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Abstract 

The present study is a political biography in the broad sense of Julius Karambage Nyerere. The main perspective 

has been his significance for nation-building in Tanzania. The dissertation is chronologically ordered after his 

life and restricted to the period 1922-1977. 

Five themes discussed in modern scholarship on nationalism and which are considered relevant to the study 

of African nationalism are treate d: 

The origin and globalization of nationalism. From the perspective of the p rocess of global nation-building, 

Nyerere's activities as nationalist leader in Tanzania are discussed, which contrary to his own wishes only 

embraced the former col onies Tanganyika and Zanzibar. 

Constructivism versus realism. Here it is shown that nationalism in Africa largely followed the colonial 

borders and were thus constructions without any connection to historically-relevant ethnic or cultural borders. 

The relationship between nationalism and modernity. The fundamen tal problematic in Ny erere's 

modernizing ambitions, i.e. to unite individual and coll ective interests in an harmonic interplay in the name of 

development, is treated. 

Strategies for nationalizing a populace. Here, the ev olution of Nyerere's social vision - ujamaa or 

familyhood, is described. From the central idea of Tanzanian nationalism - development - the nationalists' 

construction of traditional African society would unite with modern society, in accordance with the basic ideas 

of African s ocialism. 

The significance of an elite for nation-building. In common with nationalism's development in Europe, 

African nationalism was led by elites. The transformation from "Black Europe an" to "African Personality" went 

via education, primarily provided by Christian missionaries in Africa. Nyerere's education familiarized him with 

British colo nialism, nationalism and cultural heritage as well as the British Sch ool of Social Anthropology, 

Catholic social teachings and communitarianism. The study shows that Nyerere's political thought was 

influenced by Fabian soc ialism, Catholic s ocial teaching, communitarianism and political thinkers like Henry 

George, G.D.H. Cole, R.H. Tawney and Arth ur W. Lewis. Nyerere realized his political ideas first as leader of the 

nationalist movement Tanganyika African National Union (TA NU) and after independence in 1961 as president 

up until 1985. He was called the "father of the natio n" and ruled in his charisma tic role as m walimu, teacher. 

Keywords: Africa, nation-building, Nyerere, Tanzania, Catholic social teaching, Fabian Society, African 
Socialism, African Personality, ujamaa, development, democratization, communitarianism. 
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FÖRORD 
Kidole kimoja hakivunji chaiva 

Ett finger kan inte döda en lus. 

Att skriva avhandling är ett ensamt arbete, i synnerhet om ämnet 
är lite perifert, som det är i den provins där jag råkar bo och verka. 
Med en, i alla fall for mig själv, förvånande envishet har jag ändå 
genomfört min studie om Nyerere. Det var för hans skull som jag 
fick köra motorcykeln av vägen, var och varannan morgon. Han 
kom i en bilkortege, satt alltid i baksätet på den andra svarta 
mercedesen, på väg hem efter morgonmässan i S:t Joseph's Church. 
Jag var på väg längs kustvägen, den ljuvliga brisen från Indiska 
oceanen slog emot mig, till centrum av Dar-es-Salaam. Vem var han 
som jag mötte utan att vi fick dela nattens och morgonens habari? 
Att söka svaret har varit ett sätt för mig att behålla kontakten med 
Afrika, som betytt så mycket för mig. För att finna ett svar har jag 
varit beroende av mångas hjälp, därför passar swahiliordspråket väl 
in på mitt sökande. 

Det finns många jag vill tacka. Mitt första tack går till Monica som 
med närmast outtröttlig energi har läst mina pappersbuntar. 
Efterhand har hon, alltmer entusiastisk, sett att buntarna vuxit 
fram till en studie. Jag vill rikta mitt stora tack till min handledare 
professor Sverker Sörlin och till professor Ronny Ambjörnsson, som 
tidvis handlett mig. Ett särskilt tack vill jag ge till professor Sigbert 
Axelsson, som läst och kommenterat manuskriptet. 

Jag vill tacka SIDA för ett frikostigt resebidrag och Nordiska 
Afrikainstitutet för ett stipendium. Jag har ett gammalt löfte till 
Swissair att nämna att de generöst översett med min övervikt på en 
resa från Dar. 

Under arbetets gång har jag bemötts vänligt och professionellt av 
ett stort antal bibliotekarier vid Umeå universitetsbibliotek, 
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Riksdagsbiblioteket i Stockholm, Nordiska Afrikainstitutets bibliotek 
i Uppsala, Rhodes House i Oxford, School of Oriental and African 
Studies i London, Maktaba Makuu, Tanzania National Archives och 
Radio Tanzania i Dar-es-Salaam samt CCM Archives i Dodoma. För 
särskild hjälp vill jag tacka Tomas Hedman. Jag vill tacka Johannes 
Franken, White Fathers i Rom och chief Patrick Kunambi, som alla 
har bistått mig med hjälp att bättre förstå. Jag vill tacka kollegorna 
på institutionerna för idéhistoria och religionsvetenskap som på olika 
sätt hjälpt mig i arbetet. Särskilt tack till Lena Berggren som hjälpt 
mig med layouten och Stephen Fruitman som översatt 
sammanfattningen till god engelska. 

Mitt tack går inte minst till mina barn, Hanna, Markus och Ida, 
som har haft överseende med mitt myckna bokläsande. 

Luciadagen 1998 

Olof Lönneborg 
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INTRODUKTION 

SYFTE, AVGRÄNSNING OCH ARBETSSÄTT 
Presidenten "Mwalimu" Julius Karambage Nyerere besökte i början 
av 1960-talet den sagolikt vackra ön Mafia. Han reste runt, men höll 
inga tal. Istället uppmuntrade han människorna att ställa frågor el
ler berätta om sina problem. Vid ett möte bad en kvinna honom för
klara vad ordet ujamaa egentligen stod för. Hon hade visserligen 
själv använt ordet och också hört andra använda det, men hon 
kunde ändå inte riktigt förstå vad det innebar.1 Som svar på kvin
nans undran berättade Nyerere att han var den förste som gett or
det ujamaa en politisk betydelse. Ordet hade inte längre enbart den 
gängse betydelsen av vänskap och familjeskap. Ordet hade blivit 
större. Och han fortsatte mötet med att än en gång ge sin förklaring 
av ordet, som beskrev livet i den nya nationen. 

Syftet med föreliggande studie är att i likhet med den frågvisa kvin
nan försöka förstå Nyereres politiska idéer och att något reflektera 
över dessa idéer i spänningen mellan tradition och modernitet. En 
betydande tonvikt har lagts vid att söka rötter och sammanhang till 
de idéer han framförde. 

Formen som valts för studien är i vid mening den politiska biogra
fins. Varje filosofi har sin uppkomst i personlig erfarenhet och äger 
en personlig prägel, där "och-et" i avhandlingens titel förmedlar en 
metodisk reflektion över sambandet mellan människan och hennes 

1 J.K. Nyerere, "Leaders must not be Masters", i Freedom and Socialism, Nairobi 1969, 
136f. 
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verk.2 Studien uppehåller sig vid det som berör Nyereres liv i polis-
det offentliga livet. Min forskning har visat att det för närvarande är 
omöjligt att få tillgång till någon säker information om en afrikansk 
politikers privata liv. Detta gäller i hög grad Julius Nyerere. Jag har 
intervjuat ett antal människor om personen Nyerere. De som skulle 
ha säker information tystnar inför de mer personliga informatio
nerna och de som enbart har tillgång till rykten och hörsägner har 
desto mer att säga. Det som sannolikt har hämmat mina efter
forskningar har varit informanternas medvetenhet om att mina steg 
har noterats av säkerhetspolisen. 

Min ansats är att belysa Nyereres roll i nationsbildningsprocessen 
i Tanganyika/Tanzania. Även om nationen är ett grundläggande per
spektiv i studien vill jag dock redan inledningsvis klart utsäga att 
Nyerere inte var en fanatisk nationalist. Hans lidelse var att för
verkliga en modern vision om samhället, att finna en syntes mellan 
individens och kollektivets intressen.3 

Denna lidelse, som han kallade kärlek, ville han att alla männis
kor skulle omfatta, såväl hans landsmän, som övriga afrikaner och i 
förlängningen alla människor. Han blev nationalist i den meningen 
att han genomförde nationsbildningen i Tanganyika/Tanzania. Det är 
mot den bakgrunden nationsperspektivet ska ses. 

Studien kan därmed betecknas som en politisk idéhistoria centre
rad kring en betydande enskild individ. På ett mer generellt veten
skapligt plan kan studien öka förståelsen om nationell ideologi i en 
efterkolonial process. För trots det svårförståeliga politiska budska
pet vördades presidenten "Mwalimu" Julius Nyerere högt och hans 
rykte var närmast oklanderligt i människors ögon. Han hade en ka-
rismatisk förmåga att gripa auditorier med sin framställning och i ta-
landets stund övertyga även dem, som inte delade hans politiska 
uppfattning.4 

Nyereres politiska och intellektuella verksamhet bestod i att ut
forma nationalismen i Tanzania. Ensam, avsides från dagspolitiken, 
formulerade han de två avgörande dokumenten Ujamaa och 
Arushadeklarationen. I dessa skrifter kallade han det goda samhäl
let för "Ujamaa" - den stora familjens gemenskap. 

2 Louis Dumont anför ett liknande resonemang i sin bok Essays on Individualism., 
Chicago & London 1986, 40. 
3 Sociologen Zygmunt Bauman betraktar tron på att samhället kan utformas så att det 
råder överensstämmelse mellan individens och samhällets intressen, som moderni
tetens centrala samhällsfråga. Detta perspektiv kom också Nyerere att dela i sin 
samhällsvision. Se Zygmunt Bauman, Postmodern etik, Göteborg 1995, 14f. 
4 Andrew Coulson, Tanzania: A Political Economy, Oxford & New York 1982, 327. 
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De tankar, som han presenterade i dessa och andra skrifter och 
tal, antar jag starkt har bidragit till att skapa föreställningen om 
nationen Tanzania. 

Julius Nyerere organiserade idéer om nationalism, frihet, demo
krati och afrikansk enhet till en ny tankefigur som inte tidigare 
funnits. Han framträder visserligen som en stor personlighet i den 
kontext som den egna nationen utgör, men det måste beaktas att 
han samtidigt var medlem i ett antal "tänkekollektiv", som han var 
beroende av och som förhöll sig till den föreställningsvärld som vi 
benämner modernitet.5 Detta blir uppenbart när nationalismen i 
Tanganyika/Tanzania betraktas som en del av ett världsomfattande 
modernt projekt. 

Genom att betona Nyereres samhörighet med tänkekollektiv för
söker jag hantera ett av de biografiska metodernas grundläggande 
problem - att undvika ytterligheterna: den hagiografiska omedve
tenheten å ena sidan och Strukturalismen, som inte lägger någon 
betydelse vid individen, å den andra sidan.6 

Lokalt, i Tanganyika/Tanzania, bildade Nyereres tankar ett mön
ster i en väv som skapats av trådar från tradition och modernitet. 
Detta mönster avspeglar i allt väsentligt Nyereres möte med det 
moderna. I hägnet av det koloniala förtrycket med dominerande eu
ropeisk kultur växte det fram en känsla av underlägsenhet hos de 
intellektuella afrikanerna. Litteraturvetaren Claude Wauthier be
skriver kampen för självständighet hos dessa afrikaner som en dia
lektisk process, vars första steg var att visa att de afrikanska och 
europeiska civilisationerna var likvärdiga. Nästa steg var att visa att 
de väsentligt skilde sig åt och det tredje steget var att förkasta as
similation.7 Detta paradigm för formandet av de intellektuella afri
kanernas verklighetsuppfattning ger en hänvisning till processen, 
men ter sig alltför begränsat för att svara mot det som verkligen 
skedde. Det är framförallt det tredje steget som kan ifrågasättas. 

5 Kjell Jonsson anför möjligheten att införliva Ludwik Flecks kategori "tänkekollek-
tiv" i den idéhistoriska biografins reflektionssammanhang. Se Kjell Jonsson, "Frihet 
eller determinism: Principiella problem i den idéhistoriska biografins genre", i Att 
skriva människan: Essäer om biografin som livshistoria och vetenskaplig genre, 
Sune Åkerman, Ronny Ambjörnsson & Pär Ringby (red.), Stockholm 1997, 87f. 
6 Även i ett strukturellt historiskt perspektiv kan individens roll vinna erkännande. 
Den brittiske historikern E. H. Carr skriver: "The facts of History are indeed facts 
about individuals, but not about actions of individuals performed in isolation and not 
about motives real or imaginary, from which individuals suppose themselves to have 
acted. They are facts about the relations of individuals to one another in society and 
about the social forces which produce from the actions of individuals results often at va
riance with, and sometimes opposite to, the results which they themselves intended." E. 
H. Carr, What is History?, London 1964, 52. 
7 Claude Wauthier, The Literature & Thought of Mode rn Africa, London, Nairobi & 
Lusaka 1978,105. 
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Jag lägger därför vikt vid att beskriva Nyereres personhistoria in
nan han inträdde på den nationella scenen. Den metodiska ansatsen 
blir genetisk och biografisk idéhistoria. Detta leder vidare till analys 
av Nyereres tal och texter. 

Det som varit mitt huvudsakliga källmaterial har varit Nyereres 
tal. De som han framförde ex tempore är förlorade. De övriga är i 
viss utsträckning tryckta. På min förfrågan brevledes till Nyereres 
personliga sekreterare Joan Wicken om primärt källmaterial, för
klarade Wicken att alla tal som är utskrivna sedan 1962 finns i Ofisi 
ya Mwalimu Julius K. Nyerere, men att det inte är möjligt att inom 
förutsägbar framtid lämna ut tal som inte redan är publicerade.8 

Hon beskrev också arbetsmetoden bakom de skrivna talen. 
Mwalimu skrev normalt inte själv utan dikterade eller instruerade 
sekreterarna. Därefter rättade han manuskriptet ett flertal gånger 
innan han var nöjd. Mina efterforskningar i andra möjliga arkiv, bl.a. 
Radio Tanzania, Daily News och Chama cha Mapinduzis arkiv i 
Dodoma, har gett magert resultat. 

Jag har därför varit hänvisad till varjehanda tryckt material, inter
vjuer, material utlämnat från Ofisi ya Mwalimu Julius K. Nyerere 
samt officiella pressreleaser i tidningsarkiv. Sökandet efter källor för 
att beskriva Nyereres ungdoms- och studietid har likaledes gett be
gränsat resultat. Informationer från katolska kyrkan, dess lärare 
och präster, har jag generellt sett fått i mycket begränsad omfatt
ning. När vännen och prästen John Walsh avled 1979 efterlämnade 
han i sitt rum hos Vita Fäderna på Ocean Road i Dar-es-Salaam inga 
källor som vittnade om hans många samtal med Nyerere. Vid 
Makerere College i Uganda finns inget bevarat om personen 
Nyerere och vid Edinburgh University var han enbart en i raden av 
alla utländska studenter. Från Cosmos Group vid universitetet i 
Edinburgh saknas arkivmaterial och universitetsläraren och fabia
nen John Hutch har inte kunnat bidra med mer information än han 
lämnat i sin bok om Nyerere. Inte heller arkiven från Fabian 
Colonial Bureau vid Rhodes House i Oxford har gett mer än margi
nell ny kunskap. Detta har begränsat möjligheterna att ta fram helt 
nya sidor av Nyereres liv och tänkande. Istället har metoden varit 
att närläsa och analysera de redan kända texterna och utifrån se
kundär litteratur och Tanzanias politiska historia rekonstruera 
Nyereres politiska idéer. Det ska noteras i detta sammanhang att 
en stor del av källorna är tryckta några år efter det att talen hållits, 
vilket innebär att källor som inte ansågs som politiskt korrekta har 

8 Brev från Personal Assistant to Mwalimu Julius K. Nyerere, Ms Joan E. Wicken till 
författaren daterat 21 juni 1987.1 författarens ägo. 
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(1966) upplyser Julius Nyerere läsaren om att många ternata och tal 
har utelämnats därför att dessa skulle strida mot bokens syfte att 
skapa harmoni i nationen.9 Nyerere pekar ut att de tal som helt 
saknas är de som berört fackföreningsrörelsen. Men även i detta av
seende döljer han det än större problemet, nämligen förhållandet 
mellan religionerna. Först i sitt avskedstal, när han avgick från 
presidentposten, kunde han medge att detta varit en av de största 
svårigheterna för att nå harmoni i nationen.10 Detta har senare 
också påpekats av Göran Hydén, att den sociala skiktningen i 
samhället främst haft etnisk och religiös grund.11 Jag har mot den 
bakgrunden ägnat särskild möda åt att beskriva den religiösa bak
grunden till Nyereres politiska idéer. 

Den bild som växer fram ur detta material är att Nyerere är mot
sägelsefull i sitt tänkande och i sin praktisk-politiska verksamhet. 
Han uppträdde i ett spänningsfält mellan motsatspar som vid ett 
första påseende kan uppfattas som oförenliga, exempelvis modernist 
- traditionalist, demokrat - despot, nydanare - ek lektiker. Men dessa 
motsatspar kan även uppfattas som ett kontinuum, där tankegångar 
med olika hemvist möts. Begreppsparet modernitet och tradition är 
inte nödvändigtvis motsatser, utan traditionen bär embryo av mo
dernitet och det moderna bär ofta traditionens dräkt.12 Nyerere var 
demokratiskt vald men kunde i denna sin maktposition utöva des-
potisk makt. I ett västerländskt perspektiv, där vi känner igen röt
terna till Nyereres politiska idéer framstår han som eklektiker, 
medan han i sin afrikanska miljö framstår som en självständig tän
kare som mer genomgripande för tanzanierna än någon tidigare, 
förmått förena västerländska idéer med afrikanska kulturer. 

Framställningen omfattar i tid perioden från Nyereres födelseår 
1922 till 1967. I en epilog skrivs dock historien fram till år 1977. 
Avslutningsåret 1977 bestäms delvis av Nyerere själv. Han ansåg att 
hans arbete som nationsbildare var avklarat, vilket tog sig konkret 
uttryck i att nationalistpartiet ändrade namn från Tanzania African 
National Union till Chama Cha Mapinduzi, revolutionspartiet. Den 
tidigare nationella beteckningen i partiet var inte längre så avgö
rande.13 Vid den tiden uppfattade han också att medborgarna var 

9 J.K. Nyerere, Freedom and Unity, 1978,21. 
10 Daily News 1985-11-05. 
11 Göran Hydén, "Kenya och Tanzania" i Utländska politiska system, Rutger Lindahl (red.), Stockholm 
1998, 305. 
12 Se Lloyd I. Rudolph & Susanne Hoeber Rudolph, The Modernity of Tradition, Chicago & 
London 1967. 
13 D. Z. Mwaga, et al , Historia Ya Chama Cha TANU, 1954 hadi 1977, Dar-es-Salaam 
1981, 294. Partiet bytte namn den 5 februari 1977 vilket var 10-års dagen efter Arusha-
deklarationen och 20-årsdagen av Afro-Shiraz Party, Zanzibar. 
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rande.13 Vid den tiden uppfattade han också att medborgarna var 
medvetna om att de var nationen och att de omfattade en nationell 
etik.14 

FORSKNINGSLÄGET 
Forskningsläget i denna studie omfattar två områden. Det ena om
rådet avser forskning om Julius Nyerere och Tanzania. Det andra 
området, som presenteras i kapitel ett, avser forskning om nationa
lism. 

FORSKNING OM JULIUS NYERERE OCH TANZANIA 
Det saknas monografiska studier av Nyerere som nationalist och 
hans ställningstagande till moderniteten. Däremot finns ett stort an
tal studier av skilda aspekter av det moderna Tanganyika/Tanzanias 
politiska utveckling. Detta land har dragit till sig mängder av for
skare. Colin Darch upptar i sin bibliografi Tanzania (1985) ett urval 
av ca 700 böcker och betydelsefulla artiklar.15 Merparten av littera
turen behandlar tiden efter 1967. Dean E. McHenry upptar i sin bi
bliografi Ujamaa Villages in Tanzania: A Bibliography (1981) 486 
studier, vilket inte heller det är en fullständig förteckning.16 

Dessutom finns en begränsad bibliografi över Nyerere som sam
manställts av H. A. K. Mwenegoha.17 

En omfattande biografi om Julius Nyerere saknas, dock finns fyra 
arbeten som i begränsad utsträckning behandlar hans liv och tän
kande. Det främsta är Judith Listowel, The Making of Tanganyika 
(1965).18 Judith Listowel, som är nära vän till Nyerere, har gett en 
livfull beskrivning av Nyereres uppväxt och hans väg till att bli den 
självständiga statens politiska ledare. Hennes framställning är rik på 
personuppgifter och samtidsinformation. 

13 D. Z. Mwaga, et al, Historia Ya Chama Cha TANU, 1954 hadi 1977, Dar-es-Salaam 
1981, 294. Partiet bytte namn den 5 februari 1977 vilket var 10-års dagen efter Arusha-
deklarationen och 20-årsdagen av Afro-Shiraz Par ty, Zanzibar. 
14 "Our National Ethic, in other words, is beginning to be a socialist ethic". 
J. K. Nyerere, The Arusha Declaration Ten Years After, Dar-es-Salaam 1977, 3. 

15 Colin Darch, Tanzania, Oxford 1985. 
16 Dean E. McHenry, Ujamaa Villages in Tanzania: A Bibliography, Uppsala 1981. 
En mer fullständig bild av artiklar om Nyerer e ges genom sökning i databaserna 
Eric, Philosophers index, International Bibliography, Social Scisearch, Sociological 
Abstracts, Political Science Documents, Dissertation Abstracts Online, Historical ab
stracts, Religion Index för perioden 1966 - 1986. Sökorden var Nyerere, Tanzania 
och/eller ideologi. Resultatet blev 213 svar. En sökning i Social Science Citation Index 
för perioden 1972-1991 gav 539 svar på sökord Nyerere. 
17 H.A.K. Mwenegoha, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere: A Bio-bibliography, 
Nairobi 1976. 
18 Judith Listowel, The Making of Tanganyika, London 1965. 
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Andra verk att nämna är John Hutch, Two African Statesmen -
Kaunda of Zambia and Nyerere of Tanzania (1976).19 Fabianen John 
Hutch, en annan av Nyereres brittiska vänner, har gjort en kompa
rativ beskrivning av Kenneth Kaundas och Julius Nyereres person
historia och något kring deras politiska idéer. De avsnitt som be
handlar Nyerere följer mycket nära Listowels framställning. 

William E. Smith, Nyerere of Tanzania (1973) innehåller också en 
del värdefullt material.20 Den amerikanske journalisten W. E. Smith 
följde Nyerere under en föredragsturné. Framställningen bygger i 
huvudsak på de intervjuer och iakttagelser, som han gjorde under 
denna resa. 

Slutligen kan nämnas John R. Civille och William R. Duggan, 
Nyerere and Tanzania (1976).21 Det är bokens senare del som är av 
intresse för att förstå Nyereres ideologi. Den katolske prästen John 
Civille har också skrivit om Nyereres tänkande, som antyder hans 
idémässiga intressegemenskap med katolsk tro. Civille analyserar 
Nyereres politiska tänkande i ljuset av påven Paulus VI:s aposto
liska brev, Octogesima Adveniens (1971) och når resultatet att det 
inte råder någon uppenbar konflikt mellan katolsk sociallära och 
Nyereres ujamaapolitik.22 

Inget av dessa arbeten har några akademiska anspråk och avser 
inte att ge någon mer omfattande analys av Nyereres tänkande. 
Ovannämnda skrifter innehåller mycket värdefull information och 
är författade av personer, som har haft kontakt med Nyerere eller 
med informanter, som stått honom nära. 

Förutom dessa biografier har Nyereres vän, statsvetaren 
Cranford Pratt, speglat Nyereres tänkande i sin framställning om 
Tanzanias politiska utveckling från 1945 till 1968. I hans bok, The 
Critical Phase in Tanzania 1945 - 19 68, finns bl.a. värdefullt inter
vjumaterial.23 Pratt ägnar viss utrymme åt Nyereres politiska ideo
logi och ger värdefulla antydningar om de idéhistoriska rötterna till 
Nyereres politiska tänkande. Han betraktar Nyereres tänkande uti
från det aktuella politiska läget i mitten av 1970-talet och ger där

19 John Hutch, Two African Statesmen: Kaunda of Zam bia and Nyerere of T anzania, 
London 1976. 
20 William E. Smith, Nyerere of Tanzania, London 1973. 
21 John R. Civi lle & William R. Duggan, Tanzania and Nyerere, New York 1976. 
22 Ibid., 169 och 266.Författaren avser att försvara Nyereres politik mot den katolska 
kyrkans kritik, som bland annat tog sig uttryck i att Nyereres vän Johannes Franken 
WF blivit inkallad till Vatikanen och uppmanad att lämna sin arbete som rektor för 
lärarutbildningen i Morogoro. Med sin intention når han därmed inte längre än att 
säga att det inte råder någon konflikt mellan Nyereres politik och katolsk sociallära. 
Författaren avser inte främst att utreda Nyereres nära idémässiga relation till den 
katolska samhällsläran. 
23 Cranford Pratt, The Critical Phase in Tanzania 1945 -1968, Cambridge 1976. 
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med i hög utsträckning en samtidsanalys. Studien är, enligt Colin 
Darchs bedömning, informativ och värdefull, "despite its major ana
lytical weaknesses". Den har karaktären av inventering av olika 
problemområden och är en betydande materialsamling. 

