 

etniske grupper, ofte med tanke på å gjøre administrasjonen lettere for 

kolonimaktene. Det engelske styresettet i Afrika også kalt indirekte styre, innebar å 

beholde lokale politiske institusjoner, og å innsette noen som var disponert til å følge 

kolonimaktens ordre (Spear 2005:71). Antropologiske studier av lokale politiske 

institusjoner i Afrika var derfor vanlig. For eksempel var E. Evans Pritchards 

klassiske monografi bok om den segmentære politiske strukturen til Nuerne i Sudan 

et bestillingsverk fra kolonistaten som ønsket å vite mer om en folkegruppe som så 

langt hadde unngått kolonistatens administrasjon (Evans. Pritchard 1940:7)  
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I dag er det forsatt stor interesse for afrikansk politikk i sosialantropologien. Det kan 

skyldes at det blir lagt press på de afrikanske statene om å gjennomføre strukturelle 

endringer, som for eksempel innføringen av flerpartidemokrati, eller reformer som er 

ment styrke ”det sivile samfunn”. En annen forklaring kan være at antropologer nå 

har muligheten til å  gjøre komparative studier ved å se tilbake i den omfattende 

etnografien som andre har produsert på bakgrunn av feltarbeid i Afrika.  

Som en del av lavere grads studier tok jeg flere emner i statsvitenskap, først fordi jeg 

var frustrert over antropologers tilsynelatende avversjon mot å lage gode 

generaliserbare modeller. Senere oppdaget jeg at antropologiske analyser kan gripe  

fenomener som gjerne blir utelatt i statsvitenskapen til fordel for modellenes 

generaliserbarhet: ”Statsvitere legger heller vekt på den største sosiale enheten og 

dens fordeler for det totale samfunnet. De har et bias for å overse lojaliteter på  

grunnleggende nivå og i stedet legge vekt på et større sosiale rammeverk” (McGlynn 

& Tuden 1991:18).10 I en diskusjon med en kollega om hva som er forskjellen 

mellom sosiologi og antropologi mente Sosiologen Sverre Lysgaard at det må være at 

antropologien har en ” respekt for det eksisterende”(Sørhaug 2004:19). Jeg mener at 

det samme godt kan bli sagt om forholdet mellom politisk antropologi og 

statsvitenskap.  

De neste subbkapitlene vil ta for seg det teoretiske perspektivet jeg bruker for å 

belyse demokratiseringsprosessen i Mto wa Mbu. Først skisserer jeg det 

aktørperspektivet som jeg har adoptert fra Hefner og Barth (Hefner 2004/Barth 

1981). Jeg bruker også plass til en redegjøring av mitt begrep om et politisk system. 

Til slutt går jeg grundigere til verks med andre aspekter ved 

demokratiseringsbegrepet.  

 

10 Min oversettelse 
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Aktører og makt i prosessanalyse 

Da jeg ankom Mto wa Mbu ønsket jeg i første rekke å dokumentere endring i det 

politiske systemet og beskrive hvordan en tenkt demokratiseringsprosess ville utfolde 

seg. I kontakt med folk i Mto wa Mbu adopterte jeg et mer aktørorientert perspektiv, 

først og fremst fordi det var informantenes handlinger som var øyeblikkelige 

observerbare. Individers handlinger i et prosessanalytisk perspektiv genererer et 

”aggregerte systemet av innbyrdes avhengigheter” (Barth 1981:4), som samtidig kan 

være forusettinger og resultat for pågående prosesser i samfunnet. Det var med andre 

ord ikke mulig å observere demokratisering i seg selv. Derimot var det mulig å se på 

politiske aktørers handlinger og utsagn i ulike situasjoner, og forsøke å se de videre 

konsekvensene av de samme handlingene. Jeg mener at det er i et prosessanalytisk 

perspektiv at Barths advarsel mot abstrakte strukturelle modeller blir tatt på alvor, og 

forsøker selv å unngå en handlingsfjern fremstilling av politiske prosesser i Mto wa 

Mbu.  

En  prosess er ikke bare en temporal sekvens, men består av en serie 

sammenhengende hendelser som gjentar seg, og hvis konsekvenser kan beskrives 

(Barth 1981:78). Beskrivelsene brukes til å konstruere modeller som til tross for sine 

begrensede premisser kan belyse og forklare empiriske prosesser i stedet for å 

konstruere tidløse fremstillinger. Jeg mener at dette er et dynamisk perspektiv fordi 

de handlinger som blir gjort av aktører er påvirket av et aggregat som igjen er et 

resultat av enkeltindividers handling i ulike opportunitetssituasjoner.  

Det overindividuelle nivået kan defineres som det: ”aggregerte systemet av innbyrdes 

avhengigheter”(Barth 1981:4). Jeg er enig i Barth som skriver at: ”(..) our 

representations of regularities should take the form of showing the relevant 

conditions, factors or mechanisms which affect the state of the world we 

observe”(Barth 1981:76). Det analytisk interessante er at det finnes en kløft mellom 

hva enkeltaktører (eller korporate grupper), intenderer med sine handlinger, og det 

aggregerte nivået av disse handlingene. Intensjon er med andre ord noe annet enn det 

aggregerte resultatet handlingers konsekvenser. Sosial struktur og individuell 
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subjektivitet befinner derfor seg i et langt mer uavsluttet og underdeterminert 

spenningsforhold i Barths prosessanalyse enn i de mer sømløst determinerende 

modellene til Lévi- Strauss, Bourdieu eller Fouchault (Hefner 2004:203) 

Jeg belyser det overindividuelle fenomenet demokratisering ved å fokusere på 

handlinger utført av aktører i kommunen. For å se implikasjoner og forutsetninger for 

demokratisering er det derfor viktig å ikke gå ut i fra at det kun er demokratiske 

idealer som frihet og brorskap som spiller inn i demokratiseringsprosesser, men at 

handlinger som er ment å fremme de samme verdien kan vise seg å ha negative 

(udemokratiske) konsekvenser på det overindividuelle eller aggregerte nivået. Jeg er 

nødt til å presisere at mitt aktørperspektiv ikke er sammenfallende med et ”economic 

man” eller streng nyttemaksimerende forståelse av aktører. Jeg mener ikke at 

individene jeg har studert kun handler ut av egen interesse, og heller ikke alltid ut i 

fra den største sosiale enheten de identifiserer seg med (McGlynn & Tuden:18). Ikke 

alle handlinger som en aktør gjør er ment å være nyttemaksimerende, men jeg mener 

det er klart at aktører bemerker seg om en handling eller strategi gir ønskede 

resultater eller ikke.  

For enkelthets skyld kan jeg si at jeg opererer med to nivåer av makt i denne 

oppgaven, den første er staten og partiets forsøk på sosial endring, mens den andre er 

knyttet til individer og aktører som bruker egne strategier i møte med andre for å øke 

egen makt og høste gevinst. Dette perspektivet ligger tett opp til de to motpolene i 

Max Webers begrep om ”herredømme” (Weber 1971:74). Jeg har valgt i denne 

oppgaven å ta avstand fra et abstrakt begrep om makt, som befinner seg utenfor den 

sosiale virkeligheten jeg selv har vært i stand til å observere i felten (jf Hefner 

2004:203/ Barth 1981:88).  

Politisk system  

Det er gjort flere antropologiske studier med vekt på politisk endring i Tanzania. 

Disse har et fokus på parallelle institusjoner eller parallelle politiske kulturer. Som 
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oftest settes tradisjonelle politiske institusjoner opp mot statsadministrasjonen og 

partiet CCM. I slike studier har definisjonen av en politiske arena ligget tett opp til 

denne :”two or more rival political cultures exist, but in which there is an absence on 

an agreed on set of rules between these structures” (Lewellen 1992:114-115 cf.Bailey 

1969). Denne definisjonen har flere fellestrekk med  det politiske systemet i Mto wa 

Mbu.  På den ene siden stikker partistrukturen til det gamle enstatspartiet CCM dypt i 

kommunen, og på den andre er det også en statsadministrasjonen med profesjonelle 

byråkrater som i løpet av det siste tiåret har tatt til seg flere av partiets oppgaver.  

Jeg mener likevel at det blir feil å si at de to institusjonene (Partiet/CCM og 

Statsadministrasjonen) representerer to ulike politiske kulturer. Definisjonen 

”rivaliserende politiske kulturer” er misvisende når knutepunktene mellom de to 

institusjonene er så mange. Det finnes ikke hva man gjerne tenker på som 

tradisjonelle politiske institusjoner i Mto wa Mbu. I stedet er det bedre å tenke at 

institusjonene til statsadministrasjonen og partiet utgjør hver sin politiske sfære i et 

enkelt politisk system med opphav i kolonialismen hvis institusjoner og felles 

politiske ideologi ble formalisert av Nyerere og TANU. Dette politiske systemet har 

gjennomgått flere reformer med overordnet mål om å skape maendeleo (utvikling) i 

Tanzania og bevare freden i landet. 

Bruken av begrepet politisk system betyr at jeg fjerner meg fra et aktørperspektiv der 

et ord som politisk arena ville vært mer passende (McGlynn & Tuden 1991: 26). Til 

tross for at min analyse av lokalpolitikk i Mto wa Mbu er prosessanalytisk i formen, 

har jeg valgt å holde på begrepet politisk system som påminnelse om at ingen 

individuelle politiske handlinger skjer i et kulturelt eller institusjonelt vakuum. 

Legger man kun vekt på individer i en spillteoretisk ramme der personlig gevinst og 

korrupsjon analyseres uten en plassering i en historisk ramme og kulturell kontekst, 

havner man mistenkelig nærme det abstrakte begrepet om makt som Barth 

argumenterer mot i essayet ”modeller av sosial organisasjon” (Barth 1996), og som 

jeg har utelatt.  
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Mot slutten av oppgaven introduserer jeg en teori om nybrottsland (Kopytoff 1987). 

Teorien plasserer kommunen Mto wa Mbu i en kontinental prosess som er ment å 

forklare reproduksjonen av tradisjonelle afrikanske samfunn og  etnisitetsopprinnelse. 

I denne oppgaven brukes teorien om nybrottsland for å forklare hvorfor det kan ha 

seg at demokratiske idealer i stor grad har blitt lokalt fortolket og absorbert inn i 

beboeres politiske  og ideologiske arsenal.  

Demokratisering  

Demokratisering har ikke vært et prioritert tema i antropologien, og fortsatt er 

antropologer som har gjort forskning i Tanzania mer opptatt av hvordan statens 

institusjoner ligger i konflikt med tradisjonelle institusjoner, enn hvordan 

demokratisering som prosess kan ha appell på tvers av institusjonelle grenser og 

politiske kulturer. Jeg forsøker å trekke demokratiseringsbegrepet ”ned til jorda” og 

forklare hvordan demokratisering kan foregå innen et politisk system:  

”Demokratisering er mindre et resultat av mektige diskursive hegemonier enn en 

handlingsbasert øvelse i problemløsning. Mer spesifikt består demokratisering av 

enkeltindividers og gruppers respons på muligheter og begrensninger når det gjelder 

offentlig deltakelse i den moderne verdens mobile og mangfoldige samværsformer. 

(ibid:204).”  

Jeg skiller mellom demokrati, (som statssystem), og demokratisering (som en 

pågående prosess i samfunnet). Det politiske systemet i Mto wa Mbu er arenaen for 

ulike aktørers handlinger, og hvor formaliserte regler for samhandling blir gjensidig 

påvirket av mer abstrakte og normative ideer om hva politikk burde være. 

Demokratiseringens dynamikk kommer med andre ord av dets prosessuelle aspekt: 

”Demokratisering er en fremvoksende virkning av mange slags impulser; de mest 

avgjørende er regionale eller ”lokale(..).”(Hefner 2004:206). Hefner skiller mellom to 

former for demokratisering. Den første er normativt orienterte praksiser, eller 

demokratiserende praksiser som: ”(...) utgjøres av handlinger aktørene intenderer som 
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å skulle utvide enkelte eller samtlige verdier knyttet til frihet, likhet i deltagelse og 

brorskap – i – forskjellighet ” (ibid:206). For å gripe disse tar jeg for meg spesifikke 

aktører som tilsynelatende går i bresjen for demokratiske idealer i ulike 

opportunitetsituasjoner.  

Et begrep som normative orienterte praksiser er ikke helt uproblematisk. Siden jeg 

har også har erklært at demokratisering bringer med seg luftige normative idealer, er 

det også viktig at jeg klarer å pakke ut verdiene som ligger til grunn for de samme 

idealene. Verdier her trenger ikke nødvendigvis å bety ideer om hvordan verden 

burde være, men referere til den enkelte aktørens vurdering av den personlige verdien 

i en gitt handling.  

Beboere i Mto wa Mbu adopterer demokratiske verdier selektivt, og bruker disse i det 

politiske systemet i henhold til sine egne erfaringer og strategier. Mine data fra 

politiske møter i Mto wa Mbu har ført til at jeg i likhet med Barth mener at a tale ikke 

kan skilles fra andre former for handling siden begge er øyeblikkelig instrumentelle 

og kommunikative, og at tale dermed ikke kan forklares med å analysere bare en av 

disse kontekstene (Barth 1981:81). Jeg har derfor adoptert et begrep om politiske 

idiomer fra statsviteren og lingvisten Martin, og illustrerer hvordan demokrati er 

verdifullt som et oratorisk verktøy. Politiske idiomer tillater både ledere og borgere å 

formulere motstående strategier på same språk, og å implementere disse strategiene 

uten å åpenlyst erklære deres inkompatibilitet, og dermed uten å skape en politisk 

krise (Martin 1988:18). Jeg gir en mer inngående redegjørelsen av begrepet politiske 

idiomer mot slutten av oppgaven og setter demokratisering i en analytisk kobling 

med de politiske idiomene: utvikling (maendeleo) og slektskap.  

Den andre formen for demokratisering er omstendighetsmessige endringer i 

samfunnet. Disse er ikke-observerbar handling, som fanger ulike fenomen i 

samfunnet som styrker demokratiske idealer som frihet og likhet.11 For eksempel 

                                              

11 Dette begerpesparet har Hefner tatt fra Anthony Giddens sondering mellom fortolkningsprosesser og omstendighets 
prosesser (Giddens: 1984).   
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ulike statlige reformer i forbindelse med innføringen av flerpartidemokrati i 

Tanzania, eller andre langsiktige endringer som oppfordrer til øking i offentlig og 

utdannelsesmessig deltagelse kan regnes som omstendighetsmessige endringer. Det 

er først og fremst handling jeg fokuserer på, men jeg bruker også mye plass på  å 

analysere bakgrunn og ulike aspekter av Mto wa Mbus politiske system ikke bare for 

å danne kontekst for aktørenes handlinger, men også for å kunne gi et bilde av ulike 

omstendighetsmessige endringer.  

Til slutt vil jeg nevne at ordet demokratisering bærer med seg en teleologisk idé om 

en slags idealtilstand som samfunnet er på vei mot. Jeg tar også avstand fra dette og 

er klar over at det ikke er noen evolusjonistisk belegg for demokratiseringens forsatte 

fremvekst i Tanzania eller i Afrika, slik man lett få  kan se for seg når man leser om 

statsvitenskapelig litteraturs demokratiseringsbølger, eller om demokrati som den 

endelige styreform (jf Fukuyama 2006).  

Oppgavens oppbygning 

Jeg har valgt å dele oppgaven i to deler. Del en består av innledning der jeg redegjør 

for problemstiling og klargjør hva slags teori oppgaven vil forholde seg til. Kapitel 1, 

”felt, data og innpass” er en metodisk avklaring om hva slags felt jeg har beveget meg 

i og hvilke metodiske problemer og refleksjoner jeg har gjort meg underveis. I 

Kapitel 2, ”Politiske Prosesser og institusjoner i Tanzania” beskriver jeg de politiske 

endringene som har funnet sted i Tanzania siden kolonitiden og frem til i dag. Dette 

blir gjort for å vise hvordan den komplekse politiske hverdagen i Mto wa Mbu har 

røtter fra tiden da det ikke fantes et Tanzania. Jeg gir også et overblikk over dagens 

politiske institusjoner i Mto wa Mbu.  

Del 2: ”Politisk Virkelighet” består av kapitlene 3 til 6, og avsluttes med 

konklusjonen av oppgaven. I kapitel 3, Maendeleo tar jeg for meg det styrende 

begrepet om utvikling og hvordan dette blir aktualisert i landsbyene igjennom bruk 

av stil. I kapitel 4 ser jeg på den lokalpolitiske hverdagen i Mto wa Mbu, med fokus 
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på forskjellene mellom statsadministrasjon (serikali) og parti (chama/CCM), og viser 

hvordan deres ulike ansvarsområder utgjør et politisk system med vekt på hvordan 

landsbyborere selv forhandlet seg frem til sine egne ønsker. Jeg viser hvordan 

institusjonene som ble innført under Nyerere fortsatt blir brukt av ulike aktører, og 

hvordan elementer i det politiske systemet blir forhandlet frem av borgere og ledere.  

Kapitel 5 bygger på det foregående kapitelet og tar for seg knutepunktene mellom de 

to institusjonene i Mto wa Mbu ved å fokusere på lederskap i kommunen. CCMs 

ledere representerer en gammel politisk orden som fortsatt har mye makt i landsbyen 

til tross for at makten offisielt ligger hos statsadministratorene. Jeg viser også 

hvordan ledere jobber sammen for å sikre økonomisk utbytte, i frykt for å bli 

oppdaget av befolkningen. I kapitel 6 samler jeg erfaringene fra de tidligere kapitlene 

og forklarer empirien ut i fra to teorier: Den første er om afrikansk nybrottsland, en 

kontinental teori om dannelsen av afrikanske samfunn, og den andre en lingvistisk 

teori om politiske idiomer som forklarer hvordan demokrati som begrep har blitt en 

del av hvordan man snakker om politikk.  
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Kapitel 1: Felt, data og innpass  

Administrativt ligger Mto wa Mbu i Mondulidistriktet som er en del av 

Arusharegionen. Navnet Mto wa Mbu refererte opprinnelig til et lite tettsted langs 

veien mellom Arusha og Karatu i det nordlige Tanzania, men etter en omorganisering 

av distriktet er det blitt et mye større administrativt område. Mto wa Mbu ligger 

omtrent 900 meter over havet ved foten av den vestlige veggen til The Great Rift 

Valley som reiser seg 300 meter og fremstår som  et naturlig skille mellom 

landsbyens utvidelse og området til den etniske gruppen Wairaqw. Kommunegrensa 

går langs den massive fjellveggen i vest, og grenser også opp til Lake Manyara 

nasjonalpark. De begrensede rettigheter som folk i Mto wa Mbu har i forhold til 

nasjonalparken er ofte kilde til konflikt i lokalsamfunnet. Øst for Mto wa Mbu ligger 

Masailand, et tørt landskap som i tørketiden ligner mer på en ørken enn på en 

savanne, og  folk i Mto wa Mbu spøker ofte om at Masaiene og budskapet deres ikke 

er avhengige av vann for å overleve. Kontrasten til Mto wa Mbu er slående. Jorden i 

Mto wa Mbu er veldig fruktbar og får vann fra flere av elvene som kommer fra 

høylandet i vest. Jordbrukerne har et omfattende irrigasjonssystem som har fått 

utbedring utenfra i form av bistandshjelp.  Mto wa Mbu har fått sitt navn fra en av 

elvene og betyr bokstavelig mosquitoelven. Som det ligger i navnet er det både mye 

mosquitoer i området og malaria er et stort problem. 

En del av det vestlige masailand, samt flere små tettsteder langs hovedveien er i dag 

del av kommunen. Mto wa Mbu er delt i tre landsbyer (kijiji) Barabarani, Migombani 

og Majengo, hver med sin interne ledelsesstrukturer som er ansvarlige ovenfor 

ledelsen i kommunen. Av disse er Barabarani den desidert største av de tre og er også 

den som tar opp mesteparten av området langs veien. I 1968 iverksatte staten et 

bygningsprosjekt som var en del av den rurale utviklingen og det ble bygget flere 

sementhus som i dag utgjør den harde kjernen i kijiji Barabarani. Mange nyere 

sementbygninger har kommet til senere. 
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Mto wa Mbu 

Tanzania: Mto wa Mbu er tegnet inn.    

Sentrum i Barabarani er det utdiskutable senteret i kommunen. Det er i Barabarani 

man finner markedet, moskeen, postkontoret, kontorene til ledelsen for Mto wa Mbu, 
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mange butikker, puber og spisesteder. Det er mange der som ikke livnærer seg kun 

ved jordbruk og er også den delen av Mto wa Mbu som anses for å ha mest 

maendeleo (være mest utviklet).  

Det var langs veien i Barabarani som bussen min stoppet tidlig en morgen i februar 

2006. I det den slakket farten kom det løpende mange kvinner som solgte bananer, 

hardkokte egg og kremmerhus av avispapir fylt med peanøtter. De solgte igjennom 

vinduene på bussen til passasjerene som skulle videre til Karatu, en stor by som 

ligger i Øst. De første bygningene jeg så i Barabarani var lokale barer laget av leire 

og kjepper der folk satt utenfor og drakk mbege (bananøl) fra grønne eller røde 

plastikkbeholdere som de sendte mellom seg. Jeg fikk øyeblikkelig tilbud om å gå en 

tur med det lokale turistprogrammet av en vennlig fyr som hadde ventet på bussen for 

å se om det var noen turister på den. Det var en lokalbuss og det var ikke ofte at det 

kom turister med dem, men det skjedde fra tid til annen. Jeg lovet å komme til 

kontoret deres, men jeg hadde allerede ordnet med opphold på en av de lokale 

gjestehusene og satte kursen ditt.  Senere den dagen gikk jeg frem med å forespørre 

meg frem om et alternativt sted å bo. Det ble fort klart for meg at det kunne lønne seg 

å bo i sentrum av Barabarani fordi det var ganske sentralt i forhold til de to andre 

landsbyene som utgjør Mto wa Mbu.  

Hvorfor dro jeg til Tanzania? 

Det var to grunner til at jeg gjorde nettopp dette feltarbeidet. Den første grunnen var 

romantisk. Jeg ønsket å utfordre meg selv og mitt syn på verden. Jeg ville oppleve 

kultursjokket jeg hadde hørt så mye om. Muligheten til å få andre kulturell inntrykk 

og tilegne meg språkkunnskaper appellerte rett og slett til romantikeren i meg. Den 

andre grunnen var et ønske om å gjøre antropologi. I løpet av studietiden min  har jeg 

flere i ganger blitt forbløffet over spennvidden i antropologien. Antropologisk 

forskning kan omfatte prosesser på makronivå så vell som fokus på enkeltmenneskers 

egne konstruksjoner av identitet og verden. Personlig har jeg alltid vært fascinert av 

de antropologene som har turt å ikke bare se på lokale konstruksjoner av kultur, men 
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samtidig forsøkt å analytisk bevege seg utenfor rammene til sine egne feltarbeid. 

Dette er grunnen til at jeg valgte tema demokratisering. Fra studiene har jeg erfaring 

fra statsvitenskap som jeg også ønsket å føre videre. Forestillinger om at det vestlige 

demokratiet er løsningen på alle problemer i verden har jeg aldri trodd på, men jeg 

ønsket å teste ut denne og andre ideer om demokrati.  

Jeg hadde et håp om å bruke Mto wa Mbu som et ”sosialt laboratorium” for å studere 

demokratiseringsprosesser. Det tok et par måneder før jeg ble ydmyk nok til å se at 

mitt sosiale laboratorium var snarere et livskraftig samfunn, med mange historier, 

strategier og utrykksformer, og at mine tenkte eksperimenter snarere er beskrivelser 

av liv og personlig tolkning av lokalpolitikk.  

Hvordan jeg gikk inn i feltet 

Feltarbeid forutsetter at antropologen setter seg inn i andres hverdagsliv for å få 

tilgang til data. I bagasjen min hadde jeg ikke bare notatbøker, kamera og diktafon, 

men også en diffus idé om å best mulig delta i folks hverdagsliv på en måte som gav 

meg innsikt i politisk praksis i Mto wa Mbu, og hvilke endringer som jeg antok hadde 

funnet sted i  siden Arens feltarbeid. Dette betydde at jeg planla å delta på politiske 

møter, gjøre intervjuer og holde lange og meningsfulle samtaler.  

Jeg begynte med å finne meg et sted der jeg kunne bo mer permanent. De første 

ukene bodde jeg hos en ung mann som snakket godt engelsk, og var guide for det 

lokale turistprogrammet. Egentlig ønsket jeg å bo med en familie da jeg innbilte meg 

at jeg kom til å få bedre og mer varierte data, og lettere kunne utvide mitt planlagte 

nettverk av informanter. Jeg fikk god hjelp til å finne hva en av mine informanter 

kalte en ”passende familie” som var villige til  å ta meg inn som betalende gjest de 

neste fem månedene. Jeg fikk det forklart at dette var en god familie siden faren i 

huset var fra en stammegruppe som var kjent for å være gjestfrie. Dessuten hadde de 

et sementhushus, med elektrisitet og gode senger. Jeg fikk beskjed at som mzungu 

(hvit) kunne jeg ikke bo i et av de tradisjonelle husene av leire og kjepper. Da jeg 
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forsøkte å forklare at jeg ikke hadde noen problemer med å bo i et tradisjonelt hus og 

at jeg egentlig ikke heller trengte et eget rom tok mine bekjente det ille opp, og mente 

bestemt at jeg som var mzungu burde bo et sted det er trygt. Jeg gav meg på dette 

punktet og var egentlige bare glad til. Min vertskapsfamilie gav meg et eget rom i sitt 

store og flotte sementhus (nyumba ya mabati) som består av sementblokker med store 

vinduer og et tak av bølgeblikk. Vi ble enige om en god månedlig pris, og de gjorde 

også en avtale med meg at jeg kunne spise middag og aftens hos dem.  

Huset deres som lå omtrent fem minutters gange fra hovedveien, akkurat på grensen 

mellom den rike delen av Barabarani (med mange sementhus, flere med elektrisitet) 

og området Majengo juu (ikke til forveksling med Kjiji Majengo) der de aller fleste 

var jordbrukere og husene var uten elektrisitet. Jeg tilbrakte mye tid i og rundt huset 

der jeg bodde og ble godt kjent med de andre som bodde der. Som alle andre hus i 

Mto wa Mbu var huset deres også en del av en ticelle,12 en etterlevning av tiden etter 

frigjøringen og Nyereres politikk som fortsatt skulle vise seg å ha stor betydning for 

beboere i Mto wa Mbu. Denne ticellen var viktig for sosial organisasjon på flere 

måter. Blant annet viste deg seg at Juma, faren i huset jeg bodde i hadde til tross for 

sin fremtredene rolle i lokalsamfunnet13 sjekket med ticellelederen Mama Maria om 

det var greit at jeg bodde innenfor hennes område. 

De aller fleste dager begynte med at jeg våknet på rommet mitt, gikk ut for å hilse på 

Mama J (bestemoren i familien) som alltid sto først opp. Hun sov aldri i sementhuset, 

men i et leirehytte (nyumba ya miti) ved siden av. Hun sa selv at hun ikke likte 

nymotens hus, og ville heller sove der hun bodde med mannen sin da han levde. Etter 

det gikk jeg ofte litt omkring i landsbyen. Noen dager hadde jeg avtalte intervjuer, 

andre dager var det kanskje et møte jeg ville delta på eller et eller flere hus som jeg 

besøkte. Jeg hadde også flere hoteli som jeg frekventerte for å møte og snakke med 

 

12 Hver ti-celle (nyumba kumi kumi)  består av åtte til ti husstander. 

13 Han eide en av de tre sementhusene i denne ticellen, drev en bar, var trener for det lokale fotballaget  og var leder for 
CCMs ungdomsorganisasjon i landsbyen. 
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folk. Som oftest var jeg lite kresen på hvem jeg snakket med, men skulle jeg gjøre et 

lengre intervju forberedte jeg meg i forveien. 

Jeg tror det kunne vært mulig å gjennomføre feltarbeidet mitt uten kjennskap til 

swahili (som er dagligmålet i Mto wa Mbu for de aller fleste) hvis jeg hadde holdt seg 

til engelsk som mange også kjenner til. Fordi jeg antok at å kun bruke engelsk ville 

drastisk begrense antallet informanter besluttet jeg å lære meg swahili og ta i bruk en 

lokal tolk med gode engelskkunnskaper. Etter fem måneder klarte jeg meg stort sett 

på egen hånd.  

Mine første informanter valgte meg like mye som jeg valgte dem. De var 

hovedsakelig unge mennesker med engelskkunnskaper som ønsket å ta kontakt. De 

jeg i første rekke ble kjent med, arbeidet med turister og utgjorde en lukket og 

gjenkjennelig gruppe i Mto wa Mbu. Det var de som hjalp meg å finne mine første 

intervjuobjekter i Mto wa Mbus lederstruktur. Flere av intervjuobjektene mine 

henviste meg til andre de mente de kunne være lurt å intervjue, og etter hvert som jeg 

ble bedre kjent i landsbyen var det mange som valgte meg med å invitere meg hjem 

på besøk.  

Deltagende observasjon 

Antropologien gjenkjennes først og fremst på feltarbeidet, og en sentral del 

feltforskning er deltakende observasjon. Deltagende observasjon er ikke en helt 

uproblematisk metode, som fikk hard medfart fra postmodernistisk kritikk 

(Greenfield 2000:564). Samtidig det er også metoden vår som gjør det mulig for oss å 

fortsette forskningen vår og samtidig ta over oss postmodernismens premisser ved å 

sette myten om den objektive virkeligheten til side (Kuper 1980: 37).  

Roy Ellen skriver om feltarbeidet at: ”There is no ideal sett of guidelines. No strict 

body of scientific rules” i (Ellen 1984:125). Mangelen på felles regler kombinert med 

at hver enkelt forskers feltarbeid er forskjellig fra alle andres, fører til at den enkelte 
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antropolog må ”føle seg” litt frem under feltarbeidet. Dessuten er feltarbeidets 

hjørnestein, deltagende  observasjon svært tidkrevende.  

”Få forskere kjenner egentlig noen metoder for å samle inn informasjon ut over å 

henge med folk og prøve å forstå hva som skjer. Noen forskere utvikler eller 

reviderer metoder underveis. (...) Resultatet er at etnografer ikke har tid eller energi til 

å bruke i noe utstrakt eller systematisk vis mer enn en eller i beste fall to metoder for 

å sanke informasjon” (Salzman 2002:365)14. 