Efter en genomgång av forskningsläget kring Julius Nyerere kan 
afrikanisten Andrew Coulsons mening i frågan vara en sammanfatt
ning. Han hävdade att det saknades en biografi över Nyerere.24 

Även afrikanisten Colin Legum bekräftar bristen på studier av 
Nyereres eget politiska tänkande, men han fullföljde inte sina in
tentioner att analysera de idéer som influerat Nyereres politiska 
tänkande.25 Det som saknas är framförallt en kritisk biografi, som på 
ett sammanhållet sätt analyserar Nyereres ideologi och roll. 

Tidigare forskning har ingående behandlat Tanganyika African 
National Union (TANU). Främst kan nämnas statsvetaren Henry 
Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic 
Development (1970).26 Bienen beskriver ett politiskt parti och dess 
organisation mycket utförligt och studiens tyngdpunkt vilar på tiden 
efter självständigheten. I ett regionalt perspektiv har Andrew 
Maguire, Towards "Uhuru" in Tanzania (1969)27 behandlat nationa
liströrelsen.28 

I e tt allmänpolitiskt perspektiv behandlar Cranford Pratt fram
växten av en nationaliströrelse i sin ovan nämnda studie. Pratt be
skriver händelseförloppet, dock utan att reflektera över en nationa
liströrelses karaktäristika. Historikern John Iliffe har i sin studie, A 
Modern History of Tanganyika (1979),29 beskrivit TANU:s första de
cennium. Han avslutar sin framställning vid tiden för självständighe
ten. I en bred historisk framställning behandlar han TANU som en 
nationaliströrelse. Iliffes något otydliga utgångspunkt för vad som 
kännetecknar en nationaliströrelse medför att framförallt dess för
hållande till moderniteten saknas. Dessutom finns en allmän histo
risk framställning av partiet på swahili, Historia ya Chama Cha 
TANU (1981), skriven av aktiva partiarbetare, D. Z. Mwa ga, B. F. 
Mrina och F. F. Lyimo.30 Den framställningen beskriver TANU som 
ett politiskt parti i relation till andra organisationer i Tanzania. 
Dessa studier av nationaliströrelsen har väsentligt kompletterats av 
ett socialhistoriskt studium med tydligt genderperspektiv. Det är 

24 Andrew Coulson, Tanzania: A Political Economy, Oxford & New York 1982 . 
25 Brev från Colin Legum till författaren av den 1988-01-21.1 författarens ägo. 
26 Henry Bienen, Tanzania:Party Transformation and. Economic Development, 
Princeton 1970. 

27 Andrew Maguire, Towards "XJhuru" in T anzania, Dar-es-Salaam 1969. 
28 Maguire benämner sin historiska ansats mikropolitisk historisk studie, som rör det 
regionala området söder om Viktoriasjön, Sukumaland. Ibid., XXI. 
29 John Iliffe, A Modern History of Tanangika, Cambridge 1979 . 
30 D. Z. Mwaga, B . F. Mrina & F. F. Lyimo, Hi storia ya Chama cha TANU 1954 hadi 
1977,1981 
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Susan Geigers studium av kvinnornas betydelse i nationaliströrel
sen, TANU Women: Gender and Culture in the Making of 
Tanganyikan Nationalism, 1955-1965 (1997).31 

Förutom dessa, till omfånget större, studier av TANU finns ett 
antal småskrifter som behandlar skilda aspekter av partiet. Dock 
saknas en tydlig studie av TANU som nationaliströrelse. Den tidi
gaste och mest enhetligt genomförda studien, om än kortfattad, av 
TANU som nationaliströrelse är Thomas Hodgkin, Nationalism in 
Colonial Africa (1956).32 Hodgkin var den förste att betrakta de afri
kanska proteströrelserna mot kolonialmakten som nationaliströrel
ser. Detta innebär dock att han betraktade samtliga proteströrelser 
som nationaliströrelser och att hans framställning saknar förbin
delse mellan nationaliströrelse och modernitet. 

Samtliga studier utom Geigers har skrivits före Eric Hobsbawm, 
Nations and Nationalism Since 1780 (1990)33 och Basil Davidson, 
Black Man's Burden (1992).34 Davidson hävdar att det grundläggande 
problemet inte var att ett främmande folk innehade den politiska 
makten. Det var missnöje med de sociala förhållandena som drev 
den folkliga oppositionen. Historikern Eric Hobsbawm styrker i viss 
mån detta påstående genom att hävda att nationalism i tredje värl
den var utan betydelse för folken före staternas bildande. I enlighet 
därmed skulle nationaliströrelsen i Tanganyika inte längta efter na
tionell frigörelse utan snarast betraktas som en proteströrelse mot 
de sociala förhållanden som rådde på grund av kolonialismen. I lju
set av denna senare forskning krävs ytterligare bestämning av vad 
som kan avses med nationaliströrelsen i Tanganyika. 

Nyereres ledarroll har behandlats av afrikanisterna Robert H. 
Jackson och Carl G. Rosberg i boken, Personal Rule in Black Africa 
(1982).35 De har analyserat den politiska miljön i Afrika samt ett 
stort antal politiska ledare. Den politiska miljön ger ett stort ut
rymme för personstyre, som de olika ledarna utformar på individu
ella sätt. Julius Nyerere karaktäriseras som filosof-kung och profet. 
Analysen är träffande men kortfattad. Beskrivningen av Nyereres 
ledarroll omfattar enbart femton sidor och lägger tyngdpunkten vid 
åren kring Arushadeklarationen. 

Den vetenskapliga diskussionen om ujamaabyar och Tanzania ef
ter Arushadeklarationen 1967 är närmast överväldigande. Mängder 
av litteratur om ujamaabyar har förtecknats av Dean E. McHenry 

31 Susan Geiger, TANU Women: Gender and Culture in the Making of Tanganyikan 
Nationalism, 1955-1965, Oxford 1997. 
32 Thomas Hodgkin, Nationalism in Colonial Africa, London 1956. 
33 Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge 1990, 177. 
34 Basil Davidson, Black Man's Burden, London 1992, 137f. 
35 Robert H. J ackson & Carl G. Rosberg, Personal Rule in Black Africa, London 1982. 
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som ovan nämnts. Dessa studier behandlar tiden efter 
Arushadeklarationen, när mängder av forskare arbetade med skilda 
aspekter av Tanzanias moderna utveckling. Däremot finns det 
mycket lite analys formulerad om Nyereres tankar före 
Arushadeklarationen. Det är framförallt Cranford Pratt som tidigare 
nämnts och Kimse Okoko, Socialism and Self-Reliance in Tanzania 
(1987),36 som behandlar Nyereres politiska tänkande före 1967. 
Dessa båda författare söker efter Nyereres socialistiska ideologi. 
Ingen av dem finner att Nyereres ideologi vid denna tid skulle före
träda socialismen, trots att han i likhet med andra afrikanska ledare 
i samtiden betecknar sig som afrikansk socialist. 

Det som tydligast saknades i Nyereres tänkande var samhälls
klasserna. Juristen Issa Shivji har i ett antal skrifter försökt att ap
plicera en klassanalys på samhället i Tanzania i ett försök att ge 
marxistisk kritik mot den samhällssyn som rådde.37 Kritiken gällde 
den utvecklingssyn som rådde i Tanzania efter 1967. Den gick under 
beteckningen "Self-Reliance" och var påverkad av beroendeskolans 
teoretiker.38 Dess mest allmänt kända företrädare på den afrikanska 
kontinenten var Walter Rodney vid Dar-es-Salaams universitet, ge
nom sin bok How Europe Underdeveloped Africa (1972).39 Trots 
Shivjis försök till klassanalys konstaterade Okoko att den var otill
räcklig. Tillsammans fann både Pratt och Okoko att Nyerere inte 
företrädde någon ideologisk ståndpunkt utan enbart hävdade vissa 
politiska värden. 

Centrala områden av Nyereres praktiskt politiska arbete har varit 
föremål för tidigare forskning. Hans arbete med en östafrikansk poli
tisk enhet finns delvis analyserat av de två större studierna Arthur 
Hazlewood, Economic Integration: The East African Experience 
(1975)40 och Christian Potholm, Richard Fredland med flera förfat
tare i boken Integration and Disintegration in East Africa (1980).41 

Dessa och några tidiga skrifter om den östafrikanska unionen är 
dock inte direkt relaterade till Nyereres nationella ideologi. 

En annan aspekt av Nyereres praktisk-politiska verksamhet är 
den ekonomiska och sociala utvecklingen. Förändringar inom jord

36 Kimse A. B. Okoko, Socialism and Self-Reliance in Tanzania, London & N ew York 
1987. 
37 Se Issa Shivjis skrifter i källförteckningen. 
38 Magnus Blomström & Björn H ettne, Beroende och underutveckling, Stockholm 1981, 
154f. 
39 Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, London & Dar-es-Salaam 
1980. 
40 Arthur Hazlewood, Economic Integration: The East African Experience, London 1975 
41 Christian P. Potholm & Richard A. Fredland (red.), Integration and Disintegration 
in East Africa, Washington 1980. 
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bruket behandlas utförligt av Göran Hydén, Beyond Ujamaa in 
Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured Peasantry (1980)42  

och Hans Ruthenberg, Agricultural Development in Tanganyika 
(1964).43 Staten Tanzanias kamp för utvecklingsbistånd och de för
vecklingar som detta medförde behandlas av Cranford Pratt i hans 
ovan nämnda arbete. De internationella relationerna beskrivs också 
väl i samlingsvolymen, Foreign Policy of Tanzania 1961 - 1981: A 
Reader (1981). Redaktörer är K. Mathews och S. S. Mushi.44 

Ubildningens betydelse i Tanzania har med bredd behandlats i 
skriften Tanzania: Revolution by Education (1968), redigerad av 
Idrian Resnick.45 Pedagogen Marjorie Mbilinyi vid Dar-es-Salaams 
universitet har i ett antal studier undersökt utbildningen i Tanzania. 
Hon sammanfattar sina viktigaste resultat i skriften African 
Socialism in Practice (1979), redigerad av Andrew Coulson.46  

Vuxenutbildningen har analyserats av Budd Hall i Adult Education 
and the Development of Socialism in Tanzania (1975).47 En aspekt av 
utbildning var studenternas protestdemonstration hösten 1966, som 
tillsammans med några övriga händelser ledde fram till att Nyerere 
skrev Arushadeklarationen. Händelsen är beskriven av Chris Peter 
och Sengodo Mvungi i samlingsvolymen The State and the Working 
People in Tanzania(1985), redigerad av Issa Shivji.48 

Om de flesta områden av samhällslivet i Tanzania har det genom
förts forskning. Däremot saknas studier om Julius Nyereres bety
delse för nationalism och nationsbyggande i Tanzania, vilket denna 
studie har som centrum. 

Mitt angreppssätt för att lösa detta vetenskapliga problem innebär 
att Nyereres personhistoria, med tyngdpunkt på de idékretsar han 
blev delaktig i, beskrivs i ljuset av modern nationsforskning. Därmed 
skrivs åtminstone delar av den biografi, som Andrew Coulson efter
frågade. Vidare beskrivs Nyereres betydelse för nationaliströrelsen i 
ljuset av modern nationalismforskning och därmed tillbakavisas 
Basil Davidsons uppfattning att självständighetsrörelserna enbart 
var sociala oppositionsrörelser. 

42 Göran Hydén, Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured 
Peasantry, London, Ibadan & Nairobi 1982. 
43 Hans Ruthenberg, Agricultural Development in Tanganyika, Berlin 1964 
44 K. Mathews & S.S. Mushi (red.), Foreign Policy of Tanzania 1961 - 1981 , Dar-es-
Salaam 1981 
45 Idrian Resnick (red.), Tanzania: Revolution by Education, Arusha 1968. 
46 Andrew Coulson (red.), African Socialism in Practice: The Tanzanian Experience, 
Nottingham 1979. 
47 Budd Hall, Adult Education and the Development of S ocialism in Tanzania, 
Dar-es- Salaam 1975. 

48 Issa Shivji (red.), Law, State and the Working Class in Tanzania, Dakar 1985. 
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För att tydliggöra Nyereres roll i nationsbildningen görs en analys 
av hans ledarroll i dess tidigaste skede, vilket tidigare har saknats. 
Beskrivningen av Nyereres föreställning om nationen görs, med 
stöd av tidigare forskning, genom att beakta tidigare framförda tan
kar om påverkan från socialism, fabianism, katolsk sociallära, islam 
och kontraktsteorier. Det nya perspektiv som tillförs är att betrakta 
Nyerere som en företrädare för kommunitarianism. I den kortfat
tade epilogen beskrivs hur hans idéer förverkligades i mötet med 
den realpolitiska verkligheten och då delvis förändrades. 

DISPOSITION - MWALIMU OCH UJAMAA 
Nationsbildningsprocessen och nationalismen i Tanzania är egenar
tad och bär enbart i viss utsträckning likhet med detta fenomens 
motsvarighet i Europa. Den uppenbara likheten är att nationsbild
ning på olika sätt hänger samman med modernisering. 
Moderniseringens uttryck i det resurssvaga Tanzania såg dock an
norlunda ut än de uttryck vi kan notera i Europa. Det element av 
modernisering som främst betonas i denna framställning är indivi-
dualisering, som den uppfattats av Louis Dumont. Tyngdpunkten i 
studien ligger före 1967.49 

Kapitel ett, "Nationalism i Afrika", behandlar nationalism som ett 
komplex av idéer, föreställningar och kulturella företeelser, utifrån 
några för studien relevanta frågeställningar. Det gäller frågor om 
nationalismens ursprung, om nationalismens förhållande till mo
dernisering, om strategier för nationsbildning, huruvida nationer har 
givna förutsättningar i verkligheten, dvs. att nationer bildas av sam
manhållna etniska grupper med gemensamt språk, kultur och reli
gion eller huruvida nationer är konstruktioner av en elit. I den afri
kanska kontexten kompliceras dessa frågor av tanken på pan-afri-
kanism. 

I det andra kapitlet, "Att b li 'Black European'", beskrivs Julius 
Nyereres bildningsväg och förvandling till modern människa. 
Förvandlingen innehöll dels hans uppbrott från den kollektivistiska 

49 Därmed kommer jag att lämna obeaktat de övergrepp som Nyereres regim företog 
mot medborgare efter Arushadeklarationen. Antalet människor som drabbats av 
Nyereres tvångsingripanden är många. Andrew Coul son drar slutsatsen att så många 
bönder aldrig skulle ha flyttat i böljan på 1970-talet om de hade haft ett fritt val. 
Coulson, Tanzania: A Political Economy, 319. William Tordoff och Ali A. Mazrui 
räknar upp ett antal bemärkta tanzanier som drabbades av Nyerereregimens tvång i 
artikeln, "The Left and t he Super-Left in Tanzania", i The Journal of Mod ern African 
Studies, no3 1972, 42lf. 
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och muntliga afrikanska kulturen, dels hans inträde i den brittiska 
kulturen såsom den gestaltades i den koloniala skolan. 

Nyereres personhistoria gör några av nationalismens perspektiv 
tydliga. Nationalismens betoning på modernisering innebär individua
lism, förenad med sekularism. Nyereres identitet förvandlades och 
han blev "Black European", rotlös i sin egen tradition men inte hel
ler accepterad av västerlänningarna.50 Han blev en individ som i viss 
mån skapade sin framtid. Han hade lämnat den traditionella afri
kanska religionen som han var uppväxt i och övergått till katolsk 
tro. Han var inte sekulariserad men hade insett värdet av sekula
rism, att religion var individens ensak. 

Det tredje kapitlet, "Nationalistledaren formas", tar upp hans 
självuppfattning samt inflytandet från olika "tänkekollektiv", som 
han tillhörde eller kom i kontakt med. Det första "tänkekollektivet" 
fanns i den katolska skol- och universitetsmiljön, där katolsk tro och 
katolsk sociallära undervisades och diskuterades. 

När han sedan kom till Storbritannien efter andra världskriget 
kom han i kontakt med det "tänkekollektiv", som den brittiska na
tionalistiska traditionen utgjorde. Där tog han del av den starka till
tro till förnuftig samhällsplanering,51 som genomsyrade samhället i 
en tid fylld av förhoppningar om social ingenjörskonst i Keynes och 
Beveridges anda. Även antikens och den politiska liberalismens idéer 
hade stort inflytande på den brittiska nationalistiska traditionen. 
Nyerere mötte dessa tankar i universitetsstudierna, där skrifter av 
Platon, Aristoteles, Hobbes, Mill och Rousseau var grundläggande 
kurslitteratur. 

Ett annat "tänkekollektiv", som Nyerere var en del av, var de 
afrikanska pan-afrikanisterna och de afrikanska socialisterna. 
Nyereres kontakt med denna idékrets återfinns redan i den grupp 
av utländska studenter, som fanns i "Cosmos Club" vid universitetet 
i Edinburgh. I närheten av denna grupp förekom George Padmore 
och Robert Manley från Jamaica. Ytterligare ett "tänkekollektiv" 
som Nyerere var delaktig i var fabiansk socialism och han var med
lem i Fabian Colonial Bureau några år i böljan av 1950-talet. Dessa 
"tänkekollektiv" som Nyerere blev bekant med under sina ung
domsår fick senare betydelse för honom som nationell ledare. 

Kapitel fyra, "Nationalistledaren och rörelsen", beskriver 
Tanganyika African National Union (TANU) som bildades 1954 i 
syfte att föra kolonin till politiskt självstyre; Julius Nyerere blev na

50 J.K. Nyerere, "The Future of Africa" och "President's Inaugural Address", i 
Freedom and Unity, 1978,116,186. 
51 Sten Dahlstedt och Sven-Eric Liedman, Nationalismens logik, Stockholm 1996, 60f. 
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tionaliströrelsens ledare och ideolog. Den grundläggande frågeställ
ningen som beaktas är i vilken mening TANU kan betraktas som 
nationaliströrelse.52 Synen på de nationaliströrelser som föregår 
självständigheten i de forna kolonierna har varierat och har inte en
tydigt kunnat bestämmas. Det har anförts som skäl mot att det 
skulle vara frågan om nationalism, att det inte fanns en klart defini
erad nationalitet bestående av språklig och kulturell gemenskap 
som utgångspunkt för nationsbildning i de forna afrikanska koloni
erna.53 Det har också hävdats att staten föregick nationen i tredje 
världen och att självständighetskampen inte hade med nationalism 
att göra.54 Framställningen beaktar organisationen och ideologins 
förhållande till modernitet som avgörande för förståelsen av TANU 
som nationaliströrelse. 

I kapitel fem möter vi "Ledaren som symbol för nationen", och 
försöker förstå ledarrollen i nationsbildningen. Detta görs genom att 
beakta de tre ledartyper som Max Weber använder sig av - den tra
ditionella, den byråkratisk-legala och den karismatiska. Ansatsen är 
att Nyerere bekläder, som jag försöker visa, alla tre ledarrollerna, 
eftersom den afrikanska politiska miljön ger stort utrymme för per
sonstyre. 

I kapitel sex, "Sökandet efter en nationell föreställning", analyse
ras innehållet i den föreställning som Nyerere formulerar i den po
litiska pamfletten Ujamaa - African Socialism. Huvudorden var afri
kansk och socialism. Trots att Nyerere använde beteckningen socia
lism om sitt politiska program har det ifrågasatts vilka likheter hans 
program har med socialism. Istället för att försöka analysera 
Nyereres nationalism och samhällssyn utifrån ett socialistiskt para
digm utnyttjas de idétraditioner som han blivit förtrogen med under 
sin tidigare personhistoria. Det är i första hand katolsk sociallära i 
ett kommunitarianskt perspektiv som kan ge ökad förståelse. 

Utifrån ujamaatanken beaktas även Nyereres demokrati- och ut
vecklingssyn och perspektiv på pan-afrikanismen, som utvidgats till 
att omfatta tanken på en världsregering. 

52 Ett anted forskare har tidigare hävdat TANU såsom en nationaliströrelse. John 
Lonsdale arbetade utifrån Thomas Hodgkins ovan nämnda arbete. Lonsdale ansåg 
kriterierna för nationalism vara: 1. krav på att ta makten i kolonins centrum, 2. att 
detta sker under ledning av en elit som uttrycker massornas vilja, 3. vilket innebär ett 
folklig stöd för rörelsen. Se John Lonsdale, "The E mergence of African Nations", i 
Emerging Themes of A frican History, Terence Ranger (red.), Nairobi 1968, 201. 
53 John H. Kautsky, "An Essay in the Politics of Development", i Political Change in 
Underdeveloped Countries, Nationalism and Communism, John H. K autsky (red.), 
New York, 1967, 33 f. 
54 Hugh Seaton-Watson, Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations 
and the Politics of N ationalism, London 1977. Detta antagande anförs senare av Eric 
Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge 1990, 1 77. 
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Epilogen behandlar Arushadeklarationen som presenterades i sta
den Arusha år 1967. Där analyseras bakgrunden till deklarationens 
tillblivelse och de implikationer den förde med sig fram till år 1977, 
då nationalistpartiet (TANU) bytte namn och blev revolutionspartiet 
Chama cha Mapinduzi. Nyerere ansåg då att föreställningen om na
tionen Tanzania existerade i medborgarnas medvetande. 





KAPITEL 1 

NATIONALISM I AFRIKA 
Nation är ett komplicerat begrepp som har haft olika innebörd ge
nom tiderna. Själva ordet kommer från latinets "natio", som i sin tur 
kommer från verbet "nascor", som betyder att födas. Nationalism 
kan förstås som ett komplex, bestående av idéer, föreställningar 
och kulturella manifestationer om stora gemenskaper med vanligt
vis territoriella anspråk. Den vetenskapliga förståelsen av vad na
tionalismen är, har av forskare uttrycks i ett stort antal teorier och 
bestämningar. Det finns i nuläget inget som tyder på att en teori en
sam kan förklara detta komplexa fenomen.1 Istället kan man se det 
så att de olika teorier som finns belyser olika aspekter av nationa
lism. 

Jag har valt ut några aspekter, som är väsentliga för detta stu
dium. Det är frågor om nationalismens ursprung, om nationalismen 
enbart är en konstruktion eller om den förhåller sig till en "nation" 
av ett etniskt, kulturellt och språkligt homogent folk före statsna
tionens bildande.2 Andra frågor av betydelse för nationalismen är 
dess förhållande till modernitet, strategier för att nationalisera 
människorna och elitens betydelse för nationalismens framväxt. 

Mångfalden av teorier på området hindrar dock inte att det i ett 
avseende råder tämligen stor enighet bland forskare: nämligen att 

1 Carlton J.H. Hayes, Essays on Nationalism, New York 1928, 94; Elie Kedourie, 
Nationalismen: En studie av nationalismens ideologi (1960), Stockholm 1995, 197; 
Boyd C. Shafer, Faces of Nationalism, New York 1972, 228. 
2 Dahlstedt & Liedman disk uterar problematiken med begreppen realism och kon-
struktivism i sin bok Nationalismens logik, 13. Detta begreppspar återspeglar en 
grundläggande fråga om varför vissa nationella identiteter lyckats skapa egna stater 
och andra inte. Den ena hållningen kan betecknas som primordialistisk 
(ursprunglig) eller perennialistisk (evig). Denna hållning intar framförallt nationa
listiska rörelser som hävdar att de alltid har varit en nation. Den andra hållningen 
kan betecknas som circumstantialistisk, vilken betonar historiska, samhälleliga och 
kulturella förutsättningar, eller optionalistisk, som betonar valet att bekänna sig till 
en nationell identitet. Se Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Östergård, Den globala 
nationalismen: Nationalstatens historia och framtid, Stockholm 1998, kap 3. 
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betrakta nationalismen som ett europeiskt fenomen som senare har 
globaliserats.3 

NATIONALISMENS URSPRUNG 
Nationalismen har en lång förhistoria i Europa. Om man väljer ett 
för detta fenomen centralt begrepp kan det vara "stat", ett ord som 
inte är mer än femhundra år gammalt och närmast går tillbaka på 
italienskans "lo stato", som i sin tur härrör från latinets "status", 
ställning. Det var fråga om de härskandes ställning och deras för
måga att "hålla sig stående". Stat var förknippat med härskaren 
men ordet visade sig även bära på stora utvecklingsmöjligheter. 
Idéhistorikern Sven-Eric Liedman menar att det hos somliga av 
senmedeltidens tänkare fanns en antydan till att uppfatta staten 
som en självständig enhet, med egen auktoritet, som härskare 
kunde få tillgång till.4 

En tidig förespråkare för en sådan syn på staten var Marsilius av 
Padua, som inspirerats av Aristoteles. Han anförde, mot den katol
ska kyrkans anspråk på överhöghet, att staten var suverän och att 
undersåtarnas stöd för regenten var det politiska idealet.5 Några år
hundraden senare kom Niccolò Machiavelli, inspirerad av Marsilius, 
att föra vidare idéerna om statens självständighet samt tanken att 
"folket är klokare och mer beständigt än en furste".6 Medeltidens 
politiska verklighet innebar dock att det kanske mer välkända per
spektivet hos Machiavelli, som han har fått ge sitt namn åt - "ma-
chiavellism"- ställde bevarandet av staten över varje annat politiskt 
värde. 

På det realpolitiska planet var Europa organiserat i imperier och i 
feodala härskardömen, som kontrollerade så mycket territorium 
som deras vapenmakt tillät. Från 1500-talet formades ett antal su
veräna stater, en territoriell ordning som kodifierades i den 

3 Anthony Giddens, The Nation-State and Violence, Berkeley 1987, 255; Rupert 
Emerson, From Empire to Nation, Boston 1964. 
4 Sven-Eric Liedman, Från Machiavelli till Habermas, Stockholm 1992, llf. 

5 Marsilius av Padua anför i skriften Defensor Pads att staten är en självtillräcklig 
gemenskap som existerar för att främja gott liv. Ett alternativ för ledning av staten, 
som Marsilius framför, är när regering/regent är vald av statens undersåtar. Se 
Fredrick Coplestone, A History ofPhilosopy, vol. 3, part 1, New York 1963, 180. 
Marsilius sekulära politiska teori har också betecknats som folksuveränitet, p.g.a. att 
statsledningen ska vinna godkännande från medborgarna. Se Cary J. Nederman & 
Kate Langdon Forhan (red.), Medieval Political Theory: A Reader, London & New 
York, 1993. 
6 Se Niccolò Machiavelli, Discorsi, i översättning i Sven-Eric Liedman, Från 
Machiavelli till Habermas. 
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Westfaliska freden 1648. I denna fred formulerades den avgörande 
principen om territoriell suveränitet och nationalstaternas tid bör
jade. Statsnationer var enligt ekonomhistorikern Björn Hettne en 
förutsättning för den nationalism som skulle komma.7 

Ett avgörande steg i framväxten av nationalstater var den fran
ska revolutionen och dess medborgarnationalism, där staten främst 
legitimerades av folket. Nationalismen uttrycktes i demokrati och 
en allmän värnpliktsarmé. Detta innebar en betydelseförändring i 
synen på människorna i staten. De betraktades inte längre som un
dersåtar utan blev nu medborgare. Upplysningstidens tänkare för
ändrade innebörden av staten, så att centrum inte längre var en 
kung av Guds nåde utan folket blev bärare av suveräniteten.8 Om 
medborgarnas betydelse ska ses som ett avgörande villkor för na
tionalism räknas dess begynnelse otvetydigt till upplysningen.9 Det 
ska dock inte uppfattas så att det tidigare eller utanför Europa 
skulle ha saknats folkliga nationella sentiment, som Boyd Shafer 
har påpekat.10 Nationalismen som idékomplex hävdar dock oftast 
något mer än sentiment, nämligen också att folket är en del av sta
tens legitimitet i konflikt med värden som kan ge nationen legitimi
tet.11 Men även om nationalismens ideal ofta uttryckt folksuveräni
tet, så har nationalism inte alltid inneburit att nationer blivit demo
kratiska. Inom nationalismforskningen har två perspektiv på förhål
landet mellan folksuveräniteten och nationen lyfts fram. Det ena är 
den demokratiska skolan, som ser folkets självbestämmande, som 
det centrala i nationsbildningen. Det andra är en nationalistisk för

7 Hettne et al, Den globala nationalismen, kap 1. 
8 Ibid., kap 3. 
9 Elie Kedourie, Nationalismen, 39: "Nationalismen är en doktrin som föddes i Europa 
i böljan av 1800-t". Reinhard Bendix, Kings or People: Power an d the Mandate to Rule, 
Berkeley 1978. Liah Greenfeld vill däremot placera nationalismens böljan vid 1500-t 
alets England och Henrik VIII:s t rontillträde. Se Liah Greenfeld, Nationalism: Five 
Roads to Modernity, Cambridge MA 1992, 14f. 
10 Boyd C. Shafer, Faces of Na tionalism, New York 1972, 267. Shafer hävdar, "There is 
also danger in refusing to see that sentiments such as nationalism have roots in Asian 
and African experience". 
11 Ett av dessa andra viktiga värden, som tidigare i historien har utgjort legitimitet för 
stater, är religion. Sekularism, åtskiljande mellan stat och religion, har därmed ofta 
blivit en del i nationalismen. Ett tydligt undantag från sekularism som drag i natio
nalism är Guiseppe Mazzinis utformning av nationalism i Italien. Det är ändå helt 
tydligt att det är folket som som legitimerar nationen. Se W. Clarke (red.), Essays: 
Selected from the Writings, Literary, Political and Religious, of J oseph Mazzini, 
London 1887. Ehe Kedourie har hävdat att nationalism är sekulariserad 
millennarism som därmed i någon mening övertagit religionens plats. Se Elie 
Kedourie, Nationalismen. Tydligast behandlar dock Carlton J.H. Hayes 
nationalismen som en religion i sin bok N ationalism: A Religion, New York & 
Ontario, 1960. 
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ståelse av självbestämmande som ser frånvaron av främmande här
skare som det centrala.12 

Grundläggande för båda perspektiven är dock rätten till självbe
stämmande. I Europa var denna rätt en av de stora politiska frå
gorna under 1800- och 1900-talen. Självbestämmanderätten var 
länge begränsad till ett eurocentriskt perspektiv och gav inte de ko-
lonialiserade folken samma rätt, vilket de pan-afrikanska kongres
serna tidigt hade krävt, både i London år 1900 och i Paris år 1919.13 

Istället innebar Versaillesfredstraktaternas tal om "folkens självbe
stämmande" efter första världskriget, att de europeiska imperiernas 
territorier kraftigt ökade, när det ottomanska imperiet övergick till 
franska och brittiska besittningar.14 Det skulle dröja till efter andra 
världskriget innan rätten till självbestämmande för alla folk erkän
des av staterna i Väst. Denna rätt inskrevs i FN-stadgan 1945 och i 
dess deklaration om mänskliga rättigheter.15 Trots att rättigheten 
skrevs in i FN-stadgan fortsatte otydligheten om självbestämman-
det, därför att begreppet "självbestämmande" inte hade en entydig 
betydelse.16 

Kraven på självbestämmande i kolonialt sammanhang har setts 
genom en kombination av tre definitioner. Utgångspunkten är 
statsvetaren Rupert Emersons begrepp "Salt water theory of natio
nalism", dvs. att det ska finnas saltvatten mellan den territoriella 
kolonin och moderlandet. Detta var FN:s bestämning på en koloni 
som hade rätt till självbestämmande.17 Till detta generella perspek-

12 Problematiken återfinns hos ett antal forskare ex. Hans Kohn, The Idea of 
Nationalism: A Study in Its Origins and Background, New York 1967, Elie Kedourie, 
Nationalismen, Benyamin Neuberger, National Self-Determination in Postcolonial 
Africa, Boulder CO 1986. 
13 Imanuel Geiss, The Pan-African Movement, London 1974, 234f. 
14 De europeiska imperierna behärskade år 1800 35% av jordens landyta men hade an
språk på 55%. År 1914 behärskade Europa 85% av landytan. 
Michael Barrat-Brown ger följande siffror för de europeiska kolonialbesittningarna 
för perioden 1830-1914 räknat i antal miljoner människor: 

1890 I860 1876 1900 1914 
Brittiska besittningar 126 145 252 367 393 
Tyska besittningar - - - 15 12 
Franska besittningar 0,5 3 6 50 55 
Ryska besittningar - - 16 20 33 

Se Michael Barrat-Brown, The Economics of Imperialism, Harmondsworth 1976, 185. 
15 Rupert Emerson, Self-Determination Revisited in the Era of Dec olonization, 
Harvard University, Cambridge MA 1964, 27. 
16 Michla Pomerance, Self-Determination in Law and Practice, Haag 1982, 15f. 
17 FN definierade en koloni som, "...geographically separated and distinct ethnically 
and/or cu lturally from the country administering it", från General Assembly Record 
1541 (1960), citerat av Håkan Wiberg, "Self-Determination as an International Issue", 
i Nationalism and Self-Determination in the Horn of Af rica, I. M. Lewis (red.), 
London 1983, 48. 
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tiv kan for Afrikas del även tilläggas Ali Mazruis iakttagelse att 
självbestämmelsen även var tillämpbar, enligt FN, när pigmente
ringen mellan kolonisatörer och koloniserade var olika utan att 
saltvattenteorin i övrigt gällde. FN hävdade sålunda att Namibia 
hade rätt till självbestämmande från det boerstyrda Sydafrika.18 Mer 
exakt gällde denna skillnad i pigmentering enbart mellan vita euro
péer och afrikaner, vilket Elie Kedourie anför och exemplifierar med 
att kolonialism inte ansågs föreligga när araber härskande över 
afrikaner i Sudan.19 Dessa definitioner förklarar exempelvis FN:s 
bojkott av Smithregimen i Rhodesia. Detta antyder den afrikanska 
nationalismens beroende av kolonialmakterna, vilket har föranlett 
statsvetaren Benyamin Neuberger att tala om ett "kolonialt självbe
stämmande".20 Han ser resultatet av statsnationer i Afrika som 
framförallt statsbildningar och i ringa utsträckning nationsbild
ningar. 

På ett mer generellt plan kan också konstateras att nationsbild
ning i Afrika var ett resultat av den europeiska nationalismens glo-
balisering. Den europeiska kolonialismen förde indirekt med sig na
tionalismen till Afrika, även om det inte varit kolonialmakternas 
medvetna avsikt. Det var istället FN som drev på avkoloniseringen 
mot kolonialmakternas tveksamhet. Detta skedde i samarbete med 
en västerländskt utbildad afrikansk elit i de statsbildningar som 
uppstod ur imperierna. Den afrikanska nationalismen kan därför 
med fog betecknas som "officiell nationalism", eftersom den påfördes 
ovanifrån och åtminstone inledningsvis saknade folklig förankring. 

REALISTER OCH KONSTRUKTIVISTER 

En livlig debatt inom nationalismforskningen har rört frågan om na
tioners förhållande till existerande större grupper av människor. 
Realisterna betraktar nation som grundad på en motsvarighet i en 
existerande verklighet. Nationalismen blir då ett uttryck för vissa 
länders och kulturers intellektuella traditioner. Detta gäller fram
förallt tysk, men även allmän central- och östeuropeisk syn på sin 
nationalism. Konstruktivisterna menar tvärtemot att nationer 
grundas på en konstruktion, som är generaliseringar av det som an
tas finnas i verkligheten. Nationalismen är ett uttryck för det som 

18 Ali A. Mazrui, Towards a Pax Africana: A Study in Ideology and Ambition, London 
1967, 2If. 
19 Elie Kedourie, Nationalism in Asia and Africa, New York 1970. Benyamin 
Neuberger föreslår denna bestämning av vad FN ansåg vara koloni i Afrika. Se 
Benyamin Neuberger, National Self-Determination, 84f. 
20 Ibid., 9 
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sker i idéernas värld och den är, i sin extrema form, enbart något 
som uppfinns för att uppnå vissa ändamål. Förhållningssätten utgör 
två poler i ett spektrum av mängder av möjliga ståndpunkter kring 
nationalism. 

Under den nationsbildningsperiod som inföll söder om Sahara, 
från mitten av 1950-talet, är nationalismen entydigt att förstå som 
konstruktivism. Perioden inleddes med självständigheten av Sudan 
och Ghana 1956-57.21 Inom den följande tioårsperioden blev de flesta 
afrikanska kolonier självständiga stater. Vid denna tid betraktades 
nationer som ett självklart sätt att organisera samhällen på, enligt 
Anthony Smith.22 Inte minst därför att suveräna nationalstater upp
fattades som det grundläggande villkoret för medlemskap i det in
ternationella systemet.23 

De afrikanska nationalistledarna delade dock inte uppfattningen 
att det var självklart att bilda nationalstater efter de gränser som 
rådde i Afrika efter andra världskriget. De befann sig snarast i ett 
vacuum, som gav de afrikanska ledarna möjlighet att diskutera tre 
alternativ: att upprätta de tidigare etniskt baserade nationerna, att 
skapa en pan-afrikansk nation eller att bilda nationalstater i enlig
het med de koloniala gränserna.24 Möjligheten till att fritt välja var 
dock i realiteten obefintlig. Kolonialmakterna gav de afrikanska na
tionalisterna enbart ett alternativ - att bilda nationalstater utifrån 
de koloniala gränserna. Dock hävdade många av de afrikanska le
darna, även med denna begränsning, att nationalstater enbart bil
dades som ett steg på vägen mot en pan-afrikansk stat. 

Presidenten, diktaren och filosofen Leopold Senghor kom att 
hävda en samsyn mellan alla tre alternativen. Han skilde mellan 
stat, nation och "patrie" (fädernesland). Skillnaden mellan dessa be

21 Före kolonialismen hade det funnits nationer i Afrika. Bland dessa kan nämnas de 
väl kända Yoruba och Haus a. Det fanns även några av västvärlden erkända stater på 
den afrikanska kontinenten: Etiopien, Liberia och Sydafrika. I Västafrika fanns, se
dan slutet av 1800-talet, organisationer som strävade efter att bilda nationer i Afrika 
och som åberopade de tidigare nationsbildningarna. Se vidare John Iliffe, Afrika: 
Historien om en kontinent, Lund 1997. 
22 Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, 7. 
23 Hedley Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, New York, 
1977, 33f; Francis Harry Hinsley, Sovereignty, Cambridge 1986, 214. 
24 Antagandet att dessa tre alternativ fanns härrör från ett resonemang av Nzongola-
Ntalaja, Nation-Building and State Building in Africa, Paper prepared for presenta
tion at the Fourth Symposium of the Special Commission on Africa, Harare, Zimbabwe, 
june 6-9, 1988. (opublicerat) Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala. Benyamin Neuberger 
diskuterar den afrikanska nationsbildningsprocessen utifrån ett något annorlunda 
perspektiv men finner att det gemensamma for de afrikanska nationalisterna var att 
de utgick från en kolonial självbestämmelse. Se Benyamin Neuberger, National Self-
Determination, 28. Begreppen etnisk nation och social nation är hämtade från F.W. 
Riggs forskningsprojekt inom INTERCOCTA, anfört av James G. Kellas, The 
Politics of N ationalism and Etnicity, London 1994, 2. 
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grepp är att fäderneslandet är det arv som givits av förfäderna i 
form av blod, språk eller dialekt, konst, klädedräkt och tradition. 
Det var en etnisk kultur rotad i det land där människan föds och ut
tryckt i hennes ras. Nation, i dess moderna betydelse, hade utveck
lats i Frankrike och omfattar ett antal nationer. Nationen var ett 
uttryck för en vilja att rekonstruera en ideal gemenskap, enligt 
Senghor. Staten var, enligt honom, ett sätt att åstadkomma natio
nen i ett system, som innebar regering, administration och rättsvä
sende. Allt var konstruktioner, utom den etniska nationen, men 
även den var möjlig att förändra. Sammantaget innebar detta att 
han i ett längre perspektiv såg pan-afrikanismen som lösningen för 
nationer i Afrika.25 

Senghors distinktioner förekom inte lika tydligt hos andra afrikan
ska politiker i samtiden. Vanligare var att, i likhet med Julius 
Nyerere, inte göra någon tydlig skillnad mellan nation och stat, 
utan använda engelskans begrepp "nation-state".26 På swahili, finns 
två begrepp, "nchi" och "taifa ". N chi är ordet för ett stort landom
råde, som delar samma politiska ordning, vilket blir liktydigt med 
begreppet stat. Taifa är en gemenskap av människor som delar his
toria och kultur under en regering. Nyerere använde ordet taifa för 
att beteckna "nation-state".27 

Den afrikanska nationalismen, som framförallt var en reaktion på 
europeisk kolonialism, övertog inte självklart de av kolonialmak
terna vid Berlinkonferensen 1884-85 uppritade territoriella grän
serna för afrikanska nationer.28 Utifrån dessa gränser hade koloni
almakterna sedan skapat politiska och administrativa organ för cen-
tralistisk maktutövning i kombination med stärkande av etniska or
ganisationer.29 Det senare innebar också skapandet av det "traditio-

25 Leopold Senghor, African Socialism, London & Dunmow 1964 llf. 
26 Nyerere använder inte begreppet "state", vilket innebär att ordet saknas i sakregis
tret till J.K Nyerere, Freedom and Unity, Dar-es-Salaam, Nairobi & Addis Ababa 
(1966) 1978; J.K. Nyerere, Freedom and Socialism, Dar-es-Salaam, Nairobi, London 
& New York (1968) 1969; J.K Nyerere, Freedom and Development, Dar-es-Salaam, 
Nairobi, London & New York 1973. 
27 SeKamusi ya Kiswahili Sanifu, Dar-es-Salaam 1981. 
28 Gus J. Liebenow, African Politics: Crisis and Challenges, Indianapolis IN 1986, 52. 
29 Richard Hodder-Williams, An Introduction to the Politics of Tropical Africa, 
London 1984, 33f. Britternas införande av "indirect rule"- systemet hade tydligt apos
troferat central och lokal organisation. Fransmännens till synes motsatta idé, "direct 
rule" och assimilering, kom dock i praktiken att likna den brittiska. Detta berodde 
inte minst på att det mycket begränsade antalet kolonialtjänstemän som fanns i kolo
nierna måste samarbeta med de kolonialiserade folken. Det franska Västafrika som 
hyste 15 miljoner människor hade 1937 endast 385 kolonialtjänstemän, enligt Robert 
Delavignette, Freedom and Authority in French West Africa, London 1950, 7 2. Den ge-
neraliserbara kunskapen av detta är att oberoende av bakomliggande ideologi för ko
lonialt regerande så tvingades de fåtaliga kolonialadministratörerna att samarbeta 
med de befintliga afrikanska styrelseformerna. Dessa afrikanska styrelseformer 
var lokala i den meningen att de inte omfattade hela kolonin. 
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nella Afrika" och en ökad etnisk medvetenhet bland afrikanerna.30 

Kolonialismen ledde paradoxalt även till förutsättningar för enhet 
över de etniska gränserna.31 

Kolonialismens uppdelning i centralism och etnicitet återspeglades 
också i ekonomin. Den monetära ekonomin blev monolitisk, dvs. in
riktad på några få exportgrödor och d ärmed blev också kolonin be
roende av kolonialmakten.32 Merparten av koloniernas befolkningar 
förblev dock oberoende av penningekonomin och levde av självför
sörjningsjordbruk.33 Modernisering i form av allmän utbildning, sjuk
vård och välfärd kom att saknas i kolonierna.34 

Den psykologiska delaktighet som växer fram ur någorlunda ge
mensamt språk, kultur, etnisk tillhörighet, historia, tradition och 
religion, förblev frånvarande. Uppskattningsvis finns mer än 2000 
olika språk i Afrika söder om Sahara.35 Bakom denna språkförbist
ring finns ett än större antal etniska grupper, med skilda rättsupp
fattningar, olika syn på familjen, bl.a. beroende på om de omfattar 
ett matrilinjärt eller patrilinjärt system. Folkgrupperna skilde sig 

30 Terence Ranger, "The Inven tion of Tradition in Colonial Africa", i The Invention 
of Tradition, Eric Hobsbawm & Terence Ranger (red.), Cambridge 1987, 247f. Igor 
Kopytoff, "The Interna l African Frontier", i The African Frontier, Igor Kopytoff 
(red.), Bloomington IN 1987, 3f. 
31 John Iliffe pekar på betydelserna av missionernas boarding schools, befriade slav
bosättningar och afrikanernas evangeliseringsarbete långt från deras hemorter, se 
John Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 234f. James S. Coleman visar dock att 
den enkla formuleringen, "missionaries = detribalization = nationalism" som för
klaring inte bekräftas av större kvantitativa beräkningar. Det finns många andra 
faktorer som också måste vägas in, enligt James S. Coleman, "Nationalism in 
Tropical Africa", i African Politics and Society, Irving L. Markovitz (red.), New York 
& London 1970, 167f. Terence Ranger betonar kolonialismens inlemmande av som
liga afrikaner i regerings apparaten både på etnisk nivå och i kolonin som helhet. 
Terence Ranger, "The In vention of Tradition in Colonial Africa", i The Invention of 
Tradition, 1987, 220f. Helena Jerman visar tydligt på kolonialismens dubbla funktion, 
att både skapa och förstärka etnisk medvetenhet och att samtidigt skapa större gemen
skaper. Se Helena Jerman, Between Five Lines, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala 
1997. 
32 Hodder-Williams, An Introduction to the Politics of Tropical Africa, 45f. Den aka
demiska diskussionen kring det ekonomiska arvet från kolonialismen har resulterat 
i tre huvudinriktningar. En skola har argumenterat för att Afrika inte blivit exploate
rat, exempelvis Göran Hy dén, Beyond Ujamaa in Tanzania. En annan skola, "devel
opment of underdevelopment", hävdar att Afrika blivit ekonomiskt underutvecklat av 
kolonialismen. Se exempelvis Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, 
och ett flertal skrifter av Immanuel Wallerstein. En tredje skola hävdar att Afrikas 
ekonomi moderniserats och utvecklats i kontakten med kolonialmakten, t.ex. Joan 
Robinson, Economic Philosophy, London 1962. Ingen av de tre skolorna hävdar dock 
annat än Hodder-Williams grundtes: att Afrikas ekonomi var monolitisk och bero
ende av kolonialmakten. 
33 Göran Hydén, Beyond Ujamaa in Tanzania, 9f. 
34 De afrikanska ledarna ansåg att problemet i Afrika var att utrota fattigdom, okun
nighet och sjukdom. Se Vincent B. Thompson, Africa and Unity: The Evolution of 
Pan-Africanism, Harlow 1984. Appendix, protokoll från pan-afrikanska mötet i 
Manchester 1945. 
35 David Dalby, "African Languages", i Africa, South of the Sahara 1986, London 1985, 
136f. 
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också åt i synen på land och boskap, vilket tydligast går i dagen vid 
en jämförelse mellan agrikulturella och nomadiserande folk.36 De 
var också splittrade i religiöst avseende, dels genom de skilda afri
kanska religionerna, dels genom de nya religionerna islam och kris
tendom.37 

Till bilden av splittring i kolonierna hör även sociala skillnader. De 
sociala klasskillnaderna hade visserligen endast en begränsad bety
delse för nationsbildning i dess inledande skede, eftersom klass
mönstren i Afrika såg annorlunda ut än i Europa. Den politiska 
makten innehades av de utländska tjänstemännen och antalet afri
kaner i någon form av professionell verksamhet var mycket litet. 
Borgarklassen, affärsmän i synnerhet, var mycket differentierad 
och ofta dominerad av icke-afrikaner. Arbetarklassen var begränsad 
till ett mycket litet antal människor och dessa hade oftast kvar kon
takten till hemorten på landsbygden. Jordbrukarna saknade klas
smedvetande. Deras lojalitet var istället bestämd av etnisk grupp, 
klan- och bytillhörighet.38 

De nationaliströrelser, som drev fram nationsbildningar, var prä
glade av kolonialismen, genom att vara bestämda av kampen mot 
kolonialmakten.39 Den koloniala strukturen av centralism och etni-
citet återspeglades i självständighetsrörelserna. Afrikanisten James 
S. Coleman, som sammanfattat dessa rörelser i tre grupperingar -
traditionalistiska, synkretistiska och modernistiska - menar att alla 
på ett eller annat sätt var reaktioner på främmande maktutöv
ning.40 Inom nationaliströrelserna fanns tendenser som förstärkte 
etnokulturella nationer, annat som förstärkte transterritoriella 
strävanden och åter annat som förstärkte den territoriella nations
bildningen. Colemans slutsats av självständighetsrörelsernas bety
delse var att två motstridande tendenser hade förstärkts i de afri
kanska nationerna, nämligen etnisk medvetenhet å ena sidan och å 
andra sidan den nationalism, som följde de tidigare koloniala grän

36 Liebenow, African Politics, 1986, 55f. 
37 Afrikanska religioner är förbundna med etnisk identitet. Islam och kristendom 
hade brutit in i den religiösa sfären och kristendom var kolonialmakternas religion. 
38 Den afrikanska problematiken i nationsbildningen gällde inte främst att integrera 
klasser utan etniska samhällen, vilket är svårare. Se William Tordoff, Government 
and Politics in Africa, London 1987, 87 f. 
39 Hugh Seaton-Watson, Nations and State: An Enquiry into the Origins of Nations 
and the Politics of Nationalism, London 1977, 332. 
40 James S. Coleman, "Nationalism in Tropical Africa", i African Politics and 
Society, I.L. Markovitz (red.), 1970, 155f. Coleman gör en distinktion mellan främ
mande maktutövning och modernisering. Terence Ranger ser dock dessa båda före
teelser som delar av kolonialismen. Ranger, "The Invention of Tradition in Colonial 
Africa", i The Invention of Tradition, E. Hobsbawm och T. Ranger (red.), 220. 
Slutsatsen blir därmed att både främmande maktutövning och modernisering blir de
lar av kolonialismens påverkan på de afrikanska samhällena. 
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serna.41 Gemensamt for nationaliströrelserna var att de inte för
mådde eliminera den etniska splittring som funnits under kolonial
perioden. 