Dette stemmer med godt med min opplevelse av eget feltarbeidet. I løpet av 

oppholdet i Tanzania opplevde jeg motgang når møter stadig ble avlyst, 

intervjuobjekter ikke møtte opp til avtalte tider, eller når jeg så over notatene mine og 

fortvilelsen meldte seg når jeg ikke kunne fatte og begripe hvordan jeg senere måtte 

bruke hva jeg hadde notert så langt.  I tillegg krever feltarbeidet mye av forskeren. I 

løpet av mitt opphold i Mto wa Mbu ble jeg syk med malaria to ganger, noe som førte 

til tung medisinering med flere bivirkninger. Dessuten opplevde jeg at det var 

vanskelig om enn overkommelig å alltid legge godviljen til i samtale med 

informantene mine de dagene jeg var sliten.  

Mitt feltarbeid var med andre ord ikke en utelukket behaglig opplevelse. Til tross for 

en del problemer underveis mener jeg selv at deltagende observasjon er en god 

metode. Siden det antropologiske feltarbeid vanligvis spenner seg over lang tid er det 

vanskelig å lure antropologer. Jeg har blant annet også hatt muligheten til å 

dobbeltsjekke og kryssjekke innformasjon som jeg har fått (Smedal 2001). Dessuten 

har jeg tatt meg god bruk av muligheten til å eksperimentere metodisk som Ulf 

Hannerz (1979) anbefaler. Jeg holdt intervjuer, tegnet kart, fikk to klasser med 

skolelever til å skrive essay om tema som interesserte meg. I det hele hadde jeg også 

satt opp en ganske vid problemstilling som jeg følte gjorde det lettere for meg å få 

data. I et feltarbeid er både tema og metode nødt til å få lov til å utvikle seg i respons 

 

14 Min oversettelse 
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med konkrete situasjoner og funnene som akkumuleres under veis (Barth 1981). 

Barth viser til den virkeligheten som feltarbeideren må håndtere og faktisk tilpasse 

seg. Hva jeg har gjort ut av min deltagende observasjon er alt forsøk på å få data på 

mine tema. 

For å ta postmodernistisk kritikk på alvor blir det aktuelt å snakke om en etnografisk 

virkelighet som blir skapt i det unike møtet mellom antropologens person og 

informantene. Med etnografisk virkelighet forklarer Hastrup: ” (..) det er både folks 

utsagn og etnografens inneforstående fortolkning av dem – som er dypt præget av 

hendes erfaring både av samtitidighet og af et fælles kulturelt rom”                   

(Hastrup 1988:13). Poenget at mine egne erfaringer og valg under feltarbeidet er en 

bevist del av forskningen når jeg senere skriver. Mine erfaringer blir derfor nøkler i 

egen fremstilling av den etnografiske virkeligheten som utgjør politisk liv i Mto wa 

Mbu. Dette er grunnen til at det er nødvendig med en redegjørelse av mine egne 

forutsetninger og fordommer.  

Roller i felten 

At mennesker bruker roller i det daglige for å representere seg selv i ulike situasjoner 

er et etablert teorem i antropologien, der Goffmans The Interpetation of Self in 

Everyday Life fra 1959 er fremtredende skrift. Hvis vi tar boken på alvor mener 

Goffman at det er mulig å studere sosialt liv ved å avdekke hvordan ulike 

presentasjoner er lagt opp, hvem som deltar og hva de har å tape hvis presentasjonen 

mislykkes i publikums øyne. Det som ikke forklares så godt er de rollene som man 

får tildelt av andre, men som man ikke velger til å forholde seg til. Eller kanskje de 

som man er seg bevisste men ønsker å bryte. Jeg har allerede forklart at 

antropologens egne erfaringer er sentrale i skapelsen av den etnografiske 

virkeligheten som antropologen søker å forklare. Det er derfor viktig med et bevist 

forhold til ens egen status og rolle i feltarbeidet. Her kommer jeg med en liten 

oversikt over hvilke roller som ble tildelt meg av folk i Mto wa Mbu og hvordan jeg 

valgte å forholde meg til dem.  
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En kraftig overstyrende rolle som blir tilegnet alle hvite (mzungu) som ankommer 

Mto wa Mbu, er rollen som turist. Lake Manyara nasjonalpark grenser til Mto wa 

Mbu og bidrar til en stor trafikk av turister igjennom landsbyen. Det er vanlig å se 

wazungu (hvite i flertall) hver dag, og mange lokale tjener sitt levebrød ved å selge 

suvenirer eller organisere vandringssafari (cultural walks) i området. I alle mine 

første møter med beboere i Mto wa Mbu var det første jeg gjorde å forklare at jeg 

ikke var turist på safari. Som turist var det vanlig at folk jeg ikke kjente kom bort til 

meg for å selge noe, spørre om almisser eller bare for å prøve ut sine 

engelskkunnskaper. Derimot er en mzungu som går fra hus til hus for å stille 

spørsmål, som deltar på samlinger, eller som vandrer rundt uten en guide, i høy grad 

en kuriositet. Siden jeg hadde en oppførsel og kjennskap til språket som ble oppfattet 

som uvanlig og dels uforenelig med hva som forventes av en turist ble det nødvendig 

å plassere meg i en annen rolle.  

Den rollen var en forskerolle. Det viste seg at det ikke bare var flere som husket 

Arens feltarbeid, men også at det å drive forsking var et konsept de aller fleste kjente 

til. Det var mulig å presentere meg selv som forsker (mtafiti), og det var bare de 

færreste som krevde å se papirer på at jeg var den jeg sa jeg var. Forskerollen 

legitimerte mine til tider plagsomme spørsmål og min tilstedeværelse i deler av 

landsbyen som turister sjeldent ser. Som forsker var lett å få innpass i lukkede møter 

og kun de som ikke kjente meg fra før spurte meg eller en av mine bekjente hvorfor 

en turist deltok på åpne samlinger i landsbyen. Det ble også litt prestisje å invitere 

forskeren hjem slik jeg nevnte tidligere. Det begynte det med mine naboer som åpnet 

dørene for meg først og fremst fordi jeg var nabo, men etter hvert var det flere som 

inviterte meg fordi de hadde hørt at jeg samlet intervjuer og livshistorier.  Jeg 

opplevde det som veldig praktisk for å ha en slik rolle, og jeg anstrengte meg for å 

bevare den. For å gjøre det forsøkte jeg å fremstå profesjonelt, introdusere meg som 

student og forklare hva som var mitt prosjekt. Jeg gikk heller ikke tilbake på noen 

avtaler, og prøvde alltid å svare saklig på spørsmål til prosjektet mitt.  Dette inngår i 

hva Goffman kaller ”impression management”, teknikker for å beskytte sin 

fremstilling (ibid: 203). En ulempe ved anstrengelsene var at jeg følte at jeg var 
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konstant nødt til å jobbe med noe. Ta intervjuer eller dra hjem til folk på besøk. Det 

kunne være slitsomt, men jeg følte at jeg fikk lov til å definere meg selv og unngå 

turistrollen. Jeg opplevde at  flere av mine informanter tok denne forskerrollen veldig 

seriøst. De lyttet nøye til spørsmålene mine og brukte tid og flid til å svare på de til 

beste evne. Du som lærer om vår kultur bør få sanne svar. Jeg vil at du skal få høre 

sannheten fra meg og ikke bli veiledet, var et utsagn typisk for de som jeg mener 

oppfattet at jeg er var en slags forsker. Jeg følte derfor et ansvar for å vedlikeholde 

min forskerrolle og ikke skuffe, men la mine informanter føle at de ble tatt på alvor. 

For mine nærmeste informanter, blant annet familien som jeg bodde hos var jeg mer 

som  en gjest enn som en forsker eller turist. Dette var mennesker som så meg og 

snakket med meg hver dag. De slapp heller ikke unna spørsmålene mine (og i de 

første månedene, min utilstrekkelige swahili). Siden vi snakket om mye som ikke 

hadde noe med min forskning å gjøre ble det litt vanskelig å plassere meg utelukket 

som forsker til tross for min hang til å notere i tide og utide. For gjestene på 

stamstedene mine fremsto jeg også mer og mer som en gjest enn som en forsker. Der 

forskeren fikk nøyaktige svar på spørsmål fikk jeg som gjest tilslengt all salgs 

informasjon. Jeg var med og drakk bananøl på de lokale barene og ble invitert til flere 

bryllup. Som gjest ble jeg tatt godt i mot, men med mindre dekorum og med mer 

inderlighet enn som forsker, og jeg føler at det var som gjest at jeg kom nærmest 

mine informanter. 

Jeg må også legge til at min sosiale status til en hver tid ikke bare var preget av min 

hudfarge, men også mitt kjønn. Det var lettest for meg å komme i kontakt med menn. 

Det var først menn som tok kontakt fordi de tok meg for å være turist. Det var menn 

som jeg ble henvist til som forsker og det var menn som jeg først fikk den vennlige 

tonen med som jeg beskrev ovenfor. Jeg ble også kjent med flere kvinner, men det 

tok lengre tid å opparbeide den samme tonen, og da først med eldre kvinner som jeg 

først hadde oppsøkt som forsker. Hadde jeg vandret alene sammen med en dame på 

min egen alder eller drukket bananøl med henne ville de fleste gått ut i fra at vi enten 

var kjærester eller at hun solgte seg til en mzungu.  Jeg fikk flere tilbud om salg av 
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sex eller partnerskap fra unge jenter, og siden jeg ikke var interessert i det (til deres 

og mine mannlige venners store forbauselse) ble det til at jeg gikk forsiktig frem med 

kvinner på min egne alder.  

Møtevirksomhet 

Jeg deltok på mange møter i Mto wa Mbu, og mye av empirien i denne oppgaven 

stammer fra de dem. Hver av de tre landsbyene hadde et eget styre med mange 

underkomiteer i tillegg hadde sentraladministrasjonen og lokallaget til CCM også 

sine egne møter. Disse møtene var lukkede for offentligheten, men siden jeg hadde 

forskingstillatelse fikk jeg innpass på flere av dem. Jeg var egentlig overrasket over at 

jeg fikk bli med på lukkede møter der det var vanlig å diskutere sensitive tema som 

korrupsjonsanklager og skattelegging av personer i landsbyen.  

 Det var også mange offentlige møter mens jeg var til stede i Mto wa Mbu, der alle 

kunne komme for å stille spørsmål til lederne. Disse deltok jeg også på. De største 

offentlige møtene ble holdt på ulike steder i landsbyen. Gjerne på åpne plasser foran 

det lokale kontoret til CCM eller landsbyadministrasjonen. Til felles hadde alle 

møtene at lederne satt på stoler bak et bord, som oftest i skyggen. Folk tok så 

utgangspunkt i hvordan lederne satt, for å lage en stor sirkel som kunne blir på flere 

hundre mennesker. Den som ønsket å snakke måtte trekke seg til kanten på innsiden 

av sirkelen. Noen av lederne som skulle ha lengre innlegg gikk helt inn i sirkelen og 

vandret rundt i den. Jeg opplevde de store møtene som uoversiktlige fordi det ikke 

var uvanlig at de som var til stede avbrøt hverandre og gav utrykk for sin uenighet 

eller frustrasjon over det som ble sagt. Derfor brukte jeg alltid tolk på møter. De siste 

månedene i feltarbeidet instruerte jeg tolken om å ikke oversette underveis i møtet 

med mindre det var noe jeg følte jeg måtte oversette på stedet. Etter et hvert møte 

satte vi oss alltid ned og diskuterte hvem som hadde sagt hva og hva som hadde vært 

de viktigste tema.  
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De mindre møtene ble holdt på kontorene til landsbyadministrasjonen.15 Det var 

vanlig for Ordstyreren var , den valgte formann for landsbyadministrasjonen 

(mwenyekiti ya kjiji). På CCMs møter var det formann for lokallaget i landsbyen 

(mwenyekiti ya chama ya kijiji) som hadde den samme jobben. Det kunne gjerne ta et 

par timer før halvparten av styremedlemmene (wajumbe) dukket opp, og møtet kunne 

starte. Det var alltid en saksliste som ble fulgt, men en sak ble ikke avsluttet før alle 

enten var enige eller sa seg villige til å utsette saken. Møtene kunne også gå hett for 

seg, vare mellom fire og åtte timer, ofte med flere personanklager. 

Intervjuer 

Jeg gjorde intervjuer i løpet av hele oppholdet i Mto wa Mbu. Jeg valgte å gjøre 

intervjuer fordi det var en god måte å komme i kontakt med folk samtidig som det 

gjorde det mulig å be om konkret innformasjon om de tema som interesserte meg. I 

løpet av de første månedene valgte jeg ut intervjusubjekter for å danne jeg meg et 

tverrsnitt av lederstrukturen i landsbyen, men etter hvert ble jeg stadig  mer liberal 

med hvem jeg intervjuet.   

Enten gjorde jeg og informanten en avtale om å komme sammen på et tidligere 

tidspunkt, eller jeg og tolken min bare droppet innom husene deres. Hadde 

informanten et sementhus ble vi som oftest invitert inn. Hadde informanten derimot 

et  hus av jord og trekjepper ble vi som oftest sittende utenfor. Etter vi hadde satt oss 

brukte jeg alltid litt tid på å presentere meg og prosjektet mitt. Det var ingen som 

kjente til antropologi som fag, men de fleste forsto at jeg studerte kultur 

(utamanduni), og mente at Mto wa Mbu var et godt sted å forske på kultur fordi det 

var så mange ulike stammer som bodde der. Når jeg senere kom med spørsmål om 

politikk, hva som var de ulike ledernes oppgaver, eller forholdet mellom 

landsbyadministrasjonen og CCMs lokallag ble informantene som oftest litt skeptiske 

 

15  I løpet av feltarbeidet deltok jeg på møtene til landsbyadministrasjonen først og fremst i Barabarani.  
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og lurte på hvorfor jeg egentlig var i landsbyen. To ganger i løpet av feltarbeidet 

måtte jeg redegjøre for arbeidet mitt for sekretæren til Diwani (den øverste posisjonen 

i kata-Mto wa Mbu) som også var gift med sikkerhetsoffiseren i området. Hvorvidt 

jeg var en spion var et tema som dukket opp i samtaler flere ganger i løpet av 

feltarbeidet.  

Senere ble det mindre viktig for meg å ta intervjuer for sin egen del. I stedet ble det et 

metodisk triks å klassifisere en gitt samtale som et intervju fordi det gav meg tilgang 

til noen informanter som ikke ellers ville snakket om et gitt tema. Jeg brukte tolk på 

disse semistrukturerte intervjuene helt frem til de siste to månedene.  
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Kapitel 2: Politiske Prosesser og Institusjoner i  
Tanzania. 

Dette kapitelet er delt i tre deler. I den første delen gir jeg en historisk beskrivelse 

politiske prosesser fra kolonitiden til flerpartireformene og legalisering av 

markedsøkonomien i Tanzania. Jeg retter fokus på  hvordan ulike politiske systemer 

har blitt innført ovenifra, først fra kolonimaktene med stammebegrepet, indirekte 

styre, og senere fra egne regjeringer med innføring av ujamaa, og flerpartidemokrati. 

Et perspektiv på historiske hendelser i Tanzania viser hvordan kulturelle fenomen kan 

forsvinne for så å gjenoppstå i nye former, lik en vev der gamle mønstre eller 

fargevalg forsetter å forme stoffet. Dette er ikke bare viktig for å etablere Mto wa 

Mbus politiske system, men også for å vise hva som kan menes med objektive eller 

omstendighetsmessige endinger i samfunnet (Hefner 2004).  

I den andre delen vil jeg beskrive hvordan beboere i felten Mto wa Mbu har tilpasset 

seg og bygget videre på strukturelle endringer fra kolonimakten, og senere den 

Tanzanianske staten. Til slutt vil jeg komme med en konsis beskrivelse av dagens 

administrative system i Tanzania for å vise at demokratisk praksis i Mto wa Mbu har 

mange elementer av både sosialistisk, moderne kapitalistisk hva vi kan kalle 

tradisjonell eller førindustriell praksis (Lewellen 1992:35).  

Kolonitiden 

Lenge før Arens feltarbeid var fastlandet Tanganyika først en tysk og senere en 

engelsk koloni. Styresettet under kolonitiden kan kalles desentralisert despotisme og 

innebar at kolonimakten styrte igjennom hva de kalte tradisjonelle politiske 

institusjoner for å forsvare sitt eget herredømme (Mamdani 1996). Det var også 

vanlig politikk fra de tyske og engelske koloniadministrasjonene å gruppere folk inn i 

stammer. Stammer var hendige administrative enheter for kolonimaktene og for 

antropologer som samarbeidet med dem. De så på begrepet stamme som relativt 
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uproblematisk i analysene sine (Simonsen og Talle 2001:165), hvilket førte til at 

småbyer som Mto wa Mbu ble ignorert av kolonimakten fordi deres forvirrende 

polyetniske sammensetting og geografiske plassering (gjerne mitt i eller mellom 

stammeområder) ikke passet inn i kolonimaktens definisjon av den demografiske og 

kulturelle situasjonen i kolonien. Arens påpeker også dette: ”In Mto wa Mbu it was 

as if nothing was in its proper place. If a Nyamwezi or Chagga was not living in the 

confines of his traditionnal area he was being difficult” (Arens 1979:3).  

Enkeltindividet ble med tradisjon og stamme klassifisert og plassert inn i 

koloniadministrasjonens lovverk. Det juridiske grunnlaget for denne styreformen var 

”The Native Authority Ordinance of 1926” (Havnevik 1993:209). Kolonimaktene 

gjorde absolutt krav på retten og plikten til å definere, telle og klassifisere sin 

befolkning (Maddox & Gilden 2005:4). Ved å ha en basis i tolkning av tradisjon tillot 

den britiske kolonimakten seg å plasserte lojale høvdinger over stammene, og gav 

høvdingene uinnskrenket makt ved å samle alle lovgivende og utøvende makt i en og 

samme person (Mamdani 1996:54). Som medlem av en stamme ble den koloniserte 

afrikaneren mer omfavnet av tradisjonens rett og politikk enn noen av sine forfedre. 

Desto mer tradisjonen ble fremhevet som den høyeste juridiske rett, desto mer ble 

stammene rekonstruerte som autonome, og desto mindre selvstendige enn før 

(Ibid:51). Kolonimakten kan i denne perioden sies å ha beskyttet sin egen 

administrasjon ved å sette befolkningen utenfor egne politiske kanaler, og forsvare 

det ved å vise til afrikanernes behov for tradisjonelle institusjoner. 

Tanzanias stat dannes 

I 1954 ble den Tanganyianske Afrikanske Nasjonale Union (TANU) dannet  med 

blant annet Julius Nyerere som leder. Etter å ha dominert det første valget som ble 

holdt i perioden 1958 til 1959 ble Nyerere spurt av de britiske styremaktene om å 

danne en regjering som kom til makten niende desember 1961. Året etter ble Nyerere 
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valgt til president. Tre måneder etter revolusjonen på Zanzibar i 196416 slo fastlandet 

seg sammen med øygruppen og dannet Den Forente Republikken Tanzania. Minnet 

om Nyerere, Tanzanias første president er svært levende i Mto wa Mbu også i dag. 

Flere jeg snakket med beskrev Julius Nyerere som noe mer enn en vanlig mann. Det 

ble sagt at han i motsetting til alle sine medarbeidere var den eneste som ikke var 

korrupt og at han ikke kledde seg i dyre klær, men gikk kledd som sine landsmenn. 

Det lå klart et snev av mystisisme over skikkelsen Mwalimu (lærer). Det følgende 

eksempelet står ikke for seg selv i løpet av mitt opphold i Mto wa Mbu, og viser 

hvordan legenden om Nyerere er levende også i dag:  

Under et  intervju Mzee Matongo17 den første lederen for TANU i Mto wa Mbu på 

60-tallet, snakket vi mye om Nyerere. En av Matongos venner som satt sammen med 

oss hvisket baba wa Taifa (nasjonens far) hver gang Nyereres navn ble nevnt. Da jeg 

senere at spurte han om hvorfor han hadde hvisket sånn under samtalen svarte han at 

det ”føltes naturlig å minne meg selv på posisjonen til Nyerere”.  

TANU konsoliderer sin makt 

I perioden 1958 til 1962 vant TANU overlegent over sine politiske motstandere i 

nasjonale og lokale valg. Da Julius Nyerere erklærte Tanganyika enpartistat i januar 

1963 møtte han lite intern eller ekstern motstand (Brennan 2005:250). I 1963 

markerer staten et brudd med kolonitidens desentraliserte despotisme ved å forby 

høvdinginstitusjonen, og løse opp det koloniale styret som var basert på ideer om 

afrikansk tradisjon (Spear 2005:70). Høvdinginstitusjonen var langt ifra et universelt 

politisk styresett i Tanzania, men den og andre tradisjonelle styresett passet ikke inn 

med det bruddet med fortiden som den nye staten ønsket å skape.  

 

16 Det var ikke før i 1977 at TANU og det styrende partiet på Zanzibar (Afro-Shirazi) slo seg sammen og tokk navnet CCM 
(Revolusjonspartiet). 

17 Mzee er en tittel som betyr eldre mann, med den status som hører til.  
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Flere forskere har bemerket at den koloniale perioden ikke har endt med frigjøringen 

av de afrikanske statene, at den nåværende situasjonen i Afrika er en funksjon av 

kolonialismen, og at den afrikanske staten er en fortsettelse av institusjonene som ble 

etablert i kolonitiden. Forskeren Mamdani skiller på radikale og konservative stater 

etter den afrikanske avkoloniseringen. Konservative stater beholdt høvdingene og de 

lokale statshierarkiene, og dermed reproduserte den desentraliserte despotismen som 

var vanlig for det koloniale Afrika. De radikale statene derimot gikk inn for å gjøre et 

brudd med den koloniale styreformen (Mamdani 1996: 25). Tanzania har nettopp et 

slikt brudd i 1963, og arbeidet så for å erstatte koloniale styreformer med system av 

lover og institusjoner som var ment å dekke hele nasjonen.  

Etter TANUs overtagelse av makten ble det fortsatt holdt valg i Tanzania. Ledere på 

lokalt nivå og til parlamentet ble valgt, men kandidatene måtte alle ha støtte fra 

TANU (og senere CCM). Internasjonalt ble valgene sett på som et stort skritt 

fremover for Tanzania. Å holde valg er derfor ikke fremmed for Tanzanianere. Da 

flerpartisystemet ble gjeninnført hadde allerede tanzanianere 39 års erfaring med 

demokratiske valg, innenfor et parti. Valgene gikk greit for seg, dessuten var 

systemet også meget stabilt. Likevel har systemets demokratiske prosedyrer blitt 

kraftig kritisert i ettertid: ”Partiet legitimerte seg igjennom det de ønsket å fremstille 

som demokratiske prosedyrer, men prosedyrene var ikke demokratiske i henhold til 

ledende oppfatning av demokrati som en finner i vesten og i økende grad globalt” 

(Hestvik1997:97).  

Prosjektet til Nyerere; Ujamaa 

Etter publiseringen av Arushaerklæringen i 1967 og adopsjonen av ujamaa ble den 

rurale jordbrukssektoren sentral i landets økonomi og ikke lengre bare en støtte for 

industrisektoren (Jennings 2002: 510). Under Nyereres styre adopterte landet en 

sosialistisk plattform, og de første fem år etter frigjøringen baserte Tanzania seg på 

det som da var klassisk utviklingspolitikk: Industrisektoren ble utvidet for å øke 

produksjonen i jordbrukssektoren, slik at den rurale sektoren var ment å støtte 
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oppunder nasjonens utvikling. Denne perioden var preget av en utviklingsoptimisme 

som favnet hele kontinentet. Den Tanzanianske staten styrt av partiet TANU skulle 

sikre landets utvikling til et moderne land, og hvis  ideologi legitimerte en spesielt 

sterkt statlig planlegging.   

Den viktigste fasetten av ujamaa var at myndighetene skulle oppmuntre jordbrukere 

til å flytte fra de små og spredte landsbyene de bodde i, til større såkalte ujamaa-

landsbyer. Det er denne typen landsbydannelse som i ettertid har blitt kalt afrikansk 

sosialisme. Nyerere utbroderte ideene i Socialism and Rural Development: ”Vi skal 

oppnå målene vi i dette århundre har satt for oss selv hvis basisen i Tanzaniansk liv 

består av rural økonomi og sosiale samfunn hvor folk lever sammen og arbeider 

sammen for alles beste, som er knyttet til  hverandre slik at alle de ulike samfunnene 

også arbeider sammen til det beste til nasjonen som helhet (Nyerere 1968:347-8).18  

Modellen til Nyereres ujamaa var en variant av sosialisme som Nyerere mente at 

Tanzanianerne allerede hadde (Vilby 1988).  Han basert ujamaa på ideen om den 

afrikanske familien som støttet hverandre igjennom problemer. De planlagte 

landsbyene var ment å fungere som storfamilier. De skulle øke produksjon av 

landbruksvarer og samtidig gjøre det lettere for myndighetene å etablere infrastruktur, 

gi tilgang til sosialtjenester og statlig finans. Ujamaa-landsbyene i villiganisation- 

programmet gav også en god mulighet for å stryke den lokale partistrukturen. Da 

programmet ikke gikk som planlagt fordi befolkningen ikke ønsket å flytte på seg, 

begynte i 1973 staten å tvangsforflytte flere millioner mennesker. Bare tre år senere 

levde mesteparten av befolkningen i godkjente ujamaa-landsbyer. 

Ujamaa-prosjektet avslørte at felleskap innenfor en nasjon er noe annet enn felleskap 

innenfor en storfamilie. Ujamaa-landsbyene ble skapt igjennom ekstensiv 

planlegging, innputt av kapital og etter hvert var det ment at de skulle bli 

selvforsynte. I stedet ble de avhengige av statlig støtte og slettes ikke grunnlaget for 

 

18 Min oversettelse. 
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den politiske bevisstheten som planleggerne ønsket å fremme i staten Tanzania 

(Arens 1979:141).  

Ujamaa viker for strukturelle endringer 

Det er ikke en del av oppgaven å analyserer hvorfor Nyereres plan om sosialisme og 

selvberging (ujamaa na kujitegemea)19 ikke lot seg gjennomføre, et tema som mange 

andre forskere har sett på (Booth,mfl 1993:103/Hedlund og Lundhal 1989:38). Her 

holder det å vise til at Raikes argumenterer: ”Kraftige metoder kan være 

tillstrekkelige for å oppnå den nevnte politikken, men i sosiale og økonomiske termer 

kan det være katastrofalt siden bitterhet og apati knapt kan kalles konsistent med 

selvrespekt og produktivitet”(Raikes 1974:20).20 Under ujamaa  ble mange 

tvangsforflyttet fra åkrene sine til nye områder eller de ble nødt til å flytte til sentret 

av landsbyer der de allerede bodde, noe som skapte missnøye og etter hvert motstand.  

Etter motstand mot tvangsforflyttinger og økonomisk nedgang bestemte Nyerere seg 

for å ikke stille til gjenvalg i 1985, men for å beholde sin stilling som formann for  

TANU21 frem til 1990. Denne perioden kjennetegnes mer generelt på verdensbasis av 

en politisk høyrebølge, fremveksten av kapitalisme, markedsøkonomi og hva 

statsvitere kaller ”den tredje demokratiseringsbølgen” (Grugel 2002).  I Tanzania 

overtokk Ali Hassan Mwiny  president og formann i CCM, og arbeidet for å redusere 

statens rolle i økonomien. Mot slutten av Nyereres epoke ble den økonomiske 

tilstanden i Tanzania så dårlig at Mwiny hadde få andre valg enn å strebe for å oppnå 

kravene som ble stilt av IMF og Verdensbanken for å få økonomisk støtte i form av 

betalingsutsettelse og lån (Boesen mfl. 1986:25). Den økonomiske 

omstruktureringsperioden over de neste ti årene kjennetegnes av harde økonomiske 

 

19 TANUs slagord for den ny politiske ordenen 

20 Min oversettelse 

21 TANU hadde nå byttet navn til CCM etter en koalisjon med et av de største partiene på Zanzibar. 



 35

 

kår og omstillingen til nye økonomiske forutsettinger (Tripp 1997).   

Flerpartidemokrati 

I 1992 nedsatte presidenten en spesiell kommisjon for å undersøke mulighetene for å 

introdusere flerpartidemokrati i Tanzania. Resultatet av surveyen som kommisjonen 

utførte er ofte sitert. Der legges det frem at 77% av de spurte i befolkningen ikke 

ønsket at det skulle åpnes for flere partier (URT 1991:69). Spesielt på landsbygda var 

motstanden mot grunnlovsendringen stor. Flertallet i Nasjonalforsamlingen støttet 

likevel grunnlovsendringene som også Nyerere insisterte på. Selv om det er grunn til 

å tvile på utvalget til surveyen som ble gjort av kommisjonen, er den likevel 

interessant fordi den setter spørsmålstegn ved hvorvidt et flerpartidemokrati hadde 

støtte i befolkningen.  

CCM var det første partiet til å registrere seg etter grunnlovsendringene, og beholdt 

makten i landet i det første flerpartivalget på 39 år i 1995. En av årsakene til denne 

overmakten er at opposisjonspartier med få unntak ikke klarte å etablere seg i og få 

støtte på landsbygda (Erdmann 1995:5). Det har blitt argumentert for at årsaken kan 

være de unge partienes utilstrekkelige valgkampanjebudsjetter eller skittent spill fra 

CCMs sin side. Jeg sier meg til dels enig med Moore som argumenterer for at årsaken 

kan ligge i at de  nye partienes politiske identiteter og politikk ikke er særlig tydelig 

(Moore 1996: 589). Jeg argumenterer også for at politiske idiomer som slektskap og 

utvikling (maendeleo) er sentrale elementer i hvordan man snakker om politikk i Mto 

wa Mbu, og nye politiske partier kan ha hatt problemer med å tillegne seg den samme 

troverdigheten med bruk av disse idiomene som ledere i CCM.  