Historiska statsbildningar i Afrika var i ringa utsträckning förebil
der för den nationsbildningsprocess, som påböljades på 1950-talet.42 

De afrikanska nationalisterna var visserligen väl medvetna om att 
varje nation bygger sin framtid på sin historia. De var också med
vetna om att mycket få postkoloniala stater ägde en gemensam för-
kolonial historia. Trots detta var de afrikanska ledarna hänvisade till 
de europeiska nationerna som förebilder, resultat av den utbildning 
de fått.43 Detta innebar dock inte att de ville överta de europeiska 
modellerna eller att den antikoloniala kampens mål entydigt var att 
bilda territoriella nationer.44 En möjlighet, som nationalisterna såg, 
var större nationsbildningar än de som kolonialmakten konstruerat. 
Pan-afrikanismen hade en stark attraktionskraft på de afrikanska 
nationalistledarna under 1950-talet.45 Föreställningen kunde vara 
både etniskt-kulturellt och territoriellt bestämd. Dess rötter, "proto-
pan-Africanism", var gamla, vilket forskaren Immanuel Geiss fann 
när han kunde datera idén redan till tiden före franska revolutio
nen.46 Ursprunget fann han i bildandet av "Free African Society" och 
några år senare i inrättandet av en skola för afrikanska barn i 
Boston. 

Den pan-afrikanska idén omfattar föreställningen att alla afrika
ner har ett, i rimlig grad, gemensamt ursprung, ett andligt släkt
skap och en solidaritet grundad på rastillhörighet, samt att afrika
ner har en gemensam historisk erfarenhet av lidande under slaveri 

41 Coleman, "Nationalism in Tropical Africa", i African Politics and Society, I. L. 
Markovitz (red.), 174. 
42 Basil Davidson har i sin bok Africa in History, London 1968, redogjort fór några av 
dessa statsbildningar i historisk tid. I sin bok Black Man's Burden, London 1992, efter
frågar han dessa kunskaper infor den moderna statsbildningen under 1950-talet. 
43 Neuberger, National Self-Determination, 43. Basil Davidson beskriver det afrikan
ska ledarskapets beroende av de europeiska kolonialmakterna i den ovannämnda bo
ken Black Man's Burden. En av dessa afrikanska ledare som bekräftar sitt beroende 
av europeiska förebilder är Leopold Senghor. Se Senghor, African Socialism, 11. 
44 Cranford Young, "Patterns of Social Conflict: State, Class and Etnicity", i Daedalus, 
vol.11, no 2,1982, 80f. 
45 Liebenow, African Politics, 1986, 87; Thompson, Africa and Unity, se dokument från 
OAU:s möte i Addis Abeba. Att hävda att pan-afrikanismen hade sin höjdpunkt under 
1950-talet står dock inte oemotsagt. Nzongola-Natalaja hävdar istället att pan-
afrikanism endast var politisk retorik och menar att år 1956 markerar slutet på pan-
afrikanismens verkliga kraft i nationsbildningen. Anledningen till att detta år var 
avgörande var att några nordafrikanska kolonier förändrats genom bildande av 
afrikanska lydregeringar i några av de franska kolonierna, samt framväxten av en 
modern nationalistisk politik bland afrikaner i Zaire, Angola och Guinea-Bissau. 
Självständighetsledaren Holden Roberto beteck nade pan-afrikanism som "tribal 
anachronism". Se Nzongola-Ntalaja, Nation-Building and State Building in Africa. 
46 Geiss, The Pan-African Movement, 30f. 
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och kolonialism. I p an-afrikanism inräknas också idéerna hos alla 
dem, som har sökt kulturell enhet och politisk självständighet for 
Afrika och en vilja att modernisera kontinenten och gemensamt 
söka en ny och bättre framtid i politisk enhet eller samarbete.47 

Kring dessa tankar växte den pan-afrikanska rörelsen, först i USA 
och efter andra världskriget i Europa, till en trosdogm för de afri
kanska nationalisterna.48 Det blev till en rörelse, som hävdat att 
kontinentens enande var en förutsättning för att kunna lösa Afrikas 
problem.49 Uppfattningen var att det koloniala förtrycket och un
derutvecklingen skulle övervinnas med pan-afrikanismen. Det 
enade Afrika skulle också förhindra att det uppstod konflikter inom 
och mellan territoriella nationer på kontinenten och skulle kunna 
ge en bas för ekonomisk utveckling.50 Bakom denna förenklade be
skrivning av pan-afrikanism ryms mängder av uppfattningar som, i 
likhet med annan nationalism, vilar på önskan om att återställa nå
got mystiskt ursprungligt.51 

En exponent av pan-afrikanismen är Leopold Senghor som i be
greppet "négritude" beskriver mångfalden av det som är gemensamt 
afrikanskt.52 I hans tolkning är négritude ett samlingsbegrepp för 
det komplex av civiliserade värden - ekonomiska, kulturella, sociala 
och politiska - som karaktäriserar afrikanernas värld.53 Synen på 
det genuint afrikanska var utformad i konflikt med den franska civi
lisationen, vilket Senghors kritiker Jean-Paul Sartre tydligt såg. 
Han betraktade négritude som "antirasistisk rasism", vilket var ett 
perspektiv som Frantz Fanon efterhand kom att dela.54 Kwame 
Nkrumah föredrog begreppet "African Personality" för att uttrycka 
det som var gemensamt för afrikaner.55 Julius Nyerere, en annan 
exponent av pan-afrikanismen, hävdade att afrikaner inte skilde sig 
från andra människor, utan att endast den gemensamma historiska 

47Ibid., 3f; Rupert Emerson, "Pan-Africanism", i African Politics and Society, I.L. 
Markovitz (red.), 450. 
48 Immanuel Wallerstein, Africa: The Politics of Independence: An Interpretation of 
Modern African History, New York 1961, 103. 
49 Ibid., 38. 
50 Liebenow, African Politics, 87. 
51 Anthony D. Smith, Theories of Nationalism, 22. 
52 Begreppet négritude är omfattande och avser betydligt mer än endast politiska idéer. 
Begreppet avser även en litterär och intellektuell genre, se Janheinz Jahn, Muntu: An 
Outline of Neo-African Culture, London 1961. Det finns andra aspekter som inte tagits 
med av Jahn hävdar Claude Wauthier, The Literature and Thought of Modern Africa, 
London, Nairobi & Lusaka 1978, 21. Senghor skapade också myten om "africanité", 
som var en kombination av "négritude" och "arabité", när detta behövdes för ett 
enande av hela Afrika. Se Benyamin Neuberger, National Self-Determination, 49. 
53 Leopold Senghor i West Africa, 1961-11-04,1211. 
54 Emmanuel Hansen, Frantz Fanon: Social and Political Thought, Nairobi 1978, 26. 
55 Thompson, Africa and Unity, 1984, 275f. 
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erfarenheten var grund för afrikansk enhet.56 Denna erfarenhet var 
också en känsla för kontinentens enhet, som var grundad i den för
koloniala historien och de geografiska villkoren.57 De civilisatoriska 
värden, som enligt Nyerere fanns i den afrikanska historien, var 
framförallt demokrati och socialism.58 

Det fanns också kritiker som tvivlade på de praktiska möjlighe
terna att ena Afrika. En av dem, Abubakar Tafwa Balewa, premi
ärminister i Nigeria, kritiserade den afrikanska enhetstanken och 
hävdade att enandet skulle medföra alltför stora problem för att 
kunna realiseras.59 De ledande pan-afrikanisterna, som Julius 
Nyerere, Leopold Senghor och Kwame Nkrumah, retirerade dock 
något från den stora enhetstanken och försökte att förverkliga en
hetstanken genom att bilda regionala unioner i början av självstän
dighetens perioden. För att rädda den afrikanska enhetstanken bil
dades också Organization of African Unity i Addis Abeba år 1963. 
Genom organisationens tillblivelse och beslut uppstod grund för en 
radikal enhetsfalang. Denna falang leddes av Kwame Nkrumah som 
hävdade att: 

A major outcome of th e Addis Ababa Conference is that the existing 
blocs and political groupings in Africa have come to an end. There is 
now only one Africa wit h a common aspiration and a common objec
tive.60 

Den radikala falangen stötte på motstånd från bl.a. Julius Nyerere 
och Leopold Senghor. Dessa båda förblev dock pan-afrikanister, men 
hävdade att Afrika skulle enas genom en gradvis integration. 
Därmed har föreställningen om Afrikas enande kunnat leva kvar 
även efter bildandet av de afrikanska staterna, enligt de koloniala 
gränserna.61 

Tiden efter den stora nationsbildningsepoken har nya krav ställts 
på nationalstaterna. Dessa har inneburit dels krav på att bilda et
niska nationer, dels försök till och genomförda unionsbildningar 
mellan nationalstater.62 Det nationalistiska motivet för unionsbild
ningar har ofta varit pan-afrikanism i någon form, vilket kan förstås 
som nationalisternas reaktion mot de europeiska villkoren för den 

56 J.K. Nyerere,"Introduction", i Freedom and Unity, If. 
57 J.K Nyerere, "Independence Address to the United States", i Freedom and Unity, 153. 
58 J.K Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 
162f. 
59 Rolf Italiaander, The New Leaders of Africa, Englewood Cliffs, NJ 1961, 196f. 
60 Thompson, Africa and Unity, 191. 
61 Liebenow, Africa and Politics, 39. Som bekräftelse på giltigheten i de kolonialt be
stämda gränserna antogs vid OAU:s möte i Kairo 1964 en deklaration som försäkrade 
självständighetsdagens gränser. James Mayall, "Self-Determination and the OAU", i 
Nationalism and Self-Determination in the Horn of Africa, I. M. Lewis (red.), 7 7f. 
62 Benyamin Neuberger, National Self-Determination, 19f. 
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mindre nationsbildningen, en reaktion som kallats "förenande na
tionalism".63 Det var dock inte en reaktion mot en "nation" som så
dan, utan har varit en föreställning bunden till territorialstaten men 
endast i en annan omfattning. Förespråkarna för pan-afrikanism har 
varit lika hängivna nationalister, som de som företrädde idén om de 
mindre suveräna staterna.64 Enligt nationalistisk logik är det möjligt 
för nationalister att se både mindre och större politiska enheter 
samtidigt. Framträdande nationalistiska filosofer i Europa på 1800-
talet, såsom Johann Gottlieb Fichte och Charles Maurras, hade 
också tidvis hävdat andra politiska gemenskaper vid sidan om den 
egna nationen.65 Maurras såg två former av nationalism i sin egen 
samtid: de som sade "Frankrike först" var patrioter, medan de som 
sade "Frankrike men också andra gemenskaper" var apostlar för 
mänskligheten.66 

Detta visar på att afrikansk nationalism, i likhet med annan natio
nalism, är situationsbunden. Nationalismens geografiska anspråk 
förändras utifrån de gränsdragningar som för tillfället är de mest 
lämpade och inlemmar folk och kulturer efter andra värden än en 
faktisk historisk och kulturell gemenskap. 

NATIONALISM, MODERNISERING OCH INDIVI
DUALISM 
Ofta ses nationalismen som en del av moderniseringsprocessen. Det 
råder dock ingen enighet om vad som kommer först - om nationalis
men är en kraft för modernisering eller om modernisering är orsa
ken till nationalism. 

Historikern Hans Kohn hävdar att nationalism är en produkt av 
västerlandets rationalism och liberalism, som väl kan omformas till 
dess rationella och liberala motsats.67 Statsvetaren Elie Kedourie be
skriver nationalismens idéutveckling från upplysningen och framåt. 
Nationalism förstås av honom som en kraft, som bryter sönder de 
traditionella värdena, varur det visserligen växer fram en 
makthungrig, sekulariserad, utbildad och rotlös elit, men där den 
väsentliga effekten av nationalismens kraft dock är homogenisering. 

63 John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester 1982, 65f, 90f. 
64 Headley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New 
York 1977,275 
65 Dahlstedt och Liedman, Nationalismens logik, 9; Ernst Nolte, Three Faces of 
Fascism, New York 1969, 144. 
66 Dahlstedt och Liedman, Nationalismens logik, lOf. 
67 Se Kenneth H. Wolf, "Hans Ko hn* s Liberal Nationalism: The Historian as Prophet", 
i Journal of the History of Ideas, XXXVII, 1976, 651-72. 
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I motsats till Kohns uppfattning hävdar han att den tyska romanti
ken inte deformerade nationalismen utan enbart omformulerade 
upplysningens idéer.68 

Socialantropologen Ernest Gellner vänder på Kedouries perspek
tiv och betraktar nationalismen som ett resultat av övergången till 
industrisamhället. Industrialismen kräver en homogen kultur och 
en central stat, vilket främst åstadkomes genom ett centraliserat 
utbildningssystem för alla medborgare.69 För Gellner är nationalis
men inte någon starkare kraft eller ens nödvändig för modernise
ringen men dess funktion står i moderniseringens tjänst. Sociologen 
Anthony Smith hävdar att en möjlig grund och utveckling för etnisk 
nationalism är påverkan från modernisering. Dock menar han att 
det inte råder en nödvändig eller ens stark relation mellan nationa
lism och industrialisering.70 Karl Deutsch betraktar nationalism som 
ett skeende där moderniseringens kraft leder till att små och svaga 
etniska grupper assimileras med större och starkare grupper.71 

Oavsett hur förhållandet mellan modernisering och nationalism för
stås blir modernisering ett väsentligt perspektiv i förståelsen av na
tionalism. 

Modernisering var också det dominerande vetenskapliga perspek
tivet i studier av Afrika under 1960-talet. Gemensamt för dessa stu
dier var ofta synen att Afrika skulle följa samma utvecklingsväg 
som de västliga industriländerna.72 Det var dock inte den afrikanska 
nationalismen som stod i förgrunden för dessa studier, utan andra 
aspekter av moderniseringsprocessen. 

I ekonomiskt avseende betraktades modernisering utifrån kriteri
erna mekanisering, byråkratisering, industrialisering och tillväxt. I 
socialt avseende betraktades den utifrån ökad rörlighet för individer, 
politisk kontroll av samhällets gemenskaper och metoder för rättvis 
fördelning av resurser. I politiskt avseende innebar modernisering 
framväxten av samhälleliga institutioner och en statsapparat, 
maktkoncentration och medborgarnas politiska delaktighet.73 De 

68 Elie Kedourie, Nationalism, 68 f. 
69 Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford 1983, 140. 
70 Anthony D. Smith, Theories of Nationalism, New York 1972, 142. 
71 Karl Deutsch, Nationalism and Social Communication, Cambridge, MA, 1966, lOlf. 
72 Till moderniseringsskolans nationalekonomiska grupp kan räknas Walt Rostow, 
Evsey Domar, Roy Harrod och Arthur W. Lewis. Till skolbildningens sociologiska 
inriktning kan räknas Talcott Parsons och Daniel Lerner. De som entydigt för fram 
synen på nationsbildningen som avgörande för modernisering är K. H . Silvert och 
Edward Shils. 
73 Richard A. Higgott, Political Development Theory: The Contemporary Debate, 
London 1983; Samuel P. Huntington, "The Change to Change: Modernization, 
Development and Politics", i Comparative Politics, vol. 3 no 3, 1971, 283f. Irene L. 
Gendzier, Managing Political Change: Social Scientists and the Third World, 
Boulder, CO, 1985. 
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områden som framförallt studerades av moderniseringsskolan un
der 1960-talet var den förändrade identiteten, maktens legitimering, 
medborgarnas inlemmande i den politiska beslutsprocessen, statens 
kontroll över territoriet, fördelning av resurser och integration i sta
ten.74 Moderniseringsskolans förväntade resultat av Afrikas politiska 
utveckling - stabilisering inom de nya staterna - uteblev. Studierna 
ändrade inriktning och övergick antingen till beroendeskolans per
spektiv eller till att analysera och dokumentera det politiska sönder
fallet.75 

Den utveckling som faktiskt skedde i Afrika överensstämde med 
den generella kritiken som riktats mot moderniseringsperspektivet, 
dvs. mot att samhällen går från tradition till modernitet. Detta 
schema ansågs vara idealistiskt och främmande för verklighetens 
samhällen.76 Moderniseringsperspektivet kritiserades också för att 
arbeta med abstrakta, otydliga och begränsade kategorier,77 samti
digt som perspektivet inte tog tillräcklig hänsyn till pan-afrikanism, 
négritude och afrikansk socialism.78 Kritik riktades också mot den 
uteblivna analysen av den ekonomiska tillväxtens fördelning liksom 
mot perspektivets ekonomiska målsättning: att det var gott att ef
terlikna den västerländska utvecklingen. 

Moderniseringsskolans kategorier och perspektiv kan därmed 
svårligen övertas helt och hållet vid ett studium av en historisk pro
cess. Däremot finns tillräckligt i det grundläggande perspektivet -
nationsbildningsprocessen som ett sätt att främja modernisering -
för att ta den som en ansats. 

Afrikanisten Gus Liebenow har också i en studie på 1980-talet lyft 
fram moderniseringsperspektivet igen, men på ett annorlunda sätt. 
Han noterar ett antal aspekter på modernisering i afrikansk kon
text: föreställningen att människorna själva kan förändra villkoren, 
i motsats till föreställningen att detta tillhör förfädernas andar, gu
dar eller andra övernaturliga fenomen, samt att förändring är något 
potentiellt gott. Förmågan att åstadkomma denna förändring är inte 
ett monopol för en ras, en etnisk grupp, ett kön eller en ålderska
tegori. Inte heller kan någon annan social skillnad som baseras på 

74 Se exempelvis Leonard Binder et al, Crisis and Sequences in Political Development, 
Princeton 1971, framförallt kapitel 2 av James S. Coleman. 
75 Samuel P. Huntington, "Political Development and Political Decay", i World 
Politics, vol. 17, no 3,1965, 386-430. 
76 Conrad Schuhler, Zur politischen Ökonomie der Armen Welt, Munich 1968, 33. 
77 Peter Smekal, Teorier om utveckling och underutveckling, Uppsala universitet, 
1993, 42; Naom Chazan et al, Politics and Society in Contemporary Africa, Boulder, CO, 
1992,16. 
78 Richard Sandbrook, "The Crisis in Political Development Theory", i The Journal of 
Development Studies, 12 no 2,1976,165 -185. 
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religion, region eller välstånd utgöra grogrund for förändring. Vidare 
innebär moderniseringen skapande av institutioner som eliminerar 
hinder för samarbete och som ökar social, ekonomisk och politisk 
interaktion för att bättre utnyttja människornas och den fysiska 
miljöns resurser.79 

Sambandet mellan modernisering och nationalism visar också att 
nationalismen inte innebär ett entydigt främjande av moderniteten. 
Innehållet i de nationalistiska föreställningarna kan tydligt hämta 
drag från det premoderna. Hans Kohn har åtskilt två typer av na
tionalism: den voluntaristiska nationalismen, en politisk gemenskap 
baserad på fri vilja - och den nationalism som uppträder i Central-
och Östeuropa och i Asien som är en organisk, mystisk och ofta 
auktoritär form av nationalism.80 Inspirationskälla för den tidiga na
tionalismen på den afrikanska kontinenten har statsvetaren Bassam 
Tibi funnit vara den tyska romantiken.81 Det är idéer i den euro
peiska nationalistiska historien som betraktade nationen som Ge
meinschaft, vilket först hävdats av de tyska romantikerna mot den 
moderna föreställningen om samhället som Gesellschaft.82 Johann 
Gottfried Herder hävdade tanken om folket som en nationell orga
nism.83 Herder hämtade, i likhet med flera andra tyska nationalis
ter, förebilder från antikens statsbildningar.84 Under Napoleons hot 
politiserade Johann Gottlieb Fichte föreställningen om det tyska 
"Urvolk", som kommunicerar med det språk som hade emmanerat 
från naturens krafter.85 Elie Kedourie har dock försökt att finna röt
terna till Fichtes föreställningar hos Immanuel Kant och hans ra
tionella individualism och därmed finna ett modernt drag även i de 
premoderna föreställningarna, något som Kedourie har haft svårt 
att övertyga andra forskare om. Det är därför oundvikligt att er
känna att förmoderna föreställningar kan utnyttjas och har utnytt
jats i nästan alla former av nationalism. Nationaliströrelser har ut
nyttjat somligt i historien för att legitimera nationalism, liksom an
nat i det förflutna har undertryckts, som Ernest Renan noterade.86 

79 Liebenow, African Politics, 11. 
80 Hans Kohn, The Idea of Nationalism, 329f. 
81 Bassam Tibi, Arab Nationalism: A Critical Enquiry, New York 1991, 123f. 
82 För ett allmänt resonemang om begreppsparet gemeinschaft-gesellschaft se Johan 
Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Gröteborg 1991. 
83 Robert Ergang, Herder and the Foundations of German Nationalism, New York 
1931, 102f; Fredrick Barnard, Herder's Social and Political Thought: From 
Enlightenment to Nationalism, Oxford 1965, 139f. 
84 Goethe, Schiller, Hölderlin och Hegel såg Atens antika republik som förebild. Se 
Raymond Plant, Hegel: An Introduction, Oxford 1983, 16f. 
85 Johann G. Fichte, Reden an die deutschen Nation, F. Medicius (red.), Hamburg 
1955,72. 
86 Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation?, Paris 1882. 
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Nationalism kan även förstås som ett inslag i ett historiskt 
skeende i riktningen mot ökad modernitet. Socialantropologen Louis 
Dumont har anslutit sig till det senare perspektivet i sin forskning. 
För att beskriva modernitetens framväxt ställer han upp de två po
ler som han beskriver som individualism och holism. Med individua
lism menar Dumont dels den empiriska människan, dels människan 
som det högsta värdet. Individualism som värde och den moderna 
nationen samverkar och nationen är den gemenskap som är sam
mansatt av människor som tänker på sig själva som individer.87 

Individualismen implicerar både jämlikhet och frihet. Dess ideal är 
jämlikhet beträffande rättigheter och möjligheter i överensstäm
melse med varje individs högsta frihet samt det logiska kravet att 
jämlikheten ska förverkligas. Holism utgörs av ordning och hie
rarki.88 Mellan polerna individualism och holism menar Dumont att 
det utvecklas ett stort antal mellanformer.89 Som grund för sitt per
spektiv har Dumont genom historiska studier visat hur individualis
men växt fram i Västerlandet, först som utomvärldsligt motiverad 
individualism genom kristendomen, därefter som inomvärldsligt 
motiverad individualism.90 Han hävdar dock att individualismens 
framväxt inte kan uppfattas som en enkel progression, utan att in
dividualismens motsats, holism från det förmoderna, utgör ett 
ständigt hot. Han tycker sig dock kunna visa att individualism ökar i 
det längre historiska perspektivet. Samtidigt som detta sker, alstrar 
också individualismen sina egna fiender, men då i moderna former 
såsom totalitarism. I de afrikanska staterna är totalitarismen kan
ske tydligast exponerad i det stora antalet militära kupper och kupp
försök mot civila regeringar. Enbart under det första decenniet i de 
afrikanska nationalstaternas historia konstaterade samhälls-
forskaren Ruth First mer än tjugo sådana militäraktioner.91 

Betraktas även totalitarism, som en del av moderniseringen, blir de 
tämligen svaga afrikanska nationalstaterna ändock delar i en tydlig 
moderniseringsprocess, enligt Dumont. 

87 Louis Dumont, Essays on Individualism, 10. 
88 Ibid., 65, 76. 
89 Dumont ger både intrycket av att det är en stadig framväxt av individualism och ett 
mycket äventyrligt foretag. De mellanformer som uppträder mellan individualism 
och holism betecknas som hybrider. 
90 Ibid., 23f. 
91 Ruth First, Power in Africa, New York 1970, Xllf. 
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STRATEGIER FÖR AT T NATIONALISERA FOLKET 
Nationalstaters idé är att alla dess medborgare tillhör samma na
tion och är lojala med den nya gemenskapen. Processen att föra 
samman folk i en nation har av idéhistorikern George Mosse be
skrivits som "nationalisering av massorna".92 Detta perspektiv ger in
tryck av att processen är manipulerad av en elit. Denna bild stäm
mer i stor utsträckning med nationalismen i Afrika. 

I den afrikanska kontexten, bildandet av statsnationer med offici
ell nationalism, kan homogeniseringsprocessen ses som strategier 
hos eliten. Vissa nationella eliter förbjöd exempelvis samtal om et
niska skillnader. I allmänhet försökte de att undvika skillnader ge
nom att förlägga tyngdpunkten i nationsbildningen vid frågan om 
nationalstater som ett led på väg mot pan-afrikanism. I ett historiskt 
perspektiv visar det sig dock a tt någon pan-afrikansk nation inte 
förverkligades utan resultatet blev istället statsnationer som omfat
tade många etniska grupper. 

Afrikanisten Gus Liebenow har försökt att komparativt beskriva 
de nationella strategierna i förhållande till etniska grupper.93 

Etnicitetens problematik var hos flera av de betydande nationalis
terna reell men dold, eftersom de förbjöd att etnicitet diskuterades 
offentligt.94 Liebenow räknar med två typer av strategier, som tillät 
etnisk pluralism. Den ena innebar att den nationella politiken gav 
positivt erkännande för kulturell mångfald.95 Den andra upprätthöll 
statisk spänning mellan några stora etniska grupper inom nationen. 
Dessa strategier var motiverade av pragmatiska skäl, som ett resul
tat av oförmåga att skapa starka nationella lojaliteter i en hetero
gen nation.96 

En tredje typ av strategi tiilät inte mångfald utan hävdade en et
nisk grupps dominans över den nationella kulturen.97 Denna strategi 
ledde i somliga fall till en situation som exkluderade vissa etniska 

92 George L. Mosse, The Nationalization of the Masses, New York 1975. 
93 Liebenow, African Politics, 86f. 
94 Till dessa nationalister hörde Julius Nyerere, Seko Touré men även Haile Selassie. 
Se Benyamin Neuberger, National Self-Determination, 25. 
95 Liebenow, African Politics, 91f. Yakubu Gowon regerade under perioden 1966 - 1975, 
under denna tid inföll "Biafrakriget" 1967-1970. 
96 Ibid., 93. Liebenow räknar framförallt perioden under Jomo Kenyattas ledning, 
1964-1978. 
97 Liebenow ger Somalia, Swaziland, Leshoto, Ethiopien, Liberia, Sudan, Zanzibar, 
Elfenbenskusten och Zimbabwe som exempel på denna nationella inriktning. Ibid., 
94f. 
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grupper från att inkorporeras i den nationella kulturen.98 Den mest 
radikala strategin av etnisk dominans var den som selektivt fördrev 
etniska grupper." 

En variant på strategin om dominans, som inte var uttalad av nå
gon nationalistledare, men som inte desto mindre var vägledande 
för nationsbyggandet, var inriktad på att återupprätta en förkolonial 
nation och integrera de nya etniska grupper, som kolonialmakten 
fört in i dess territorium. Strategin stod i opposition mot den pan-
afrikanska uppfattningen, som sa att kolonialmakterna endast av en 
slump hade formerat sina koloniers geografiska gränser och att de 
nya etniska grupperna skulle få fortleva på samma villkor som de 
andra i territoriet.100 

En fjärde strategi, som mest tydligt visade öppenhet för pan-afri-
kanism, var den som Liebenow benämner "Overarching Integrative 
Strategy".101 Den kännetecknas av viljan att skapa en nationell kul
tur och nationella afrikanska institutioner. Liebenow antar att detta 
var den strategi som Julius Nyerere använde för att bygga nationen 
Tanzania. 

Vid sidan om dessa strategier återfinns vissa gemensamma drag i 
Afrikas moderna politiska historia. Ett sådant var den politiska eli
tens behov av att legitimera sin makt och att verka för utveckling.102 

Det viktigaste var dock att befästa den egna makten och finna en 
nationell struktur för att regera.103 Det fanns dock många svårighe
ter på vägen för de afrikanska eliterna. 

De afrikanska staterna var juridiskt starka, men politiskt och i 
sociologisk mening svaga stater.104 Administrationen var anpassad 
till kolonialismens krav men var tämligen svag som instrument för 
att åstadkomma utveckling och bemästra kommunalism.105 De de
mokratiska systemen, som erbjöds de politiska eliterna, upplevdes 
som bristfälliga. De forna brittiska kolonierna ärvde varianter på 

98 Liebenow exemplifierar denna strategi med afrikandernas politik gentemot den 
svarta befolkningen i Sydafrika och den politik som fördes mot pygmébefolkningarna 
i Botswana och Zaire. Ibid., 95. 
99 Liebenow anför Rwanda och Burundi som tydliga exempel på denna strategi. Ibid., 
96. 
100 Under den moderna nationsbildningen har denna strategi hävdats i Somalia, se 
Liebenow i Ibid., 98f. 
101 Ibid., 89. 
102 Colin Leys, "The Political Climate for Economic Development", i African Affairs, 
vol. 65, no 258, 55f. 
103 Tordoff, Government and Politics in Africa, 79. 
104 De afrikanska staterna accepterades av världssamfundet i FN och OAU och erbjöds 
medlemskap i de forna kolonialmakternas intresseorganisationer, t. ex. British 
Commonwealth. 
105 Tordoff diskuterar storlek, syfte och utveckling av den afrikanska 
administrationen som ett arv av den koloniala administrationen, se Tordoff, 
Government and Politics in Africa, 8 If & 123f. 
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Westminster-modellen.106 De forna franska kolonierna ärvde ett 
mer centralt styrt system.107 Detta betydde att den franska model
len gav mer makt åt presidenten, medan den brittiska modellen gav 
makten åt kabinettet.108 

Denna utveckling innebar att koncentrationen av politisk makt 
stärktes efter självständigheten. Mycket snart utbyttes flerpartisys-
tem mot enpartisystem. Enpartistaten var det som redan existe
rande i de forna franska kolonierna. Inom den brittiska sfären rådde 
dock flerpartisystemet under en tid.109 Bildandet av enpartistater var 
ett led i maktkoncentrationen, men argumenten handlade inte om 
makt. Den nationella eliten hävdade istället att ett enpartisystem 
skulle göra slut på fraktionsbildning, åstadkomma nationell enhet 
och reflektera den konsensus som fanns i det afrikanska samhället. 
I något fall argumenterades även för att flerpartisystemet var en 
parodi.110 Utrymmet för personstyre blev mycket stort.111 Statens 
administration växte för att initiera och leda den ekonomiska ut
vecklingen genom statliga företag. Samtidigt tog administrationen 
kontrollen över fackföreningsrörelsen och partiet.112 

Administrationens experter, i presidentens närhet, utarbetade ut
vecklingsplaner, oftast utan kontakt med befolkningen.113 I många 
av de afrikanska staterna slutade det civila politiska styret efter nå
gra år med militärkupper.114 

Liebenows komparativa studie bekräftar att nationsbildningen i 
Afrika inte har varit en likartad process över hela kontinenten.115 

Dock finns det gemensamma drag i den afrikanska nationalismens 
historia, som schematiskt fullbordar en cirkel. Utgångsläget var ko
lonialmaktens tvingande makt, som mötte opposition från en natio
nell elit. Den nationella eliten förmådde mobilisera de kolonialise-
rade folken, med krav på folksuveränitet, självstyre och demokrati. 
Kolonierna befriades till självbestämmande stater men folksuveräni
teten övergick snart till en tvingande nationell determinism under 
en självutnämd nationell elit. 

106 Hodder-Williams, An Introduction to the Politics of Tropical Africa, 113. 
107 Tordoff, Government and Politics in Africa, 75. 
108 Ibid., 75. 
109 Ibid., 102. 
110 Hodder-Williams, An Introduction to the Politics of Tropical Africa, 116f; Tordoff, 
Government and Politics in Africa, 103f. 
111 Jackson och Rosberg, Personal Rule in Black Africa, 12. 
112 Tordoff, Government and Politics in Africa, 106f, 12 If. 
113 Ibid., 144. 
114 Hodder-Williams, An Introduction to the Politics of Tropical Africa, 146. 
115 Liebenow, African Politics, 86; Tordoff, Government and Politics in Africa, 1. 
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ELITENS BETY DELSE FÖR NATIONSB ILDNINGEN 
Det europeiska nationalistiska perspektivet artikulerades först av en 
intellektuell elit. Betoningen på den intellektuella eliten har varit 
ett framträdande perspektiv i moderniserings- och ackulturationste-
oretiska studier.116 Det som bestämde denna elit var framförallt ut
bildningen. I den afrikanska kontexten är utbildning samtidigt för
bunden med religion, eftersom den mesta utbildningen gavs av de 
kristna missionsorganisationerna. Därmed kom utbildning och kris
tendom att höra samman med den nationalistiska eliten. 

Sociologen Ernest Gellner tar fasta på utbildningens stora bety
delse i den europeiska nationalismens framväxt och ser en förkla
ring till detta faktum i att en nation kräver en politisk lojalitet till 
stora och anonyma enheter, som definieras genom att ha gemen
sam historia och kultur samt gemensamt språk och territorium. Att 
ansluta sig till nationen kräver mobilitet och brott med det lokala 
samhället. Detta skedde i utbildningsinstitutionerna där den ütbil-
dade eliten påverkades av ett standardiserat språk och en kultur 
som hade en nationell omfattning. Gellner uttrycker också elitens 
självintresse genom att hävda," att gränserna för examensbevisens 
giltighet är den naturliga gränsen för en politisk enhet".117 

I likhet med det europeiska perspektivet uttrycktes också natio
nens idé i Afrika av en elit.118 I det koloniala Afrika efter andra 
världskriget bestod de afrikanska eliterna dels av det traditionella 
ledarskapet, dels av dem som erhållit utbildning. Det karaktäris
tiska för den koloniala situationen är att det saknas en inhemsk mi
litär elit.119 Att betrakta dessa eliter i kolonierna som liktydiga med 

116 Tibi, Arab Nationalism, 59f. Detta innebär dock inte med nödvändighet att ett 
marxistiskt perspektiv på nationalism, som betraktar nation som ett led i kapitalis
mens utveckling, motsäger att det är en intellektuell elit som leder nationalismen i 
tredje världen. Perspektiven skiljer sig främst åt i frågan om denna elit ska betraktas 
som en klass i konflikt med andra klasser eller om klassbegreppet är oegentligt efter
som denna grupp bestäms av tillgång till utbildning snarare än dess betydelse i sam
hällsekonomin. Den tydligaste orsaken till uppdelning bland afrikaner är reli
gionstillhörighet. Kolonialtjänstemän anförde att de kristna utgjorde en egen klass 
som höll sig åtskilda från muslimerna i Dar-es-Salaam. Efter staternas tillkomst 
kom de att bilda den grupp som innehade den politiska makten. Susan Geiger, TANU 
Women: Gender and Culture in the Making of Tanganyikan Nationalism, 1955-1965, 
Oxford 1997, 40f. 
117 Gellner citerad i Björn Hettne et al, Den globala nationalismen, 136. 
118 Rupert Emerson, From Empire to Nation, Boston 1964, 199; C.B. Macpherson, The 
Real World of Dem ocracy, Oxford 1966, 20f; Davidson, Black Man's Burden, 33, 99f. 
119 Harry J. Benda, "Non-Western Intelligentsias as Political Elites", i Political 
Change in Underdeveloped Countries, John H. Kautsky (red.), New York 1962, 244. 
Däremot fanns det civilister som tidigare hade tjänstgjort i kolonialmaktens egna 
arméer i andra kolonier under de båda världskrigen. 
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traditionalister och progressiva, är inte helt adekvat. Den traditio
nella eliten gav inte sitt helhjärtade stöd till kolonialmakten.120 Det 
avgörande skälet var snarast att kolonialmakterna hellre valde att 
tala med den utbildade eliten än med det traditionella ledarskapet 
om överlämnadet av makten. Kolonialmaktens tjänstemän talade 
däremot inte med den afrikanska utbildade eliten om nation eller 
politik.121 Nationen förutsattes och nationalism var inget som koloni
altjänstemännen vare sig hade särskild kunskap om eller talade 
om.122 

Det fanns en väsentlig skillnad mellan de intellektuella eliterna i 
Europa och i Afrika. De europeiska intellektuella var en grupp, som 
visserligen var skild från de industrikapitalister som industrialise
rade nationalstaterna men som var resultatet av en organisk social 
tillväxt i samhället. I Afrika däremot var de intellektuella inte en 
grupp, som växt fram i en organisk samhällsförändring, utan de var 
resultatet av främmande utbildning.123 Den intellektuella eliten fick 
ingen plats i det koloniala samhället, de var antingen undersyssel-
satta eller arbetslösa. Nationalismen mötte elitens behov och det 
nya livsmönster, som de hade tillägnat sig genom västerländsk och 
kolonial utbildning.124 

Eliten definierade sig själv genom att beskriva sin egen betydelse 
och sitt uppdrag i de nya nationerna. Vid en konferens i Ibadan i 
mars 1959, som samlat representanter från de franskspåkiga och 
engelskspråkiga kolonierna under temat "Representative Govern
ment and National Progress", gav de uttryck för sin självuppfattning 
i nationsbildningen.125 

120 Davidson, Black Man's Burden, 103f. 
121 Ibid., 105f, 162 f. 
122 Detta bygger på författarens samtal med ett antal brittiska kolonialtjänstemän som 
verkat i de afrikanska kolonierna under 1950-talet, bl. a. prof. Anthony Clayton. 
123 Harry J. Benda, ''Non-Western Intelligentsias as Political Elites", i Political 
Change in Underdeveloped Countries, Nationalism and Communism, 235 - 51. 
Thomas B. Bottomore, Elites and Society, London 1966, 93 - 111. 
124 Mest uppenbar var den koloniala påverkan i de franska kolonierna, eftersom 
Frankrike hade en assimilationspolitik för de utbildade. De afrikaner som passerat 
studentexamen erhöll franskt medborgarskap. Den franska assimilationspolitiken 
väckte dock mycket starka reaktioner från afrikaner som ansåg att den inte funge
rade, exempelvis Frantz Fanon. Se Hansen, Emmanuel, Frantz Fanon: Social and 
Political Thought, Nairobi 1978, 26f. 
I de brittiska kolonierna var skolväsendet avsett att främja elevernas förtrogenhet 
med både afrikansk och brittisk kultur. I realiteten blev den brittiska kulturen förhär
skande. Analfabetismen var hög vilket innebar att den muntliga kulturen domine
rade inom den afrikanska kulturen. Denna elit hade stöd i nationsprocessen av arbe
tare och små entreprenörer inom den informella sektorn av territoriernas ekonomier 
som såg att nationer gynnade deras ställning, hävdar Nzongola-Ntalaja, Nation-
Building and State Building in Africa, 38. 
125 H. Passim och J.A.B. Jones-Quarterly (red.), Africa: The Dynamics of C hange, 
Ibadan, 1963. 
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De ansåg sig själva ha den nödvändiga kunskapen for att skapa en 
samhällsstruktur, som kunde främja nationella framsteg och leda 
de afrikanska nationerna till en rättmätig plats i den moderna värl
den. De grundade sitt ledarskap på sin överlägsna kunskap om det 
västerländska samhället och de tog for givet att de afrikanska 
folken var villiga att acceptera deras ledarskap.126 Deras tänkta le
darpositioner innebar dock att de måste undanröja de traditionella 
ledarna, vilka representerade en etnisk identitet, som ofta stod 
emot den nya nationella identiteten.127 Trots att den nya eliten inte 
hade nått sin position genom demokratiska val, var demokratin vä
sentlig för dem som ett led i att övervinna de traditionella ledarnas 
ämbete, som vilade på börd. 

Demokrati som den nya maktbasen för den styrande eliten be
tydde samtidigt att de blev beroende av folkets stöd. Elitens makt 
blev därför bestämd av deras möjlighet att möta den folkliga förvän
tan om att i en nära framtid nå bättre levnadsförhållanden.128 

Nationalism och utveckling blev därmed mycket nära förbundna 
med varandra. Nationen var en del av utvecklingssträvandena.129 

Somliga av de afrikanska nationalisterna var dock medvetna om att 
det fanns en skillnad mellan nationalism och utveckling, vilket 
Nyerere redovisade i ett brev till Fabian Colonial Bureau i London. 
Han skrev: "Our aim is certainly self-Government [—] But at the 
moment our greatest concern is the educational and economic deve
lopment of our people".130 

Överlag hade dock eliten vaga föreställningar om hur det goda 
samhället skulle förverkligas, vilket kommenterats av den afrikan
ske historikern Ade Ajayi, som hävdade att elitens föreställningar 
om samhället var konturlösa.131 De saknade planer för utveckling 
och talade istället i abstrakta termer om välstånd och framsteg i för
hoppning om att kunna använda ny vetenskap och teknologi. 
Ekonomisk utveckling hade låg prioritet i deras tänkande, vilket 
kan exemplifieras av konferensdeltagarens, tidigare jordbruksminis
tern i Dahomey, Alexandre Adande, uttalande: 

What i s our objective? An end to the exploatation of man by man, 
more freedom, more well-being. In short, we want to shake off im-

126 Ade J.F. Ajayi, "Expectations of Independence", i Daedalus, vol. 11 no 2, 1982, 2. 
Ajayi var en av konferensdeltagarna i Ibadan. 
127 Thompson, Africa and Unity, 356f. Vid All African Peoples' Congress möte i Accra 
1958 beslöts att de traditionella "chiefs" skulle förlora sin makt. 
128 Ajayi, "Expectations of Independence", i Daedalus, vol. 11 no 2,1982, 5. 
129 C.B. Macpherson, The Real World of D emocracy, 25f. 
130 Nyereres brev till FCB, M. Nicholson 1954/09/15. FCB 121/3, Rhodes House Oxford. 
131 Ibid, 2f. 
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perialist yoke. [—] It is hard to express the anguished hope with 
which the suffering masses look forward to this.132 

Det som eliten ville genomföra var afrikansk socialism. Socialismen 
var kapitalismens motsats och kapitalismen var sammankopplad 
med kolonialism. Socialism var dock m er än ett slagord, den öpp
nade också för en rationell planering av ett modernt samhälle, vil
ket gav den utbildade eliten makten att styra. Däremot ville eliten 
inte överta marxismen eller den europeiska socialismen, eftersom 
de ansåg att dessa marxistiska tänkare aldrig hade förstått tredje 
världens villkor. Detta var en kritik som drabbade västerländsk 
kunskap som helhet; att den bara till viss del var relevant för 
Afrika. Detta synsätt på kunskapen gjorde de utbildade afrikanerna, 
som också benämnts "progressiva traditionalister", till en egen ge
nomtänkt metod.133 En av dem förklarade att den gick ut på att: 
"We should pick out what is best from them and dilute it with what 
we hold".134 

Kritiken var ett sätt att distansera sig från kolonialismen, då med
lemmar av den utbildade eliten ansåg sig ha blivit "Black 
Europeans" som ett resultat av sin koloniala skolutbildning.135 De 
hade blivit delvis rotlösa i sin egen tradition, men var samtidig inte 
accepterade av västerlandet. Däremot hade de förvärvat den väster
ländska metoden att nå kunskap. Deras behov var dock att skapa 
en egen identitet. Många är de forskare som iakttagit den nationa
listiska elitens metod att skapa ett romantiserat förkolonialt afri
kanskt samhällsideal.136 Deras erfarenhet formulerades senare mer 
innehållsrikt och som skarpare kritik av den västerländska kun
skapssynen. De förstod då kunskapen som reflektion kring prakti
kens erfarenheter och de tog avstånd från sanningar, som de ansåg 
stod utanför eller gick utöver de konkreta historiska händelserna.137 

På olika sätt försökte de afrikanska nationalisterna finna alterna
tiv till de föreställningar om nationen som fanns i Europa. Deras 

132 H. Passim och J.A.B. Jones-Quarterly, Africa: The Dynamics of Change, 73f. 
133 Terence Ranger, "The Inve ntion of Tradition in Colonial Africa", i The Invention 
of Tradition, 253 
134 H. Martin T. Kayamba, African Problems, London 1948, 23. 
135 J.K. Nyerere, "The Future of Africa" och "President's Inaugural Address", i 
Freedom and Unity, 116, 186. 
136 Se Tibis genomgång, Tibi, Arab Nationalism, 60f. 
137 The traditional way of knowing considers the truth as in the western philosophical 
tradition. Such a concept of truth only conforms to and legitimizes the world as it now 
exists. But there is another way of knowing the truth - a dialectical one. In this case, the 
world is not a static object that the human mind confronts and attempts to understand; 
rather, the world is an unfinished project being built. Knowing is not the conformity of 
the mind to the given, but an immersion in this process of transformation and construc
tion of a new world. Se Sergio Torres, "Opening Addres s", i African Theology en 
Route, K Appiah Kubi & Sergio Torres (red.), New York 1979, 5. 
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ambition var att i några fall skapa ett helt nytt samhälle.138 Julius 
Nyerere är en av de tydligaste med ett sådant perspektiv. Inför 
självständighetsdagen målade han upp sin vision: lärdomar hade 
kommit från både väst och öst, men det väsentliga var det afrikan
ska samhället. Han ville i sitt nationsbyggande treva sig fram till en 
ny syntes för samhället, som skulle bli en förebild för världen.139 

138 Tibi försöker skilja mellan olika nationalisters förhållningssätt genom att hävda 
att några nationalister antog liberalt demokratiska ideal från västerlandet, medan 
andra kunde hänföras till populistiska och anti-europeiska ideal för sin nationalism. 
Tibi konstaterade dock att det är svårt att skilja dem åt samt att de nationalistiska ide
alen förändrades. Slutsatsen blir att distinktionen inte ger något större förklarings
värde. Se Tibi, Arab Nationalism, 68f. 
139 J. K. Nyerere, "Groping Forward", i Freedom and Unity, 119f. 





KAPITEL 2 

ATT BLI "BLACK EUROPEAN" 

"Black European" har flitigt använts av afrikaner som en beskriv
ning på en afrikan som blivit ett med kolonialmakten och lämnat sin 
afrikanska kultur. Ofta gick vägen från kolonial utbildning till tjänst 
åt kolonisatörerna. Julius Nyerere förklarade att: 

Our young men's ambition was not to become well educated 
Africans, but to become Black Europeans! 

Först efter andra världskriget förändrades innebörden i begreppet.1 

Då blev det en oförskämdhet att bli kallad "Black European". 
Förändringen orsakades av den kulturella renässans som bröt ut 
bland de intellektuella afrikanerna i samband med självständighets
kampen.2 

För att förstå hur Nyerere blev "Black European" behöver man 
förstå hans bakgrund. Han tillhörde zanakifolket och växte upp 
bland dem. Det finns inte mycket material om zanakifolket och 
framförallt inte före 1920-talet. För att förstå den livssyn som prä
glade den unge Karambage, som var hans namn, måste material 
hämtas från beskrivningar av andra folk. Detta är naturligtvis en 
metodiskt vansklig uppgift. Det har också förts en livlig diskussion 
mellan afrikanister om svårigheten att finna något gemensamt i 
Afrika söder om Sahara. Förhållningssätten i studier av afrikanska 
kulturer och religioner har varierat starkt. Ett sätt har varit det 

1 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 186. 
2 Afrikansk nationalism och afrikansk renässans, som uppstår efter andra världs
kriget, är en av många varianter på ett motstånd mot kolonialismen, som funnits se
dan dess böljan i Afrika. Tiden direkt före den afrikanska nationalismen, mellan
krigstiden, innebar att afrikanerna i stor utsträckning resignerat accepterade kolo
nialmaktens styre och att de intellektuella endast krävde demokratiska rättigheter 
inom det koloniala systemet. Se Robert Rotberg & Ali A. Mazrui (red.), Pr otest and 
Power in Black Africa, New York 197 0, XXII. Denna generella beskrivning av afri
kanernas agerande under mellankrigstiden gäller sannolikt for Östafrika men blir 
en motsägelsefull beskrivning av situationen i Västafrika vid samma tid. Se 
Immanuel Geiss, The Pan-African Movement, London 1974, 283f. 
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partikulära perspektivet, som hävdar att varje enskild etnisk grupp 
är särpräglad. Detta perspektiv har ofta dominerat det socialantro
pologiska fältstudiet. Bristen i detta perspektiv är att kunskapen om 
de närmare tusental etniska grupperna i Afrika får vänta tills en an
tropolog har studerat var och en av dem.3 Och det visar sig att de 
forskare som intar hållningen att betona särart ändå tenderar att 
generalisera sin kunskap, såvida de inte vill nöja sig med att enbart 
upprätta listor på kulturella, religiösa och sociala fenomen.4 Ett an
nat perspektiv har byggt på föreställningen att det finns en grund
läggande enhet i den afrikanska livssynen. Detta är ett hypotetisk 
resonemang som inte är bevisat, eftersom det ännu saknas studier 
av samtliga etniska grupper. Vidare saknas också en tydlig beskriv
ning av vad denna "familjelikhet", "grundläggande religiösa filosofi" 
eller "grundläggande verklighetsuppfattning" består i.5 Emellan 
dessa två motstridande förhållningssätt finns ett antal försök till 
jämförelser utifrån kategorier eller jämförelser, baserade på gene
rella likheter med beaktande av skillnader.6 En ledande forskare 
som intagit en metodisk mellanställning och hävdat den begränsade 
jämförelsens möjlighet har varit E. E. Evans-Pritchard. Han hävdar 
att zanakifolket har påtagliga likheter med de nanditalande folken i 
Kenya. Med stöd av sådana likheter plus en del annat material går 
det att skissera några fastställa några drag i den verklighetsupp
fattning som sannolikt format Karambages tänkande. 