I det andre valget i 2000 og i det tredje valget i 2005 gikk begge ganger CCM av med 

både presidentembetet og majoriteten av representantene i parlamentet. I dag er 

faktisk opposisjonen mer splittet enn de var ved begge de foregående nasjonale valg 

(EIU 2006:4). Staten og CCM er nå administrativt skilt fra hverandre, men har forsatt 

mange knutepunkter som binder dem sammen. 



 

 

36 

I neste del viser jeg hvordan Mto wa Mbu som samfunn har reagert på de ulike 

omstendighetsmessige endringene, og hvordan de historiske hendelsene har satt sine 

avtrykk i Mto wa Mbus befolking i forhold til politisk deltagelse. Elder og Haereven 

påpeker at det kan være til hjelp å tenke med temporalt avgrensbare historiske 

hendelser, for eksempel ujamaa eller frigjøringen i forhold til biografisk innflytelse 

(Elder & Haereven 1992). De hendelsene jeg har beskrevet har alle påvirket ulike 

kohorter i kommunen i forhold hvordan de tidsmessig har sammenfalt med deres 

livssituasjoner i løpet av oppveksten og påvirket deres valg.  

Mto wa Mbu under kolonitiden 

Det var mange ulike etniske grupper representert i Mto wa Mbu under kolonitiden, og 

ingen av dem, kunne påkalle tradisjonen som forsvar for å styre samfunnet. Som et 

polyetnisk samfunn passet Mto wa Mbu sagt ikke inn i den britiske fortolkningen av 

det kulturelle og demografiske Øst Afrika, og havnet ”under radaren” til kolonistaten. 

Det er derfor først i 1935 at Mto wa Mbu er nevnt i distriktsboken til den britiske 

administrasjonen i Monduli. Distriktsadministrasjonen utnevnte en landsbyleder 

(mjumbe), som hadde ansvar å samle inn skatt, opprettholde loven og høre saker i den 

lokale domstolen. Lederen fordelte oppgavene og utnevnte andre for å lette på 

arbeidsbyrden, men deres posisjon i landsbyen var ikke en med mye autoritet (Arens 

1979:37/ Arens 1987:249). 

Status som etnisk og geografisk anomali viser at både stedet og emigrantene til Mto 

wa Mbu før og under denne perioden stemmer godt overens med hva Kopytoff kaller 

frontiersmen, eller nybyggere i et lokalt afrikansk nybrott (Kopytoff 1989:3). De 

første emigrantene til området var med andre ord å regne som selvstendige 

nybyggere, ikke som agenter fra et allerede eksisterende kosmopol. Teorien om 

nybrottland postulerer at emigranter har og bruker muligheten til å konstruere den 

sosiale orden som de selv ønsket på basis av de modeller og ideer de allerede brakte 

med seg: ”De kom til nybrottslandet ikke med et sosiologisk og politisk tabula rasa, 
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for så å bli formet av dets skoger og sletter, men med en mental modell for et godt 

samfunn”(ibid:12-13). Kopytoff legger vekt på at et nybrott ikke nødvendigvis bare 

er det i en kort periode, men at det kan være en vedvarende prosess der metropol og 

nybrott over tid utveksler ideer og modeller om hvordan et samfunn bør styres.  

Da jeg var i Mto wa Mbu var det få som kjente noe til kolonitiden i landsbyens 

historie. Det er kanskje ikke så vanskelig å forstå med tanke på at det er ganske lenge 

siden, men jeg opplevde også at folk syntes spørsmål om kolonitiden var vanskelige, 

og flere fortalte meg at de for eksempel ikke hadde gått på skole og derfor ikke viste 

noe om denne perioden. Kolonialismen var noe man lærte om på skolen. Andre 

fortalte meg at det var en periode med mange hekser, ond magi, og mange problemer. 

Dessuten var det ingen utvikling (maendeleo) og mye kriminalitet. 

Flere jeg snakket med husket derimot godt tiden rundt frigjøringen, som for 

eksempel: Mama E. Hun er noen og femti år gammel, og ticelleleder (baloz) i 

Kisutu.22 Hun snakket om partiet (som da het TANU) med stor innlevelse, og om da 

Mwalimu var her i 1960 for å samle støtte. Hun husket at de bygget en 

trekonstruksjon på den åpne plassen (som i dag brukes som fotballbane og som 

møteplass) for at Mwalimu kunne stå høyt oppe og bli sett av alle. Hun ble medlem i 

TANU på det møtet fordi faren hennes hadde blitt det, og hun angrer ikke. Hun har 

nå vært baloz  i fem år. Alle stemmer CCM i min ticelle. Vanligvis når noen snakker 

om noe annet så overbeviser jeg dem om at CCM er det riktige valget, fortalte hun 

meg.  

Kohorten som vokste opp før og under de tidlige stadiene av frigjøringen er ofte 

ticelleledere i dagens Mto wa Mbu. De refererte til TANU og senere CCM som 

starten på maendeleo (utvikling), og satte ofte partiet i en slektskapskontekst. Mama 

A er også ticelleleder i Kisutu og forklarte for meg at: CCM ni baba, (CCM er far)  

på samme måte som Mwalimu Nyerere er far for nasjonen. Det er derfor viktig at vi 

 

22  Kisutu er et område i Barabarani der det til sammen er 10 balozi (flertall av Baloz) med hver sin celle på ti hus. 
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holder fred med hverandre og ikke kriger.  I denne kohorten var det jeg oftest møtte 

på en mytiske forstillingen om tanzanias første president. Blant annet at han ble 

referert til som lærer. Nyerere hadde jobbet som lærer frem til han ble valgt som leder 

i TANU, og lærertittelen Mwalimu ble likevel sittende.. Noen fortalte meg at han 

hadde den tittelen fordi han var utdannet lærer, mens andre i landsbyen forklarte at 

:Vi kaller han lærer fordi det er han som har lært oss å leve sammen som en nasjon.  

Mto wa Mbu under ujamaa 

På 60-tallet var Mot wa Mbu blitt betydelig større siden kolonitiden, men fortsatt 

levde nesten alle av jordbruk. Fra å ha blitt ignorert av kolonimakten var nå Mto wa 

Mbu et modellsamfunn av nettopp den typen som TANU ønsket å skape. Mto wa 

Mbu var et sentralt sted for den fremvoksende nasjonalismen og var det første stedet i 

regionen som etablerte en lokal avdeling av TANU, allerede i 1955 (Ibid:90). Henry 

Bienen har bemerket at det var først og fremst denne typen steder som var grobunnen 

til TAA (senere TANU/CCM). Bosteder som Mto wa Mbu besto hovedsakelig av 

etniske minoriteter som bodde langt vekk fra sine hjem og disse ble  tiltrukket av 

TANU og dermed de første bærerne av nasjonens politiske kultur (Bienen 1967). 

Teorien om nybrottsland kaster lys over den observasjonen.  

Ujamaa-politikken møtte på mye motstand mange steder i Tanzania, men til hvilken 

grad dette ble gjennomført i Mto wa Mbu vet jeg ikke siden Arens ikke nevner 

omplassering av jord i ”On the frontier of change”.23 Eneste unntaket var en gruppe 

familier som søkte og fikk tillatelse av landsbyens utviklingskomité om å starte en 

kijiji cha ujamaa (sosialistisk landsby), og drive kollektivt landbruk siden deres egne 

åker  hadde blitt oversvømt. (Arens 1979:24). Det var heller ingen jeg snakket med 

som kunne huske noe om tvangsforflytting eller kommunalt jordbruk. 

 

23 Som uansett er basert på et feltarbeid gjort flere år før tvangsforflyttningene. 
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Arens legger vekt på hvordan beboere i Mto wa Mbu skapte skiller mellom seg selv 

som landsbyboere og de to store etniske gruppene hvis territorier grenser opp mot 

landsbyen. Folk i Mto wa Mbu brukte hovedsakelig swahili til  kommunisere seg 

imellom og de aksepterte fellesbetegnelsen waswahili.24 For Masaiene i området 

betydde ikke betegnelsen stort annet enn fremmede jordbrukere i masailand, men for 

beboere i Mto wa Mbu bar navnet også med seg en overtone av høy kulturell status 

sammenlignet med sine naboer som gikk med spyd og kledde seg i kapper, og derfor 

ble sett på som tilbakestående. Maendeleo (utvikling) var da som nå et viktig tema i 

partiretorikken og i hverdagen. Det å være waswahili var et tegn på at man tok del i 

utviklingen og at man hadde tilegnet seg maendeleo.  

Fordi  landsbyen var polyetnisk var det nødvendig for alle å kunne utrykke seg på  

swahili. Morsmål fra andre områder var forsatt i bruk, ofte til å stryke båndene 

mellom de med felles kulturell bakgrunn, men når noen skulle brukte sitt fremmede 

språk i en offentlig sammenheng ble det fort påpeket av noen andre hvorfor de 

snakket et språk som ingen andre forsto. Arens bemerket også at det stadig ble mer 

vanlig med ekteskap på tvers av etniske grupper, og økt bruk av swahili i hjemmet.  

Det var også skiller mellom beboere i landsbyen. Den mest åpenbare var den etniske 

kompleksiteten, men etnisitet skal ikke ha spilt noen stor rolle i lokalpolitikken i Mto 

wa Mbu da Arens gjorde sitt feltarbeid. Det ble tillagt lite vekt til fordel for en 

identitet som favnet hele samfunnet (Arens 1979:63). Etnisitetens kraft i urbane 

sosiale settinger blir avgjort ut i fra hvilken grad emigranter er klar over  at de har 

brakt med seg ulik kulturell bagasje til byen, sier Ulf Hannerz (Hannerz 1980: 153) I 

Mto wa Mbu var ikke beboerne intetanende om sine etniske bakgrunner, men snarere 

oppmerksomme på hvor viktig samhold var for et lite samfunn der man daglig måtte 

samarbeide om irrigasjonen av markene. 

Arens mener at hvis det er noe som har og har hatt potensial til å skape skiller eller 

 

24 Waswahili  er et analytisk vanskelig ord, som oftest brukt om de som snakker swahili og har tatt til seg swahilikultur.  
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konflikt i landsbyen er det religion.25 Under det første prosjektet og Arens 

feltarbeid26 var Mto wa Mbus befolkning i overtall muslimer som tilsynelatende 

hadde et tettere samhold seg imellom enn medlemmene av de kristne gruppene. I 

samtaler med mine informanter fikk jeg vite at: Jo, det var flere muslimer enn kristne 

i landsbyen før, men i disse dager er det mange flere kristne og kristne grupper. En 

dag jeg satt på stamkafeen sammen med lederen for det lokale turistprogrammet,27 

spurte jeg han ut om det var noen konflikter mellom kristne og muslimer i landsbyen. 

Han svarte at det hadde vært noen problemer før i tiden. Blant annet hadde den 

Lutherske kirken blitt brent ned av noen muslimer som ikke ville ha den der.28 

Etterpå fortet han seg og la til at det ikke var noen slik konflikt lenger og at det i dag 

er mange flere kristne i Mto wa Mbu enn muslimer.  

Enhetens politikk 

I perioden etter frigjøringen etablerte den radikale staten alternative institusjoner til 

de som var konstruert på basis av konstruksjonene stamme og tradisjon. Overskriften 

til dette subbkapitlet kommer fra On the Frontier of Change sitt kapittel som heter  

”Politics of Unity” (Arens 1979). Der redegjør Arens for hvordan den lokale 

partistrukturen holder kommunen samlet og virker integrerende til tross for kulturelle 

skillelinjer langs religion og i en mindre grad etnisitet:”(...) it serves to re-unite the 

residents on the basis of participation in a single organization and the acceptance of a 

common political idelology. Although this organization is an imposed one and 

implemented on the basis of national party directives (...) the party is an integral part 

 

25 Samtale med William Arens 10.06.06 

26 Arens bodde i Mto wa Mbu fra 1968-69 , og gjorde en re-visitt i 1973.  

27 Mto wa Mbu, Cultural Tourism Program er en del av en landsdekkende organisasjon som holder kulturelle turer i 
landsbyene sine der en del av inntektene skal gå til lokale utviklingsprosjekter.  

28 Jeg fikk ikke bekreftet dette utsagnet fra noen andre i løpet av mitt opphold, men at lederen i turistprogrammet tenkte 
mente at dette hadde skjedd gir i hvert fall et hint til at konflikt mellom personer av de to religionene er langt fra utenkelig i 
Mto wa Mbu. 
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of the structure of the community”(Ibid:89). Arens forsøker ikke å beskrive politiske 

prosesser i landsbyen men nøyer seg med å beskrive den sosiopolitiske 

organisasjonen. Partistrukturen til CCM var uatskillelig  fra statsadministrasjonen og 

var basis for politisk deltagelse: ”(..) Organisasjonen til TANU er innvevd med 

statsadministrasjonen og har forrang over den i den grad at i henhold til den 

bestående ideologien er statsadministrasjonen tjeneren til folket og dets 

parti”(ibid:90).29  

På sitt laveste nivå strakk partistrukturen ned til celler som besto av ti og ti hus (CCM 

1977:12). Hver av disse valgte en ticelleleder (Mzee wa nyumba kumi kumi, i dag 

kalles de baloz) som igjen valgte en leder (Mzee wa kijiji) seg imellom til å sitte i 

landsbyens utviklingskomité sammen med skolelæreren, jordbruksoffiseren og andre. 

Leder for denne komiteen var formannen for partiet i landsbyen. Søknader om å få 

land eller irrigasjonsrettigheter gikk igjennom komiteen, og gjorde dermed 

partiorganisasjonens og utviklingskomiteens bestemmelser livsviktige i det lille 

jordbrukssamfunnet (ibid:93). I Tanzania ble ticellesystemet offisiell politikk i 1972, 

men var allerede godt etablert i Mot wa Mbu under Arens feltarbeid på slutten av 

sekstitallet.  

Tilcellelederne hadde flere oppgaver. De skulle instruere nyankomne og informere de 

om irrigasjonssystemet. De hadde også ansvaret for å veldikeholde ro og orden, og se 

til at ordre og ordonnanser fra TANU ble forstått. Det var også offisiell politikk at 

disputter og krangler innenfor en ticelle (nyumba kumi kumi) ble meklet av 

ticellelederen og hvis det ikke gikk, kunne ticellelederen gå til lederen for 

landsbydelen eller ordføreren. Kun hvis ingen av disse kunne løse konflikten ble den 

ført til retten. 

Jeg har nevnt at andre antropologiske studier i Tanzania har tatt for seg hvordan 

TANUs organisasjon eksisterer parallelt med ulike tradisjonelle institusjoner. I Mto 

 

29 Min oversettelse 
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wa Mbu var det ingen slike institusjoner å konkurrere med, slik Arens skriver: ” in 

Mto wa Mbu this system has taken hold immediately, and instead of competing with 

existing institutions, it had created  a community-wide organization where none had 

existed before”(Arens ibid:94). Fordi alle på denne tiden ble en del av det samme 

systemet, skapte det en enhet i landsbyen som ikke hadde vært til stede før 

frigjøringen. Hvorfor hadde (og har) denne måten å organisere landsbyen på så stor 

appell i Mto wa Mbu når det virker som om den har mistet mye av sin popularitet 

andre steder i Tanzania?  

I Mto wa Mbu er det bare CCMs flagg som er synlige og var noe av det første jeg 

merket meg i landsbyen. I byen Karatu i nabodistriktet tre kvarter unna langs 

hovedveien  har partiet CHADEMA hovedkvarter, og har sendt en av de få 

opposisjonskandidatene i parlamentet. Karatu er riktignok en mye større by enn Mto 

wa Mbu, men om man tar veien nordover fra Mto wa Mbu møter man også på tegn 

på den politiske opposisjonen. I den bitte lille landsbyen Engaruka langs støvete veier 

over to timer fra hovedveien så jeg flaggene til opposisjonspartiene CHADEMA og 

CUF i tillegg til CCM. Andre partier er med andre ord ikke ukjente utenfor de store 

byene til tross for  at CCM er den eneste hvis tilstedeværelse man kan merke i Mto 

wa Mbu. Kohorten bestående av de født etter frigjøringen er i dag i overtall i 

statsadministrasjonen. De har fått mer utdannelse enn sine foreldre og var enten 

etablerte eller i gang  med det under de trange økonomiske tidene på 80-tallet (Tripp 

1997) 

Statsadministrasjonen og partiet i dag 

I denne delen av kapitelet beskriver jeg den formelle institusjonene i  

statsadministrasjonen og partiet (CCM) slik de brukes i dag. Dette er nødvendig fordi 

de to institusjonene ofte er vanskelige å skille fra hverandre i praksis og fordi de til 

sammen er grunnlaget for en eventuell demokratiseringsprosess i Mto wa Mbu, og i 

Tanzania mer generelt. Det er i dag tjue regioner i Tanzania og Arusharegionen er en 

av disse. Regionen er  delt opp i distrikter, og Monduli er distriktet som Mto wa Mbu 
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ligger i. Mondulidistriktet har 185.237 beboere ifølge Tanzanias siste folketelling i 

2002.30  

I 1982 ble det nåværende statsadministrative systemet etablert med tre separate 

hierarkier på distriktsnivå:  

1) Offentlige organer (regional administrasjon). 

2) Distriktstrådets ansatte. 

3) Partihierarkiet med celler på alle nivåer.  

Da flerpartisystem ble introdusert i 1993 skilte partihierarkiet til CCM seg fra landets 

styresett, og er i dag ikke en offisiell del av statsadministrasjonen. På swahili skilles 

det mellom statsadministrasjonen (serikali) og partiet (chama). I dag eksisterer begge 

institusjonene parallelt på alle nivå i lokalpolitikken. 

Regjeringens representant på distriktsnivå er en distriktssjef som blir utnevnt av 

Statsministeren31. Det viktigste politiske organet i distriktet er distriktstrådet, som 

består av rådgivere (Diwani) fra hver av de ulike kommunene i (kata) i distriktet. 

Disse skal i teorien bli valgt av landsbyforsamlingene i de ulike kommunene. Under 

distriktsnivået er divisjonsnivået (tarafa) og det er tre divisjoner i Mondulidistriktet. 

Divisjonsoffiseren (Afisa mtendaje wa tarafa)32 koordinerer mellom distrikt og 

divisjon. Under mitt opphold i Mto wa Mbu var divisjonsoffiseren for Mto wa Mbu 

og de andre kata i området på et lengre opphold ved universitetet i Dar es Salaam. 

Divisjonsnivået er uten politisk slagkraft da det ikke er noen besatte stillinger på dette 

nivået.  

 

30 Informasjonen er hentet fra: http://www.tanzania.go.tz/census/census/districts/monduli.htm  

31 Statsministeren under mitt feltarbeid i Tanzania var Edward Lowassa, en karismatisk politiker fra Mondulidistriktet med 
tilknyttinger til tettstedene i distriktet.  

http://www.tanzania.go.tz/census/census/districts/monduli.htm
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Divisjonene er igjen delt opp i ulike kommuner. Kommunens administrasjonsoffiser 

(Afisa Mtendaje wa Kata) er ansvarlig for innsamling av skatt, opprettholde lov og 

orden og andre oppgaver han har fått fra distriktskommisjonæren i sin kata. I Mto wa 

Mbu heter kommunens divisjonssekretær Faraji, en karismatisk, trinn mann med 

Fig 1. ORGANISASJONSKART over stillinger i kata Mto wa Mbu  

Nivå                          Staten/Serikali       Partiet/Chama/CCM 

Kommune/kata     

 

 

Landsby/kijiji          

 

 

 

 

Subblandsby/                                                                                                       

kitongodji 

 

Kommunens 
administrasjonsoff
iser/ Afisa 
Mtendaje wa Kata 
(ansatt) 

Formann for  partiet 

i kommunen/ 

Mwenyekiti wa 

chama ya kijiji  

Landsbyoffiser/ 

Afisa Mtendaje 

wa kiiji  (ansatt) 

Formann for 

landsbyen/ 

Mwenyekiti wa 

kijiji  

Formann for partiet i 

landsbyen/ 

Mwenyekiti wa 

chama ya kijij 

Formann for 

subblandsbyen 

(valgt av 

landsbyforsamling

Rådgiver/ Diwani 

(valgt stilling) 

Ticelle 

                      

32 Det er litt forvirring om hvem som  egentlig har denne oppgaven. Songstad mener det er katibu tarafa (divisjonssekretær) 
som er en stilling i CCM og som derfor ikke skal ha noen ansvar i statsadministrasjonen. Som jeg senere viser er det ikke 
uvanlig at det hersker forvirring om hvem som har posisjoner i CCM og hvem som er ansatte i statsadministrasjonen. 

Ticelleledere/ Balozi 

(Valgt av beboerne i 

hver ticelle, på 

oppfordring av 

partiet) 
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blankbarbert hode. Det var få dager jeg ikke så han suse igjennom kijiji Barabarani på 

sin venns moped han tilsynelatende lånte hver dag. Et par dager etter at jeg ankom 

landsbyen fikk jeg et møte med han der han fortalte meg at jeg måtte dra til Monduli 

med mine papirer, slik at jeg kunne få et introduksjonsbrev på swahili fra 

distriktskommisjonæren. Under enpartisystemet ble posisjonen til Faraji kalt 

kommunesekretær (katibu kata) som indikerer tilhørighet til partiet. Denne stillingen 

finnes fortsatt, men er nå en del av organisasjonen til CCM.  

Barabarani, Majengo og Migombani er de tre landsbyene som utgjør kata Mto wa 

Mbu. Det er i dag 16.068 bofaste i de tre landsbyene33. Hver landsby har et 

landsbyråd (serikali ya kijiji)34 som er ansvarlig for de formelle sidene ved 

utviklingsprosjekter, inntekter til disse og praktiske sider ved skatteinnkreving. 

Landsbyrådet er også ansvarlig for offentlig eiendom som veier og vannrør. 

Landsbyens formann (mwenyekiti wa kijiji) er leder for landsbyrådet, og blir valgt av 

landsbyforsamlingen. Parallelt i CCMs partistruktur velges det en partiets formann i 

landsbyen (wenyekiti wa chama ya kijij).  

Hver kijiji har en ansatt fra staten, landsbyens administrasjonsoffiser (afisa mtendaje 

ya kijiji) som rapporterer til Faraji, kommunens administrasjonsoffiser. Før 1992 var  

formann for landsbyen (mwenyekiti wa kijiji) og sekretær (katibu ya kijij) i 

landsbyforsamlingen også formann og sekretær i den landsbyens avdeling av CCM 

(Mukandala 1998:44). Alle landsbyer (kijiji) og er delt inn i subblandsbyer 

(kitongodji) som ledes av en formann for subblandsbyen (mwenyekiti wa kitongodji). 

Kijiji Barabarani der jeg bodde hadde seks subblandsbyer35.  

 

33 Informasjonen er hentet fra: http://www.tanzania.go.tz/census/census/districts/monduli.htm

34 Betyr bokstavelig ”landsbyregjering”.  

35 Jeg bodde i et område som het Korea, men det fantes også Magadini, Majengo jiuu, Jangwani, Migombani jiuu og Kisutu   

http://www.tanzania.go.tz/census/census/districts/monduli.htm
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Hvis det er viktige ting som en landsby må informeres om, for eksempel ved valg av 

landsbyråd, formann eller Diwani36 blir det kalt til møte med landsbyforsamlingen 

(Nchimbi 1995:11-14). I Barabarani skjedde dette flere ganger mens jeg gjorde 

feltarbeid der. Landsbyforsamlingen ble anerkjent under desentraliseringen i 1982 og 

består av alle personer 18 år eller eldre som vanligvis holder til i landsbyen (Semboja 

og Terkildsen 1991:93). Landsbyforsamlingens stemme i enkeltsaker er rådgivende, 

og ifølge Mukandala maktesløs (Mukandala 1998:44). Fra mitt feltarbeid i Mto wa 

Mbu har jeg en helt annet opplevelse av landsbyrådet. Det var slettes ikke en 

maktesløs samlingsplass, men en offentlig og demokratiserende sfære for 

samhandling og forhandling mellom ledere og beboere i landsbyen. 

Fig 3. Forenklet oversikt over komiteer og forsamlinger i kata Mto wa Mbu 

Nivå                             Staten /serikali                 Partiet/chama/CCM 

Kommune/kata                                                                                                                                        
Kommuneråd, Formenn for 

landsbyene og ledere på 

kommunenivå 

Årlig møte med alle 

ticelleledere (balozi)

Den politiske komité, 

Formenn for partiet i 

landsbyene og ledere for 

ungdomsgrupper, og andre  
Landsbyrådet/kamati ya 

serikali ya kijiji, 

Formannen for landsbyen, 

utvalgte styremedlemmer 

(wajumbe) og andre ledere 

Landsby/ kijiji 

 

 Ulike komiteer, 

styremedlemmer valgt av 

formannen  

 

 

 

Landsbyforsamlingen, alle 

beboere i landsbyen over 

18 år. Ledet av 

landsbyrådet, øverste 

myndighet i landsbyen 

36 I teorien skal hele kommunen (kata) være med å stemme på hvem som skal bli  Diwani.  Ved valg i Mto wa Mbu ville 
dette betydd landsbyforsamlingen 
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Før introduksjonen av flerpartidemokratiet var partiet og statsadministrasjonen 

sammenføyd på alle nivå. Slik jeg forklarte var en landsbyformann i 

statsadministrasjonen også formann i landsbyens lokalavdeling av CCM. I dag 

eksisterer disse to sosiale organisasjonene side ved side fortsatt på alle nivå. I Mto wa 

Mbu var folk klare over at CCM ikke lengre var det samme som staten, men jeg 

oppdaget ofte når jeg spurte meg frem til ledere på ulike nivå i landsbyen at jeg ble 

henvist ledere i partiet når jeg spurte etter ledere i statsadministrasjonen og omvendt 

Hovedkontoret for CCM i kommunen Mto wa Mbu, og kontorene til 

statsadministrasjonen helt opp til divisjonsnivå finnes begge i kijiji Barabarani, på 

hver sin side av hovedveien. CCMs kontor ligger rett ved den store fotballbanen som 

også brukes til møter for alle de tre byene. Byggingen er et lite sementhus med to 

kontorer og et klasserom som leies ut til en lærer som driver barneskole der på 

hverdager. Kontorene til landsbyrådet (serikali) i Barabarani har i likhet med 

statsadministrasjonen for divisjonen (seriakli ya tarafa) sine kontorer i to av 

sementhusene som ble bygget i forbindelse med regjeringens rurale 

utviklingsprosjekt på sørsiden av hovedveien. I løpet av mine første dager ble jeg 

sendt frem og tilbake mellom disse på leting etter den som skulle godkjenne 

forskningstillatelsen min.  

Flere ganger hørte jeg folk omtale kontoret til statsadministrasjonen som ofisi ya 

chama eller ofisi ya CCM.  Dessuten oppsto det forvirring rundt Faraji sin stilling da 

jeg returnerte med introduksjonsbrev på swahili fra distriktsadministrasjonen i 

Monduli.  Der fikk jeg beskjed om å returnere og introdusere meg og gi brevet til 

kommunens administrasjonsoffiser, men siden de aller fleste omtalte Faraji som 

kommunesekretær tok det meg en del tid å finne ut av det. Det endte med at jeg 

introduserte meg til samtlige ledere jeg kunne finne og spurte de selv hvilke stillinger 

de hadde og i hvilken av de to institusjonene de arbeidet for.  

Dette siste eksempelet er interessant fordi kommunesekretær (katibu kata) er en tittel 
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som tilhører CCM. Bare tre dager etter at jeg hadde introdusert meg til Faraji, møtte 

jeg Kananda som innehar posisjonen som kommunesekretær. Da jeg forklarte for han 

at jeg hadde trodd at noen andre hadde hans stilling trakk han på smilebåndet og sa at 

det var vanlig å blande stillingene sammen. En gang jeg spurte noen bekjente om hva 

slags stilling Faraji hadde blusset det opp en vennskapelig krangel om han var ansatt i 

statsadministrasjonen eller jobbet for CCM. Til slutt konkluderte vennene mine at det 

ikke hadde så mye å si, siden serikali og CCM begge jobber for å bringe maendeleo 

(utvikling) til Mto wa Mbu. 

Vanskene som mange Tanzanianere har med å skille mellom parti og stat har blitt 

bemerket av flere forskere. Presidentskommisjonen som i 1965 argumenterte for 

etableringen av enpartistat, anerkjente også dette (Cliffe 1967:488). Jeg tror ikke 

denne forvirringen betyr at de jeg har snakket med ikke ser forskjell på stat (serikali) 

og parti (chama), men at det i stedet viser hvor oppmerksomme de er på hvordan 

kommunikasjonskanaler, karrierestiger og nettverk mellom disse to er blandet 

sammen. Folk vet også hvordan de skal kunne utnytte det komplekse samspillet for 

selv å få best utnytte. Utenfor institusjonene til CCM og staten var jeg ikke i stand til 

å oppspore noen organisasjonsvirksomhet. Et poeng jeg kommer tilbake til mot 

slutten av oppgaven i diskusjonen om det sivile samfunn. 

Avslutning av del 1 

Så langt har jeg introdusert skillet mellom statsadministrasjonen og partiet. Jeg har 

også gjort det klart at det har vært mange reformer siden frigjøringen og at den 

Tanzanianske staten med Nyerere i spissen ønsket å skape et markant skille mellom 

institusjonene til kolonimaktens indirekte styre og sin egen selvstendige stat. Dette 

ble gjort ved å etablere institusjoner med et diffust forhold til tradisjon. På en gang 

ønsket Nyereres parti å skille mellom lokale stammetradisjoner som legitimerende for 

makt, og samtidig bruke ideen om den tradisjonelle afrikanske familien som en 

institusjon ment å fremme utvikling i de rurale områdene. Disse institusjonene har så 
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forsvunnet ut av rampelyset til fordel for strukturelle reformer for å åpne for 

flerpartidemokrati og kapitalisme, men med det samme målet: landets utvikling.  