ZANAKIFOLKETS HISTORIA 
Karambage Nyerere föddes 1922.7 Han var son till en av zanaki-
folkets ledare, Burito Nyerere och dennes artonde hustru Mugaya. 

3 E. Bolaji Idowu, African Traditional Religion: A Definition, London 1973, 106. Idowu 
beräknade att det fanns 250 grupper enbart i Nigeria. 
4 Se Geoffrey Parrinder, African Traditional Religion, London 1954, 11; Idem, 
Religion in Africa, Harmondsworth 1969, 17. 
5 Bland de forskare som räknar med denna enhet är, Willie E. Abraham, The Mind of 
Africa, London 1962, 46; John Mbiti, African Religions and Philosophy, London 1 969, 
1; John V. Taylor, The Primal Vision, London 1963, 27. 
6 Bland dem som jämför kategorier kan nämnas, Frédéric Marie Bergounioux och 
Joseph Goetz, Prehistoric and Primitive Religions, London 1965, Mary Do uglas, 
Natural Symbols, London 1970, E. E. Evans-Pritchard, Essays in Social Anthropology, 
London 1962. 
7 Julius var dopnamn, se nedan. De skrivna källorna om zanakifolket under perioden 
1922 - 1943 är socialantropologen Otto Bischofsbergers avhandling, The Generation 
Classes of the Zanaki, Fribourg 1972, samt två opublicerade källor, som delvis 
refereras i Bischofsbergers avhandling. Den ena källan är kolonialtjänstemannen 
C.E. Bakers rapport, Age-Grades in Musorna District , och den andra är sociologen 
Hans Corys rapport om zanakifolkets förkoloniala politiska organisation. Äldre 
skriftliga källor utgörs av den tyske forskningsresande Otto Baumanns, Durch 
Masailand zur Nilquelle, Berlin 1894. Baumann reste från kusten, karavanvägen, 
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Åldersskillnaden mellan föräldrarna var 45 år. Mugaya hade gift sig 
ung med den 61-årige Burito och tillsammans fick de sex barn.8 

Karambage växte upp på en plats som heter Butiama. 
Zanakifolket omfattade drygt 20.000 vid den folkräkning som 

gjordes på 1950-talet.9 De bebodde sedan 1800-talet ett område som 
begränsades av Viktoriasjön i väster, Serengeti nationalpark i öster, 
Marafloden i norr och Sugutifloden i söder.10 

Den muntliga historien berättar att de invandrat till området, vil
ket också kommer till uttryck i namnet zanaki som betyder "vad 
kom de med ?" (Baja-na-ki).11 Det sägs att de kommit från Egypten, 
passerat via Uganda och nått Bukoba på Viktoriasjöns västra 
strand, där de delat sig i två grupper. Den ena gruppen tog sig över 
sjön och den andra gruppen vandrade runt sjön. De möttes på östra 
sidan där de bosatte sig.12 

Zanakifolket hade vid ankomsten till östra sidan av Viktoriasjön 
blivit bofasta och livnärde sig av jordbruk med komplement av bo
skapsskötsel och jakt men nästan inget fiske. Denna avgörande för
ändring uttrycks i en av zanakifolkets muntliga traditioner, som be
skriver övergången från nomadisering till jordbrukskultur.13 Det be
rättas om två familjer och två olika slag av rikedom. Den ena famil
jen är rik på boskap men utan kunskap om jordbruk, den andra 
familjen är rik på hirs men utan boskap. Denna etiologiska berät
telse vill visa att jordbruket i längden ger ett bättre liv och större 
rikedom. 

och befann sig i området kring Viktoriasjön åren 1891-1893.Dessutom har utgetts en 
nedteckning av den muntliga historien, Hadithi za Watanzania, Hadithi za 
Kizanaki, 1974. 
8 Judith Listowel, The Making of Tanganyika, London 1965, 173f. 
9 Det är inte oväsentligt för den senare politiska utvecklingen i Tanzania att Julius 
Nyerere tillhörde en av de mindre folkgrupperna i landet, vilket innebar att hans 
maktposition aldrig medförde någon större grupps dominans över andra. Julius 
Nyerere uppskattade antalet medlemmar av zanakifolket till 35.000 under 1950-talet. 
Se, H. W. Fla nnery, "Julius Nyerere, Great Leader", i Catholic Association for 
International Peace, XXI, februari 1960, 9f. 
10 Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki, 10. Afrikanska folk hade 
vanligtvis inte exakta gränser för sina områden, se Juhani Koponen, People and 
Production in Late Precolonial Tanzania, Jyväskylä 1988, 213. 
11 Hadithi za Watanzania, Hadithi za Kizanaki, kitabu cha pili, 1974,1; 
Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki, 11. 
12 Att fastställa en tidsram för zanakifolkets bosättning i området är i stort sett omöj
ligt utifrån den muntliga historien. Den berättar att klanen Kirongo inom zanakifol
ket räknar drygt 20 generationer tillbaka till sin bosättning i området, vilket skulle 
innebära drygt 500 år. Detta tidsperspektiv hänvisar till en händelse i den muntliga 
historien, som berör den tidiga kontakten med Tatogafolket. Det är kraftigt överdrivet 
eftersom Tatogafolket invandrat 250 år senare än vad denna händelse utsäger. Se 
Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki. 
13 Hadithi za Watanzania, Hadithi za Kizanaki, 4. Historien om familjerna "Tajiri 
wa Ng'ombe na Tajiri wa Ulezi" (Rika på kor och rika på hirs). 
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Zanakifolkets område hade kontakt med den s.k. norra handels
vägen, som gick från kuststaden Tanga, via Pangani och 
Kilimanjaro till Buganda (del av nuvarande Uganda).14 Detta 
innebar, att folken som bodde längs vägen hade kontakter med 
andra delar av Östafrika, Indiska oceanen och därmed indirekt med 
Arabiska halvön, Indien, Kina och Europa. Vid mitten av 1840-talet 
var den i bruk och användes av karavaner från Tanga. 
Handelsvägen var dock sannolikt äldre än så och hade föregåtts av 
handel som sköttes från inlandet. Det var byteshandel längs vägen. 
Slavar, elfenben, salt, tobak och bomull från inlandet byttes mot 
tyg, manufakturvaror, glaspärlor och koppar.15 

KULTUR OCH POL ITISK ORGANISATION 
Folkets politiska organisation omfattade ett gemensamt rättssystem 
och militärt försvar men saknade en central politisk auktoritet.16 

Den tyske resenären Otto Baumann uppfattade att folket hade en 
republikansk regeringsform. I anteckningar från sin resa i slutet på 
1800-talet skrev han: 

Häuptlinge sind gänzlich unbekannt, die Streitfragen in der 
Gemeinde werden von Aeltesten entschieden.17 

Avsaknaden av politisk centralmakt innebar dock inte frånvaro av 
ledarpersoner. Ledaren inom regnmakarklanen, som bodde i den 
centrala provinsen Busegwe, intog en särställning i folkets liv. Han 
var symbolen för enheten mellan de sju provinserna. Regnmakaren 
har ofta tillskrivits politisk makt. Historikern Juhani Koponen på
pekar dock att den politiska makten inte hade sin grund i en enskild 
ledares förmåga att behärska övernaturliga krafter utan att den ut
vecklats utifrån ekonomiska och sociala faktorer.18 Regnmakaren 
hade bland annat en religiös funktion och ansågs vara profet. Han 
lyssnade till människor och deras drömmar och hans andra titel var 
"omurooti", drömmare.19 Hans uppgifter var att förutsäga resultatet 

14 John Iliffe, A Modern History of T anganyika, Cambridge 1979, 42; Koponen, People 
and Production in Late Precolonial Tanzania, 69, 73f. 
15 Koponen, People and Production in Late Precolonial Tanzania, 105f. 
16 E.E. Evans-Pritchard, "The Political Structure of the Nandi-speaking Peoples of 
Kenya, i Africa, no 13, 1940, 264 f. Zanakifolket anses av socialantropologer ha mycket 
stora likheter med övriga nanditalande folk. 
17 Baumann, Durch Masailand zur Nilquelle, 202. 
18 Bishofberger, The Generation Classes of the Zanaki, 18. 
19 Koponen, People an d Production in Late Precolonial Tanzania, 193. 
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av planerade krigståg, att ansvara för fruktbarhetsriter och främja 
människornas och boskapens fortbestånd.20 

Regnmakaren bildade tillsammans med de äldre männen äldste
rådet. Rådet hade inte beslutande makt utan var rådgivande och 
samordnande.21 Folket var uppdelat i provinser. Dessa provinser 
kunde inte sägas ha ett gemensamt politiskt intresse utan känne
tecknades av att ha likartade intressen.22 Den politiska makten låg 
därför i provinserna. 

Provinsernas politiska organisation vilade på delegation av mak
ten från mindre enheter inom provinsen. De minsta enheterna 
bestod av några hus under ledning av en äldste. Tillsammans med 
andra enheter ingick de i en by. Byn stod under ledning av en byäld-
ste. Ett antal byar formade en grupp under ledning av en ledare och 
ett antal grupper bildade provinsen. Provinsen var den största or
ganiserade enheten och hölls samman av gemensamma riter. 

Provinserna genomkorsades av två sociala gemenskaper, som 
medlemmarna av folket föddes in i - klangemenskapen och genera-
tionsklassystemet. 

Klanerna var en icke-territoriell social enhet som var underställd 
klanledaren. Klanledarna hade stor betydelse i rättstvister men 
saknade politisk makt. Klanerna var sammanbundna med varandra 
genom giftermål och blodsförbund. Inom varje provins fanns mer än 
en klan och medlemmar från samma klan kunde bo i olika provin
ser. 

Generationsklasserna baserades på en indelning av folket i två 
huvudgrupper. Under dessa två huvudgrupper fanns vardera fyra 
klasser, som i ett system av sinnrika ömsesidiga förpliktelser band 
samman folket. Den enskilde medlemmen föddes in i sin grupp och 
vandrade med ålder uppåt i generationsklasserna. Klasserna 
styrdes av ett fast ritual (nyangi) med följande innebörd: 

The nyangi is a social scale of the Bazanaki tribe. It is life of people. 
Their whole life, economic and otherwise, is directed to advancement 
in this social scale. Every effort is made to reach the top.23 

Inom systemet av generationsklasser skedde den traditionella ut
bildningen. Folkets kultur och historia förmedlades från den äldre 
generationen till den yngre genom instruktioner vid olika initia-
tionsriter. Undervisningen gav kunskap om den yttre miljön; sko

20 E.E. Evans-Pritchard, "The Political Structure of the Nandi-speaking Peoples of 
Kenya", i Africa, no 13, 1940, 264f. 
21 Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki, 17. 
22 E. E. Evans-Pritchard, "The Political Structure of the Nandi-speaking Peoples of 
Kenya", i Africa, no 13, 1940, 264f. 
23 Bischofsberger, The Generation Classes of the Z anaki, 18. 
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gen, bäckarna, jorden, djuren och gav teknisk färdighet om jord
bruk, jakt, husbyggnad, krukmakeri, korgtillverkning, krigskonst, 
religion, sociala normer och styrelseskick samt dans och musik.24 

Den del av undervisningen som gällde religiös och moralisk kun
skap innehöll föreställningar om de döda, om gudar och andar, om 
tillbedjan och offer. I de muntliga historierna som berättades för
medlades både fakta och ideal. Det gavs svar på frågor om det ondas 
uppkomst, om det dagliga livet och om iakttagande av olika tabu.25 

Genom riter och kunskap inlemmades varje medlem av folket 
gradvis i en allt större värld, från en värld bestående enbart av mo
dern till att omfatta hela folket.26 Alla män fick samma utbildning 
oavsett provins- och klantillhörighet och delade rättsuppfattning. 
Konflikter löstes antingen genom överenskommelse mellan par
terna eller under ledning av en domare eller ett domarkollegium.27 

Den grundläggande strukturen var att parterna nådde en överens
kommelse snarare än att ett domsslut fastställdes. 

Kolonialmakterna som kom till zanakifolket saknade kunskap 
om folkets organisation och kultur. De hade föreställningen att 
befolkningen i Tanganyika tillhörde bestämda etniska grupper som 
var underställda kungar och de byggde sin verksamhet på denna 
förutsättning. 

Tyskarna var de första som kom till zanakifolket. De intresserade 
sig för zanakifolkets politiska organisation för att få ett slut på de 
oroligheter, som uppstått i samband med luofolkets invasion av om
rådet i slutet av 1800-talet. Kolonialmakten stoppade oroligheterna 
genom att ta över den militära och politiska kontrollen i området. 
Zanakifolket gjorde mycket lite motstånd mot tyskarna och fann sig 
i att bli organiserade av dem. Tyskarna utsåg ledare bland zanaki
folket för provinserna och en kung för hela folket. De förbigick 
regnmakaren och insatte en man som inte tillhörde regnmakarkla-
nen. Vid kungens bostad stationerades en afrikansk militär under 
tysk ledning. Det blev därmed tyskarna som utsåg Burito Nyerere 
till provinsledare år 1912.28 

24 Michael Crowder, West Africa under Colonial Rule, London 1968, 372. 
25 Flodhästen var tabudjuret hos zanakifolket, enligt den muntliga historien om 
regnmakaren Muses dotter som avlidit efter att ha ätit kött från en flodhäst. 
Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki, 13. 
26 E. W. Smith, "Indigenous Education in Africa", i Essays Presented to 
C.G.Seligman, E. E. Evans-Pritchard, Raymond Firth, Bronislaw Malinowski and 
Isaac Shapera (red.), London 1934. 
27 E. E. Evans-Pritchard, "The Politiceli Structure of the Nandi-speaking Peoples of 
Kenya", i Africa, no 13, 1940, 264f. 
28 Listowel, The Making of Tanganyika, 172. Det var vanligt förekommande att kolo
nialmakterna utsåg nya hövdingar som inte hade den traditionsenliga rätten och 
positionen, se Audrey Richards (red.), East African Chiefs, London 1960. 
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Under den brittiska koloniala perioden förekom olika organisa
tionsformer, både stark centralmakt och provinsmakt.29 Under en 
tid insattes Burito Nyerere som ledare över samtliga provinser och 
övertog därmed profetrollen. Britterna införde också hereditär 
kungamakt.30 Detta system kritiserades och britterna återinförde 
senare ett decentraliserat styrelseskick.31 

Den brittiska kolonialmaktens påverkan ställde stora krav på de 
afrikanska ledarna. De var mellanhänder mellan koloniala krav och 
folkets krav. Burito Nyerere klarade av att hålla balansen mellan 
kraven och förblev kung till sin död 1942. Med risk för att bilden av 
fadern Burito blivit alltför idealiserad, hävdade personer som känt 
fadern att sonen ärvt faderns personlighet och sätt att sköta makt
utövning på.32 

BOSÄTTNING OCH FÖR SÖRJNING 
Familjens dagliga försörjning var framförallt förbunden med kvin
norna. Det generella mönstret för arbetsfördelning i Afrika var att 
kvinnan med hjälp av barnen skötte jordbruket samt boskapen. 
Männens ansvar var husbygge, röjande av ny mark, jakt, handel 
och avsaluproduktion av exempelvis bomull och tobak.33 

Zanakifolket använde skiftesodling och biandodling av olika grö
dor i ett cykliskt mönster. Väl utvecklat kunde familjejordbruket 
livnära knappt fyra personer per kvadratkilometer.34 Denna jord
bruksform krävde ständigt ny odlingsmark, eftersom det uppodlade 
landet lades i träda när växtkraften blivit låg.35 Kravet på ständigt 
ny odlingsmark reglerades genom ett komplicerat system av rättig
heter mellan olika grupper och familjer. Av tradition ägdes allt land 
av ledarna men i det lokala samhället var det i praktiken de byäld-
ste som hade kontrollen och utdelade land för att brukas.36 

29 Britterna införde "the Native Authority Ordinance" 1923 samt "the Native Courts 
Ordinance of 1929". Detta var grunden till "indirect rule"- systemet. Det fanns fyra 
varianter inom detta system. För zanakifolkets del provades flera av dessa system. Se 
Donald Cameron, My Tanganyika Service and Some in Nigeria, London 1939, och 
Donald Cameron, " Native Administration in Nigeria and Tanganyika", i supple
ment till The Journal of the Royal Afr ican Society, XXXVI, 1937-11-30, 1-20. 
30 Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki, 11. 
31 Ibid. 
32 John Hutch, Two African Statesmen: Kaunda of Za mbia and Nyerere of Tanzania, 
London 1976, 2f; Listowel, The Making of Tanganyika, 170f. 
33 Koponen, People a nd Production in Late Precolonial Tanzania, 28If. 
34 Ibid., 240. 
35 Ibid., 222, 227. 
36 Ibid, 273. 
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Tillgång till mark fick man på två olika sätt, antingen genom röj
ning och nyodling eller genom arv. Arvstraditionerna i Östafrika 
skedde enligt komplicerade regelsystem som skilde sig mellan 
folken.37 Trots den sinnrika Jurisdiktionen som rådde talar ändå 
mycket för att tyngdpunkten i synen på land var nyttjanderätt sna
rare än äganderätt.38 

Både skiftesjordbruket och handeln ledde till ständiga förän
dringar i bosättningsmönster. Dessa förändringar visar först tenden
ser till ökad splittring och senare till ökad enhet, något som hänger 
samman med karavanhandeln.39 

Det generella mönstret för skiftesjordbruket var att bosättning
arna flyttade med odlingarna. Zanakifolket flyttade i grupper och 
flera hus tillsammans bildade en enhet som inhägnades av en hög 
häck. Husen byggdes i skydd av träd och kullar. Antalet hus i varje 
enhet varierade beroende på antalet hustrur och söner som man
nen hade. Dessa samlingar av hus var placerade på några hundra 
meters avstånd från varandra och tillsammans bildade dessa splitt
rade bosättningar en enhet.40 Den brittiske kolonialtjänstemannen 
R.E.S. Tanners intryck av bosättningarna var: 

There were no villages in the District and houses were widely disper
sed in small family clusters related to their land holdings and availa
ble water supplies.41 

När socialantropologen Otto Bishofsberger mötte zanakifolket 
bodde de, enligt hans sätt att se, i byformationer som uppsplittrats i 
skilda bosättningar. Skillnaden mellan Tanner som å sin sida inte 
såg några byar och Bischofsberger som såg byformationer visar på 
svårigheten att bedöma vad som är en by.42 

37 Jomo Kenyatta, socialantropolog och president i Kenya, har i sin avhandling vid 
London School of Economics, beskrivit åtta olika ägandeformer bland kikuyufolket. 
Han hävdade att européerna hade misstolkat ägandeförhållandena till att endast 
gälla "tribal ownership or communal land". Se Jomo Kenyatta, Facing Mount Kenya, 
London 1971, 22. 
38 Koponen, People and Production in Late Precolonial Tanzania, 272. Julius Nyerere 
hävdade nyttjanderätten av land som det väsentliga före äganderätten. Se J.K. 
Nyerere, "National Property", i Freedom and Unity, 53 f. 
39 Koponen, People and Production in Late Precolonial Tanzania, 202. Det är därmed 
svårt att finna stöd för Helge Kjekshus generella beskrivning att det fanns splittrade 
bosättningar i centrum och tät bosättning i utkanterna av ett befolkat område. Helge 
Kjekshus, Ecology Con trol and Economic Development in East African History, 
London 1977, 48 f. 
40 Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki , 14. 
41 N. Georgulas, Settlement Patterns and Rural Development in Tanganyika, 
Occasional Papers no 29, Syracuse University, 1967, 11. 
42 Grundregeln hos zanakifolket liksom hos andra folk tycks vara att alla, politiskt 
och socialt, tillhörde en by. Geografiskt kunde dock bosättn ingarna vara mycket 
spridda. Detta synsätt bekräftade Patrick Kunambi, ulugurufolkets chief i intervju 
med författaren 1993-08-30. Problemet med byformationer medförde att Nyerere inte 
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Husen var runda gräshyddor. De var 4-5 meter höga och de stör
sta husen hade en diameter av 12 meter. De fanns två ingångar, en 
för människor och den andra för djuren. Inne fanns en avbalkning 
som skilde förmaket från boningsdelen. Innertaket utgjordes av 
käppar som bildade en förvaringsplats för redskap och brännved.43 

Jordbruksredskap var spadliknande hackor av trä eller järn.44 

Jordbruket bestod främst av hirsodling. Den traditionella stapel
födan var hirs tillsammans med den senare införda kassavan. 
Förutom hirs och kassava blandades odlingen med potatis, socker
rör, lök, bönor, pumpa, majs, bomull och frukt. Avsalugrödan i om
rådet var bomull, även om också andra produkter såldes. Att be
trakta den afrikanska storfamiljen eller samhället som helt självför
sörjande är felaktigt. Det kan nog istället hävdas, att det i början av 
kolonialtiden inte fanns något afrikanskt hushåll som var helt själv
försörjande. Men huvudparten av det som producerades och kon
sumerades kom från det egna hushållet. En del av överskottspro
duktionen användes för att betala skatt till folkets ledare.45 

Boskapen var en integrerad del i skiftesjordbruket och vanligen 
användes spillningen för att öka avkastningen från jorden.46 

Zanakifolket höll getter, kor och oxar, som inte slaktades annat än 
vid de religiösa högtiderna. Boskapen var viktig som uttryck för ri
kedom och hade funktionen av kapital vid handel och brudköp.47 

Vid sidan om den traditionella könsrelaterade arbetsfördelningen 
förekom arbetsfördelning i mycket begränsad utsträckning hos 
zanakifolket. Det var endast turiklanen som hade en särställning; 
järnsmide var förbehållet klanens män och krukmakeri var ett sär
skilt hantverk för klanens kvinnor. 

Gemensamt jordbruk förekom i mycket liten utsträckning i 
Tanganyika och då med särpräglade förutsättningar. Juhani 
Koponen har i Tanganyika endast funnit tre områden där kommu
nala jordbruk förekom före kolonialtiden. Allmänt var att folket ar
betade på ledarnas jordbruk såsom skattebetalning. Tillfälligt ar
betsbyte skedde under särskilda tillfällen, såsom under skörd och 
vid husbyggen.48 Zanakifolket hade ett särskild ord för detta samar-

förrän hösten 1962, enligt egen uppgift i avskedsintervju i Daily News, 1984-11-10, 
insåg att folket i Tanzania måste flytta samman i riktiga byar. Se J.K. Nyerere, 
"President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 183. 
43 Baumann, Durch Masailand zur Nilquelle, 200. 
44 Ibid., 201; Koponen, People and Production in Late Precolonial Tanzania, 220. 
45 Koponen, People and Production in Late Precolonial Tanzania, 268f. 
46 Ibid., 246. 
47 Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki, 15. 
48 Koponen, People and Production in Late Precolonial Tanzania, 269. 
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bete,49 som inte var detsamma som att bönder kontinuerligt samar
betade i jordbruket.50 

Kolonialmakternas påverkan på zanakifolkets jordbruk var san
nolikt mycket begränsad. Brittisk jordbrukspolitik hade som syfte 
att öka exporten från den ordinarie jordbruksproduktionen genom 
att tvinga bönderna att öka arealen och därmed få dem att arbeta 
intensivare.51 Vi kan anta att kolonialmakten försökte få zanakifol-
ket att producera mer av framförallt bomull. Det sätt som koloni
almakten använde för att inlemma bönderna i penningekonomin 
var skatter och skolavgifter. 

Detta var den yttre ramen för Mugaya och hennes barn. Det är 
okänt om kolonialmaktens krav påverkat Mugaya och hennes fa
milj. Av den begränsade informationen som finns om Karambages 
tidiga livsvillkor känner vi endast till att han vallade hushållets get
ter, en uppgift som var vanlig för barn från sexårsåldern.52 Vi kän
ner också till att fadern ofta var på besök och bidrog med kött från 
jakten.53 Inom zanakifolkets område fanns god t illgång på vilt och 
männen bedrev kollektivt jakt på zebra, buffel och elefant. 

PREMODERNITET I AFRIK ANSK LIVSSYN OCH 
AFRIKANSKA RELIGIONER 
Det sociala och ekonomiska livet i Karambages uppväxt på 1920-ta-
let var, trots den förändring som skett genom kolonisationen, prä
glad av den afrikanska bondefamiljens frihet från staten och obero
ende av det kapitalistiska systemets påverkan. Det var ett jordbruk 
som var anpassat för att tillgodose familjens behov. Bondens kun
skap om jordbruket vilade på tidigare generationers kunskaper och 
erfarenheter som bevisats vara goda. Folkets rationalitet vilade på 
erfarenhet och inte på artificiellt utprovad kunskap.54 I detta sam
hället låg tyngdpunkten på traditionen och trots de förändringar 

49 Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki, 14f. Zanakiordet för 
samarbete var erisaga. 
50 John Connell, The Evolution of Tanzanian Rural Development, Insitute of 
Development Studies at the University of Sussex IDS Communication 110, s.a. Julius 
Nyerere kom senare att anföra det kollektiva samarbetet i jordbruket som den tradi
tionella formen för afrikansk jordbruksskötsel, se hans skrift "Socialism and Rural 
Development", i Freedom and Unity, 337. 
51 Clyde Ingle, From Village to State in Tanzania, New York 1972, 43. 
52 För Chief Patrick Kunambi berättade Julius Nyerere att han fått sina första skor vid 
12 års ålder. Av detta drog Kunambi slutsatsen att Julius var försummad av fadern. 
Intervju med Patrick Kunambi 1993-08-26. 
53 Koponen, People and Production in Late Precolonial Tanzania, 276. 
54 Göran Hydén, Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured 
Peasantry, London, Ibadan & Nairobi 1982, 9f. 
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som ägde rum bibehöll zanakifolket sin livssyn.55 Uppenbarligen kla
rade folket av den förändring som den tyska kolonialmakten på
tvingade dem i form av hereditär kungamakt. När makten gavs åt 
en annan än den religiösa ledaren, regnmakaren, blev det ett er
kännande av både förändringens möjlighet och kulturens kontinui
tet, något som sannolikt underlättades av att den religiösa ledaren 
främst var förknippad med symbolisk makt.56 

Kulturens förmåga till nytolkningar var väsentlig, eftersom 
zanakifolket föreställde sig guden som uppehållare av ordningen. 
Deras gudstro kan betecknas som teism.57 Detta hindrade inte att 
det vid sidan om guden, som lånat föreställningar från solen, fanns 
andar från de döda anfäderna i verklighetsföreställningen.58 

De givna rollerna i zanakikulturen bidrog förmodligen till att 
Karambages upplevelse av sig själv som individ var svagare än den 
skulle varit i en kultur präglad av modernitet, eftersom rollerna i 
viss utsträckning bestämmer individens självuppfattning.59 Som en
skild var han underordnad sin familj men framförallt av sin genera
tionsklass med dess bestämda normer. De initiationsriter som han 
genomgick hade till syfte att ge kunskap om de sociala normerna, 
traditionen och det kollektiva ansvaret för familjen och folkgemen
skapen. Karambage kom aldrig att delta i de för folket viktiga beslu
ten, vilket var förbehållet den äldsta generationsklassen. Han hän
visade heller aldrig senare till egen erfarenhet för att påvisa att det 
fanns en afrikansk demokrati, utan anförde istället läsefrukter om 
afrikanskt samhällsliv. 

Tidsperspektivet i de traditionella afrikanska religionerna är inte 
framtidsinriktat mot ett mål och det saknas föreställningar om ett 
domslut över individen eller folket i tidens slutskede.60 

Tyngdpunkten vilar istället på historien och på en närvaro i nuet. 

55 Walther Ong beskriver den muntliga kulturens kapacitet till om- och nytolkningar 
vid yttre förändringar som strävan efter homeostasis. Se Walther Ong, Orality and 
Literacy, London 1982 . 
56 Ivan Karp & Charles S. Bird (red.), Explorations in African Systems of Thought, 
Washington 1987, xi. 
57 Bergounioux, Frédéric Marie & Joseph Goetz, Prehistoric and Primitive Religions, 
London 1965. 
58 Med stöd a v E. E. Evans-Pritchard antagande om likhet mellan de nanditalande 
folken och zanakifolket återfinns en enkel karaktäristik av nandifolkens gudsbild 
hos John S. Mbiti, Concepts of God in Africa, London 1970, 333. 
59 Olof Pettersson, Afrikansk religiositet, Lund 1982, 14. Thomas Lawson diskuterar 
både individers religiösa erfarenheter som starkt diversifierade och samtidigt de 
olika roller som enskilda individer antar i det religiösa systemet. Se Thomas 
Lawson, Religions of Africa, San Francisco 1985. Någon bestämd uppfattning om 
Nyereres självupplevelse vid denna tid går inte att underbygga. 
60 Aylward Shorter, African Christian Theology, New York 1977, 121. 
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Det premoderna draget i Karambages uppväxtmiljö karaktärise
ras framförallt av kollektivism, traditionalism och ett accepterande 
av de rådande förhållandena, där religionen ses som en totalitet av 
livet. Detta bildar bakgrund till Gus Liebenows kriterier för vad mo
dernitet i en afrikansk kultur skulle innebära, nämligen insikten att 
människorna själva kan förändra villkoren, i motsats till föreställ
ningen att detta tillhör förfädernas andar, gudar eller andra överna
turliga fenomen, samt att denna förändring inte heller är ett mono
pol för en ålderskategori.61 

MÖTET MED DEN EUROPEISKA SKOLAN 

Vid åtta års ålder uppges Karambage för första gången ha sett en 
europé och en bil. Det var en händelse som väckte hans stora in
tresse.62 I den afrikanska pojkens fascination inför det europeiska 
återfanns den västerländska teknologins överlägsenhet, som varit 
en så betydelsefull faktor för europeisk kolonialism i Afrika. Det 
teknologiska övertaget bestod inte enbart i britternas lovsång till 
vapnen: 

Whatever happens we have got 
The maxim-gun and they have not63 

Det fanns också mer fredlig teknik i form av landrovers, ångbåtar, 
telegrafer, pennan och boken. Den kanske mest betydande euro
peiska förmågan var läs- och skrivkunnigheten, en kunskap som 
revolutionerade afrikanens liv. Av intellektuella afrikaner kunde 
förvärvandet av skriftspråk uppfattas som en stöld som ledde till er
övrandet av en egen identitet.64 Det som skedde med den enskilde 
afrikanen, som lärde sig att läsa och skriva på ett nytt språk, är i 
stort sett okänt. Ett försök till att beskriva denna förändring har 
gjorts av psykiatrikern J. C. Carothers. Han hävdar att afrikanen 
genom att lära sig att läsa och skriva fick en helt förändrad verklig
hets- och självuppfattning. Han menar att den läskunnige övergav 
föreställningen om sig själv som en del av ett kollektiv och övergick 
till att se sig som en individ. Den nya kunskapen innebar en ny syn 
på orden. Ord som uttalas eller hörs var inte längre detsamma som 
handling, orden separerades från handlingen. Den litterate förän
drades också i sin upplevelse av smak, smärta, sexuell njutning och 

61 J. Gus Liebenow, African Politics, Indianapolis, 1986, 11. 
62 Listowel, The Making of Tanganyika, 174. 
63 Margery Perham, The Colonial Reckoning, London 1962, 3If. 
64 Présence Africaine, xxiv - xxv, 70. 
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arbete.65 Det är möjligt att Carothers, som säkerligen samtalat med 
många utbildade afrikaner i sitt arbete, uppförstorar den väster
ländska civilisationens välsignelser på den afrikanska kulturens be
kostnad. Det betydelsefulla är kanske inte vad som verkligen 
skedde utan de förväntningar som de nya kunskaperna väckte, vil
ket sannolikt också den utbildade afrikanen var medveten om. 

Karambage levde intill tolv års ålder i ett "skriftlöst" samhälle. 
Inget tyder på att han på något sätt kommit i kontakt med de tyska 
sjundedagsadventisternas skola som hade funnits i zanakifolkets 
område sedan 1909.66 Deras tro och skola verkar i stort sett ha varit 
isolerad från folket.67 Den brittiska kolonialmaktens skola i Musorna 
"Native Authority Boarding School", hade däremot en något större 
inverkan på zanakifolket. Några av ledarnas barn hade sänts till 
Musorna fore Karambage, bland annat hans vän Mwanagwa Marwa, 
son till en av provinsledarna. Karambage själv ville böija på skolan i 
Musorna, men fadern var negativ till sända iväg sonen.68 

Karambages önskan sammanföll med kolonialtjänstemännens för
sök att övertala fadern. Kolonialmakten hade tidigare gjort flera 
framställningar till de afrikanska ledarna om att de skulle sända 
sina barn till skolan. Det ingick i "indirect rule"-systemet att ledar
nas barn skulle få utbildning.69 Dessa barn utgjorde en särskild ka
tegori, de s. k. "sons of chiefs". Målet med deras utbildning var att de 
skulle utbildas "without imbiding ideas of European dress and habits 
unsuited to their environment".70 Det var den utbildningspolitik som 
kallades "adaptation policy". Denna utbildningspolitik hade formule
rats av Phelpes-Stoke- kommissionen om utbildning i kolonierna.711 
slutbetänkandet skrev kommissionen: 

65 J. C. Carothers, "Culture, Psychiatry and the Written Word", i Psychiatry, 22, 1959, 
307f. Han hade varit verksam i Kenya i 20 år och var anställd av kolonialregeringen. 
Han förde fram idéer om att kikuyufolket var starkt individualistiskt och saknade 
"mental integration" och allmänna moralprinciper, som förklaringar till Mau Mau-
upproret. För att minska individualismen förde han fram tanken på att tvångsför-
flytta kikuyufolket till byar. Se Robert B. Edgerton, Mau Mau: An African Crucible, 
New York 1989, 94,175. 
66 Bischofsberger, The Generation Classes of the Zanaki, 23. 
67 Paulo Mashambo, lärare i en skola som tillhörde den tyska 
Sjundedagsadventistmissionen, berättar att skolan isolerades av både britter och lo
kalbefolkningen. Paulo Mashambo, A Peasant and Political Leader in Upare, 
Historical Association of Tanzania, paper no 13, 1979. 
68 Listowel, The Making of Tanganyika, 175. 
69 Michael Crowder, West Africa under Colonial Rule, London 1968, 166f. Bekräftelse 
på att "indirect-rule"- systemet förändrades för zanakifolket märks t.ex. av att brit
terna införde ärvd kungamakt och deras förkärlek till kungahus, såsom beskrivits av 
Philip Curtin, Image of Africa: Brittish Ideas and Action 1780 - 1850, Madison 1964. 
70 Crowder, West Africa under Colonial Rule, 379. 
71 Phelpes-Stoke-kommissionen hade sin bakgrund i amerikanen Jesse Jones' under
sökningar av utbildning i Afrika 1922 och 1925, Se Stephan J. Bali, "Imperialism, 
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Education should be adapted to the mentality, aptitudes, occupations 
and traditions of the various people, conserving as far as possible all 
sound and healthy elements in the fabric of their social life; adapting 
them where necessary to changed circumstances and progressive 
ideas, as an agent of natural growth and evolution. [—] The first task 
of education is to raise the standard alike of character and efficiency 
of the bulk of the people, but provision must also be made for the 
training of those who as chiefs will occupy position s of exceptional 
trust and responsibility.72 

För vanliga elever som kom i åtnjutande av utbildning var denna 
mer praktiskt yrkesinriktad och avsedd att något förbättra deras liv. 
I Phelps-Stokes utbildningskommission ingick en jordbruksexpert 
för att föreslå lämplig uppläggning av yrkesutbildningen. Ett skäl för 
att utbildningen skulle bevara den afrikanska kulturen var britter
nas medvetenhet om att utbildade afrikaner kunde komma att 
kräva självstyre innan kolonialmakten så önskade. Först under 
mellankrigstiden uppstod debatt om koloniernas framtid. Den 
betydande brittiske kolonialteoretikern Fredrick Lugard hade 
formulerat det koloniala uppdraget som en tvåfaldig uppgift. 
Afrikanerna skulle läras att styra sig själva, först inom stammarna, 
därefter i större regionala enheter. Sedan, i en ännu icke skönjbar 
framtid, skulle de regionala enheterna kanske bilda en nation. 
Under tiden var britternas uppgift att skydda folket och främja 
ekonomisk utveckling till hela världens gagn.73 Mot detta perspektiv 
vände sig de europeiska bosättarna, som ansåg att Afrika skulle bli 
"the white man's country" och att afrikanerna gradvis skulle 
försvinna.74 

Syftet med de fåtaliga koloniala skolorna var att utbilda personal 
för denna mellantid till tjänst i kolonialadministrationen. Merparten 
av undervisningen i Tanganyika bedrevs av missionsskolorna. Nio 
av tio afrikanska elever i de brittiska kolonierna utbildades i 
missionsskolor.75 Missionens skolor syftade ytterst till att göra 
eleverna kristna och lära dem att läsa bibeln.76 

Utbildningseffekterna blev annorlunda än förväntat, bland annat 
därför att "Adaptation policy" aldrig fick genomslag i undervisningen. 

Social Control and t he Colonial Curriculum in Africa", i Journal of Curriculum 
Studies, 1983, vol. 15 no 3, 249f. 
72 Advisory Committee on Native Education in the British Tropical African 
Dependencies, Education Policy in British Tropical Africa, London University, School 
of African and Oriental Studies, London 1925, 4. 
73 Fredrick D. Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa, London 1965, 198, 
217. 
74 Roland Oliver, The African Experience, New York 1991, 210. 
75 Roland Oliver, The Missionary Factor in East Africa, London 1965, 268. 
76 Crowder, West Africa under Colonial Rule, 374. 
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När de afrikanska eleverna fått boklig bildning blev banden till fa
miljen, klanen och folket svagare. Eleverna lämnade den traditio
nella afrikanska skolan. De förlorade respekten för de religiösa vär
dena och för ledarnas magiska makt, som de hade lärt sig se som 
hednisk. Den kristne skolpojken lämnade sin egen kultur och gick 
mentalt in i ett ingenmansland.77 

Karambage böljade som tolvåring på "Mwisenge Native Authority 
boarding school" i Musoma. Musoma var en hamnstad vid 
Viktoriasjön med rika kontakter både till Kenya och Uganda. Han 
blev placerad tillsammans med de övriga pojkarna i en stor gräs
hydda invid skolbyggnaden och pojkarna hade självhushåll i elev
byggnaderna.78 Läraren i slips och byxor var symbol för både aukto
ritet och framsteg.79 Han var en "Black European", ofta med ganska 
kort egen utbildning. Lärare i grundskolor hade vanligtvis endast 
genomgått grundskola och därefter auskulterat en tid hos en annan 
lärare.80 Många av lärarna i Musorna grundskola var sannolikt ut
länningar. Guvenören Donald Cameron, som var verksam åren in
nan Karambage började skolan, fann att nästan alla grundskollä
rare i kolonin kom från Indien, Ceylon, Nyasaland eller Mauritius.81  

Den grundläggande undervisningen var de tre "r-en" -" reading, 
writing, arithmetics" liksom jordbruksodling, boskapsskötsel, hant
verk och hygien.821 det brittiska skolsystemet användes samma lä
roplan i kolonierna som i hemlandet. Det som styrde undervis
ningen var de inträdesprov, som efter genomförd grundskola, gav 
tillträde till "middle" och "secondary school". Det togs ingen hänsyn 
till att eleverna var afrikaner utan det undervisades om brittisk his
toria, den brittiska konstitutionen, brittisk litteratur och geografi ur 
brittiskt perspektiv.83 Den enda skillnaden mellan skolan i Musorna 
och en skola i Storbritannien var att de två första årens utbildning i 
Musorna skulle ske på lokalt språk. Det är tveksamt om zanakis-
pråket användes vid grundskolan i Musorna. Efte rsom lärarna var 
utlänningar är det mer sannolikt att undervisningsspråket var eng
elska redan från början. Nyereres bristande kunskaper i swahili 
måste innebära att han aldrig fick lära sig detta språk.84 

77 Perham, The Colonial Reckoning, 37. 
78 Listowel, The Making of Tanganyika, 175; Hutch, Two African Statesmen, 7. 
79 Albert V. Murray, The School in the Bush, London 1929, 79. 
80 Christian Education in Africa, London 1963, 18. 
81 Cameron, My Tanganyika Service, 127. 
82 Murray, The School in the Bush, 156. 
83 Ibid., 377f. 
84 Bibi Titi Mohammed berättade att hon i mitten av 1950-talet lärde Nyerere swahili, 
eftersom han enbart kunde kizanaki och engelska. Han kunde inte tala med folk på 
swahili före 1955. Se Susan Geiger, TANU Women: Gender and Culture in the Making 
of Tanganyikan Nationalism, 1955-1965, Oxford 1997, 56. 
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Utbildningen skulle också vara karaktärsdanande vilket gällde 
för både koloniala och kyrkliga skolor. Missionsskolorna undervi
sade under temat "the Bible and the plough"- eftersom avsikten var 
att kristna eleverna och betona värdet av hårt arbete.85 Även de ko
loniala skolorna var grundade på religion, vilket inte innebar annat 
än att bibeln användes. Av läroplanerna förstås att bibelundervis
ningen förklarades internalistiskt med tyngdpunkten på etiken. Det 
blev en historisk återgivning av bibliska händelser utan helhetssyn 
eller anknytning till vidare förståelse av Palestinas historia. Det var 
väsentligt att inte förmedla ett judisk-kristet perspektiv på romersk 
kolonialism i Palestina.86 Kolonialskolornas bibelundervisning har 
beskrivits som tolkningsfri, i syfte att inte ge någon kyrkodenomina-
tion företräde och utifrån grundsynen att bibelordet verkade i sig 
själv.87 Detta innebar dock inte att bibelorden som lästes i den kolo
niala skolan var utan tolkning. All undervisning var dock insatt i ett 
kolonialt sammanhang och därmed kolonialt präglat, oavsett om 
detta förmedlades med ord eller inte. 

Vid sidan om bibeln användes andra böcker för karaktärsdaning. 
En bok som utnyttjades både i Indien och Afrika var My Duties. 
Boken var en exempelsamling med små berättelser som förmedlade 
ett ideal om individuellt moraliskt ansvar. Den var uppdelad i ett an
tal kapitel med rubriker som "mina skyldigheter mot mig 
själv","mina skyldigheter mot andra", "mina skyldigheter mot Gud", 
"mina skyldigheter mot livet efter döden". De moraliska värden som 
framhölls var punktlighet, arbetsamhet, att ta vara på sig själv, 
sanningsenlighet, godhet och lydnad. Det var dock inte en etiskt ge
nomtänkt hållning som utgick från ett antal etiska maximer utan 
snarast ett arv från den brittiska industriella revolutionen och dess 
människoideal. Det som skulle främjas var affärsmässighet och den 
enskildes strävan efter ett bättre materiellt liv.88 

Den brittiska skolans undervisning vilade på individualism, något 
som gick stick i stäv med den traditionella fostran som var kollekti-
vistiskt orienterad. Det fanns också en förväntan från skolans sida 
att den afrikanske eleven efter avslutad skolutbildning skulle åter
vända till sitt folk och betjäna det med den nyvunna kunskapen. 
Dessa motstridande ideal, den enskildes strävan efter bättre lev
nadsstandard och återvändandet till sitt folk, skapade en konflikt 
hos eleven där ofta individualismen segrade. För Karambage upp
stod detta val när han skulle göra inträdesprovet för "middle" och 

85 Ibid., 378. 
86 Oliver, The African Experience, 204. 
87 Ibid., 170f. 
88 Ibid., 176f. 
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"secondary school". Han hade varit en duktig elev som läste in den 
fyraåriga skolutbildningen på tre år och klarade av provet för vidare 
utbildning. Det var lärarna som insisterade på att han skulle läsa vi
dare och övervann familjens tveksamhet mot vidare 
skolutbildning.89 

KATEKESUNDERVISNING PÅ K ATOLSKA 
MISSIONSSTATIONEN 
Vid sidan om skolan hade Karambage frivilligt deltagit i den kate
kesklass som Vita Fäderna bedrev vid Nyegina missionsstation. I 
allmänhet var en katolsk missionsstation fylld av människor och 
aktivitet. Där fanns de katolska prästerna och deras medhjälpare, 
lekbröder och systrar som levde i husen kring kyrkan. Där fanns 
inackorderingshemmet och skolan, verkstäder, tryckeriet, dispensä-
ren, ladugård och odlingar så stora att de räckte till för alla i ge
menskapen.90 

Missionsstationen var belägen i utkanten av Musorna, vilket var 
en bra placering för jordbruksverksamheten. Kulturellt och politiskt 
befann de sig också i utkanten av den brittiska kolonialismen som 
behärskade staden. Katolikerna upplevde sig motarbetade av kolo
nialmakten.91 Å andra sidan var den katolska kyrkan medveten om 
att dess verksamhet i sig bar ett frö till konflikt med kolonialmak
ten.92 

Den ideologiska konflikten som låg bakom att missionärerna i 
Katolska kyrkan ansåg sig motarbetade av britterna har guvenören 
Fredrick Lugard beskrivit på följande sätt: 

Education was first left to the missions whose teaching must neces
sarily be a disintegrating influence, and the opinion is expressed that 
it confuses Christianity and social habits, and did nothing to inculcate 
civic duties, or to develop native societies into units of local g overn
ment.93 

Men konflikten mellan katolska kyrkan och den brittiska kolonial
makten var sannolikt inte enbart ideologiskt bestämd. Många av de 
katolska missionärerna kom från bland annat Irland, Frankrike och 
Belgien och bar med sig en antagonistisk hållning till britterna och 

89 Listowel, The Making of Tanganyika, 175. 
90 Oliver, The African Experience, 207. 
91 Proceedings of the Conference of the Ordinaries of Tanganyika Territory Held at 
Dar-es-Salaam under the Precidency of H.E. the Delegate Apostolic Archbishop A. 
Riberi from 10 th to 16 th February 1936 ( avskrift i delar finns i författarens ägo). 
92 Richard Walsh, "Roman Catholic Educational Policy in Africa", i Christianity and 
African Education, Pierce Beaver (red.), Grand Rapids 1966, 33. 

Fredrick Lugard, "British Policy in Nigeria", i Africa, vol.10, no 4, 1937, 389. 
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deras kultur. Så var sammansättningen av missionärer inom Vita 
Fäderna, som Karambage hade kontakt med. 

Missionsskolorna anklagades också för att inte skilja på utbildning 
för den afrikanska eliten och övriga elever.94 Beskyllningarna var 
inte grundlösa. Kyrkans syfte, som inte sades öppet, var att vid si
dan om de allmänna utbildningmålen, främja framväxten av en 
egen katolsk afrikansk utbildad klass, som inte följde den uppdel
ning som britterna gjorde för eliten. Den katolska utbildade skulle 
tjänstgöra i kolonialadministrationen och motverka de icke-katolska 
influenserna som rådde inom administrationen.95 

Officiellt var den katolska skolans principer att varje människa är 
ett Guds barn, som anförtrotts av Gud till föräldrarna. När väl för
äldrarna hade valt skola, hade skolan rätt att prägla barnet efter 
skolans ideologi. Kyrkan hävdade att barnet stod i centrum och inte 
familjen eller staten. Undervisning skulle ske utan att någon dis
kriminerades på grund av kön eller ras.96 

Karambage gick inte i den ordinarie katolska skolan utan i kate
kesskolan, men principerna bör ha varit desamma. Detta skulle för
utsätta att Karambage hade ett godkännande från föräldrarna för 
att ta del i undervisningen, vilket är en uppgift som helt saknas. 
Kanhända var det så att kyrkans ambition att ge den kommande 
afrikanska eliten en katolsk uppfostran medförde att de gärna un
dervisade eleverna från den koloniala skolan utan tillstånd. 