Den neste delen av oppgaven tar dette videre til Mto wa Mbu, og viser hvordan de 

parallelle institusjonene til partiet og staten utgjør et politisk system med trekk fra 

både sosialistisk og nyere kapitalistisk praksis. Arens skriver at gjennom Mto wa 

Mbus  historie har det virket som om beboerne alltid har vært ivrige til å adoptere den 

organisasjonsformen og sosiale organisasjonen som har stemt over ens med den 

typiske definisjonen av ”modernitet” (Arens 1989:253). Dette modernitet/utviklings-

biaset i Mto wa Mbu har jeg også registrert. Slik jeg viser i neste del av oppgaven blir 

nemlig både den gamle partiinstitusjonen og nyere demokratiske idealer i dagens 

flerpartidemokrati forsvart ved bruk av begrepet om maendeleo (utvikling).  
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Del to: politisk virkelighet 
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Kapitel 3: Maendeleo 

Før jeg analyserer hvordan lokale aktører samtidig er situert i og håndterer Mto wa 

Mbus politiske system i kapitel 4 og 5, tar jeg for meg det tanzanianske begrepet om 

maendeleo (utvikling). Jeg tror det er umulig å snakke om lokalpolitikk i noen av de 

tre landsbyene uten å forstå hvilken betydning konseptet maendeleo har for 

innbyggere i Mto wa Mbu og Tanzania generelt. Begrepet brukes i samme setting av 

ulike aktører, selv om de konkrete forventningene til hva som er utvikling 

(maendeleo) er veldig ulike.  

Maendeleo er  et meget fleksibelt begrep, og jeg har valgt å bruke et konsept fra 

kulturstudier (Fergusson 1999) for å illustrere hvordan maendeleo  blir gjort 

gjeldende i Mto wa Mbu, ved valg av ulike typer kulturell stil. En stilistisk 

tilnærming til utvikling gjør det mulig å unngå de teleologiske kontonasjonene som 

begrepet ofte bærer med seg. Maendeleo er også knyttet til demokratisering fordi 

demokratiske idealer som frihet og likhet blir ansett for å være en del av landets 

utvikling. De kulturelle stilene jeg bruker,  kosmopolitisk og lokalistisk er knyttet til 

maendeleo. Med kulturell stil referer jeg til praksis som er forskjellsbetegnede. 

Valget om å være eksponent for den ene eller den andre henger sammen med 

stilistiske preferanser i de to institusjonene som utgjør Mto wa Mbus politiske 

system. Etter dette kapitelet blir det mulig å se hvordan karrierestiger og strategier i 

de to institusjonene er preget av valg knyttet til kulturell stil.  

Maendeleo ni kazi ngumu sana 

Maendeleo er et styrende begrep for Tanzanianere på samme måte som Ferguson har 

bemerket seg at konseptet ”modernitet” i Zambia gir et ”sett med kategorier og 

premisser som forsetter å forme folks erfaringer og tolkninger av livene deres” 
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(Ferguson 1999:14).37 Maendeleo var et ord jeg ofte hørte informantene brukte i 

ulike sammenhenger, og som jeg ofte utforsket på intervjuer og i hverdagen. Et av 

svarene jeg fikk var at:  maendeleo er å grave en latrine eller å koke vann. Senere 

fikk jeg vite at dette at dette utsagnet var som tatt ut av en av talene til Tanzanias 

forrige President Mkapa (Snyder 2005:4). Maendeleo har et endelig mål, at hele 

landet til slutt skal bli utviklet, men det er et mål som tilsynelatende alltid er utenfor 

rekkevidde. Tror du noen gang at Mto wa Mbu vil bli utviklet,  ble jeg spurt flere 

ganger i løpet av feltarbeidet. Mto wa Mbu ble sammenlignet med Karatu og Arusha 

som gjerne ble kalt utviklede byer, mens andre steder uten elektrisitet og vann, som 

oftest Masaiområdet i øst eller Mbuludistriktet i vest trukket frem som steder som lå 

lengre bak Mto wa Mbu fordi folk der hadde mindre maendeleo. Den utvikling og 

modernitet som er fruktene av maendeleo blir ofte kontrastert med fortiden. 

Kolonitiden eller tiden under sosialismen blir sett på som mørketider uten maendeleo 

og folkegrupper i Tanzania som aktivt forsøker å bevare kulturelle praksiser som 

andre mener er tradisjonelle blir ofte stemplet som tilbakestående, og som 

motstandere av maendeleo (ibid).  

Snyder bruker begrepet maendeleo i sine studier i Mbuludistriktet for å vise hvordan 

ulike ideer om maendeleo og tradisjon lever side om side og til dels er i konflikt med 

hverandre (ibid). Mange Wairaqw fra Mbulu vil utvilsomt si at Mto wa Mbu er et 

sted med mye maendeleo. Wairaqw som ikke er bosatt i en av de tre landsbyene, men 

som bor på landsbygda i Mbulu blir av bofaste i Mto wa Mbu på sett på som 

tilbakestående. Hver torsdag holdes det et kvegmarked på et fast sted langs veien til 

Arusha. Tidlig torsdag morgen kan man derfor se flere grupper Wairaqw på vei til 

markedet igjennom Mto wa Mbu med kveget eller geitene sine.  De går med kapper 

over skuldrene og er ofte barbeinte eller bruker sandaler laget av bildekk. 

 

 

37 Min oversettelse. 
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Bilde: Wairaqw på vei til markedet 

Mto wa Mbu blir med andre ord oppfattet som et sted som har oppnådd en hvis grad 

av maendeleo  i forhold til sine naboer. Arens registrerte at beboere i Mto wa Mbu 

anerkjente bruken av ordet waswahili om seg selv, og at det impliserte undertoner av 

kulturell overlegenhet (Arens 1979: 70). Grunnen til at tettsteder som Mto wa Mbu 

var modellandsbyer etter frigjøringen var nettopp fordi de ble oppfattet som steder 

hvor  maendeleo var blitt oppnådd. Maendeleo har vært en uvurderlig brikke i 

partiretorikken og er et begrep som har dype røtter i Mto wa Mbu (så vell som i 

Tanzania generelt). Den kommunikasjonen av forskjell som Arens observerte mellom 

beboere i Mto wa Mbu og deres naboer blir i dag målt og kommunisert igjennom 

oppfattelse av ulike grader av maendeleo.  

Ordet maendeleo kommer av verbet  –enda og betyr å gå. Infinitivsformen av verbet 

er kuendelea som forutsetter en bevegelse fremover, men kan også bety: ”å bevege 

seg videre”, eller å ha ”progresjon”. Martin forklarer, at som et politisk idiom er det 

ganske enkelt for den jevne Tanzanianeren med et godt grep om swahili å 
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reprodusere den offisielle stereotypeiske diskursen om maendeleo, og samtidig å 

introdusere den i en meningssammenheng som inneholder tanzanianerens egne 

aspirasjoner. På en og samme tid kan en borger argumentere at maendeleo ni soda 

(utvikling er brus) og maendeleo ni haki (utvikling er rettferdighet) (Martin 1988:11).  

Til tross for at folk i Mto wa Mbu tilskriver seg en hvis grad av maendeleo og viser 

til de økonomiske og teknologiske endringene som har skjedd i løpet av kommunens 

siste år, så er det ikke alle erfaringer med maendeleo udelt positive. Det debatteres på 

nasjonalt og lokalt plan hva som er godt og hva som er dårlig med maendeleo. 

Typiske utsagn er at: utviklingen skaper umoral, fordi unge kvinner kler seg 

umoralsk, eller som en eldre Mama fortalte meg mens jeg var på hjemme hos henne: 

Hun sa at sønnene hennes måtte igjennom videregående skole som var svært dyrt, 

dessuten ville de på universitetet. Hun bekjente så til tolken min som var på hennes 

egen alder at: maendeleo ni kazi ngumu sana (utvikling er hardt arbeid), og han sa 

seg øyeblikkelig enig i det. 

Jeg tilbød flere elever ved den lokale skolen å skrive stiler der de kunne velge  

mellom flere oppgaver. De fleste valgte å skrive om hvordan de tenkte seg at Mto wa 

Mbu kommer til å se ut om ti år, og hadde veldig positive oppfatninger som at: Mto 

wa Mbu kommer til å få enda mer utvikling, og vokse seg stor, få mange butikker og 

innlagt vann i alle hus. Flere av barna advarte også mot baksiden til utviklingen: 

Fordi veien er så god og nasjonalparken så populær vil det komme mange turister og 

sjåfører som tar med seg AIDS til landsbyen. En av barna så også for seg at grunnet 

utviklingen vil han bli nødt til å jobbe med å lære spesielt jenter å kle seg ordentlig, 

ikke ha så korte skjørt, men kle seg som man gjorde før da det ikke var noen AIDS og 

umoral på samme måte som i dag.  

Snyder beskriver den samme debatten i Mbulu, men mye mer utførlig enn hva jeg har 

gjør her.  Jeg mener er det riktig å si at debatten om  maendeleo  i Mto wa Mbu ikke 

forutsetter like store ulikheter på tvers samfunnet som det gjør i enda mer rurale 

områder som i Mbulu. Det å bo i Mto wa Mbu er nemlig i seg selv et bevis på 

maendeleo. Mange unge mennesker kommer til Mto wa Mbu fra landsbygda for å 
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sikre seg hva de kalte luxury work. Det kan være å selge suvenirer til turister, eller å 

jobbe i en av barene. Dessverre kolliderer håpet om luxury work med de begrensede 

økonomiske og sosiale mulighetene i landsbyene. For mange av de unge (både jenter 

og gutter) betyr det at de må prostituere seg til omreisende eller fastboende som 

holder til på en av stedets barer. Flere forsøker seg på også småjobber, hvis de er så 

heldige å få dem. Liten kjennskap til swahili eller engelsk er et dårlig utgangspunkt 

for alle uten familie i Mto wa Mbu.  

Det er mange måter å få prestisje ved å vise at man har tilegnet seg maendeleo. Den 

mest åpenbare er å være i besittelse av materielle goder som et sementhus, nye klær 

eller en bil.38 I tillegg blir skolegang og utdannelse ofte trukket frem i Mto wa Mbu 

som den sikreste veien til maendeleo. Mer enn noe annet ble jeg spurt om jeg ville 

stille som sponsor for barn og ungdom i alle aldre.39 Barneskolen er gratis hvis man 

ser bort fra den obligatoriske skoleuniformen, mens Secondary school (videregående) 

er for dyrt for de aller fleste. Utdannelse forutsetter et hvis antall år på skole, men det 

finnes også mange andre måter å vise at man har maendeleo. Jeg finner det fornuftig 

å illustrere tilegnelse av maendeleo ved å bruke begrepet kulturelle stiler for å unngå 

den lineære oppfattelsen av utvikling som mine informanter møtte meg med mange 

ganger i løpet av feltarbeidet.  

Kulturelle stiler  

Begrepene utvikling og demokratisering vekker tanker hos leseren om en teleologisk 

utvikling med en start og et nødvendig sluttpunkt (Ferguson 1999:16). Fredrik Barth 

skriver at studier eksklusivt viet endring har hatt en tendens til å beskrive et sosialt 

system på to ulike tidspunkter ”og så basere seg selv på en ekstrapolæring mellom 

disse to tilstandene, eller fra den ene tilstanden, for å antyde hvilken retning 

 

38 Den eneste bilen i landsbyen av typen ”luxury car”, personbil (dvs at den ikke hadde lasteplan og ble brukt til transport 
av arbeidere og varer fra noen shamba som lå langt unna veien) var eid av landsbyen Diwani som også eide flere hoteli.  

39 Den eldste som spurte meg var noen og tredve år.  
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endringen går i” (Barth 1996:76). Dette synes jeg er en lite fruktbar måte å tenke på. 

Begrepet om kulturelle stiler er tatt fra kulturstudier (Ferguson 1999:95). Ferguson 

argumenterer at ved å fokusere på tilegnelse av kulturelle stiler slipper man unna 

evolusjonistiske typologier som ofte følger med ”moderne/tradisjonell” dualismen. 

Jeg bruker de til dels kontrasterende stilene kosmopolitisk og lokalistisk i en enkelt 

sosial setting, snarere enn å beskrive to samfunn side ved side som kan bli tatt for å 

representere hver sin historiske epoke (ibid:102).  

De to stilene blir brukt både bevist og ubevist av aktører, og folk bruker å spesialisere 

i en av dem. Ferguson sidestiller ikke hva han kaller kosmopolitisk med 

vesternisering eller europeisering men bemerker at: ”Kosmopolitisk stil i Afrika er 

dominert av vestlig og kulturelle former av vestlig opphav (ibid:108).40 Snyder mener 

at den observasjonen stemmer godt med sine observasjoner i det rurale Tanzania, og 

har sett på forhandling av maendeleo ved bruk av ulike stiler  i Mbuludistriktet ikke 

langt fra Mto wa Mbu (Snyder 2005:6).  

Bruken av stilene kosmopolitisk og lokalistisk hjelper å illustrere holdninger til 

utvikling uten å knytte seg til en rural-urban dikotomi. Hvis denne fremgangsmåten 

egner seg såpass godt i det urbane Zambia og i det rurale Tanzania (Ferguson 1999/ 

Snyder 2005) burde det også passe godt i Mto wa Mbu som ligger på ”grensen”; 

verken by eller landsby. Mto wa Mbu er allerede er i frontlinjen for sosiopolitisk og 

økonomisk endring i det rurale Tanzania (Arens 1987:254). Det å bo i Mto wa Mbu 

er allerede et tegn på maendeleo og dermed knyttet til den materielle siden av 

kosmopolitisk stil. Nyansene mellom kosmopolitisk og lokal blir derfor ikke like 

tydelige i Mto wa Mbu som i det enda mer rurale Mbulu. 

Hvorvidt Mto wa Mbu er en village eller town, urban eller rural er noe som også 

debatteres av beboere i Mto wa Mbu. Oppfattelsen av Mto wa Mbu som et grenseland  

eller nybrott på vei mot det urbane (som er rikt på maendeleo) vekk fra det rurale (der 

 

40 Min oversettelse 
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tradisjonen rår), fører til at kontrasten mellom tradisjon (representert ved lokalistisk 

stil) og det moderne (representert ved det kosmopolitiske) er interessant. Jeg tillater 

meg derfor å bruke dikotomien rural/urban (eller tradisjon/moderne) ikke som 

analytiske begreper, men for å vise til oppfattelser som er levende i Mto wa Mbu i 

dag.  

På sitt feltarbeid i Zambia følte Ferguson flere ganger det som om samtalene han 

hadde med sine informanter var som tatt ut av en utdatert sosiologibok når de snakket 

om forskjellene mellom byen og landsbygda. Jeg hadde en lignede følelse selv når 

mine informanter snakket om tradisjon og maendeleo som to motstående prinsipper 

der det var mulig å velge det ene eller det andre. Det er i dag ikke et press for å dra 

hjem til tradisjonelle områder som Ferguson beskriver (Ferguson 1999), heller  ikke 

noe tradisjonelt system for bestemmelser og moralsk renhet som Snyder analyserer, 

og som fargelegger hennes analyse av hva det vil si å etablere en lokalistisk stil.  

Likhetene er likevel større enn forskjellene mellom disse to studiene og mine 

observasjoner, og det kan være fruktbart å snakke om en lokalistisk og en 

kosmopolitisk stil i Mto wa Mbu hvis vi endrer litt på hva en lokalistisk stil vil 

innebære. I denne diskusjonen har jeg valgt å utelate masaiene som gjester Mto wa 

Mbu, uten å slå seg ned. Masaiene har en meget markant stil, og som jeg forklarte 

ovenfor er maendeleo et normativt ladet begrep, og det å ikke ønske utvikling for seg 

selv og for Tanzania oppfattes noe primitivt og tilbakestående. Jeg føler likevel at å 

plassere Masaiene i denne analysen som bærere av en lokalistisk stil vil i denne 

sammenhengen skygge for ulikhetene blant de bofaste på nybrottslandet Mto wa 

Mbu. 

Nedenfor har jeg skissert to eksempler som er veldig stereotypiske. De er ikke ment å 

representere to ulike grupper (for landsbyene som utgjør Mto wa Mbu er en blanding 

av mange utrykk og stiler), men kan sies å representere ulike stiler som blir brukt av 

folk i Mto wa Mbu til å skille en persons preferanser fra en annens. Ingen i Mto wa 

Mbu vil gå ut og si at: ”den eller den er en lokalist” , eller ”den eller den er en 

kosmopolitt”. Dette er ikke eksklusive grupper, men er likevel gjenkjennelige tegn 
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for alle i landsbyen. I stedet vil de se på en persons stil og bemerke at: den der kler 

seg som et storbymenneske og tror han er viktig, eller at: den der er ikke opptatt av 

utvikling, bare av jorda si. 

To eksempler på kulturell stil 

En kosmopolitiske stil innebærer i Mto wa Mbu at man orienterer seg utad til verden 

(først og fremst Vesten og Europa). Et godt eksempel er en ung venn av meg som 

jobber som turistguide i CTP.41 Den unge mannen har kommet til Mto wa Mbu for å 

arbeide med turister, eller i håp om å gjøre det. Klærne har han kjøpt på 

bruktmarkedet i landsbyen eller fått fra en utlandsk venn. Han er opptatt av å holde 

de rene og vasker de ofte. Han har enten lært seg engelsk fra skolen  eller av vennene 

sine, og bruker språket for å komme i kontakt med turister. Han ønsker også å lære 

seg flere ”profesjonelle” språk for eksempel spansk eller fransk. På den måten vil det 

bli lettere for han å få jobb. Han er ikke interessert i å dyrke jorden, men opptatt av å 

få en luxury job. Utdannelse er også veldig viktig hvis man vil ha en god jobb og 

siden utdannelse er dyrt er det best å spare penger eller sikre seg en sponsor. Når han 

har tjent seg penger sparer han de, eller setter seg på et av landsbyens hoteli og 

drikker noen soda (brus) med vennene sine og diskuterer fotball. Han valgt seg ut et 

lag i Champions League som han følger og kjenner godt til. Han hører på lokal 

musikk, men også på utenlandsk musikk (for eksempel amerikansk rap). Det kan 

kanskje være nødvendig å få fotfeste i CCM i landsbyen slik at det blir lettere å 

etablere seg foretningsmessig. Hvis du spør han om demokrati vil han si at det er en 

del av maendeleo.  

Som eksponent for den lokallistiske stilen trekker jeg frem Elihud, en bonde av 

Chaggafolket i Mto wa Mbu. Han står tidlig opp om morgenen og ikler seg  

arbeidsklær, bukser, sandaler av bildekk og en t-skjorte han fikk utdelt ved CCMs 

 

41 Tanzania, Cultural Tourist Programme. 
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forrige valgkampanje. Han drikker te som hans kone har laget til han og går til 

familiens shamba (åker) for å arbeide. Etter arbeidet går han hjem og spiser ugali 

(polenta) som han dypper i en saus med grønnsaker. Derfra går han til Barabarani for 

å stå og snakke med vennene sine eller tar turen til en av de lokale barene for å drikke 

mbege, spille kort eller slå av en prat. Han er positivt innstilt til maendeleo og gleder 

seg over at barna får gå på skole og at veien til Mto wa Mbu nå har blitt så bra at flere 

det kommer mange flere som ønsker å kjøpe varene hans. Han dyrker mais 

(hovedingrediensen i ugali) til familien, men har også satt til side en liten del av 

familiens shamba til å dyrke mazao ya biashara (cash crops) for eksempel løk som 

ikke har en sentral plass i kostholdet, men som kan selges på markedet hvis prisen er 

god. For pengene har han råd til skoleklær for barna, pengeinnsamling til landsbyen 

og lokale medisiner. Han er litt skeptisk til flerpartidemokratiet som han mener er 

påtvunget Tanzania utenfra, og ser ikke poenget med å ha flere partier når de nye 

partikadrene uansett kommer fra CCM. Det viktigste er at maendeleo ikke stopper 

opp. Likevel kan han få høre at han er gammeldags fordi han ikke bruker swahili 

hjemme og at han ikke har mye maendeleo  eller er progressiv nok. 

Eksemplene er stereotypiske, og i Mto wa Mbu er ikke kontrastene alltid like synlige. 

Eksponenter for den lokale stilen ikke er like orientert mot verden utenfor landsbyen 

enn eksponenter for den kosmopolitiske. Arens brukte et skille mellom eksternt og 

internt orienterte beboere i ”On the frontier of change” for å vise hvordan 

pragmatiske valg knyttet til ulike orienteringer var en del av det lille samfunnets 

dynamikk, men var ikke opptatt av hvilke stilmessige valg som var assosiert med de 

ulike orienteringene (Arens1979: 126). På dette viset fyller begrepet om kulturelle 

stiler beboernes pragmatiske valg med et dypere meningsinnhold enn hva Arens 

gjorde i sin monografi. Det er mulig å finne disse til dels kontrasterende stilene hos 

kvinner også, men kvinner har ikke tilgang på de samme økonomiske og sosiale 

ressursene som menn, og forskjellene vil ikke være like merkbare. Til tross for flere 

unntak blir kvinner derfor oftere eksponenter for lokalistisk stil, med sin vekt på 

familie, hus og hjem.  
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Avsluttning 

De aller fleste jeg spurte om hvorfor de stemte CCM ved valget i november forklarte 

det med at CCM arbeidet for å gi landet og folket maendeleo. Det var også et begrep 

som landsbylederne ofte brukte på offentlige møter for å forklare hvorfor penger 

måtte samles inn til skoler og andre prosjekter. Som et politisk idiom på lik linje med 

slektskap (Martin 1988:11) og demokrati, er maendeleo ikke bare effektivt som et 

oratorisk verktøy. Jeg har vist at idiomet også blir aktivisert igjennom bruk av 

personlig stil, og gjennomsyrer det politiske systemets aktører.  

Arenaer i det politiske systemet er steder hvor kosmopolitiske og lokalistiske 

holdninger til  maendeleo blir uttrykt. Jeg forsetter i neste kapitel med å vise hvordan 

en lineær forestilling av utvikling (maendeleo) er med på å forme politiske 

forhandlinger, og hvordan det aktualiseres igjennom individuelt bruk av kulturelle 

stiler. Politiske endringer (og spesielt de av en demokratisk karakter) ble på sett og 

vis forhandlet frem av ledere i begge institusjoner og beboere i det samme politiske 

systemet. Forhandlinger i denne forstanden er like mye konkret dialog som det er 

handling. I neste kapitel illustrerer jeg nettopp en slik forhandlingssituasjon der 

beboere i en av landsbyene forhandler med ledelsen for kommunen om skjebnen til 

sitt eget landsbyråd.  
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Kapitel 4: To politiske institusjoner 

I dette kapitelet analyserer jeg det politiske systemet i Mto wa Mbu, og ser på 

forskjellene mellom de to politiske institusjonene; statsadministrasjonen (serikali) og 

partiet (CCM,chama) for å svare på spørsmålet om hvilke politiske kanaler som har 

åpnet seg, og om disse blir brukt. Først viser jeg hvordan de to institusjonene har 

ulike praktiske og moralske oppgaver, hvordan de i kraft av sine institusjoner og 

tankegods utgjør et politisk system. Til slutt gir jeg en eksempel på en forhandling 

mellom beboere og ledere i en konflikt med demokratisk utfall.  

Du har valgt en god tid å gjøre forskning i Mto wa Mbu, ble jeg fortalt av lederen for 

det lokale turistprogrammet, som også ble en venn under feltarbeidet. Han satt 

ovenfor meg på et lite bord i det bakerste rommet på kafeen som var et av 

stamstedene mine og drakk te. Jeg svarte at han kanskje hadde rett og spurte hvorfor 

han mente det. Det har skjedd så mye mens du har vært her, mange møter, det har 

vært interessante tider. Det hadde det faktisk også. Et måned tidligere hadde jeg 

snakket med William Arens og spurt han om møteaktivitet på 60 og 70-tallet. Så vidt 

han husket var det ikke mange møter på den tiden, en rake motsetting til den 

omfattende komité og møtevirksomheten under mitt opphold. I løpet av feltarbeidet 

deltok jeg på tre store offentlige møter i Majengo, et i Migombani og fem i 

Barabarani. Arens kunne bare huske et i løpet av et og et halvt års feltarbeid.  

Utsagnet til vennen min fikk meg til å tenke. Hvorfor ble det holdt så mange 

offentlige møter i Mto wa Mbu? Hang det sammen med de enkelte sakene som ble 

tatt opp,  eller kanskje også omstendighetsmessige endringer i den Tanzanianske 

staten som for eksempel omstruktureringen av lokal administrasjon som i 1982 for 

alvor anerkjente landsbyforsamlingen?  
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CCM i Mto wa Mbu 

Fargene, symbolene og retorikken til CCM har en svært synlig plass i bybildet til Mto 

wa Mbu, spesielt i kjiji Barabarani. Det er et stort antall klessplagg med fargene gult 

og grønt (CCMs farger) i sirkulasjon i landsbyen på blant annet t-skjorter, skyggeluer 

og kanga.42 Det er også flere flagg med CCMs emblem i gult på grønn bakgrunn som 

er satt opp i trærne langs hovedveien, på takene av mange små butikker, i boder på 

markedsplassen, i grillen på  biler og på sykler. Ifølge CCMs lokale kontor i Mto wa 

Mbu vant CCM forrige valg i Mto wa Mbu med 95,1%. Skal jeg dømme ut i fra hvor 

synlig CCMs farger og slagord er i beboernes klesstil og sanger er jeg trolig til å si 

meg enig i at det kan være tilfellet. Bare en jeg møtte i løpet av hele mitt feltarbeid 

fortalte meg at han stemte på et annet parti ved valget i november 2005. 

Det tok meg en god stund å få oversikt over hvilke politiske verv og stillinger som 

finnes i Mto wa Mbu. For som sagt var mange uenige om hvem som hadde styreverv 

i partiet og hvem som hadde valgte stillinger eller fast ansettelse i 

statsadministrasjonen, og det gikk fort opp for meg at det politiske systemet i Mto wa 

Mbu er i dag atskillig mer kompleks i dag enn den var på sekstitallet. Det var ikke 

bare en utviklingskomité som jeg kunne ta kontakt med, men mange komiteer i både 

statsadministrasjonen (serikali) og partiet (chama/CCM) der medlemmene var 

utvalgte av formennene. Den største forskjellen mellom de parallelle institusjonene til 

statsadministrasjonen og partiet er  ticellelederne (balozi) til CCM. Jeg konsentrerer 

meg om dem fordi jeg mener at deres betydning for den politiske kulturen i Mto wa 

Mbu er ikke til å komme utenom. Jeg skal nå gi et eksempel på en ticelleleders rolle.  

”Balozi er den første lederen i Tanzania” 

En morgen i Kitongodji Korea satt en dame på plassen foran huset der hun bodde, og 

laget mat ved et lite bål fyrt opp med kvister hun hadde hentet ved veien. Hun leide et 

 

42 Et stort stykke rektangulært stoff som kvinner binder rundt livet som et skjørt.  
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rom i en nyumba ya miti som var avlang med tre dører vendt ut mot gårdsplassen, 

hver dør ledet til et rom som var til utleie. Hun lot bålet klare seg selv en liten stund 

mens hun gikk tilbake til rommet sitt for å se til noe annet. I mellomtiden begynte 

bålet å ryke kraftig, og vinden førte røyken rett inn i en av de andre rommene i den 

lille bygningen. På dette rommet våknet leietageren, en mann som ble veldig sint. 

Han konfronterte kvinnen med hva hun hadde gjort. Han mente hun forurenset hans 

rom med overlegg og plasserte hendelsen som den siste i en lengre rekke av 

fornærmelser på hans bekostning. Hun var uenig, og de begynte en lang krangel. Til 

slutt truet han henne med fysisk avstrafning og trakk henne med seg inn på rommet 

sitt. På et vis klarte hun å slippe unna grepet hans og kom seg ut igjennom døren som 

hun øyeblikkelig stengte. De aller fleste av denne typen hus i Mto wa Mbu låses med 

en hengelås på utsiden. Denne smekket hun, og stengte dermed naboen inne på sitt 

eget rom. Naboen kastet seg mot døra og ropte ukvemsord etter henne og sa at hun 

skulle lukke opp. Kvinnen hørte han ikke fordi hun hadde allerede løpt av gårde til 

politistasjonen rett ved hovedveien i hjertet av Barabarani.  

Der fikk hun beskjed om at politiet ikke hadde tid til å ta seg av den slags. Hun sa at 

naboen truet med å drepe henne, men politibetjenten svarte resolutt at siden krangelen 

utspilte seg mellom naboer så var det oppgaven til ticellens baloz å løse problemet. 

Kvinnen gikk rett til Mama K, en eldre kvinne som bodde tre hus bortenfor.  Hun 

hadde flere års erfaring som baloz, og sa seg øyeblikkelig enig i å skape fred mellom 

de kranglende naboene, og ble med kvinnen tilbake til huset for å slippe mannen ut. 

Før hun åpnet døren introduserte hun seg, og mannen som nå hadde roet seg 

betraktelig ned sa seg enig i å snakke ut om krangelen. Mama K ba de to naboene om 

å vente mens hun forberedte seg, og hentet to eldre kvinner fra nabolaget. Den første 

var bestemoren i huset jeg bodde, Mama J som hadde vært baloz frem til nylig og til 

slutt Mama Maria, baloz for ticellen ved siden av min egen. Her møtte jeg de eldre 

kvinnene og ble oppdatert på hva som hadde skjedd. Senere grep jeg også muligheten 

til å snakke med de ulike deltagerne i meklingen for å få et bedre bilde av hva som 

hadde skjedd.  
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Mama J hadde tidligere fortalt meg at en baloz trenger tre eldre til å mekle sammen 

med seg. For på den måten blir ikke ”baloz en dommer, men har fått med seg de eldre 

i landsbyen. Da blir de som krangler overbevist om hva som er rett”. Sammen slo de 

tre kvinnene seg ned på en stor matte i skyggen av sementhuset der jeg bodde. De 

spurte kona til Juma om hun kunne være med å megle slik at de ble fire til sammen. 

Hun sa seg villig til det og det ble sendt bud på de to naboene som hadde kranglet.  

Naboene fikk beskjed om å sitte ved siden av hverandre på en krakk mens de lyttet til 

deres baloz , Mama K. Samtalen mellom dem tok flere timer, der en og en av gangen 

hadde ordet. Naboene brukte muligheten hver for seg til å fortelle hva som hadde 

skjedd og også å legge frem hvilke krangler som hadde vært forut for denne. Mama K 

og de tre meglerne meklet mellom dem og brukte alle anledninger til å forklare for 

naboene hvorfor det var viktig at det var fred mellom dem. De ble fortalt at ingen av 

dem kom til å flytte og at de ikke kunne fortsette å krangle, isteden måtte de lære å 

leve ved siden av hverandre.  

Da samtalen var over lovte naboene å avslutte krangelen. Mama K fortalte dem at nå 

det var hennes oppgave som baloz å hjelpe, men hun hadde også hentet tre andre. De 

tre andre Mama J, Mama, M og Jumas kone måtte bli kompensert for det arbeidet de 

hadde gjort. Hun sa så at om hver av naboene gav henne 1000 shilling43 så ville hun 

dele det mellom de tre som hadde hjulpet henne. Begge naboene sa seg enige i dette 

og lovte å betale Mama K så fort som mulig.  

Denne episoden som skjedde i nabolaget mitt er veldig typisk for slags situasjoner 

som en baloz må håndtere. I følge Mukandala har ticellesystemet ingen formell 

funksjon i det lokale styresettet fra staten (Mukandala 1998:65), men det er klart at 

det er en del uformelle funksjoner slik jeg nettopp beskrev. At politiet i Mto wa Mbu 

valgte å sende kvinnen tilbake til sin innestengte nabo med beskjed om å ta kontakt 

med sin baloz er betegnende for hvor viktig denne institusjonen er.  

 

43 Ca en dollar. 
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Balozi-institusjonen var opprinnelig ment å gjøre kommunikasjonen mellom folk og 

partiet lettere, med andre ord en ren politisk mekanisme. I dag som på slutten av 60-

tallet har den også flere andre oppgaver i Mto wa Mbu ut over hva som var den 

opprinnelige intensjonen (Arens 1979:92).  I samtale med en av lederne i Mto wa 

Mbus partistruktur forklarte han at balozi skal mekle mellom naboer og overse at 

deres ticelle var fredelig. Innenfor sin ticelle skulle de også være ansvarlige for 

sikkerheten og rapportere hvis det var noen fremmede der, og være ansvarlig for å 

fordele nødhjelpsendinger til de som trengte det. Dette var viktige oppgaver, men den 

aller viktigste for balozi var å være slik formannen for partiet i kjiji Migombani 

fortalte meg: den aller første leder i Tanzania i CCM, men de må hjelpe alle, uansett 

om de er CCM eller noe annet, fordi formenn og til og med presidenten er underlagt 

balozi, fordi de er nærmest folket. Dette var oppgaver som de fleste balozi vil si seg 

enige i selv om de legger ulik vekt på dem. Flere fortalte meg at en veldig viktig 

oppgave var å overbevise beboerne i sin ticelle om å stemme på CCM når det ble valg 

og fortalte fornøyde at ingen i deres ticelle hadde stemt på noe annet parti.   

Baloz- institusjonen har flere trekk fra tradisjonelle samfunn slik Arens påpeker: ”(..) 

this cell system had incorporated many of the features of traditional societies which 

where readily accepted in the community. The cell leader in his responsibilities 

resembles a village headman and as a group they form a council of elders who serve 

to advise and guide the younger members of the village”(Arens 1977:94).  

De fleste balozi er eldre mennesker i landsbyen og frem til 90-tallet har de utelukket 

vært menn, men det har blitt stadig flere kvinner som har denne posisjonen. For 

eksempel var seks av ti balozi kvinner i subblandsbyen Magadini.44 Selv mente de at 

kvinner egnet seg godt som balozi fordi de i motsetting til mennene hadde tid til å 

snakke med naboene sine og ta seg av problemene deres. I tilegg til de tidligere 

nevnte oppgavene var det også flere som fortalte meg at de måtte samle inn penger til 

de som var syke med AIDS slik at de kunne dra til sykehuset eller få medisiner. Dette 

 

44 Magadini grenset til Korea der jeg selv bodde. Eksempelet med naboene fant sted i Magadini 
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ordnet de innenfor sine egne ticeller, men de informerte formannen for partiet i 

landsbyen eller formannen for en subblandsby hvis det var noe de mente at de burde 

høre. Dette betyr at de rapporterer til både parti og stat, og i den lokale settingen var 

det mange av balozi som mente at det ikke var vits i å snakke om noen forskjell. 

De fleste balozi er del av en kohort hvis medlemmer lenge har vært etablert i 

kommunen. En baloz forventes å eie en shamba (dyrket mark), eller i det minste ha 

bodd i Mto wa Mbu i mange år, og har familie i ticellen. Det er kun mulig å få 

posisjonen hvis det er nyvalg, og det er partiet som  gir beskjed når de er nødvendig. 

At man får respekt i nabolaget er ikke bare en forutsetting for å vinne et valg i sin 

egen ticelle, men også en god grunn til å påta seg dette vervet. Mama J som jeg delte 

hus med fortalte meg at hun savnet å være baloz og var litt bitter for at hun ikke ble 

gjenvalgt til fordel for Mama M. Balozi er uten unntak medlemmer av CCM og 

inviteres på møter med andre balozi i regi av lokalavdelingen. Alle disse elementene 

forutsetter at en baloz er ganske godt kjent i ticellen og har sterke bånd til Mto wa 

Mbu. Balozi kan kalles eksponenter for den lokale stilen.  

Eksponenter for en mer kosmopolitisk stil mener at det ikke er noen vits i å bli baloz. 

Først og fremst argumenters det for at det ikke betaler seg, dessuten er det mye arbeid 

og folk kan komme bankende på døren din til alle døgnets tider. Jeg ble fortalt at: 

ingen har lyst til å bli baloz, men Mama Js bitterhet for å ikke bli gjenvalgt forteller 

en annen historie. Det er med andre ord en kløft mellom de to kohortene jeg har kort 

beskrevet. Skillet mellom kosmopolitisk og lokalistisk er ikke bare synlig i 

forbindelse med de ledere i de to institusjonene, men også i alder. Den respekten og 

det ansvaret som blir tilegnet balozi og er knyttet tett opp til de forventingene og det 

ansvaret som beboere i Mto wa Mbu tilegner CCM. Det er med andre ord et 

lokalistiske stiltrekk å være orientert til landsbyen og dyrke jorden. Mama J. var den 

samme som nektet å sove i nymotens hus, men foretrakk heller de mørke og svale 

leirehyttene, et trekk som ikke ville blitt tatt for å være særlig progressivt. 
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CCM som moralsk størrelse 

Den maendeleo som har kommet til Mto wa Mbu forklares som resultat av CCMs 

politikk. Historikeren John Brennan sier i sin avhandling om flerpartidemokratiet i 

årene før kongressen vedtok at Tanzania skulle bli en enpartistat, at TANU bare 

kunne vedlikeholde sin rolle som representant for nasjonen så lenge folket trodde at 

TANU brakte utvikling:”Denne troen kunne bare vare så lenge Tanzanianere trodde 

at  TANU faktisk brakte utvikling, og at kapitalister var fiender som måtte fjernes .. 

Da denne troen kollapset på 80-tallet ble det lagt internasjonalt press på Tanzania om 

å lage politiske reformer ved å reinføre flerpartidemokrati (…)”(Brennan 2005:269).  

Jeg mener at troen på at CCM (TANU) bringer utvikling er langt i fra er borte i Mto 

wa Mbu. At partiet skaper maendeleo er faktisk ticelleledernes og andre ledere sitt 

viktigste argument for å fortsette å stemme CCM. I Mto wa Mbu har lederne til og 

med bevis for sine påstander om at CCM har brakt maendeleo til landsbyene. Den 

nye veien, elektrisitet og vannrør er sponset av internasjonale aktører, men æren 

tilegnes CCM. CCMs moralske ansvar er derfor knyttet til folkets utvikling. Jeg 

mener at det av denne grunnen ikke er tilfeldig at alle i balozi forteller at det er deres 

personlige oppgave å se til at deres ticelle får maendeleo.  

Politisk opposisjon til CCM er absolutt eksisterende i Tanzania selv om det kanskje 

ikke virker slik på grunn av  mine beskrivelser fra Mto wa Mbu. Antropologisk 

litteratur  fra Tanzania er fult av opposisjon til CCM og ticelleorganisasjonen, og 

partiet har lenge vært forbundet med korrupsjon (Snyder 2005/Songstad 2002/ Igoe 

2004). Mzee Matongo var den første formannen for CCM (da det het TANU) i Mto 

wa Mbu, mener at vi kan takke demokratiet for reduksjonen i korrupsjon. I 

motsetning til tidligere har CCM våknet og folket har våknet. Hvis det er noen som 

stjeler nå har det ikke noe med CCM å gjøre. CCM er som religion. Du skal ikke 

stjele, det sier CCM også. Dessuten er CCM babu (bestefar) og derfor familie, legger 

han til.  
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I et møte med Barabaranis landsbyråd kom det en gjest innom kontorene. Det var 

vanlig å komme og gå under møtene så vi var omtrent tolv stykker tilstede da gjesten 

som var varaformannen for partiet i landsbyen ba om få gi en appell til landsbyrådet. 

Formannen for landsbyen sa at det ikke var noe problem, og administrasjonsoffiseren 

i landsbyen (som var sekretær på disse møtene) gjorde seg et notat av det. 

Varaformannen for partiet i landsbyen ble stående ved siden av bordet som 

landsbyrådet satt rundt. Han var iført  arbeidsbukse, skjorte og en grønn skyggelue 

med CCMs slagord på skjermen. Han fortalte at han kom rett fra arbeid i sin families 

shamba og at det hadde kommet han for øre at det var en del krangel på møtene i 

landsbyrådet. Det gikk rykter om at det skulle være noen problemer med fordeling av 

landområder. Han ønsket å minne landsbyrådet på at de ikke måtte ha uenighet seg 

imellom fordi det var deres oppgave å styre landsbyen og sikre maendeleo. Til slutt 

fortalte han at CCMs landsbykomité ønsket å få flere utenlandske NGOer til å 

komme til landsbyen, og da var det viktig at landsbyrådet sto for god politikk. Etter å 

ha overlevert sin beskjed takket han landsbyrådet for at de hadde lyttet, og gikk fra 

møtet. Mens han snakket var det ikke noen som avbrøt, noe som ofte skjedde når 

andre snakket i landsbyrådet. Etter han hadde gått var det flere som trakk på 

smilebåndet og kommenterte at han ønsket å påvirke politikken i landsbyen, men ikke 

hadde posisjon til det. Stemningen rommet var betydelig lettere nå, om enn på 

bekostning av varaformannen for partiet i landsbyen.  

Dette eksemplet viser at CCM er en moralsk størrelse i Mto wa Mbu, ikke en 

utøvende makt. Balozi og andre ledere i partiet deltar ikke på møtene i komiteene til 

serikali og i landsbyrådet i kraft av deres stillinger i CCM, selv om flere balozi sitter i 

en av komiteene som tillitsmenn (wajumbe). Det er landsbyrådet, bestående av 

formannen for landsbyen, formennene for alle subblandsbyene og andre medlemmer 

valgt av formannen til ulike komiteer som har det formelle ansvaret for utvikling og 

sikkerhet i landsbyen (URT 2000:61).  

Den viktigste komiteen for partiet i kommunen kalles den politiske komité og er satt 

sammen av ledere av lokallaget. Medlemmer av denne komiteen fortalte meg at de 
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har rett til å avsette politikere i begge institusjoner hvis det skulle være behov for det, 

men at en slik situasjonen ennå ikke hadde oppstått. Da jeg forspurte meg om det 

kunne stemme fordi lederne i landsbyen enten var ansatt av distriktet eller valgt av 

landsbyforsamlingen fikk jeg beskjed at hvis noen var veldig dårlige  ledere ville 

folket vite det og ikke si seg uenige med komiteen. Så vidt jeg forsto hadde også 

denne, den politiske komité et moralsk ansvar om å rettlede politiker i landsbyen, 

men ikke legge seg oppi konkrete saker siden alle dagligdagse bestemmelser ligger i 

hendene på serikali.    

Seriakli i Mto wa Mbu 

Serikali i kata Mto wa Mbu består av tillitsverv. Øverst på rangstigen er Diwani 

(rådgiver) og under han er det i hver av de tre landsbyen en valgt formann. 

Formannen er sjefen for landsbyrådet som består av formennene fra hver av 

subblandsbyene og medlemmer av ulike komiteer. På kommunenivå og landsbynivå 

er det også en statlige ansatt administrasjonsoffiser som er ansvarlig for å legge til 

rette det praktiske arbeidet for landsbyrådet.  

Forrige valg fant sted i november 2005, der landsbyforsamlingen valgte formenn i 

hver av de tre landsbyene. Det er befolkningen innen hver subblandsby som velger 

sin egen formann. Alle ledere jeg snakket med i serikali fortalte meg at det er langt 

fra lett å bli valgt, fordi det er som oftest en eller flere motstandere. Verdt å merke seg 

er at den valgkampen de da referer til er kampen om hvem som skal bli sponset av 

CCM. De aller fleste valgene blir vunnet ved walkover, der landsbyforsamlingen kun 

blir presentert for partiets kandidat. En mzee fortalte meg under et husbesøk hjemme 

hos han at: de fleste valg blir gjort med håndsopprekning eller at man kan si imot 

hvis man vil stille med en annen kandidat. Valget skjer så fort at man ikke rekker å 

protestere en gang. Hvorvidt dette stemmer er ikke godt å si, men utsagnet hans 

passer godt med scenariet i slutten av dette kapitelet, når det velges ny forman i kijiji 

Majengo. Det er også et spill om hvem som får plass i de ulike komiteene i serikali. 

Til eksempel kan den som vant valgkampen om å bli formann sikre seg støtten til de 
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innflytesesrike motkandidatene ved å gi dem plass i ettertraktede komiteer når valget 

er over. En av disse komiteene er komiteen  for utdeling av land, som var mye 

omdiskutert under mitt opphold i kijiji Barabarani.  

Det laveste nivået i serikali er formennene for subblandsbyene, og de har mange 

oppgaver. Formelt har personen som innehar denne stillingen ansvar for alle de 

oppgaver som ticelleledere tradisjonelt har hatt. På samme måte som de andre valgte 

stillingene får de heller ikke betalt fra staten, og det blir for mange vanskelig å gjøre 

disse oppgavene i tillegg deres sedvanlige arbeid. De blir derfor avhengige av å få 

hjelp fra ticelleledere til ulike oppgaver som innsamling av skatter og organisere 

ticellene til frivillig arbeid for å rydde veier eller rense irrigasjonskanalene. Denne 

avhengighetsrelasjonen kan lede til frustrasjon for både for formannen i 

subblandsbyen og ticellelederne.  

Møteprosessen 

Den kanskje mest synlige manifestasjonen av serikali sitt arbeid i Mto wa Mbu er 

møtevirksomheten. Det finnes komiteer for blant annet sikkerhet, vann, handel og 

jordbruk som holder egne lukkede møter. Landsbyrådet holder møter når det er saker 

som formannen mener trenger deres oppmerksomhet, og kaller også inn til møte i 

landsbysforsamlingen for å innformere eller for å høre på klager (kero). Offentlige 

møter ble gjerne utlyst dagen i forhånd. Ved store og viktige møter (for eksempel ved 

statsbesøk) kjørte en lastebil rundt med et aggregat og høytaleranlegg for å gjøre 

overleveringen lettere. Ved mindre møter spurte fortrinnsvis lederen for 

subblandsbyen balozi i sitt område om å gå fra hus til hus for å levere beskjeden, eller  

gikk selv rundt og ropte. Ved møter i landsbyrådet eller i en av komiteene er det den 

ansatte landsbyoffiserens oppgave å gi beskjed til komité eller rådsmedlemmene på 

forhånd. På formannens anmodning skriver han et invitasjonsbrev og sørger for at det 

kom frem til styremedlemmene et par dager i forveien. Ofte dukker ikke nok opp og 

møter blir avlyst, halvparten av de inviterte regnes som et godt oppmøte og er ifølge 

loven tilstrekkelig.  
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Møter i landsbyforsamlingen ble holdt uansett hvor mange som møtte opp, og bare en 

gang ble et dårlig oppmøte kilde til bekymring og førte til avlysning. Alle møter 

hadde en fast plan om hvilke tema som skulle diskuteres og det var 

administrasjonsoffiseren for kommunen eller landsbyen sin oppgave å ivareta ut 

denne. På alle offentlige møter var det også satt av tid til kero (problemer). Dette 

betyr at formannen for møtet ba de som måtte ønske det å legge frem sine kero for 

møtet og få de besvart av lederne.  

De offentlige møtene jeg deltok på hadde alle den samme formen, og ble holdt på 

faste plasser i alle de tre landsbydelene.45 Antallet oppmøtte kunne varier fra hundre 

til over fire hundre. Mange som kommer har ikke hørt at det skulle være noe møte i 

forveien, og stopper opp av nysgjerrighet. Andre er godt forberedt, har skiftet klær 

hjemme før de ankommer. De har med seg krakker og notatbøker og setter seg godt 

til rette før møtet begynner. De fleste begynner først å samle seg når lederne har satt 

seg, og det er alltid administrasjonsoffiseren som har ansvaret for at lederne har noe å 

sitte på, og at formannen for landsbyen og han selv har et bord foran seg. Disse 

møblene blir som oftest hentet fra et av kontorene til CCM eller serikali. Bordet og 

stolene begynner en sirkel som de ankommende fyller ut, slik at det alltid blir en stor 

plass i midten. Når formannen mener at alt er klart åpner enten han eller afisa 

mtendaje ved å ønske de oppmøtte velkomne og forklarer at det var viktig å vise 

respekt for møtet ved å kun snakke når det er deres tur og ikke fornærmer ledere eller 

hverandre med ukvemsord.  

Den av lederen som legger frem en sak går ofte ut i sirkelen og går rundt mens han 

eller henne snakker. Andre som ønsker å stille spørsmål til saken som pågår eller 

legger frem en kero, reiser seg, går frem til sirkelen uten å gå inn og tar av seg 

hodeplagget hvis han er mann, kvinner som har dekket til hodene sine i lar være. 

Etter dette presenterer hun seg og legger frem sin sak. Et møte kan vare i flere timer, 

og det er ikke uvanlig at noen saker på administrasjonsoffiseren sin liste blir utsatt til 

 

45 I Migombani og Majengo ble de holdt på åpne plasser mellom skoler og loklene til CCM, i Barbarani ble de holdt på en 
åpen plass foran kontorene til serikali.  
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neste møte, men selv om det skulle skje er det alltid tid til å lytte til kero.  

Slik starter de fleste møtene, og på et punkt snur stemningen og det blir lettere for 

deltagere å rope ut sine meninger. Er det uenighet kan stemningen bli direkte truende, 

spesielt hvis det gjelder kritikk av lederne. Verbale angrep på ledernes håndtering av 

ulike saker eller direkte anklager om korrupsjon er vanlige og blir gjerne etterfulgt av 

klapping og rop om enighet fra de andre deltagerne. På dette punktet pleier en av 

lederne å gå ut i sirkelen, ta oppmerksomheten og igjen minne deltagerne om hvor 

viktig er å vise respekt til møtet ved å oppføre seg bra. Administrasjonsoffiseren for 

kommunen, Faraji var mester på nettopp dette, og viste hvordan han skulle roe ned en 

forsamling som hadde kommet litt ut av kontroll. Noen ganger kunne det virke som 

om det gikk sport i å angripe lederne verbalt, og flere kjenninger i landsbyene var 

beryktet for å drikke seg til mot på bananøl (mbege) før de gikk noen av møtene.  

Hvilke tema som ble tatt opp på møtene varierte ut i fra hvilke saker som 

landsbyrådet arbeidet med, men korrupsjonssaker var dagligdags på alle møter om 

det var i landsbyforsamlingene eller i lukkede møter med landsbyrådet. I 

landsbyforsamlingen nektet lederne å diskutere saker som var under behandling i 

retten, som ofte satte en brå stopper for en del diskusjoner.  

”De har sin inntekt, og vi har vår” 

Korrupsjon har vært forbundet med CCM, men blir nå i større grad forbundet med 

serikali. Korrupsjon er et mye omdiskutert tema i Tanzania, og det er forventet at 

man må ut med penger for tjenester som i teorien skal være gratis. Denne forståelsen 

blir ytterligere bekreftet av rapporter fra media om politikere og statlige ansatte på 

høyt nivå som ”spiser” deler av offentlige midler.  

I Bayarts ofte siterte verk ”The State in  Africa: Politics of the Belly” argumenterer 

han for at de fleste afrikanske stater deler noen felles karakteristikker og at statene 

generelt er svake og åpen for utnyttelse av ugunstige politisk-økonomiske relasjoner 

(Bayart 1993). I Mto wa Mbu ble det oppfattet som en selvfølge at ledere ”spiste” av 
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offentlige midler. Dette var tilfellet også før innføringen av flerpartidemokrati.  

Grunnen til at Tanzanias befolkning ikke gikk over til opposisjonen henger sammen 

med at korrupsjon som fenomen ikke nødvendigvis knyttes til institusjonene i partiet, 

men til mennesker generelt. Om de nyetablerte politiske partiene i Tanzania skriver 

Igoe at ” folk fryktet og hendelser indikerte tilsynelatende at nye politiske partier rett 

og slett var alternative verktøy for å sikre penger og makt”(Igoe 2004:112).46  

Det er skrevet mye om korrupsjon i Afrika, og ofte blir det trukket linjer tilbake i 

afrikansk historie. Mamdani skriver om hva slags tributter som ble forventet i 

kolonitidens Tanzania, og hvordan det i tysk kolonitid var vanlig at lokale høvdinger 

samlet inn skatter og gaver, blant annet i form av arbeid, kveg, kjøtt, øl, alt i tillegg til 

hva som var påkrevd å gi til kolonistaten. (Mamdani 1996:56) Det emiske begrepet  

som ble brukt om denne tributten var hongo, hvilket i dag referer til bestikkelse i alle 

former. I Mto wa Mbu er det vanlig å gi bestikkelser for å slippe å betale dyrere bøter 

eller slippe unna felles arbeid.  

Ledere som trenger å spe på økonomien sin kan også sikre seg inntekter i form av 

hongo eller maroporopo (underslag). Dette er en nesten uformell inntektsform som er 

straffbar, men som er en selvsagt del av hverdagen og dagligtalen til beboere i Mto 

wa Mbu. Det som er offisielle regelbrudd (nepotisme, valgfuks, underslag) i statens 

øyne kan fremstå som legitime strategier for enkeltindivider i sine 

opportunitetssituasjoner. Nustad skriver om dualismen om det formelle og uformelle 

at: The innformal thus comes to denote that part of social life that escapes the 

definition of reality constructed by the state and buerocratic institutions (Nustad 

2004:59). Det uformelle er bare uformelt i komparasjon med det formelle.  I forhold 

til de to sfærene som utgjør Mto wa Mbus politiske system blir et skille mellom det 

formelle og uformelle vanskelig og til dels meningsløst. Selv strategiene, som for 

eksempel å samle in hongo kan regnes som uformelle i statsadministrasjonens og 

 

46 Min oversettelse  
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partiets øyne er de alt annet enn nettopp dette i landsbyen slik det følgende 

eksempelet illustrerer.  

Under et møte i Majengos landsbyforsamling kunne hvem som enn ønsket det legge 

frem sine klager for landsbyrådet og for ledelsen av kata Mto wa Mbu. Da tok en 

mann ordet. Han sto i utkanten av sirkelen, tok av seg skyggeluen med bilde av den 

tidligere presidenten Benjamin Mkapa og la frem sin kero (klage). Det er ikke så 

lenge siden jeg ble tatt av lederen for landsbyrådet mens jeg laget trekull.47 Han 

fortalte meg at det var ulovlig å lage trekull, som jeg godt viste. I stedet for å sende 

meg til politiet ba han meg om 3000 shilling og sa at hvis jeg betalte han dette skulle 

jeg få gå. Forsamlingen fulgte godt med fordi han ikke bare sa seg skyldig i å brenne 

trekull, men også anklaget lederen for korrupsjon ved å ha krevd in hongo. Likevel 

fortsatte mannen: Jeg takket ja og gav han pengene, fordi jeg ikke ville i fengsel eller 

betale mer. Så derfor lurer jeg i dag på hva som har skjedd med de pengene jeg gav? 

Har lederen for landsbyrådet spist dem selv? Hvis en leder krever inn penger på den 

måten må han kunne dokumentere hva som har skjedd med dem. De pengene burde 

brukes til maendeleo, bygging av skole eller vei i landsbyen. Utbruddet hans fikk 

mange til å le siden det virket som om han hadde misforstått situasjonen og hva det 

vil si å gi en bestikkelse. Til tross for at han tokk en konkret sak opp i en såpass 

formell forsamling ble det ingen følger av det. Bestikkelser av denne typen er så 

vanlig at det knapt kan kalles uformell økonomi eller del av en uformell politisk-

økonomisk sektor innenfor Mto wa Mbu. Når jeg tok opp korrupsjon og bestikkelser 

ble jeg som oftest møtt med latter og uttalelser som: Jeg gav en gang min baloz 

penger så jeg skulle slippe å jobbe, hva tror du de gjør med de pengene? De spiser 

dem bare. De trenger også til livets opphold.  Eller: Hvis jeg hadde vært 

distriktsoffiser hadde jeg gjort det samme. Den følgende beretningen fra en av 

subblandsbyene i Mto wa Mbu berører alle tema i dette kapitelet, og viser til hvordan 

 

47 Å lage trekull er blitt forbudt i Tanzania som en del av statens forsøk på å redusere skoghogsten siden det blir hugget og 
produsert trekull i de rurale områdene som så blir fraktet og solgt i byene. Blir man tatt for dette blir man som oftest 
bøtelagt, eller fengslet for en kort tid.  
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omstendighetsmessige endringer (i form institusjonelle reformer og økt talefrihet) og 

individuelle normative praksiser kan ha implikasjoner for demokratisering. 

Oppgjør i kijiji Majengo 

En av tre landsbyene i Mto wa Mbu heter Majengo og dekker et ganske stort område. 

Det er langt mellom hus og dyrket mark og store områder med akasie og fikentrær gir 

en følelse av å være en liten landsby til tross for den store populasjonen. Omtrent 

1.600 mennesker bor i Majengo, de aller fleste er jordbrukere og muslimer. Majengo 

ligger på Nordsiden av hovedveien der de fleste butikkene er og som turistene kjører 

på for å komme seg til Serengeti.  Folk i de to andre subblandsbyene snakker om 

Majengo og de som bor der som om de har mindre maendeleo. I Majengo er det få 

sementhus, ingen elektrisitet og vanntilførselen er ustabil.  

Få dager etter at jeg ankom Mto wa Mbu hørte jeg at en av de lokale lederne i 

Majengo var blitt kastet i fengsel for å ha gjemt unna store deler av en 

nødhjelpsending fra USA. Lederen ble sluppet fri fra politikasjotten etter en uke og 

det gikk rykter om at hun hadde kjøpt seg den friheten med pengene til mannen sin. I 

Majengo var stemningen dårlig mellom alle som hadde lederposisjoner og beboerne. 

Mange var overbevist om at de andre lederne også hadde gjemt unna kilovis med 

mais fra USAID, men at de bare ikke var tatt på fersken. En ting var sikkert, de skulle 

ikke få sitte i posisjonene sine der de kunne forsette å stjele.  

I de neste månedene fulgte jeg opp den politiske utviklingen i Majengo. Jeg deltok på 

allmøtene, hadde et eget møte med lokallederne i Majengo og ble kjent med noen 

familier som jeg besøkte før og etter møtene i landsbyforsamlingen. Disse møtene var 

noe av en kuriositet i bydelen. I løpet av et halvt år ble det holdt uvanlig mange av 

dem utenfor den nye barneskolen, ofte med flere hundre møtedeltagere. Det var folk i 

bydelen som selv kalte inn til dem, og kommuneledelsen deltok alltid.  
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På det første allmøtet forklarte Diwani48 at han ønsket å lytte til problemene i 

landsbyen og at det ikke ville bli snakk om å avsette samtlige i landsbyrådet (omtrent 

tretti lokalledere), siden han selv ikke hadde rett til det. Da forverret stemningen seg. 

Folk reiste seg og ropte ukvemsord, og i samlet flokk reiste mange av kvinnene seg 

for å gå mens flere av mennene opptråde direkte truende ovenfor Majengos ledere 

som under alt bråket satt i samlet flokk på noen pulter som var blitt hentet ut av 

skolen. Stemningen ble så dårlig at Faraji (kommunens administrasjonsoffiser) gikk 

ut i sirkelen som var i oppløsning, og med smil, rop, og armene i været roet han 

forsamlingen slik at de som var på vei vekk fra området kom tilbake.  

For å roe ned situasjonen ytterligere lovet Diwani at samtlige ledere skulle avsettes 

og at det skulle velges nye. Stemmingen snudde øyeblikkelig, men saken var langt fra 

over da distriktsrådet i Monduli fant ut av hva som hadde skjedd. Diwani hadde hatt  

rett i at han ikke hadde hatt loven på sin side. De neste møtene som fant sted på 

samme plass i Majengo i perioden fra mars til juni hadde uregelmessige besøk av 

Distriktssjefen som opprinelig forsøkte å forklare for landsbyforsamlingen at 

lokallederne måtte få sitte i posisjonene sine til tross for at de var tyver.49 Han brukte 

flere av de samme argumentene som Diwani og Faraji hadde forsøkt tidligere uten at 

det så ut til å hjelpe. Han forklarte at lederne var som barn; og selv om dine barn gjør 

feil mot deg og din familie kaster man de ikke ut av huset, man forteller de hva som er 

rett slik at de endrer sin oppførsel. 

Da folk ikke lot seg stagge og laget bråk hver gang det ble snakk om å tilgi og ikke 

velge nye lokallederne, besluttet distriktslederen at det skulle velges nye så sant 

mange nok av Majengos beboere (omtrent åtte hundre) stilte seg bak den 

beslutningen. Dette førte til at i perioden mens dette pågikk var det ingen som hadde 

lederansvar i Majengo. Retten til å fordele nødhjelp ble gitt landsbyens balozi av 

 

48 Rådgiveren for Kata Mto wa Mbu 

49 Hvorvidt alle var skyldige eller ikke ble aldri tatt opp til diskusjon, ikke engang fra lederne selv. 
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distriktssjefen, og distriktssjefen oppfordret folket om å bruke sine balozi i fraværet 

av andre lokale ledere.   

I samtaler med beboere i Mto wa Mbu var det mange som mente at den typen 

underslag av nødhjelp som hadde skjedd i Majengo ikke var noe uvanlig, at det er 

typisk CCM. Etter hvert som situasjonen i Majengo utviklet seg i takt med at jeg ble 

bedre kjent i Mto wa Mbu hørte jeg flere dårlige ting om CCM og dets lederes hang 

til å drive med korrupsjon. Jeg hadde vansker med å se all denne misnøyen i forhold 

til at ingen ville vedkjenne at de stemte på noe annet parti enn CCM i nasjonale eller 

lokale valg. Dette paradokset var noe som ved jevne mellomrom dukket opp også på 

Majengos siste møte i forbindelse med  avskjedigelsen av lokallederne.  

På de to møtene etter det første kom distriktssjefen til Majengo for å se om oppmøtet 

var godt nok til å avsette lederne. På det andre ble det besluttet at til tross for at 

landsbyrådet teoretisk fortsatt hadde posisjoner måtte det velges en ny formann for 

landsbyen som kunne samle befolkningen og ha ansvar for at det kommende møtene 

ble organisert. Det ble i løpet en time funnet en kandidat som ble valgt ved 

håndsopprekning. 

Ved tredje møtet hadde ennå ikke nok folk møtt opp og stemningen i Majengo av alt 

annet enn god. Lokallederne satt fortsatt teoretisk ved makten, men beboerne ønsket 

ikke å anerkjenne dem. ”Vi skal få nye ledere, som vi kan stole på og som snakker 

sant”, var det flere som fortalte meg. På møtet var det fire hundre og åttitre som 

hadde møtt opp for å se om de kom til å bli mange nok til å velge nye ledere. Det var 

de som sagt ikke, men nå sa distriktssjefen at det var tilstrekkelig. Overraskelsen og 

skuffelsen til lokallederne i det kjennelsen ble gitt var åpenbar. Senere betrodde en av 

dem til meg at hva de hadde gjort var slett ikke uvanlig, og aldri tidligere hadde noe 

som dette skjedd i Mto wa Mbu. Folk derimot jublet og sang. Til min overraskelse 

feiret de med sangene til CCM. CCM bruker betydelige midler på valgkampanjer og 

blant annet ansetter kjente artister til å skrive og fremføre sanger. Velkjente salgord 

fra valgkampanjen i november fylte plassen mellom barneskolen og kontorene til 

CCM. Først og fremst Kazi mpya, ari mpya, ngumu mpya (nytt arbeid, ny ivrighet, ny 
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selvrespekt).  Dette slo meg som veldig rart, spesielt da jeg forsto at de ropte det for å 

vannære de tretti som ikke lengre var ledere, men ikke for å vannære partiet. Slik det 

sto for meg så det ut som om man brukte partiets eget språk for å håne dets egne barn, 

men hvis dette ikke var for å si noe politisk om partiet hva var det da? 

Demokratiske forhandlinger 

Jeg snakket med mange etter denne hendelsen. De avsatte lederne som var overrasket 

over at de faktisk hadde mistet stillingene sine. Beboere var klare for å velge nye 

ledere og de ville alle komme fra CCM. ” Vi elsker CCM” var det en som fortalte 

meg etter det siste møtet. Denne hendelsen fikk meg til å forstå en rekke ting, som jeg 

hadde misstanke om, men som ble bekreftet under det siste møtet i Majengo. Det har 

skjedd en endring i det politiske systemet, demonstrert ved at oppførselen til lederne 

ble sanksjonert. Derimot var institusjonenen til CCM fortsatt var en udiskutabel del 

av det politiske systemet i Majengo, siden det var ticellelederne som tokk over i 

månedene det ikke fantes noen lovlig valgte ledere som fikk lov til å jobbe, og at alle 

nye ledere vil komme fra det samme partiet. 

Den politiske behandlingen av denne situasjonen startet på ulovlig vis da Diwani 

avskjedighet hele landsbyrådet for Majengo. Den hadde også flere uformelle 

løsninger, som da distriktssjefen ba folket om å ty til ticellelederne da lederne ble 

avskjediget. En av implikasjonene av denne hendelsen er at det finnes det et system 

som til syvende og sist respekteres og var utslagsgivende for at landsbyrådet ble 

avskjediget. Distriktssjefen så seg nødt til å gå tilbake på hva Diwani hadde lovet på 

det første møtet jeg deltok på i Majengo, og reverserte bestemmelsen om å 

øyeblikkelig avskjedige lederne til beboernes missnøye. Da det viste seg umulig å la 

landsbyrådet å beholde stilingene sine til tross for at de teoretisk aldri hadde forlatt 

dem, sa distriktssjefen seg til slutt enig i at landsbyforsamlingen kunne oppløse 

landsbyrådet til tross for at de ikke var mange nok.  
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En rapport finansiert av UNDP og skrevet av to professorer ved universitetet i Dar es 

Salaam (Shivji og Maina Peter 2000) som kritikk til Tanzanias LGRP (Local 

Government Reform Programme), konkluderte med at demokratiseringsidealet i 

Tanzania ikke var oppnålig på grunn av landsbyforsamlingen praktiske og juridiske 

begrensede stilling. Dette resonerer med tesen til Mamdani om at den største 

utfordringen til demokratisering på lokalt nivå er av en juridisk og institusjonell natur 

(Mamdani 1996). Rapporten viser til mange ulike sider av landsbyforsamlingens rolle 

og kommer med 54 forslag til forbedring. Jeg har ikke plass til redegjøre for dem, 

men tillater meg å peke på hvordan beretningen fra Majengo viser at noen sider ved 

demokratisering er slett ikke uoppnåelig i landsbysammenheng.  

Utfallet av konflikten var godt hva vi kan kalle demokratisk. I hvert fall i den grad at 

befolkingen i  Majengo fikk sitt ønske om å få avsatt de uønskede lederne. For det 

første gav Diwani seg på det normativt formulerte kravet fra landsbyboerne om å 

avsette landsbyrådet, og selv om dette skulle vise seg å være en ulovlig handling ble 

den likevel opprettholdt av distriktssjefen som etter flere møter gav bestemmelsen et 

skinn av riktig prosedyre. Hva man godt kan spørre seg om, er om de to (Diwanis og 

distriktslederens) aktørenes praksiser var normativt orienterte, om de gikk i bresjen 

for demokratiske idealer, eller om de begge forholdt seg først og fremst pragmatisk til 

situasjonen. Konfliktens demokratiske utfallet vil i det siste tilfellet være mer 

tilfeldig. Dette passer med min forståelse av handlingers aggregerte nivå, som ikke 

nødvendigvis er direkte koblet til med den individuelle aktørens motivasjoner.  

Avsluttning 

Jeg har i dette kapitelet analysert det politiske systemet i Mto wa Mbu med vekt på 

forskjellene mellom de to institusjonene: Statsadministrasjonen og partiet. 

Statsadministrasjonens politiske sfære har praktiske oppgaver i landsbyene som for 

eksempel å samle inn penger til skolebygging og fordele land og nødhjelp. Dette 

økonomiske aspektet ved statsadministrasjonens sfære og muligheten for at dens 

ledere kan utnytte systemet for å sikre seg økonomiske goder fører til at den 
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forbindes med en kosmopolitisk stil som lederne i den samme sfæren anerkjenner og 

aktivt bruker.  

Landsbyadministrasjonene bruker de muligheter de har til å sikre seg økonomiske 

goder, men må da samtidig gå en stram line mellom å bli oppdaget av folket og stilt 

til ansvar, eller bli avslørt av sine egne. Det er mye av grunnen til at det hersker en 

vedvarende misstro til ledere i statsadministrasjonen. En av mine bekjente Mzee 

Phillip mente bestemt at lederne spiste land selv, men at vi ikke viste hvor mye eller 

kunne bevise det. Mangelen på bevis mengde ble i seg tatt som bevis på at lederne 

var slue. Vi kan ikke si noe ekte om våre ledere er tyver eller ikke. Men når de puttes i 

en celle, da kan vi si at de er tyver. De er flinke og rettferdige i sin jobb fordi vi ikke 

kan si noe annet, vi har ikke bevis, sa han og lo godt. 

Jeg har også vist hvordan landsbyforsamlingen slettes ikke er en maktesløst 

institusjon, men en offentlig arena for talefrihet og et verktøy i hendene på 

befolkningen. Demokrati er ikke et ukjent begrep i politikken, og som distriktssjefen 

viste i løpet av konflikten i Majengo finnes det statlige prosedyrer som han selv 

forsøkte gjennomføre.  Demokrati er heller ikke den eneste begrepet som blir 

aktualisert i lokalpolitikken, men står som jeg har vist på skuldrene til begrepet om 

maendeleo. Neste kapitel bygger direkte på dette kapitelet, men fokuserer mer på 

knutepunktene mellom de to institusjonene serikali og chama. Jeg skal se hvilke 

strategier og gevinster som er tilgjengelige for de som vet å bruke sine 

lederposisjoner og dermed  ytterligere hvordan veven av institusjoner, begreper og 

aktører som utgjør Mto wa Mbus politiske system er en arena for demokratisering.  
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Kapitel 5: Knutepunkter mellom stat og parti 

”...Everything ultimately depends on the determination of the people to be judges 

over those they have entrusted positions of responsibility and leadership. The only 

way in which leadership can be maintained as a people’s leadership is if the leaders 

have reason to fear judgement of its people”- Julius K Nyerere, Freedom and 

Socialism 

Dette kapitlet bygger direkte på det forrige. Jeg beveger meg i samme felt, men 

fokusere først og fremst knutepunktene til institusjonene chama (partiet) og serikali 

(staten). Jeg viser hva som er aksepterte strategier for politisk samspill og opposisjon, 

og hvilke materielle og gevinster som er oppnålige for dem som engasjerer seg i Mto 

wa Mbus politiske system. I Mto wa Mbu ble institusjonene partiet (CCM/chama) og 

staten administrativt skilt fra hverandre som et ledd i de statlige reformene som var 

ment å åpne veien for et flerpartidemokrati. For å svare på spørsmålet om hva som er 

implikasjoner og forutsettinger ved demokratisering går jeg nærmere inn på 

knutepunktene mellom de to institusjonene. Det gjøres best ved å legge fokus på 

ledere i landsbyene.  

”Jeg må bli en del av systemet” 

Politisk karriere50 i Mto wa Mbu er avhengig av knutepunkter mellom stat og parti. 

Etter å ha deltatt på mange ulike møter sammen med meg og jobbet som min tolk 

forklarte Tariq meg at han ikke bare vurderte å gå inn i statsadministrasjonen, men 

også planla en lengre politisk karriere. Han fortalte meg at han nylig hadde blitt 

kontaktet av noen i landsbyrådet i kijiji Barabarani som mente at han burde vurdere å 

stille til valg neste gang. Jeg spurte han om han syntes det var interessant og i så fall 

hvorfor. Han svarte at han hadde lært seg hvordan de gjorde politikk i Mto wa Mbu 

 

50 Med politisk karriere mener jeg å inneha posisjon i enten serikali eller chama.  
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ved  å bli med meg på møter og gjøre intervjuer. Det var han som for første gang 

hadde fortalt meg at ingen har lyst til å være baloz, men nå planla han å gå inn i 

statsadministrasjonen i stedet.  

Det er ulike forventninger til å være tilknyttet de politiske sfærene til 

statsadministrasjonen (serikali) eller partiet (chama), og det er ulike motivasjoner 

blant dem som velger den ene ovenfor den andre institusjonen. Sagt veldig enkelt er 

det å ha stilling i statsadministrasjonen et mer kosmopolitisk stiltrekk enn lokalistisk. 

Det samme stemmer ikke for partiet i Mto wa Mbu hvis ledere er først og fremst ute 

etter den statusen og respekten som følger av tilknytting til partiets moralske sfære, 

og har oftere en mer lokalistisk stil. Medlemskap i kohorten født før eller etter 

frigjøringen har også en hvis påvirkning som jeg beskrev i forrige kapitel. Dette er en 

veldig forenklet fremstilling av ledere i begge institusjonene, men relevant fordi 

deltakelse som ticelleleder eller kommunesekretær kontra statens formann for 

landsby eller subblandsby51 er valg som signaliserer trekk fra en bestemt kulturell stil 

igjennom tilgang til økonomiske resurser og ulikt praktisk og moralsk ansvar i de tre 

landsbyene. 

Det en kjensgjerning at de aller fleste politiske karrierer begynner i partiet. Det har 

vært vanlig i Mto wa Mbu at noen som ønsker å ta del i politikken  begynner med å 

hjelpe til under en valgkampanje slik at man viser lojalitet til partiet, og senere at 

partiledelsen legger inn et godt ord for deg hvis du ønsker å stille til valg som baloz i 

din ticelle. Unge mennesker blir som oftest ikke balozi, fordi det legges vekt på at 

innehaveren av stillingen er en eldre og respektert person (mzee) og etablert i en av de 

tre landsbyene. CCM har også to ungdomsgrupper og et fotballag som det er mulig 

for yngre å delta aktivt i. Derfra er det mulig å klatre i partihierarkiet, stille til valg i 

noen av posisjonene i statsadministrasjonen, eller bli utvalgt av formannen i 

landsbyen til å sitte på en komité. Karrierestigen til kommuneoffiseren i Mto wa Mbu 

følger dette mønsteret. Kommuneoffiser er en stilling som ikke er oppe til valg, men 

 

51 Se til figur 2 side XX 
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en fast stilling i statsadministrasjonen. Likevel er en tilknytning til CCM nødvendig, 

selv om det er noe de statsansatte ikke ønsker å snakke om. Den vanlige oppfatningen 

var at de statsansatte skjulte sine kontakter i CCM i frykt for å bli anklaget for 

nepotisme. 

Det er knutepunktene mellom chama og serikali som er grunnen til at flere unge 

fortalte meg at det var nødvendig å: bli en del av systemet.52 Det er også flere av 

lederne i både serikali og chama  som karakteriserer seg som i mellom folket og 

staten. Det interessante er ideen om at folket likestilles med partiet på samme måte 

som Nyereres tekster beskriver staten som folkets tjener. Dette er en kobling som er 

veldig viktig for lokalpolitikken. Det blir for eksempel mulig å utføre et valg til en av 

de høyere posisjonene i serikali landsbyen uten å kalle inn til valg i en 

landsbyforsamling, med ved å kalle inn til møte med landsbyens balozi og la dem 

holde valg på vegne av sine ticeller. Dette er en praksis som ledere i serikali og til 

dels chama fortalte meg ikke eksisterte, eller bare ble brukt i nødstilfelle, men som 

flere andre blant annet balozi på sin side bekreftet. Det var slett ikke umulig at partiet 

kunne kalle inn til møte med balozi, oppvarte dem med mat og drikke,53 for så å 

presentere sin kandidat og holde valg ved håndsopprekning. En eldre mann som 

hadde vært informant og forskningsassistent til William Arens på slutten av 

sekstitallet fortalte meg i forhold til de som hadde statlige ansettelser at det var ikke 

bare å sende inn søknader. Han mente at: ”Man må bygge seg opp sakte men sikkert, 

det tar tid”.  

”I am an educated person” 

Nettverk i partiet er ikke i seg selv nok for å gå inn i politikken siden det er flere 

andre faktorer som spiller inn, og som er ulike for statsadministrasjonen og serikali. 

 

52 Det er greit å merke seg at ”systemet” her ikke er begrenset til serikali  der muligheten for økonomisk gevinst er størst, 
men også til chama der en lokalistisk prestisje er den første gevinsten .  

53 Denne typen oppvartning kalles ukarim. Jeg kommer tilbake til dette kapitelet.  
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Den mest relevante er hvorvidt lederkandidaten er i besittelse av eller opptatt av 

maendeleo. For ledere i begge institusjoner som eksponenter av de to kulturelle 

stilene er begrepet sentralt. Maendeleo som begrep kan sies å utgjøre sin egen sfære 

der enhvers forsøk på å tilegne seg maendeleo er underlagt de samme kriteriene. Det 

er grunnen til at i mine intervjuer var det ikke en eneste baloz eller styremedlem i 

statsadministrasjonen som ikke insisterte at utviklingen av Mto wa Mbu var deres 

egne personlige oppgave. Forskjellen mellom de institusjonene (og til en hvis grad de 

to stilene) ligger i hvilken grad det forventes at lederne skal selv være i besittelse av 

maendeleo.  

Utdannelse blir ansett for å være en kilde til modernisering og utvikling, fra bonden 

som arbeider for å sende sine barn på skole til den yngre kvinnen som leter etter 

sponsorer for å sikre egen utdannelse. Utdannelse gir prestisje og blir derfor et viktig 

middel for ledere, først og fremst i serikali. Ledere i serikali har en tendens til å lyve 

på seg mer utdannelse enn det de selv egentlig har. Bygging av skoler er en av 

fanesakende til serikali og fremmes som det viktigste elementet i veien til utvikling. 

Det blir derfor paradoksalt de ikke selv også skulle ønske utdannelse for seg selv.  

Et av de sikreste tegnene på utdannelse er kjennskap til vestlige språk, først og fremst 

engelsk. Noen ledere bruker engelsk i talene sine til landsbyforsamlingen for å 

vektlegge kunnskapen sin. Ord som high season, liqvidity, development, democracy 

og transparent er det ikke uvanlig å høre på større møter. Et annet eksempel 

tydeliggjør koblingen mellom engelsk og utdannelse. I en tale som en 

gjennomreisende muslimsk lærer (mwalimu)  holdt utenfor moskeen ved hovedveien 

i  Barabarani snakket han om hvordan mange i Tanzania som mente at muslimer 

hadde mindre maendeleo enn kristne. ”Det er feil”, sa på swahili til forsamlingen før 

han slo om språket og ropte ut: ”I am an educated person”. Kjennskap til Arabisk er 

forbundet med Islam og ikke like knyttet til maendeleo på samme måte som flere 

andre språk, siden arabisk kun brukes i moskeene. Engelsk og andre vestlige språk 
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går derimot inn under fellesbetegnelsen profesjonelle, og det blir antatt at man er 

sikret jobb utenfor Mto wa Mbu i de store byene hvis man kan flere av dem.54  

Ledere i chama er i motsetning til ledere i serikali ikke like opptatt av å demonstrere 

egen utdannelse. Det henger med all sannsynlighet sammen med at de har lite av det, 

og i stedet for å lyve på seg år på skolen eller gå inn for å lære seg engelsk forklarer 

de at utdannelse og profesjonelle språk ikke har noen verdi i hjemmet og i det daglige 

livet i Mto wa Mbu. De aller fleste ledere i chama er balozi og har derfor ansvar for 

sine egne ticeller. I eksempelet i forrige kapitel er det vanskelig å se hvordan en 

skoleutdannelse skulle ha hjulpet den eldre Mama K å mekle mellom beboerne i 

ticellen hennes. Det nesten ironisk at utdannelse blir såpass vektlagt i retorikken til 

ledere i alle institusjoner, mens utdannede personer ikke forblir bofaste, men flytter til 

større byer som Arusha eller Moshi. Pekka Seppälä har også gjort seg lignede 

observasjoner under feltarbeid på den Tanzanianske landsbygda (Seppälä 1998). 

Materiell rikdom er et  viktig aspekt ved maendeleo og maisha mazuri (det gode liv). 

Da min venn og tolk fortalte meg og noen andre at han vurderte å engasjere seg 

politisk var det flere av våre felles venner som mente at det ikke kom til å gå særlig 

bra. Forklaringen deres var at folket bare kom til å se hans fattigdom. De vil tro du vil 

bli leder bare for å spise pengene deres, og folk vil ha en leder som har gjort det bra 

for seg og som de kan stole på, ikke en som alltid er sulten, var blant de første 

kommentarene som kom. At ledere ”spiser” av offentlige goder og tar til seg penger 

er en vanlig forestilling i Mto wa Mbu, og fører til at det er alltid skepsis til dem som 

ønsker å bli ledere. I Tariqs tilfelle var hans relative fattigdom kilde til misstroen. På 

den andre siden vekker også en potensiell leders rikdom og høye utdannelse misstro 

til hvorfor en velstående person kan tenke seg å jobbe i statsadministrasjonen, en jobb 

som enten betaler lite eller ingen lønn. Ledere med høye inntekter fra handel eller 

profesjonelt arbeid var uten unntak en del av statsadministrasjonen, som byr på 

største muligheter for økonomisk utbytte. 

 

54 Spansk, Fransk, Tysk og Italiensk var blant de språkene som falt inn under denne samlekategorien.  
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”De vil utvikle borgerne, men først vil de utvikle seg selv”  

Årsaken til at lederskapet i statsadministrasjonen har kosmopolitiske stiltrekk kan 

være at de har tilgang til en økonomisk sfære forbundet med et høyt materielt nivå av 

maendeleo som ledere i partiet er utestengt fra. Ledere i statsadministrasjonen passer 

lettere beskrivelsen til Bayart om en politisk-økonomisk klasse, enn ledere i partiet 

(Bayart 1993). Bayart mener at det er en tendens i Afrikansk lokalpolitikk til å danne 

politisk-økonomiske roller som igjen bidrar til  neopatrimonialisme. Denne tendensen 

overfører han til analyse av afrikansk politikk generelt: "Vi kan nå ta det for gitt at 

det er deres relasjon til staten som hovedsakelig muliggjør at aktører blir rike og 

dominerer den sosiale scenen. Hvis dette er sant på et lokalt nivå, stemmer det anda 

bedre på regionalt og nasjonalt nivå."(ibid:87).55 Mitt argument er at dette passer med 

ledere i institusjonen til statsadministrasjonen men ikke til ledere i paritet som har en 

annerledes moralsk forpliktelse til Mto wa Mbu på grunn av deres tetthet til partiets 

ideologi og mer begrensede tilgang til ressurser enn kollegene sine i 

statsadministrasjonen. 

Under feltarbeidet i Mto wa Mbu hadde jeg flere roller, men uansett hvordan jeg ble 

oppfattet sluttet jeg aldri å være hvit. Med den hvite hudfargen følger det også en 

forventning om at jeg er rik, med tilgang til tilsynelatende ubegrensede midler. Som 

bærer av mye rikdom fikk jeg som tidligere nevnt flere forespørsler om å støtte 

skolebarn eller bidra til private investeringsprosjekter. Etter at jeg hadde deltatt på 

noen møter i landsbyrådet i Barabarani tok formannen for landsbyen meg til side og 

spurte meg om jeg var interessert i å kjøpe tre biler som vi kunne bruke til å kjøre 

turister inn i nasjonalparken. Jeg er formann i denne landsbyen, så vi kommer ikke til 

å få noen problemer med å etablere oss her, fortalte han meg. Da jeg så forsøkte å 

forklare at jeg ikke hadde penger til tre biler ble formannen missfornøyd snakket ikke 

med meg  på en stund. Neste gang jeg møtte han spurte han meg bare om en bil og 

gjentok at jeg ikke skulle være bekymret for at det kunne bli noen problemer med 

 

55 Min oversettelse 
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landsbyrådet siden han var formann. Det ble ikke noe av det tenkte samarbeidet, men 

er et eksempel på at ledere kunne bruke sine posisjoner for å høste gevinster på annet 

vis enn ved direkte utbytte i shilling eller dollar. Den latente muligheten til ekstra 

inntekt ved å etablere ulike foretninger er kjernen i hva mine yngre informanter 

mente var verdien av å komme ”inn i systemet”.  

Josef, en ung mann med fire års skolegang ut over de grunnleggende seks forsøkte å 

forklare for meg realiteten i landsbypolitikken uten å pynte på sannheten som han sa. 

Slik han så det var lederne i landsbyadministrasjonen ikke annet en griske 

foretningsmenn. Han utelukket ikke at det kunne være noen blant de som virkelig 

ønsket å arbeide for landsbyen, men selv om dette skulle være tilfellet ville de likevel 

utvikle seg selv før de utviklet landsbyen. Dette var tanker som jeg hørte flere ganger 

i løpet av mitt opphold, og ikke bare fra dem som sto utenfor 

landsbyadministrasjonen.  

”Det er en spesiell måte å gjøre ting på her i Tanzania” 

For ledere i begge institusjoner er det flere strategier for å beholde og legitimere 

makten. Det er til eksempel vanlig for landsbyenes Diwani å gi små gaver i form av 

sukker eller noen hundre shilling56 til de som han snakket med når han går rundt for å 

samle informasjon om hvordan det står til i de ulike landsbyene. Ved å gi gaver 

legitimerer han sin egen makt, samtidig som det skaper et bånd av resiprositet mellom 

han og de borgerne han snakker med. I en samtale med han om politiske strategier 

forklarte han meg at denne formen for gave kalles ukarim (gjestfrihet) og er vanlig i 

Tanzania. Den tanzanianske regjeringen har gått ut og sagt at de vil at man skal slutte 

med ukarim, for til tross for at det ikke nødvendigvis er korrupsjon så kan hensikten 

med gaven være å korruptere. Da jeg nevnte dette for Diwani  sa han seg enig i at 

regjeringen hadde nok rett, men så senket han stemmen og la til:(....) men de vet ikke 

 

56 Hundre skilling er ca 7 kroner og er nok til å kjøpe et kokt egg eller en stekt lefse i en av landsbyens hoteli. 
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hvordan det er her ute, når jeg besøker noen for å hilse så gir jeg likevel små gaver, 

fordi det er forventet og folk blir ikke glade hvis jeg slutter med det, det er slik vi gjør 

det her i Tanzania. I dette tilfelle mente landsbyen rådgiver, den aller høysete 

posisjonen i serikali i Mto wa Mbu at det ikke var riktig med ukarim, men følte 

likevel at det var noe han ikke kunne slutte med fordi forventningene var for høye.  

”Dette er mitt kontor”  

Kontoret til Diwani ligger i et av sementhusene i kjernen av Barabarani. Hver 

mandag, onsdag og torsdag holder han åpent kontor slik at folk kan komme til han for 

å slå av en prat. De gangene jeg besøkte kontoret hans var det alltid en kø utenfor og 

det kunne gjerne gå både to og tre timer før jeg fikk snakket med han. Det var først 

og fremst kero (bekymring, mas) fortalte han meg en gang. For at noen skulle komme 

til han måtte det alltid være noe i veien. Han lovte alltid å se på sakene, men han 

innrømmet også at for han var det aller viktigst å være til stede slik at folk får snakket 

med han og forstår at han alltid er tilstede i Mto wa Mbu.  

En morgen jeg tilfeldigvis møtte på formannen kijiji Barabarani spurte jeg han om det 

kunne være mulig å møte han senere for et lite intervju om en spent situasjon i 

landsbyen. Han smilte bredt, og sa at det ikke var noe problem så lenge jeg oppholdt 

meg langs hovedveien. Situasjonen jeg skulle spørre om gjaldt en ganske betent 

konflikt om fordeling av landområder, og jeg spurte derfor om kanskje vi kunne 

møtes på et av kontorene i stedet. Da jeg hadde sagt det lo han og spredte ut armene 

slik at de pekte mot bebyggelsen på hver side av hovedveien: Dette er kontoret mitt, 

bare sett deg på hvilken som helst av barene og så finner jeg deg eller du finner meg, 

sa han og smilte. Fire timer senere hadde jeg satt meg på en av barene som lå langs 

med hovedveien, og halvannen time senere kom han forbi og vi slo av en prat.  

En av venninnene mine i turistprogrammet mente at formannen i landsbyen gjorde en 

god jobb og folk var glade i han blant annet fordi han var så lett å fa tak i. Hun 

forklarte meg det slik: Det er derfor folket ikke er interessert i å ha noen som har gått 
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lenge på skole eller i universitet som formann, fordi da vil de ikke kunne snakke med 

han hvor som helst. Dessuten vil sikkert en person som er velutdannet ikke jobbe på 

søndager, men kreve å få fri. Folket vil ha noen som man kan gå til eller finne når 

som helst. Tilstedeværelse er en viktig strategi for lederne i Mto wa Mbu. Det er ved 

å være sammen med andre at man hele tiden kan holde folk informert om sine 

politiske valg, og knytte bekjentskaper. Ledere er offentlige skikkelser som bruker 

det offentlige rommet til å gjøre seg bemerket og for å knytte bekjentskap. Alle ledere 

jeg snakket med i de tre landsbyene som hadde høye posisjoner i enten chama eller 

serikali var kjente for sin omgjengelighet og gode lynne.  

”Før han ble leder var han syltynn, men nå er han stor og 
har kulemage” 

Jeg sitter på en krakk utenfor huset til Mzee Muhammad. Flere ettermiddager har vi 

sittet i skyggen utenfor huset hans etter den fjerde dagsbønnen i Moskeen, og snakket 

sammen til det blir mørkt. Mzee Muhammad har bodd mange år i Mto wa Mbu, og 

har holdt seg unna politisk lederskap. Han er kjent som en av de rikeste mennene i 

byen, men han opplever for tiden trangere tider. Han sier han aldri har satt pris på 

verken politikere eller lokale ledere. Bare Mwalimu Nyerere slipper unna når han 

legger ut om hvorfor samfunnets ledere bare er styrt av sine egne mager. Spesielt 

bemerker han at alle lederne har kulemage (kitambi). Mzee Muhammad har tatt det på 

seg som sin egen oppgave å se til at jeg får innsikt i politikken i landsbyen.  

Min venn Moses var en tynn liten fyr før han ble leder, og nå er han en stor mann 

påpeker han. Du trenger ikke en mastergrad for å forstå at han får penger til å spise 

som han gjør fra et annet sted en jorden sin. Nei, mister Chris våre ledere er tyver og 

løgnere som spiser det de kommer over. Mzee Muhammads syn på landsbyen leder 

var litt for pessimistisk for min smak, men hans bemerkning om at alle ledere la på 

seg og at det finnes en kobling mellom det å spise og det å være politisk aktiv var noe 

jeg ofte fikk høre. Det følgende eksemplet strekker seg over flere sider og illustrerer 

flere elementer jeg har nevnt så langt.  
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Fordeling av landområder i Barabarani 

I kijij Barabarani oppsto det i løpet av årets første måneder en konflikt som innebar 

ulovlig beslaglegging av land, samt underslag i landsbyens budsjett og som krevde at 

landsbyrådet arbeidet sammen til tross for interne stridigheter. Denne konflikten 

hadde sine røtter i flere hendelser forut for min ankomst.  Som observatør i 

landsbyrådet og igjennom intervjuer eller  uformelle samtaler med ulike aktører, og 

som deltager på møter i landsbyforsamlingen var jeg i stand til å danne meg en 

oversikt over konfliktens start.  

Rådets medlemmer innfattet blant annet formannen for landsbyen, 

administrasjonsoffiseren og omtrent 20 styremedlemmer. Arens bemerket at det på 

70-tallet stadig ble mindre fruktbart land og at den store befolkningseksplosjonen på 

sekstitallet vill snart ta slutt siden det ikke vil være mulig for jordbrukere langt unna 

hovedveien å høste økonomisk fortjeneste grunnet dårlige transportmuligheter. 

(Arens 1979:20). Landsbyenes forsatte befolkningsvekst er i dag et faktum og 

etterspørselen etter land er stor. Områder som ble ansett for å være udyrkbare er i dag 

relativt fruktbare områder takket være et forbedret irrigasjonssystem, drenasje av 

sumpområder og tillatelser til å rydde land nærmere nasjonalparkene. Nye områder 

forvaltes av statsadministrasjonen i landsbyene som er forpliktet til å fordele den til 

søkere som ønsker å nytte den, eller til fremtidige utviklingsprosjekter i landsbyene. 

Landsbyen som dekker størst område og som har de største landområdene å fordele i 

Mto wa Mbu er kijij Barabarani.  

Disputter og uklarheter knyttet til eiendom av land er et stort problem i Tanzania og 

har vært fokus til to offentlige kommisjoner. En kommisjon i 1992 (URT 1992) og en 

som gjorde sitt arbeid under mitt feltarbeid. Ikke bare er land verdifullt i seg selv 

fordi det kan dyrkes, men også fordi fruktene enten kan brukes i eget hushold eller 

selges på markedet. Dessuten har den gryende turistindustrien har fått beboernes øyne 

opp for muligheten til å selge landområder til de som måtte ønske å investere i 

turistnæringen. En mann som hadde kjøpt et landområde ved hovedveien med støtte 

fra sin nederlandske kjæreste solgte området til et av de store safarifirmaene kort tid 
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før min ankomst til kommunen. Prisen for det sparsommelige området på få hektar 

var ti millioner shilling, en liten formue.57 Områder langs hovedveien blir ansett for å 

være de som er best egnet til turisme og til annen foretningsvirksomhet. Det var også 

først og fremst ubenyttede landområder langs hovedveien mellom Barabarani og 

Majengo som lederne i landsbyrådet ble anklaget for å ha rasket til seg.  

Den konfliktfylte prosessen begynte med at en komité ble stiftet spesielt for å 

kartlegge hvor mange landområder som kunne fordeles, gå igjennom søknadene fra 

de som ønsket å få tildelt et landområde, og til slutt fordele dem mellom søkerne.58 

Denne komiteen besto av flere som allerede satt på landsbyrådet i andre komiteer og 

noen andre som ble hentet inn utenfra.59 Til sammen var de rundt 16 personer. Jeg 

hørte første gang om denne konflikten i møtene til landsbyrådet der det ble diskutert 

hvordan de skulle håndtere en budsjettpost som hadde blitt mye større en hva som var 

planlagt. Budsjettet skulle leses opp høyt på neste landsbyforsamling og lederne var 

bekymret for at i likhet med landsbyrådet i kjiji  Majengo at de også skulle bli 

avsatt.60 Budsjettposten som ble diskutert var hvor mye som jordkomiteen hadde fått 

som honorar for arbeidet med å kartlegge hvor mye land som kunne fordeles.  

Egentlig skulle de bare bruke syv dager på jobben, men utsatte det til ti dager grunnet 

dårlig vær uten at kontoret til landsbyadministrasjonen fikk det med seg. Komiteen 

hadde også blitt regelmessig avbrutt av folk som hadde stoppet dem i arbeidet og 

ment at det landet som de fordelte allerede tilhørte andre. De ble også beskyldt for å 

fordele landområder seg imellom og ikke ta hensyn til at det var opprinnelig landløs 

ungdom som var ment å få landområder de kunne dyrke.  

 

57 Ca 14.000 norske kroner.  

58 Et område var på omtrent en acre= 50 ganger 50 fot (reff på hvor stort det er). Dette var gjennomsnittsstørrelsen på en 
shamba, og var stort nok til at den kan dyrkes for å sikre en mager subsistensøkonomi.  

59 Flere av de sistnevnte skal ha fått tildelt plasser på jordkomiteen fordi de i landsbyvalget i november skal ha stilt til valg 
som formann i landsbyen , men tapt kampen. En ofte nevnt holdning i landsbyen var at taperne i valget fikk posisjoner på 
landkomiteen som ”plaster på såret” for utfallet av valget.  

60 Hva som hendte i Majengo er beskrevet i forrige kapitel.  
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Edward Lowassa 

I mars måned 2005 fikk kommunen et celebert besøk. Tanzanias statsminister 

Edward Lowassa besøkte Mto wa Mbu som en del av en reise i Nord Tanzania. En 

dag i forveien for hans ankomst kjørte det biler med høytaleranlegg rundt i de tre 

landsbyene og annonserte at det skulle holdes et stort møte på fotballplassen i 

Barabarani, der alle som ønsket det kunne komme. Ledelsen i Mto wa Mbu brukte 

flere dager på å planlegge møtet. Det ble bygget et stort podium og ungdomsgrupper 

ble satt i sving for å forberede dans og sang til statsministerens ankomst. Møtet var en 

lang affære med flere tusen tilskuere. Som en del av møtet sto statsministeren på 

podiet og lyttet til folkets klager.61 De som ønsket å legge frem en klage kunne gå 

frem til snoren som var satt opp for å forhindre at publikum flokket seg rundt podiet, 

og strekke opp hendene sine. Statsministeren signaliserte så hvem som skulle få lov 

til å snakke i mikrofonen som en av de lokale lederen bar på.  

Det tema som oftest ble tatt opp i klagene var konflikter knyttet til eierskap av 

landområder, og at lederne selv tusket seg til land. Etter å ha hørt flere av disse 

fortalte statsministeren at han gav landsbyrådet en måned på å klargjøre hva som 

hadde gått galt, og formante lederne offentlig at de selv skulle legge frem disse 

sakene på et offentlig møte i Barabarani, en måned etter sitt eget besøk. Denne 

bestemmelsen bifalt publikum med hurrarop, messing av statsministerens navn og 

slagordene til CCM.  

Dette besøket var katalysator for konflikten i Barabarani som endte med at 

landkomiteen ble oppløst og at nesten hele landsbyrådet måtte forlate stillingene sine 

på samme måte som landsbyrådet i Majengo hadde gjort en måned tidligere. Etter 

statsministerens besøk var behandlingen av landkonflikter første prioritet i 

Barabaranis landsbyråd. Landkomiteens medlemmer ønsket ikke å stå til ansvar for 

ulovligheter, og siden de utgjorde over halvparten av landsbyrådet ble det heller ikke 

 

61 Jf møteprosessen side 70 
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noen avstemming over hvorvidt komiteen måtte gå. Landkomiteens overtallighet ble 

flere ganger påpekt av andre medlemmer av landsbyrådet som selv ikke var 

medlemmer av landkomiteen.  

”Det er dere som er magekomiteen” 

Landsbyrådets møter i perioden etter statsministerens besøk frem til de første møtene 

i landsbyforsamlingen ble holdt i kontorene til landsbyadministrasjonen, og kunne 

vare i opp til syv timer. På alle møtene ble korrupsjon fordømt av formannen og av 

flere av de oppmøtte, men det ble ikke aktuelt å redegjøre for hvorvidt det hadde 

skjedd noe kriminelt med honorering av landkomiteen, oppmålingen av landstykkene 

eller fordelingen av områder. Medlemmene av landsbyrådet som ikke satt på 

landkomiteen gav utrykk for missnøye og anklaget dem for å bare tenke på sine egne 

mager, for å ha sikret seg landområder til eget forbruk, og å ha overdrevet honoraret 

sitt. På et punkt rettet en av landkomiteens medlemmer seg mot Amri, deres fremste 

kritiker på landsbyrådet og spurte han: Hvorfor snakker du om magekomiteen, vi har 

alle et problem med borgerne på neste møte. Til svar reiste Amri seg, pekte på han 

som hadde kommet med anklagen og sa: Du lurer på hvem magekomiteen er? Det er 

dere som er magekomiteen, det er dere som har skapt disse problemene. Dette 

utbruddet ledet til en høylytt krangel som endte med at formannen måtte gripe inn for 

å forhindre at møtet ble oppløst. Han tok rommet på samme måte jeg har sett han 

gjøre tidligere, ved å reise seg, vandre rundt i rommet, gestikulere litt med hendene, 

eller legge de over den trinne magen sin, mens han med humor oppfordret 

medlemmene til å respektere møtet. Etter formannens tale ba en av landsbyrådets 

eldste medlemmer Baba Isaia, en eldre mann med hvit hår og skjegg om ordet og ba 

rådets medlemmer å ikke krangle seg selv imellom om land og la til det største 

problemet deres var i det kommende møte i landsbyforsamlingen. Vi ledere må ikke 

hate hverandre fordi i disse dagene er det wananchi (borgerne) som er fiendene våre, 

la han til.  
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Jeg syntes dette utsagnet var merkelig, fordi Baba Isaia ikke var medlem av 

landkomiteen så vidt jeg viste. Hvorfor skulle ikke han være like interessert i å finne 

ut av hvorvidt det hadde skjedd noe ulovlig som hva Adam var? Jeg tror svaret kom 

på slutten av et senere møte, der min tolk plutselig fikk beskjed av formannen om å 

ikke oversette for meg den neste saken de skulle diskutere. Fordi det var såpass langt 

ute i mitt feltarbeid oppfattet jeg at det var noe som de ikke ville at jeg skulle høre 

som involverte land, og fordi Tariq som var tolken min ønsket senere at jeg skulle 

vite hva som hadde blitt sagt fikk jeg likevel høre hva som ble diskutert.  

Antall landområder som skulle fordeles var til omkring 460, men det hadde så langt 

vært vanskelig for meg å forstå eksakt hvor mange det var siden tallet så ut til å endre 

seg for hvert møte i landsbyrådet. Etter å ha gitt tolken min beskjed om å ikke 

oversette for meg kom det frem at hele landsbyrådet fordelte land seg imellom. Hvert 

medlem av rådet skulle få tre landområder, men de bare trenge å betalte for et. Alle 

andre søkere som måtte betale 10.000 tanzanianske shilling for sitt ene område. Det 

som ble diskutert var at det var flere av styremedlemmene som ikke hadde betalt til 

landsbykassen. Med over tjue medlemmer i landsbyrådet betyr det at det egentlig var 

godt over 500 områder som skulle fordeles, og at anklagene som medlemmer av 

landsbyrådet rettet mot landkomiteen gikk på  hvorvidt de hadde fordelt ytterligere 

landområder seg selv imellom som de skjulte fra landsbyrådet.  

Forut for møtet i landsbyforsamlingen var det mye snakk i Barabarani om hva som 

kom til å skje. Utenfor Red Banana Cafè ved hovedveien deltok jeg i en med samtale 

med eieren av kafeen, en muslimsk Chaggakvinne i førtiårene, og en av lederne i 

landsbyrådet som hadde sittet på landkomiteen og som også var forman for en av 

subblandsbyene i Barabarani. Hun satt på en krakk utenfor sitt hoteli, mens han sto 

og lente seg på sykkelen sin. Han forsøkte å forklare for henne at hun burde komme 

på møtet i landsbyforsamlingen for å se med egne øyne at alt gikk riktig for seg. Hun 

trakk på skuldrene. Jeg tror ikke det vil gå riktig for seg, lederne kommer bare til å ta 

det de har lyst på og spise så mye land som de vil, sa hun og tittet opp på han. Han 

ristet på hodet og sa at: Sånn kunne det ikke gå fordi det er balozi som passer på 
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landet innenfor sine ticeller.  Vi fordeler land til de som trenger det, og balozi stiller 

som vitner for sine ticeller. Dette ville hun ikke argumentere mot, men var heller ikke 

interessert i å snakke mer med han. Lederen syklet videre og hun bekjente for meg at 

hun ikke trodde på han. De tar hva de vil ha uansett, sa hun og la til: Dette møtet 

kommer ikke til å bli enkelt for dem, de har mye å svare for . Jeg sa meg enig og 

kunne ikke la være å tenke på hvordan landsbyrådet hadde underslått attraktive 

landområder og fordelt seg selv i mellom på forrige møte.  

Offentlig debatt i landsbyforsamlingen 

Møtet som landsbyrådet gruet seg til ble holdt utenfor kontorene til serikali i 

Barabarani.  På møtet utgjorde landsbyrådet en samlet gruppe. De satt på en rekke av 

stoler, mens formannen for landsbyen og administrasjonsoffiseren satt bak et 

skrivbord som var blitt hentet ut fra kontoret til serikali. Det var et par hundre som 

møtte opp for å se eller for å høre sin sak. Rundt møtet pågikk dagen som vanlig. 

Møteplassen ligger rett ved det store markedet i Mto wa Mbu, men de aller fleste som 

jobbet der forlot ikke bodene sine. En gruppe masaikvinner som ikke får lov til å 

selge melk inne på selve markedsplassen, men som alltid sitter et stykke utenfor 

måtte flytte seg noen meter for å gjøre plass til folkemengden.  

Mange av de som møtte opp hadde personlige saker (kero) de ville si høyt, og flere 

refererte til hva statsministeren hadde sagt: at enten måtte situasjonen klares opp eller 

så måtte landkomiteen avskjediges. I tilegg ønsket tilhørerne at medlemmene av 

landkomiteen skulle gjøre seg til kjenne og at de skulle svare for seg selv i stedet for 

å gjemme seg bak det samlede landsbyrådet. For å oppsummere kan jeg si at det var 

flere saker som ble tatt opp av tilhørerne, men at de aller fleste falt inn under en av 

disse fire kategoriene: 

1. Anklager om landkomiteen hadde fordelt landområder som allerede tilhørte 

noen andre: Jeg har mistet det landet som tilhørte meg. 
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2. Anklager om at landkomiteen hadde stukket til seg landområder og penger. 

Andre hadde betalt 10.000 shilling, men hadde ikke fått kvittering. Nå trodde 

de pengene hadde blitt brukt dårlig.: Landkomiteen har spist landet og 

pengene våre. Dette er ikke rett , dette er ikke demokrati skulle vi ikke gi land 

til ungdom? Ikke de som har, men deres barn. 

3. Anklager om at budsjettposten som var honoraret var alt for stor, og at 

landkomiteens medlemmer hadde overbetalt seg selv for å gjøre et 

landmålingsarbeide de egentlig ikke var kvalifiserte til å gjøre. Dere har ikke 

gjort jobben deres godt nok fordi dere ikke er profesjonelle 

4. Anklager rettet mot formannen fordi det var han som hadde satt sammen 

landkomiteen. Alt dette er formannens skyld, det er han som har latt tyvene 

sitte i komitè. 

 

Landsbyrådet sto samlet på dette møtet og det var ingen av landkomiteen som talte på 

vegne av dem. I stedet falt oppgaven på formannen og distriktsoffiseren som svarte 

på de enkelte sakene. Deres svar på anklagene kan også felles inn under noen 

forenklede kategorier:  

1. Områder som skulle til høre noen andre hadde stått ubrukte så lenge at de ble 

tilhørende staten. I henhold til Tanzaniansk lov skal landområder som ikke har 

vært brukt på ti år tilbakeføres til staten. Land som tilhører staten skal brukes 

til maendeleo og ikke stå brakt.  

2. Det er umulig for landkomiteen å snike til seg landområder fordi det er 

ticellelederne som skal godkjenne landområder innen for sine ticeller og stå 

som vitne for de andre som bor der. Dere kjenner balozi, de vil ikke snyte dere.  

3. Det honoraret som landkomiteen har fått for å gjøre arbeidet var erstatning for 

tapt inntekt og ville uansett ikke vært nok til å ansette noen profesjonelle fra 

Arusha eller distriktskomisjonen i Monduli. Profesjonelle er veldig dyrt, 

dessuten var det et stort arbeid som komiteen har gjort. 

4.  Hvis det er andre som også har kjøpt landet må de kunne stille med kvittering 

som beviser kjøp. Ifølge Kikwete (Tanzanias president) må vi gi landet til den 
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med kvitteringen, Kikwete sier også at vi ikke må anklage hverandre, men 

finne frem til svaret i felleskap.  

5. Det er viktig at alle viser respekt for møtet og for lederskapet slik at det ikke 

blir flere problemer.  

 

Det første møtet i landsbyforsamlingen der disse tema var gjennomgående varte i 

mange timer og ble avsluttet da det begynte å bli mørkt. Det ble utlyst et nytt møte 

en uke senere der de samme tema og enkeltsaker ble tatt opp. Også det ble 

avsluttet før sakene med landkomiteen ble avsluttet. På et tredje møte ble hele 

budsjettet lest opp for å forsikre tilhørerne at ingen penger var gått tapt. 

Stemningen på møtene ble ikke noe bedre og det var stadig flere som møtte opp 

for å følge med i sakene og komme med tilrop.  

“CCM Hoye!” 

Til slutt oppløste formannen landkomiteen, lovte å opprette en ny komitè, og en 

snarlig fordeling av nye landområder. Alle som ønsket at seg land skulle komme til 

kontoret i landsbyen og legge inn en søknad. Prisen ville være det samme som før, 

10.000 tanzanianske shilling62 som skulle gå til administrasjonskostnader og til 

utbygging av skolen som skal være felles for alle de tre landsbyene. Da dette ble 

kunngjort på møte det fjerde i rekken, jublet flere av tilhørerne og ropte slagordene til 

CCM. Likevel var det flere som også ropte at alt hadde vært formannens feil.  

Det fjerde møtet var den første gangen jeg så at en av lederne i partiet i landsbyen 

uttalte seg på et møte i  landsbyforsamlingene i de tre landsbyene i Mto wa Mbu. 

Formannen for partiet i landsbyen gikk ut i sirkelen mens han snakket. Dette hadde 

jeg tidligere bare sett medlemmer av landsbyrådet gjøre. Han var ikledd skjorte og 

hadde på en grønn skyggelue med bilde av presidenten på skyggebremmen. Han 

hilset de oppmøtte og begynte å holde sin appell : Lederne i partiet hadde fulgt nøye 

 

62 I underkant av 70 Nkr. 
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med hva som skjedde i landsbyen, og vi mener at formannen som sitter her foran dere 

har gjort en god jobb og det er ikke hans feil. Han har valgt slu folk til å sitte i 

komité, men neste gang må han ikke velge de som er smarte til denne typen jobb, men 

til administrativt arbeid der det ikke ligger noen penger. Vi mener at Naftal har gjort 

godt arbeide, og alltid er tilgjengelig for å lytte til de som måtte trenge det. Ikke vær 

sinte på han, men vær glade for at denne konflikten løser seg og at alle skal få det 

som er fortjent dem. 

Formannen satt hele tiden mens lederen i partiet snakket. Også mens den samme tok 

han i skulderen, mens han snakket. Det var klart at det ikke bare var 

landsbyforsamlingen som ble rettledet av partiets utsending, men også formannen 

selv. Etter appellen til formannen for partiet virket det som stemningen brøt litt opp. 

Representanten for partiet hadde gått inn i sirkelen som vanligvis er begrenset til kun 

å gjelde lederne i serikali,63 og brukt humor og vennskapelig tale for si sin sak. På en 

gang hadde han legitimert formannes styre ovenfor landsbyforsamlingen, kommet 

med formaninger om hva slags folk som bør være i den neste komiteen og beroliget 

situasjonen. Etter innlegget hans var det flere som ropte tilrop for CCM. CCM Hoye! 

(Hurra for CCM). 

Sepällä observerer i Tanzania at det er formennene for subblandsbyene som har 

posisjoner på bakgrunn av religion og tradisjon og at de søker respekt og bringer 

diskusjonene i landsbyrådet inn i nye sfærer (Sepällä 1998:119). Dette vil jeg påstår 

ikke stemmer så godt  i Mto wa Mbu der formennene for subblandsbyene utgjør 

sammen med de andre deltagerne i landsbyrådet en lukket gruppe. I kontrast til 

partinstitusjonens sfære hvis ideologi og ticelleledere helt er nødvendige for 

statsadministrasjonens legitimitet og praktiske gjennomføringskraft. 

 

63 Jmfr møteprosessen side 70 
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Avsluttning 

I dette kapitelet har jeg vist hvordan de to politiske institusjonene partiet og 

statsadministrasjonen er knyttet sammen på flere måter, blant annet ved at karriere i 

statsadministrasjonen er utenkelig uten tilknytning til partiet. Jeg har også vist at det 

finnes flere strategier for ledere som trenger å spe på egen inntekt, men at disse 

strategiene blir utfordret av befolkningen på landsbyens møter. Landsbyledelsen i 

både Majengo og Barabarani var dessuten nødt til å samarbeide internt i styrene sine 

for å unngå politisk konflikt.  

Den store forskjellen mellom de  konfliktene var at der landsbyledelsen i Majengo 

måtte gå, klarte landsbystyret i Barabarani å samarbeide, og også sikre seg moralsk 

legitimering fra partiet. Begge konfliktene har til felles at statsadministrasjonen i 

begge tilfeller tok i bruk et idiom om slektskap, og plasserte seg selv og opposisjonen 

i en tenkt slektskapsrelasjon. Denne praksisen gjennomsyrer politikken i denne 

oppgaven og blir behandlet i neste kapitel. Hvis jeg nå ser tilbake til sitatet fra Julius 

Nyerere i starten av dette kapitlet ser jeg at det i Mto wa Mbu i dag er en situasjon der 

lederne med de praktiske administrative oppgavene i de tre landsbyene faktisk frykter 

befolkningen i den grad at de ikke har noen despotisk maktmulighet ovenfor 

beboerne, som kan i felleskap utfordre sine overordnede og vinne. Et viktig 

demokratisk ideal. 
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Kapitel 6: Afrikansk nybrottsland 

Demokratisering er ikke bare en konsekvens av pragmatisk problemløsning fra 

handlekraftige aktørers side, men må tenkes som et samspill mellom flere ulike 

faktorer. Hovedargumentet mitt i dette kapitelet er at oppfattelsen av Mto wa Mbu 

som et nybrott mellom tradisjon og modernitet har og har hatt påvirkning på 

utformingen av det politiske systemet i landsbyene og dermed også på forutsettinger 

for demokratisering.  

I kapitel 2 beskrev jeg fremveksten av dagens politiske institusjoner med vekt på Mto 

wa Mbu, først som en anomali som ble ignorert av kolonimakten og senere som et 

modellsamfunn i den unge Tanzanianske staten. Dette kapitelet ligner mer på kapitel 

3 der jeg analyserte maendeleo som et bærende begrep i det politiske systemet. 

Lignende begreper som jeg så langt ikke har viet plass til blir i dette kapitelet 

behandlet under paraplyen politiske idiomer (Martin 1988).  Det sivile samfunn 

frontes ofte som grunnsteinen i vellykkede demokratier. Jeg argumenterer for at 

begrepet ikke må bli forstått kun som utenomstatlig organisasjonsvirksomhet hvis det 

skal bli brukt for å forstå demokratisering i Mto wa Mbu.   

Det interne afrikanske nybrottslandet 

I motsetting til Barth (1981:6) tar jeg ikke avstand fra historiske forklaringer. Jeg har 

så på historiske hendelser og kohorter i kapitel to, og her ser jeg nærmere på en bred 

historisk prosess for å forklare en annen side ved den politiske virkeligheten enn den 

jeg har sett på så langt. Spørsmålet om hvorfor måten å organisere seg i 

statsadministrasjon og parti i Mot wa Mbu har så stor appell når det virker som om 

den har mistet mye av sin popularitet andre steder i Tanzania kan delvis forklares 

med nybrottsprosessen. 
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I boka ”The african frontier: The Reproduction of Traditional African Societies 

bruker Kopytoff Mto wa Mbu som eksempel når han utbroderer sin teori hva det han 

det han kaller afrikanske nybrottsland (Kopytoff 1987:242).64 Kopytoff skriver at 

Afrika har vært et ”nybrottskontinent”, med mange store folkevandringer. 

Urbanisering, industrialisering og økning av de koloniale områdene har i nyere tid 

ført til migrasjonen til plantasjer, gruvebyer og småbyer, og dermed også en 

reorganisering av etniske identiteter. Folkevandring var heller ikke i ukjent i 

førkolonial tid, men hadde andre årsaker som krig og hungersnød, og i alle tilfellene 

har afrikanere vært nødt til å møte utfordringene ved å skape nye sosiale ordener i 

institusjonelle vakuum. Kjernen i teorien er at denne migrasjon til opprinnelige 

småskalasamfunn har hatt en viktig rolle i å forme afrikansk kulturhistorie (Ibid:7): 

“Tesen som utforskes her foreslår også at mange, hvis ikke de fleste afrikanske 

samfunn var formet rundt en opprinnelig kjernegruppe som utviklet seg under relativt 

udramatiske omstendigheter på lokale nybrottsland. Denne prosessen har repetert seg 

igjen og igjen i løpet av afrikansk kulturhistorie, og har gitt afrikanske samfunn og 

deres delte politiske kultur en nybrottsform (frontier-cast). (…) Samtidig har den 

vedvarende rekreasjonen av afrikanske samfunn vedlikeholdt en afrikansk nybrotts-

tilbøylig ideologi i den politiske bevistheten i afrikanske metropolsamfunn (ibid)”.65  

Det er to poeng som er sentrale for denne argumentasjonen. Det første er at lokale 

nybrottsamfunn har oppstått relativt udramatisk og snarere blitt regelen enn unntaket. 

Disse nybrottene dannes i politisk åpne områder mellom organiserte samfunn (eller 

metropoler). Immigranter som har flyttet til nybrottene er heller ikke en del av en 

planlagt ekspansjon fra de metropoler som de kommer fra. Det andre poenget følger 

av at Kopytoff har overført denne teorien fra Fredrick Jackson Turners ideer om 

nybrottland i vestlige USA over på en  afrikansk setting. Teorien klassifiserer 

 

64 Kopytoff og Arens Bruker begge det engelske begrepet frontier i tittelen på sine bøker.  Jeg har valgt å oversette 
begrepet med det norske nybrott. Selv om dette heller ikke fanger alle sidene ved det engelske begrepet plukker det likevel 
opp noen av kontonasjonene til frontier som ikke fanges av for eksempel det norske ordet grense.  

65 Min oversettelse 
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opprinnelig nybrottsland eller nybrottsgrenser som  en naturlig kraft i kulturell 

transformasjon, men Kopytoff mener også at den kan være en konserverende og 

kontinuitetsskapende kraft (Ibid:12). Turner beskrev nybrottsgrensen som et 

institusjonelt vakuum der nybyggere kom med sine medbrakte modeller om hvordan 

et godt samfunn skulle være. Dette førte til at modellene de bar med seg stadig ble 

forsøkt satt ut i live i en stadig renere form enn i det østlige USA der modellen var 

utviklet og var stadig påvirket av andre modeller.  

Kopytoff har gjort hoppet over Atlanterhavet og skisserer en nybrottsprosess for 

Afrika sør for Sahara. Denne prosessen går i korte trekk ut på at det er en tendens i 

afrikanske samfunn til å segmentere seg og splittes opp. Dette fører til dannelsen av 

mange nybrott når inntrengere på nye områder flytter inn i hva som for dem er 

institusjonelle vakuum. Dette tomrommet kunne bli brukt til å skape helt nye sosiale 

konstruksjoner fra nybyggere som hadde skilt seg radikalt fra sine respektive 

veletablerte samfunn, eller metropoler. Det var vanlig at afrikanske metropoler gav 

fra seg slike nybrott som igjen kunne vokse til selv å bli metropoler: ”This process of 

creation of societies and frontiers assure a continuing existence side by side of 

metropolitan and frontier cultures, and the interplay between them made for 

persistence, reproduction and reinvigoration of the frontier pattern in African culture 

as a whole”(ibid.30)   

Innledningsvis i oppgaven beskrev jeg hvordan Mto wa Mbu har oppstått som en del 

av folkevandringer på 1920-tallet og ikke som en del av statlig planlegging. Arens 

peker også på at institusjonene til TANU slo rot i kommunen på 60-tallet og etablerte 

en samfunnsstruktur der det tidligere ikke hadde vært noen (Jf. kapitel 2). Som sagt 

kan nybrottsprosessen vedvare over tid der metropol og nybrott utveksler ideer og 

modeller om hvordan et samfunn bør styres.  

Et nybrottsland som Mto wa Mbu er med andre ord et småskalasamfunn som ligger 

utenfor statens metropoler. Det er områder som er til en hvis grad overlatt til sitt eget 

styre med egne politiske system. Som Kopytoff påpeker er det også et bias til å 

rendyrke modeller for gode samfunn. Kan det være at den etnisk diffuse Mto wa Mbu 
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som et nybrottsamfunnet har tatt til seg modeller som (ticellesystemet og demokratisk 

idealer) dyrket disse en renere form enn andre steder i Tanzania? Jeg tror det er 

tilfellet.  

Politiske Idiomer  

Politiske idiomer en er måte å ”snakke politikk” på. Jeg bruker begrepet for å videre 

reflektere over hvordan demokrati (demokrasi på swahili) brukes i det politiske 

systemet. Da statsviteren og lingvisten Martin skisserte hva han kaller Tanzanias 

politiske kultur var Tanzania fortsatt en enpartistat, og hans tekst fokuserer på 

hvordan TANU og senere CCM kontinuerlig legitimerte sin makt igjennom en 

symbolsk affirmasjonsprosess mellom den styrende og den styrte. Et ledd i denne 

prosessen er hva han kaller politiske idiomer. Martin beskriver flere slike idiomer, 

men jeg har valgt å kun forholde meg til dem som best forklarer min empiri. 

Hovedpoenget til Martin er at språklige idiomer er fleksible språklige vendinger, 

knyttet til swahili som muliggjør at ulike aktørers ideer og strategier ikke 

nødvendigvis trenger å skape politisk konflikt. 

Fordelen ved politiske idiomer er at de kan bli forstått på alle nivåer i samfunnet, og 

er likevel åpne for lokal fortolkning. De gjør det mulig å gå i bresjen for motstående 

politiske meninger innen et politisk system uten å skape en politiske krise. Et slikt 

idiom som jeg har  allerede brukt mye plass på er maendeleo (utvikling). Begrepet 

brukes i veldig ulike sammenhenger av ulike aktører. For eksempel beskrev jeg om 

landoppgjøret i Barabarani der min informant forklarte lederne vil utvikle folket, men 

først vil de utvikle seg selv. Lederne selv legitimerte sin fordeling av land ved at de 

skaffet maendeleo til landsbyen.  

Martin gjør et poeng av at idiomer ikke kan skilles fra språket de blir brukt i. 

Tanzania har i motsetting til mange andre afrikanske land et afrikansk språk som sitt 

nasjonale, og siden swahili ikke er morsmålet til mange i Tanzania befinner det seg i 

en mellomposisjon. Alternativet ville vært engelsk som var kolonimaktens språk, og 
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som jeg allerede har beskrevet utgjorde den radikale staten Tanzanias reformer et 

markant standpunkt mot kolonimaktens styresett (Mamdani 1986). Martin forklarer 

”(...) Swahili as it is used in the nationalist movement then in the political system of 

an idependent  country, union, unification- umoja- (...) lying at the very base of the 

language it self”(Martin 1988:16). Swahili er et samlende språk i Tanzania, og i Mot 

wa Mbu hvor fraværet av swahili ville skapt babelske tilstander stemmer det enda 

bedre.  

Bruk av idiomer er med på å skape et politisk konsensus. På en gang er de en 

”sikkerhetsventil” (Glückmann 1956) i forhold til missnøye fra folket, og samtidig er 

de verktøy som ledere kan bruke til å sikre seg støtte om seg selv og sine saker. I 

eksemplene om maendeleo er det tydelig at idiomet ikke bare er knyttet til språket, 

men også til hvordan man ter og kler seg. Selv om Martin tar for seg flere slike 

idiomer i tanzaniansk politikk skal jeg bare ta tak i to til i dette kapitelet. Den første 

er idiomet om familierelasjoner som kan kjennes igjen på tidligere beskrivelser av 

politisk diskusjon i oppgaven. Den siste er idiomet om demokrati som Martin selv 

ikke nevner, men som jeg mener ikke har blitt relevant før etter innføringen av 

flerpartidemokrati. 

Slektskap 

På et av møtene i kijiji Majengo der distriktssjefen forsøkte å overbevise de oppmøte 

at det ikke var behov for å avsette hele landsbyrådet overførte han situasjonen til en 

familiekonflikt. Han sa at lederne hadde gjort noe feil, men  selv om dine barn gjør 

feil mot deg og din familie kaster man de ikke ut av huset, man forteller de hva som er 

rett slik at de endrer sin oppførsel. Kopytoff har  også merket seg bruken av 

slektskapstermer i Afrikansk politikk: ” (...) kin terms lend themselves very well to 

metaphorical use in African political discourse”(Kopytoff 1987:38).  

Den samme språkbruken på et stormøte hørte jeg også i kijiji Barabarani der lederne 

diskuterte distribusjon av maismel. Flere av de oppmøte balozi klaget over feil som 
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var blitt gjort i utdelingen. Formannen for landsbyen argumenterte så ved å fremstille 

lederne som barn, og den disiplinære kraften symbolisert ved landsbyforsamlingen 

ble fremstilt som foreldre. Hvis barna har gjort feil, så må vi også tilgi dem. At 

Nyerere også blir omtalt som nasjonens far henger også sammen med dette idiomet, 

og blant annet var det flere balozi i Mto wa Mbu som omtalte CCM som far, og seg 

selv som barn. Å utrykke politiske relasjoner med slektskapstermer er noe som først 

og fremst skjer på swahili. Når jeg har oversatt termene til engelsk for eksempel: 

CCM is father har det gjerne frem kalt latter og kommentarer om at det høres rart ut.  

Det er også mulig å spore idiomet i de tidlige skriftene til Julius Nyerere,  nasjonens 

far.  ”The foundation and the objective of African socialism is the extended 

family(...) he rather regards all men as his brethren- as members of his extended 

family. That is why the first article of TANU´s creed is: Binadamu wote ni ndugu 

zangu, na africa ni mmoja (All men are my brothers and Africa is one” (Nyerere 

1968: 11-12).  

I det siste eksempelet i dette kapitelet beskriver jeg et tilfelle av sivil ulydighet der en 

gruppe kvinner alluderer til slektskapsidiomet igjennom begrepet om borgere. Borger 

på swahili er wananchi som bokstavelig betyr ”barn av jorden”. Barn har ikke noen 

særskilt maktposisjon i Mto wa Mbu og er underlagt sine fedre og mødre. Borgerne 

derimot er i et direkte slektskap med nasjonen og derfor den høyeste autoriteten:  

På et møte i kijiji Barabaranis landsbyråd i forbindelse med landfordelingsskandalen 

var stemningen på møtet direkte aggressiv, og det var mange anklager 

rådsmedlemmene imellom. Formannen for møtet forsøkte på et punkt å irettesette en 

av rådsmedlemmene; Mama Catherin. Han sa at hun måtte slutte å peke folk ut når 

hun snakket, og at hun må ha respekt for møtet. Til det svarte hun at: Du har ikke 

valgt meg , det er borgene (wananchi) har valgt meg. Jeg frykter verken deg eller 

Duwani. Det raske svaret hennes satte stopper for formannens forsøk på å roe henne 

ned og diskusjonen fortsatte videre.  
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Demokrati  

Martin skriver ikke noen om et demokratiseringsidiom, men viser hvordan politiske 

idiomer i Tanzanias politiske kultur er en del av en konsensusskapende prosess som 

samtidig er med på å legitimere og sikre makten til partiet, CCM (Martin 1988: 53). I 

denne oppgaven beskriver jeg masse politisk konflikt. Konfliktene mellom ledere og 

beboere i Mto wa Mbu blir ofte forhandlet ut i fra  idiomet om demokrati 

(demokrasi). På et møte i kijiji Barabaranis landsbyforsamling var det en eldre mann 

som klaget over at han hadde betalt 8000 shilling for land, men landet ble gitt til en 

annen mann som betalte 10000. Han forklarte at han hadde: møtt opp fordi jeg bare 

betalte 8000 og at dere tok landet fra meg. Dette er ikke rett, dette er ikke demokrati. 

Nå er det demokrati! Jeg hadde land som jeg hadde merket, men nå er det borte.  

Demokrati på swahili skrives demokrasi og er et eksempel på en av mange låneord 

fra engelsk. Engelsk blir av mange som jeg har forklart regnet som et ”profesjonelt 

språk”, noe som gir demokrasi ordet ytterligere en kobling til idiomet maendeleo 

fordi det på en gang er en del av fremskrittet fordi det er relativt nytt, samtidig som 

det å bruke et engelsk ord også er et tegn på maendeleo.  

I den neste hendelsesbeskrivelsen blir idiomet demokrati brukt  som argumentasjon i 

en konflikt mellom ticelleledere i kijiji Migombani, og formannen i samme landsby. 

Formannen tar idiomet om demokratisering i bruk for selv å kunne forvalte en 

økonomisk ressurs, ved å holde landsbyens ticelleledere utenfor. Ticelleledere 

bestemmer seg for å boikotte landsbyformannen. Kommuneledelsen som virker 

veldig innforstått med sin avhengighet av CCMs ticellestruktur går inn for å megle 

mellom partene, og forsvarer ticellelederens posisjon ved at de er: nærmere wananchi 

(borgerne)” enn formannen og har derfor en demokratisk og moralsk rett til å delta i 

utviklingsprosjektet som det er mulig å motta litt økonomisk støtte fra.  
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Forhandling og protest i kijiji Migombani  

Denne hendelsen handler om et møte det ikke ble noe av. Statsadministrasjonen kalte 

inn til et møte i kijiji Migombanis landsbyforsamling som ble boikottet av partiets 

ticelleledere. En morgen i løpet av feltarbeidet overhørte jeg på en bar i kijiji 

Barabarani at det skulle holdes et møte i kijiji Migombanis landsbyforsamling samme 

dag. Migombani er en av de tre landsbyene i Mto wa Mbu, og ligger nærmest 

nasjonalparken langs fjellveggen ”the great rift wall”. Området er oppkalt etter 

bananplanter (migomba) og det er anerkjent at noen av de største og mest fruktbare 

bananåkrene ligger i denne landsbyen.  

Da jeg hørte hva som skulle skje bestemte jeg meg øyeblikkelig for å delta og 

begynte å lete etter tolken min, og etter en stund var vi begge på vei vekk fra 

hovedveien og Barabarani, og inn mot Migombani der møtet skulle holdes. Da vi 

kom frem til møteplassen mellom CCMs hovedkvarter i Migombani og en barneskole 

som er sponset av turistprogrammet registrerte jeg at det var merkverdig får som 

hadde møtt, ikke flere enn 20 personer. Formannen for kijiji  Migombani var allerede 

på plass og hadde forlengst sørget for å sette frem bord og stoler til 

kommuneledelsen. Jeg fant meg plass på en av flere skolebenker som var plassert i en 

stor sirkel på den åpne plassen. Det var midt på dagen, men flere store trær skygger 

for hele området, det var en ideell møteplass, med et mindre en ideelt oppmøte.  

Kommunes ledelse valgte å ikke begynne møtet med det første, og satt seg i stedet 

inn under taket til skolen ti meter unna sirkelen av folk som begynte å danne seg. 

Mens de satt der og snakket dukket det opp flere som også skulle delta på møtet, til vi 

var rundt 40 oppmøtte. Kijiji Migombani er den minste av de tre landsbyene, men det 

er fortsatt hundrevis av mennesker som bor og dyrker marken der. Etter en stund gikk 

Faraji, kommunens administrasjonsoffiser frem i sirkelen og  spurte etter lederne for 

subblandsbyene. Det viser seg at det bare var en som har møtt opp.  Faraji truet så 

med å bøtelegge subblandsbylederne som ikke var til stede, og beklager at folk møter 

bare møter opp når det skjer fordeling av korn og ikke når møtene gjelder 

landsbyenes utvikling. 
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En eldre man reiste seg så fra skolepulten han hadde sittet i, tok av skyggelua si og ba 

om ordet: Før brukte vi et system med balozi for å innformere om møter, men til dette 

møtet ble det ikke gjort. Det var en som gikk rundt og ropte, men han var bare en og 

hadde ikke tid til å stoppe opp. Det nye systemet er dårlig fordi informasjonen ikke 

kommer frem. En annen man reiste seg og protesterte: Vi kan ikke skylde på han som 

gikk rundt i forkant og ropte at det skulle være møte i dag, det er formannen for 

landsbyens skyld at det er få som har møtt opp. Flere sier seg enige og en tredje mann 

ber om ordet.  Hvis vi ser på denne landsbyens historie, så kom det mange på disse 

møtene, men folk vil ikke lengre gå. Før var det balozi sin oppgave å melde ifra, men 

på dette møtet er det ingen balozi. Det virker som om balozi ikke lengre har samme 

makt som før og de trenger å få loven på sin side. Dette var det flere av de rundt 40 

oppmøtte som sa seg enige i. Det er over 35 ticelleledere i kijiji Migombani, og av de 

få balozi  som møtte opp var det kun de som også satt i en komité eller var tilknyttet 

statsadministrasjonen på et annet vis. 

Faraji tok igjen ordet og sa at ticelleledernes arbeid må respekteres fordi de er 

nærmest folket: det kan være andre grunner til at folk ikke har møtt opp, de jobber på 

åkrene sine eller gjør annet arbeid. Jeg hørte også noe om at det skulle være en 

begravelse et sted her i landsbyen. Det er uansett ikke mulig å forsette møtet med så 

få til stede. Den siste kommentaren fikk flere av de oppmøtte til å murre og spørre 

hva som var poenget med å komme hit når ingen gjorde jobben sin og om de ikke 

kunne fortsette uten balozi siden de egentlig ikke var en del av statsadministrasjonen 

slik formannen for landsbyen hadde sagt.  

Rådgiveren for kommunen (Diwani), den høyeste valgte posisjonen i 

statsadministrasjonen tok ordet, og sa at det ikke kunne bli noe møte uten balozi, og 

at han lurte hvordan det kunne ha seg at ticellelederne ikke respekterte dette møtet? 

Han fikk så flere svar tilbake, som alle hadde den samme budskapet: Formannen for 

landsbyen hadde en stor utviklingsoppgave som man kunne tjene litt penger på, og 

han gav den til venner i stedet for til balozi, og forklarte at balozi ikke lengre var 

medlemmer av statsadministrasjonen (serikali) fordi det nå var demokrati, og kunne 

derfor ikke gjøre statsadministrasjonens arbeid.  



 109

 

Rådgiveren (Diwani) mener at dette var veldig alvorlig og forklarte at: balozi er 

viktige personer i både chama og serikalis utviklingsarbeid, og da jeg søkte på 

stillingen sin fikk jeg støtte fra 90% av Balozi i  Mto wa Mbu. I dag skulle jeg lytte til 

klagene fra folket, men når balozi ikke er her så vet jeg ikke hva som foregår i 

landsbyen, dette er ikke demokrati. Situasjonen er fortsatt slik: Not developed! Det 

var mange klager som ble tatt opp på møtet med statsminister Edward Lowassa som 

vi heller kunne snakket om her! 

Diskusjonen fortsatte en stund til om hvorvidt noen skulle bøtelegges og hva som 

skulle gjøres med ticellelederne. Rådgiveren kunngjorde så at han skal personlig 

holde et møte med alle balozi for å klare opp konflikten mellom dem og formannen 

for Migombani. Rett etter møtet og de neste dagene gikk jeg sammen med en tolk 

rundt i Migombani for å snakke med de balozi  som ikke hadde møtt opp. 

Ticellelederne fikk jeg som oftest kontakt med på kvelden etter at de hadde kommet 

hjem fra dagens arbeid. De fortalte meg at de hadde boikottet møtet. De hadde 

bestemt seg for det, ikke bare på grunnen av den ene jobben de gikk glipp av, men 

fordi balozi hadde større autoritet og at det er en feil av serikali å ikke ta seg av oss.  

Idiomet demokrati ble brukt av formannen i landsbyen for å forklare hvorfor 

ticelleledere ikke kunne få betalt for en statlig jobb siden de var medlemmer av 

partiet, og de to institusjonene er skilt. Konsekvensen av det valget førte til at 

samtlige ticelleledere boikottet møtet i landsbyen. Boikotten førte til at for får fikk 

beskjed om at det skulle være et møte, som dermed ble avlyst. Rådgiveren derimot 

var mer opptatt av at det ikke var noen ticelleledere på møtet mer enn noe annet. Han 

brukte derfor idiomet om demokrati som grunnlag for at det ikke er mulig å holde et 

møte uten blaozi, siden det er de som har kontakt med folket i sine ticeller. Senere 

fikk jeg vite at Diwani  hadde holdt møte med balozi og sikret dem retten til å tjene 

litt penger igjennom utviklingsprosjektet. Bruk av idiomet demokrati førte i dette 

tilfellet en politisk krise, men resultatet var de ikke et demokratisk utfall, men en 

styrkning av ticellesystemet. Diwani som så tydelig valgte en demokratisk normativ 

praksis i eksempelet med Majengo der den korrupte landsbyledelsen ble avsatt valgte 



 

 

110 

her en annen vei. Likevel fortsvarte han også dette valget med å forklare at: balozi er 

nærmest folket av alle ledere.  

Hva med det sivile samfunn? 

Før jeg går videre til det siste eksempelet i dette kapitelet skal jeg se på det begrepet 

om det sivile samfunn som statsvitere og andre demokratiforskere mener er minst like 

viktig som demokratiske institusjoner og markedsøkonomi for å få et demokrati til å 

fungere (Kelsall 2004:63/Grugel 2004:93). Det sivile samfunn har en viktig plass i 

teorier om demokratisering. Det er arenaen der samfunnets borgere debatterer 

politikk og lar sine stemmer bli hørt, fri fra statlig kontroll, i opposisjon mot autoritet. 

Tim Keslall bemerker at det postuleres et relasjon mellom demokrati, det frie marked 

og det sivile samfunn (Kelsall 2004:64).  

På 60-tallet merket samfunnsvitere i moderniseringsskolen seg at sjansene for 

demokrati økte med middelklassens fremvekst. I sitt klassiske studiet av borgelig 

offentlighet argumenterer Jürgen Habermas for at det sivile samfunn i Europa oppsto 

i takt med fritiden den nye borgerklassen fikk til å diskutere politikk i kafeer og 

salonger, og dermed bidratt til dannelsen av det parlamentariske demokratiet 

(Habermas 2002).  

I nyere demokratiseringsforskning har vekten ligget på hvordan å bygge en offentlig 

kommunikasjons og samarbeidssfære i befolkningen på basis av frivillig og politisk 

uavhengig organisasjonsvirksomhet.  Dette har vært prøvd overført til en afrikansk 

kontekst. Songstad skriver om Tanzania at: ”In an outline of the current process of 

democratization, there is a need to locate the function of the civil society. A 

functioning civil society is frequently pointed out to be a prerequisite in the 

development of a working democracy” (Songstad 2002: 91). Det sivile samfunn er i 

denne forstanden en pluralitet av organisasjoner mellom folket og staten, som 

samtidig er arena for folkets oppunion, og med på å artikulere folkets vilje til 

statsmakten.  
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Mamdani på sin side advarer mot analoge analyser, og argumenterer for at 

afrikanister må anerkjenne hvor distinktiv Afrika egentlig er (Mamadani 1996). Dette 

er relevant fordi i Tanzania har CCMs ideologi forsvart at staten er tjeneren til folket 

og deres parti. I det bilde har folkets vilje vært kommunisert til staten via partiet. Det 

er derfor kanskje ikke så rart at det opprinnelig var opposisjon mot 

flerpartidemokrati?66 I har folket mye mer tale og assosiasjonsfrihet  i Mto wa Mbu 

enn under enpartidemokratiet, men fortsatt uten å danne organisasjoner. 

Jeg sier meg enig med Songstad i at det sivile samfunn først og fremst er et europeisk 

konsept som og de institusjoner som teorien om det sivile samfunn bygger på var 

opprinnelig produkter av det vestlige liberale demokrati (Songstad: 2002:92). Det er 

derfor god grunn til å være skeptisk til bruken av begrepet, det sivile samfunn i en 

afrikansk kontekst. Jeg argumenterer videre at det ikke finnes noe ”oppskrift” for en 

god demokratiseringsprosess som kan overføres fra en europeisk til en afrikansk 

kontekst, og at det sivile samfunn ikke kan forståes som en pluralitet av 

organisasjoner. Monga derimot definerer det sivile samfunn som ”rom for 

kommunikasjon og diskusjon som staten ikke har kontroll over” (Monga 1996:4).67 

Det er en definisjon som resonerer både med Habermas forståelse av offentlighet og 

min egen empiri. Hva så med det sivile samfunn i Mto wa Mbu?  

Intervensjon 

I Mto wa Mbu er diskusjon er noe som skjer hver dag på offentlige steder kafeer, 

barer, på markedsplassen, men uten at det organiseres grupper som har politiske og 

ikke økonomiske motiver.68 Opposisjon til statlig politikk blir som jeg har forklart 

hørt under forsamlinger og møter i de tre landsbyene. Dette eksempelet viser at selv 

 

66 Jmf Kapitel 2 

67 Egen oversettelse 

68 Små kredittsamfunn der man hjelper hverandre hvis man er syk eller trenger penger til brudepris.  
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om det ikke er noen organisasjoner som kan sies å utgjøre et ” sivilt samfunn” i Mto 

wa Mbu  kommer likevel folkets vilje til utrykk på andre vis, og heller ikke bare 

utelukket igjennom partiet eller på møter ordstyrt av statsadministrasjonen. Dette er 

en hendelse hvor en gruppe kvinner bruker demokratiseringsidiomet og koblingen til 

begrepet om borgere som forsvar for  sivil ulydighet.  

På vei tilbake fra et av de store møtene i kijiji Majengo syklet jeg tilbake mot kijiji 

Barabarani langs den støvete veien som ledet sørover mot hovedveien. Det var et av 

møtene der distriktssjefen hadde vært til stede for å overtale befolkningen i landsbyen 

om at det ikke var mulig å avsette Majengos landsbyråd. Distriktssjefen hadde hilst 

farvel til folkemassen på litt over 400 personer før han satte seg i landroveren som 

skulle frakte han tilbake til byen Monduli noen timers kjøring fra Mto wa Mbu.  

Selv hadde jeg lånt en sykkel fra noen venner, fått med meg møtet, tatt bilder, gjort 

notater og blitt igjen for å hilse på mine faste informanter i Majengo. Ved utkjørselen 

til hovedveien var det samlet en folkemengde som effektivt blokkerte veien. De var 

så mange at jeg var nødt til å gå av sykkelen og leie den ut i buskene for å gå utenom 

mengden. Selvfølgelig vekte denne plutselige ansamlingen av folk nysgjerrigheten 

min, og jeg ble ikke mindre interessert da jeg så at distriktssjefens bil sto midten av 

folkemengden forhindret i å kjøre ut på hovedveien. 

Distriktssjefen satt inne i bilen, mens en kvinne i tjueårene lå på bakken foran den. En 

gruppe på omtrent 20 sto ved bilen og rundt jenta som lå på bakken. Kvinnene ropte 

at distriktssjefen skulle komme ut å snakke med dem, fordi det var deres rett. Resten 

av den store folkemengden som stadig ble større sto tilsynelatende bare og så på det 

som utspilte seg foran øynene deres. For distriktssjefen og sjåføren hans var det helt 

uaktuelt å snu, for veien i motsatt retning gikk bare videre nordover vekk fra 

hovedveien. Dessuten blokkerte nå folkemengden også det alternativet.  

Etter en kort stund åpnet distriktssjefen bildøra, satte et bein utenfor og ble stående 

halvveis ut av bilen. Diskusjonen mellom lederen for kvinnene og distriktssjefen gikk 

fort for seg, og det var vanskelig for meg å få meg detaljene. Slik lederen for 
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kvinnene fortalte det hadde en ung jente fra en av subblandsbyene i Barabarani blitt 

voldtatt av en eldre mann som senere var blitt fengslet av politiet i Mto wa Mbu. Nå 

en uke senere befant voldtektsmannen seg ikke lengre på politistasjonen, eller var å 

finne i noen av landsbyene. Lederen for kvinnene mente at voldtektsmannen hadde 

bestukket politiet, og befant seg derfor på frifot. 

Kvinnene var fra familien og ticellen til jenta som var blitt overgrepet. Lederen  for 

kvinnene nevnte at flere av damene var fra hennes ticelle, men hvorvidt hun var baloz  

fikk jeg dessverre ikke bekreftet. Kvinnene ville at distriktssjefen personlig skulle 

høre hva slag urett man kan bli utsatt for i de tre landsbyene. Etter å ha hørt hva 

lederen for kvinnene hadde å si spurte han om hvorfor de ikke kunne gå til 

statsadministrasjonen i kommunen eller i kijiji Barabarani. Da svarte kvinnene med 

flere rop. De ville ikke gå til noen av delene, fordi de ikke stolte på lederne sine. Hvis 

vi ikke kan stole på lederne våre trenger vi ikke å ha noe med dem å gjøre. Det er vår 

rett som borgere. Distriktssjefen lovet å personlig se på saken, så lenge kvinnene 

flyttet seg fra veien. Kvinnene jublet og hjalp opp venninnen som hadde lagt seg ned 

på veien for å stoppe distriktssjefens Land Rover. De flyttet seg, og det samme gjorde 

folkemengden. I det distriktssjefen kjørte av gårde nedover hovedveien sang flere av 

kvinnene og jublet. 

Senere fikk jeg vite at dette tilfellet av sivil ulydighet hadde allerede blitt debattert på 

åpen gate mellom lederen for kvinnene og administrasjonsoffiseren for kommunen. 

Faraji hadde fått tak i henne tidligere på dagen da det hadde kommet han for øre hva 

hun skulle gjøre. Han ba henne om å ikke gjøre den demonstrasjonen de hadde 

planlagt. Til dette hadde hun svart at hun ikke stolte på han, eller var redd for at han 

skulle stanse dem, og at det uansett var deres rett til å protestere hvis de ønsket det.  

Avsluttning 

Mto wa Mbus geografiske og sosiale posisjon som et nybrottsland som på grensen 

mellom store stammeområder, verken by eller landsby, med mye maendeleo, men 
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langt fra utviklet har vært gjennomgående i oppgaven, fra min behandling av 

kulturelle stiler til mine informanters egne oppfatninger. Kommunen sett som et 

nybrottsland, hvor aktører har et pragmatisk forhold til hva som fungerer i kommunen  

kan kaste lys over  fraværet av partipolitisk opposisjon i landsbyene, og hvorfor 

CCMs institusjon har blitt stående som en bærebjelke i kommunens politiske system.  

Jeg har benyttet begrepet om politiske idiomer for å forklare hvordan begrepet 

demokrati har blitt koblet til en allerede eksisterende måte å ”snakke politikk” på. Jeg 

har til slutt argumentert for at  begrepet om det sivile samfunn ikke må bli forstått 

som en pluralitet av organisasjoner, og kan være misvisende som en målestokk for 

vellykket demokratisering i en Tanzaniansk semirural setting. I Mto wa Mbu er 

begrepet verdifullt kun hvis det relateres til dagliglivets møteplasser og diskusjoner.  
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Konklusjon 

Demokratiseringsprosessen på verdensplan har ført frem til en debatt om hvorvidt det 

vestlige liberale demokrati kan eller bør bli implementert i  andre kulturelle settinger 

med ulik historie og ulik økonomisk utvikling (Songstad 2002). Mitt hovedargument 

er at det kanskje aller viktigste er å ikke analysere demokratisering som en prosess 

som nødvendigvis skal lede mot et sett vestlige demokratiske regler og verdier, men 

heller å se hvordan demokrati (og demokratiske idealer) som begrep blir forstått, 

brukt og eventuelt absorbert av allerede eksisterende politiske system. Ser vi på 

Tanzanias historie fra kolonialismen til frigjøring, ujamaa  og nå nylig innføringen av 

flerpartidemokrati er det klart at disse historiske hendelsene har vært viktige 

skillelinjer i nasjonens utvikling. Ser vi nærmere på et lokalsamfunn som jeg har gjort 

i denne oppgaven kan vi se et litt annerledes bilde av hvordan disse hendelsene har 

blitt lokalt fortolket, og tatt i bruk på pragmatisk vis for at opp mot hundre etniske 

grupper skal kunne samarbeide i en lokal setting.  

Jeg har benyttet teorien om et afrikansk nybrottsland (Kopytoff 1989) for å belyse 

hvorfor Mto wa Mbus posisjon som et polyetnisk småskalasamfunn kan være en 

hindring til dannelsen av partipolitisk politisk opposisjon fordi partiorganisasjonen til 

CCM er knyttet tett til statsadministrasjonen. Partiets politiske sfære er knyttet til den 

ideologien som ble konstruert som grunnlag for institusjonenes innføring på 60-tallet. 

Partiets ledere har derfor et overordnet moralsk ansvar for å bevare freden i 

landsbyene ved å legitimere statsadministrasjonen, men også å gripe inn ved å 

formane statsadministrasjonens ledere og  påminne dem om grunnlaget i CCMs og 

Nyereres ideologi.  

Jeg har beskrevet den politiske virkeligheten i kommunen Mto wa Mbu ut i fra en 

rekke hendelser som viser politisk handling. Jeg har brakt frem hvordan aktører 

bruker politiske idiomer (Martin1988) i ulike opportunitetssituasjoner, og hvorfor det 

gir mening og verdi. Demokratisering har ikke en enkelt plass i Mto wa Mbu. Den 

ikke homogen, men knyttet til spesifikke sfærer. Demokratiske idealer blir i lokalt 
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fortolket i et politisk system som jeg har beskrevet med basis sin historie: Fra 

kolonitid, til ujamaa og nåtid.  

Ja, det er pågående politiske prosesser i Mto wa Mbu som med hell kan kalles 

demokratisering, men innføringen av flerpartidemokrati og andre 

omstendighetsmessige endringer i samfunnet har ikke erstattet enpartistatens 

institusjoner, eller gjort den lokale statsadministrasjonen mindre avhengige av de 

samme institusjonene. Selv om jeg har brukt et begrep om idealer har jeg ikke vært 

opptatt av normativt aspekt ved demokrati, men av nytteverdien av praksiser. Jeg har 

heller ikke diskutert demokratisering som abstrakte verdier, men sett på idealenes 

praktiske appell slik de har blitt inkorporert og knyttet til et allerede eksisterende 

ideologisk arsenal, sammen med ideer om slektskap og utvikling. 
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Swahili-Norsk ordliste 

Afisa mtendaje wa tarafa- distriktsoffiseren  

Afisa mtendaje wa kata- kommuneoffiseren 

Baba wa Taifa- Nasjonens far 

Baloz /Balozi(flertall)- Ambassadører/ ticelleleder 

CCM, Chama za Mapinduzu- Revolusjonspartiet 

CHADEMA, Chama za Demorazia na Maendeleo- Partiet for Demokrati og 

Utvikling 

Diwani- rådgiver, lokalt valgt leder for en kommune (kata) 

Hoteli- Liten restaurant 

Katibu- sekretær  

Katibu Kata- kommunesekretæren 

Katibu Tarafa- divisjonssekretæren 

Kijiji- landsby/administrativ enhet 

Kitongodji- subblandsby/administrativ 

Kata- kommune/administrativ enhet 

Nyumba ya kumi kumi- ticelle 

Nyumba ya mabati- Hus med tak av bølgeblikk 

Nyumba ya miti- Hus av leire og treverk 

Mbege- Bananøl 
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Maendeleo- Utvikling 

Mjumbe/Wajumbe (flertall)- tillitsmann/menn 

Mto wa Mbu- Myggelven 

Mwalimu- Lærer 

Mwenyekiti ya chama ya kijiji- ordfører for CCM i landsbyen 

Mwenyekiti- ordfører 

Mzee- en eldre person 

Mzungu/Wazungu(flertall)- Hvite/Europeere 

Serikali- regjeringen/myndighetene 

Tarafa- divisjon/administrativ enhet 

Utamanduni- Kultur 

Ujamaa na kujitegemea- Sosialisme og selvberging 

Ujamaa- felleskap/sosialisme 

Wairaqkw- Etnisk gruppe som bor vest for Mto wa Mbu 

Wananchi- Borgere 

Watu wa Kabila- Stammefolk 
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