Innehållet i undervisningen hade en tydlig katolsk kristendom
stolkning som förmedlades genom undervisning i liturgi, kyrkoåret 
och helgonens liv.97 Betoningen av undervisningen låg på katekesen 
och inte på bibeln. De katekeser som användes var skrivna för eu
ropeiska förhållanden under 1800-talet och översatta till afrikanska 
språk.98 De presenterade katolska doktriner i form av frågor och 
svar.99 Senare inomkyrklig kritik mot katekesundervisningen fram
höll att katekeserna var skrivna utan hänsyn till den afrikanska 
kontexten100 och att kyrkans sociallära inte lärdes ut.101 

94 Jesse Jones, Education in Africa: A Study of West, South and Equatorial Africa by the 
African Education Commission (Phelpes-Stokes Fund), New York 1922, 57. 
9°Proceedings of the Conference of the Ordinaries of Tanganyika, 9. 
96 Walsh, "Roman Cathol ic Educational Policy in Africa", i Christianity and African 
Education, 32f. 
97 Listowel, The Making of T anganyika, 175. 
98 Det är sannolikt att katekesen fanns på Nyereres modersmål, zanaki, eller något 
närstående språk. Undervisningen i katekesskolan skedde, till skillnad från i rege
ringens skola, på det lokala språket, vilket antyder att det religiösa budskapet hade 
mycket stark påverkan på de afrikanska eleverna. 
99 Walther Buehlmann och George Delcuve, "Catechetical Renewal in Africa", i 
Katigondo, Robert J. Ledogar (red.), London 1965, 11. 
100 C. Hornung, "Catechetical Textbook s", i Katigondo, 83. 
101 A. Willekens, "Religious Formation of Adult Christians", i Katigondo, 77. 
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TABORA GOV ERNMENT SCHOOL 
Karambage klarade inträdesprovet till "middle" och "secondary 
school" och började på Tabora Government school vid 15 års ålder 
år 1937. Tabora var en större stad än Musorna och centrum för ut
bildning i landet genom två skolor för högre utbildning - regering
ens skola och Vita Fädernas skola, S:t Mary.102 Placeringen av sko
lorna till Tabora hade sin grund i det hälsosamma klimatet.103 

I och med skolgången i Tabora tog Karambage definitivt steget in 
i den elit, som skulle styra landet under den brittiska kolonialmak
ten. Skolans inriktning var att än tydligare betona karaktärsda-
ningen genom elitistisk träning i sportsmannaskap, rent spel, själv
kontroll, ärlighet, mod, respekt för överheten, privilegier och inter
natskolans slavsystem.104 

Skolans fostrande uppgift tog sig uttryck i att lärare och elever 
flitigt umgicks och att eleverna hade så lite kontakt som möjligt 
med världen utanför. Lärarna präglades av lojalitet och samar-
betsanda med kolonialmakten och förmedlade detta genom sin 
ständiga närvaro hos eleverna.105 

Guvernören Fredrick Lugard beskrev värderingarna som skulle 
förmedlas med utbildning. Målet måste vara, skrev han, "to fit the 
ordinary individual to fill a useful part in his environment and to en
sure that the exceptional individual shall use his ability for the ad
vancement of the community^'.106 

I skolsalen skedde moralundervisningen med anekdoter och på 
idrottsplanen var lärarna förebilder. Idrotten var en del av under
visningen i etik, fysisk utveckling och träning av karaktären; dess
utom främjades hälsosam konkurrens och individualism.107 Den ko
loniala erfarenheten sade att polo var den mest passande idrotten 
för "sons of chiefs". De övriga eleverna kunde spela fotboll.108 

Karaktärsdaningen var inte endast väsentlig för skolans prestige. 
Fredrick Lugard ansåg att 30% av det statliga bidraget till skolorna 
skulle grundas på skolans förmåga att förmedla god ton, disciplin 

102 John Ernest Goldthorpe, An African Elite, East African Studies 17, Oxford, 1965, 4. 
103 Donald Leinster-Mackay, The Rise of The E nglish Prep School, London 1984, 121. 
104 Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa, 435; J. A. Mangan, The 
Games Ethic and Imperialism, Harmondsworth 1985, lOlf. 
105 Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa, 434. 
106 Ibid., 425. 
107 Leinster-Mackay, The Rise of The E nglish Prep School, 196. 
108 Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa, 435. 
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och gott uppförande, så långt det gick att avgöra av elevernas kläd
sel och uppträdande.109 

Karambage studerade vid skolan i sex år och blev den främste i 
ämnena biologi och engelska. Han hade sedan 12-års ålder varit i 
stort sett helt varit hänvisad till engelska, förutom under loven i 
hemmet, då han kunde tala sitt modersmål. Goda kunskaper i eng
elska var nödvändiga för att inneha högre tjänster i kolonialadminis
trationen. Biologiämnets framträdande roll i skolan var motiverat 
utifrån jordbruket. 

Vid sidan om de faktiska kunskaper som biologiämnet förmed
lade, gav detta ämne en evolutionistisk beskrivning av förändring. 
Evolutionismen gick hand i hand med patriotism. Sann patriotism 
var, enligt Fredrick Lugard, att inse evolutionens betydelse för civi
lisation, frihet, demokrati och industri. Eleverna skulle lära sig att 
det civilisatoriska arbete, som det tagit England sekler att engagera 
sig i, inte gick att genomföra på ett decennium.110 

Vi har ingen information om hur Karambage upplevde skoltiden i 
Tabora. Antagligen fortsatte han att vara en välartad elev. Han blev 
t ex utsedd till prefekt för inackorderingen i huset Kifaru. Han kom 
dock att avsättas från posten av rektorn. Anledningen skulle ha va
rit att han tog avstånd från de privilegier som hans ställning gav 
honom. Han vägrade t.ex. att acceptera att han serverades mer mat 
än de övriga eleverna.111 

Självständighet och initiativkraft visade han också när han bildade 
en diskussionsklubb på skolan.112 Det var en mycket uppskattad fri
tidssysselsättning bland eleverna att både läsa de få böcker som 
fanns i retorik i biblioteket och att få briljera i diskussionerna. 
Skolledningen hade uppenbarligen inget emot att eleverna diskute
rade frågor som: kan en afrikan vara en god rektor? Kan en afrikan 
styra landet? Kan Tanganyika i en avlägsen framtid bli en själv
ständig stat?113 Dessa frågor höll sig inom det vedertagna tidsper
spektivet, att befolkningen i Tanganyika i en mycket § ärran framtid 
skulle kunna erhålla självstyre. I den koloniala skolan fick eleverna 

109 ibid. 
110 Ibid., 445, 452. 
111 Listowel, The Making of Tanganyika, 176. 
112 Författaren fann böcker i retorik i Morogoro Teacher Training Colleges bibliotek. 
Bland böckerna fanns Francis P. Donnelly, Persuasive Speech - An Art of Rhet oric for 
College, New York 1931. I samtal med rektorn för College, fader Johannes Franken, 
berättade han att studenterna hade ett mycket stort intresse för retorik. Rektorn gav 
kontinuerligt lektioner i retorik. 
113 Listowel, The Making of Tanganyika, VII 
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höra att självständigheten inte tillhörde dem, som satt i skol
bänkarna nu, utan en kommande generation afrikaner.114 

KATEKESSKOLAN I TABORA 
Karambage fortsatte att gå i Vita Fädernas katekeskola i Tabora. 
Lärarkåren vid missionsskolan var internationellt sammansatt, och 
även om den var präglad av västerländsk kultur, så skiljde sig 
denna kultur något från den brittiska. Det var en minoritetskultur i 
underläge ur maktsynpunkt, men som uttryckte en stark självtillit i 
och vilja till att missionera. Även om det inte undervisades explicit i 
katolsk sociallära så fanns där det grundläggande perspektivet i ka
tolsk kristendomstolkning från Augustinus: åtskiljande mellan den 
politiska makten och kyrkan och åsikten att religion och stat inte är 
en enhet. 

Karambage blev under åren i Tabora övertygad kristen och ville 
låta döpa sig. Han hade fått undervisning mer än de fyra år som var 
kyrkans ordning.115 Inom katolska kyrkan överlämnades beslutet 
om dop till ledaren för den missionsskola, där eleven börjat sin ut
bildning. Beslutet hänsköts till Fader Koenen i Musorna, som inte 
ville döpa Karambage förrän ledarsuccessionen inom zanakifolket 
hade avklarats. Det var en uppenbar risk att Karambage skulle bli 
den nya ledaren och därmed få svårt att leva ett kristet liv. Fadern 
Burito Nyerere dog 1943 och efterträddes av en annan son än 
Karambage. 

Karambage slutade skolan i Tabora i december 1943 och döptes 
därefter av fader Koenen, som gav honom dopnamnet Julius.116 Han 
återvände hem till Butiama med slutbetyget och hade redan fått en 
plats vid lärarutbildningen på Makerere College i Kampala. Rektor 
E. S. Williams hade med hjälp av Karambages bror, Edward, ordnat 
stipendier för fortsatt utbildning.117 

Katolska kyrkan hade diskuterat frågan om utbildning efter se
condary school men ansett att tiden ännu inte var mogen för ett ka
tolskt universitet i Östafrika. Under tiden ansåg kyrkan att katolska 
studenter kunde sändas till Makerere. Kyrkans syn var att: 

[...] it can be regarded as a College safe for Catholic boys on account 
of the religious facilities afforded there. A White Father is at present 
acting as chaplain to the College, while a Catholic layman is in 

114 Tom Mboya, Kampen for Kenyas självständighet, Stockholm 1963, 57. 
115 Proceedings of the Conference of the Ordinaries of Tanganyika, 17. 
116 Hutch, Two African Statesmen, 9; Listowel, The Making of Tanganyika, 177. 
117 Hutch, Two African Statesmen, 9. 
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charge of the history course ... .with the intention to create as much 
as possible a Catholic atmosphere at the College.118 

"BLACK EUROPEAN" - ATT TILLÄGNA SIG 
OCH ATT GLÖ MMA 
Nyereres förklaring till att bli "Black European", som han uttryckte 
det i början på 1960-talet, innehöll två moment - att tillägna sig brit
tisk kultur och livsstil och att förkasta allt som var förknippat med 
afrikansk kultur och livsstil.119 

Skolan var i Storbritannien den institution som haft avgörande 
betydelse for att sprida och upprätthålla nationell identitet. Skolan 
förmedlade föreställningen att folket var en organism där alla delar 
behövdes och kompletterade varandra. Så till exempel förutsattes 
arbetarna tänkta konkret medan de utbildade hade lärt sig att 
tänka i abstrakta och generella termer om kulturen. Språket var 
ett avgörande instrument for att "kolonisera" dialektala kulturer i 
Storbritannien och med tillfredsställelse konstaterades att engel
skan var det mest talade språket i världen. Språket ansågs vara en 
moralisk barometer for nationers uppgång och fall.120 Nyerere hade 
genom sin skolgång förvärvat delar av den brittiska nationella kul
turen och varit helt hänvisad till engelskan. 

Han hade lämnat den traditionella afrikanska religionen och ge
nom dopet övergått till katolsk tro. Detta indikerar två förändringar 
hos Nyerere. Den första har sin grund i att den katolska kyrkan i 
kolonin var en minoritetsreligion, som tydligt stod i konflikt med 
både de traditionella religionerna och den brittiska administrationen. 
Detta förhållande innebar att de katolska missionärernas doktrin 
att politik och religion skulle hållas åtskilda var en betydande del i 
deras kristendomstolkning. Vi kan därför anta att Nyerere hade in
sett värdet av sekularism i betydelsen att religion var individens en
sak. Den andra förändringen gäller hans uppfattning om individua
lism. Både den religiösa och den moraliska undervisning som han 
fick del av syftade till att få honom att uppleva sig som en själv
ständig och ansvarig individ. Hans dop och händelsen som ledde till 
att han avsattes som prefekt indikerar att han uppfattade sig som 
en ansvarig individ. Antas Louis Dumonts distinktion av individua
lism - utomvärldslig respektive inomvärldslig individualism - ger 
dessa händelser grund för att hävda att Nyerere påbörjat processen 

118 Proceedings of the Conference of the Ordinaries of Tanganyika, 11. 
119 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 186. 
120 Philip Dodd, "Englishness and the National Culture", i Englishness: Politics and 
Culture 1880 -1920, Robert Colls och Philip Dodd (red.), Kent 1986,3f. 
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mot en inomvärldslig individualism. Han var på väg att ta eget an
svar i den sociala världen.121 Den uppnådda individualismen hos 
Nyerere var också en väsentlig del av den moderna nationalismen. 
Med Dumonts ord: "The nation is precisely the type of global soci
ety which corresponds to the paramountcy of individuals value."122 

Erövrandet av en ny kultur och livsstil innebar att Nyerere 
måste ge upp och förkasta mycket av sin tidigare kultur. Glömskan 
eller förkastande av tidigare kulturer spelar en betydande roll i 
både modernitet och nationalism. Zygmunt Bauman beskriver meta
foriskt skillnaden mellan det premoderna och det moderna som 
skillnaden i hållningen hos en skogvaktare respektive en träd
gårdsmästare. Trädgårdsmästaren, som rensar ut det som inte 
passar i trädgården, ger uttryck för moderniteten.123 En annan 
aspekt på utrensning av föreställningar ger Ernest Renan, som 
hävdar att glömskan är en nödvändighet för nationalism. Den nya 
föreställningen - nationen - kräver att somligt glöms bort i den tidi
gare historien.124 

Den omvandling som Nyerere genomgick för att bli "Black 
European" var en idealisk grogrund för hans tänkande, under uni
versitetsutbildningen kring nationalism och modernitet. 

121 Louis Dumont, Essays on Individualism, Chicago 1992, 280f. 
122 Ibid., 10. 
123 Zygmunt Bauman, Auschwitz och det moderna samhället, Göteborg 1991. 
124 Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation?, Paris 1882. 





KAPITEL 3 

NATIONALIST
LEDAREN FORMAS 

Julius Nyereres väg till att bli en övertygad afrikansk nationalist 
hade sin förutsättning i detta att vara en "Black European". Under 
en tioårsperiod, från 1943 till 1953, utvecklades han till en politisk 
agitator som krävde självständighet för Tanganyikas folk. Den yttre 
ramen för hans medvetandegörande hade varit den brittiska bild
ningen. 

Under de första skolåren hade Nyerere avskilt sig från sitt tidi
gare sammanhang. Under åren på Makerere College fördjupades 
hans förtrogenhet med engelska språket och dess litteratur samt 
med engelsk historia. "Englishness" var den övergripande beteck
ningen för detta nationalismens medium, vars innehåll var individu
alism och nationalkaraktär och som användes för att kolonisera 
både arbetarklassen i Storbritannien och folken i imperiet.1 

Nyerere utbildades till lärare för att tjänstgöra i den skola, som 
var själva centrum i förmedlingen av engelsk nationalism, som im
plicit innebar upprätthållande av det brittiska imperiet och synen att 
västerlandet var överlägset resten av världen. Lärarutbildningen 
innebar att han som "Black European" inte längre enbart var mot
tagare av brittisk nationalism utan att han även blev dess förmed
lare. Han lyssnade dock ständigt till en kritisk röst mot engelsk na
tionalism. Det var den katolska kyrkans. Under åren på Makerere 
gav kyrkan honom en delvis annan samhällsmodell än den 
brittiska, genom katolsk sociallära. 

På universitet i Edinburgh fördjupades hans politiska och kultu
rella medvetenhet. Han fick genom universitetet möjlighet att re

1 Stefan Collini, Public Moralists: Political Thought and Intellectual Life i n Britain 
1850 -1930, Oxford 1993, 91f; Brian Doyle, "The Invention of English", i Englishness: 
Politics and Culture 1880 • 1920, Robert Colls och Philip Dodd (red.), Kent 1986, 89f. 
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flektera över det politiska livets villkor i ett historiskt perspektiv 
och i den brittiska samtiden. Resultatet från åren av reflektion gav 
nationalisten de nödvändiga instrumenten för att tro sig kunna för
verkliga en afrikansk nation. 

Afrikansk nationalism innebar en kamp mot kolonialism och var 
till det yttre en politisk kamp, men var i lika hög grad ett befrielse
arbete av afrikanernas egna värderingar. De intellektuella, som ti
digare med entusiasm tagit till sig den koloniala kulturen och accep
terat att den afrikanska var underlägsen, måste bemöda sig om att 
finna värden i den afrikanska kulturen som kunde mäta sig med ko
lonialmaktens. Detta var en kamp som ibland stod mellan afrikaner. 
Nationalistledare som Sékou Touré och Leopold Senghor hävdade 
att de afrikanska intellektuella måste dekoloniseras och göra sig av 
med uppfattningen om den afrikanska kulturens underlägsenhet. 

Nyerere var starkt medveten om nationalismens båda aspekter -
den politiska och den kulturella - och hävdade att ett absolut krite
rium för nationen var, att människorna skulle äga en egen och ge
mensam kultur. Saknades den nationella kulturen bestod ett land 
enbart av en samling människor, som inte kunde kalla sig en na
tion.2 

För nationalister, som Nyerere är modernitet en del av föreställ
ningen om en afrikansk nation och därmed var inte deras syfte att 
upprätta det Afrika de hade erfarit som barn. Nyerere hävdade att 
det var efter att ha läst Abraham Lincoln och John Stuart Mill, som 
han började sin agitation för en institutionell regering i sitt land.3 

Han eftersträvade ett modernt samhälle och att somligt i det afri
kanska samhället var värdefullt och gick att modernisera. 

Sökandet efter den afrikanska nationalistledarens födelse kan 
följas utifrån tre aspekter: förtrogenhet med det koloniala systemet, 
dekolonisering som ett sätt att formulera det moderna i afrikansk 
kulturell dräkt samt kravet på en afrikansk nation. 

LÄRARUTBILDNING VID MAKERERE COL LEGE 
Julius Nyerere hade avslutat skolan i Tabora i december 1943 och 
böljade i april 1944 vid Makerere College. Han kom till Kampala, en 
stad på motsatta sidan av Viktoriasjön, sett från hans hembygds 
perspektiv. Med utsikt över staden, på Kagugube- eller Makelele-
berget, hade den brittiske guvenören Robert Coryndon startat en 
teknisk skola 1921. Han gav skolan dess namn, Makerere College 

2 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 186. 
3 J.K. Nyerere, "The African and Democracy", i Freedom, and Unity, 105. 
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år 1923 och utvidgade den till att bli en utbildning för hantverkare, 
mekaniker, chaufförer, medicinsk personal, jordbrukspersonal, tjän
stemän för administrationen och tolkar.4 

Skolan hade tillkommit dels som ett resultat av européernas be
undran för de afrikanska soldaternas insats under första världskri
get, dels på grund av den stora bristen på hantverkare i Uganda. 
Det fanns ytterligare ett skäl till en högre utbildningsanstalt i 
Östafrika. Några av de afrikanska ledarna i Uganda hade sänt sina 
söner till bättre skolor på Ceylon. Faran som britterna såg i detta 
var, att eleverna skulle påverkas så, att de vid återkomsten till 
Uganda inte längre skulle ha samma lojalitet till kolonialmakten.5 

Det första året togs 14 elever in och skolan var till en början 
närmast ett teknisk gymnasium, liknande en engelsk boarding-
school. Ambitionerna för skolan var dock redan från början att den 
skulle bli ett universitet för Uganda.6 Under 30-talet förändrades 
skolans inriktning. Den tekniska utbildningen blev endast en mindre 
del och istället kom kurser i medicin, jordbruk, djurvård oc h lärar
utbildning att dominera. 

År 1933 infördes Cambridge School Certificate som inträdesprov 
parallellt med skolans eget intagningsprov. Makereres egna intag
ningsprov hade inarbetats i de östafrikanska skolornas läroplaner. 
Makerere införde också nya akademiska kurser, som inte var direkt 
kopplade till yrkesutbildning. Strävan efter att bli ett universitet 
togs sig uttryck i överenskommelser med universitetet i London och 
Oxford. D essa förbindelser gällde främst hjälp att utforma kurser 
och läroplaner. Först 1949 fick Makerere status som universitet.7 

När Julius Nyerere kom till Makerere präglades skolan av tilltro 
till framtiden. Den stora huvudbyggnaden hade nyligen invigts och 
bibliotekshuset var under uppbyggnad. Kriget satte dock sin prägel 
på skolan genom lärarbrist och genom att de lärare som fanns gick 
klädda i militära kakiuniformer, eftersom de flesta anslutit sig till 
Uganda Volonteer Reserve.8 Skolmiljön var starkt kolonialt färgad 
av de brittiska och sydafrikanska lärarna, vilket visade sig bl.a. i hur 
lärarna bemötte eleverna. Eleverna från Tanganyika hade rykte om 
sig på skolan att vara bångstyriga och en av dessa blev utskälld av 
rektorn för bristande följsamhet. Rektorn gick därefter ut i korrido
ren visslande på "Rule Britannia".9 

4 Nizar A. Montani, "Makerere College 1922 - 1940", i African Affairs, vol. 78, July 
1979,359. 
5 Ibid., 360. 
6 John Ernest Goldthorpe, An African Elite, Oxford 1965, 3, 9 och 24. 
7 Margaret MacPherson, They Built for the Future, London 1964, 37. 
8 Ibid., 35. 
9 E.A.M. M angenya, Discipline and Tears, Dar-es-Salaam 1984, 2. 
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Kriget medförde att Makerere hade färre elever än före krigsut
brottet. År 1943 fanns det endast 141 studenter. Åren före kriget 
hade det funnits drygt 200. Julius var en av tio studenter från 
Tanganyika. Inalles var det 55 studenter från Östafrika som börjat, 
inkluderat en från Nordrhodesia och två från Nyasaland. Från 
Uganda kom knappt hälften av studenterna och en fjärdedel kom 
från Kenya. Studenterna från Uganda var den dominerande grup
pen vid Makerere under hela perioden 1922-1953. Den därnäst stör
sta gruppen var kenyanerna.10 Skolan hade enbart manliga elever. 
Först 1945 antogs kvinnliga elever till skolan.11 

Med bibehållen kolonial karaktär hade skolan förändrats, från att 
närmast ha varit en engelsk boardingschool, till att bli mer universi-
tetsliknande, med föreläsningar och personliga handledare. Bristen 
på lärare gjorde dock att tutorsystemet fungerade dåligt. 

Lärarutbildningen som Julius Nyerere deltog i fungerade väl un
der krigsåren, trots de svårigheter som skolan hade att få under
visningsmateriel. Makerere lyckades under krigsåren köpa in en 
mängd läroböcker som tidigare saknats och biblioteket förstärkte 
sitt bokbestånd av "Africana".12 

Tyngdpunkten i lärarutbildningen var förmedlingen av det brit
tiska kulturarvet. I engelskundervisningen lästes ett antal texter 
som återkom i de tentamina som bestämde tillträde till nästa ut
bildningsanstalt. Till dessa standardtexter hörde John Miltons 
Paradise Lost and Paradise Regained, Thomas B. Macaulays Lays 
of Ancient Rome och Alfred Tennysons The Charge of the Light 
Brigade. 

Dessa tre mycket uppburna författare hade friheten som gemen
sam ledstjärna. Milton och Macaulay var aktiva i samtidens politiska 
liv och ställde parlamentet och folkviljan mot kungamakten. 
Tennyson följde den liberala traditionen från Milton i sin diktning. 
Gemensamt för dem var Englands historia och antikens betydelse 
för den egna nationen. Både Milton och Macaulay skrev stora verk 
om Englands historia.13 Gemensamt för dem var också tilltron till 
bildningen och individens karaktärsdaning. Milton beskrev sin egen 
kamp för rätt och frihet i Paradise Lost and Paradise Regained. 
Macaulay införde under sina år i Indien engelska språket och brit
tisk litteratur på den indiska kolonialskolans schema. Tennysons 
ställningstagande för folkets självkänsla mot börd och privilegier 

10 Goldthorpe, An African Elite, 26. 
11 MacPherson, They Built for the Future, 42. 
12 Ibid., 34f. 
13 Christopher Hill, Milton and the English Revolution, London 1977; George O. 
Trevelyan, Life and Letters of lord Macaulay, London 1876. 
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grundades på en tilltro till förbättringars möjlighet. Han beskrev 
den brittiska nationalkaraktären och förutsåg att människorasen 
skulle bli än ädlare.14 Diktarna formade den brittiska nationalismens 
kulturella innehåll genom att betona att frihetens och toleransens 
arv från antiken övergått till den egna nationen. Den brittiska na
tionen uppfattades som summan av individer som upprätthöll natio
nalkaraktären. Denna bild av britten och dennes nationella kultur 
hörde intimt samman med imperiet. Litteraturvetaren Edward Said 
har också konstaterat att varje brittisk skribent under 1800-talet 
var utomordentligt väl medveten om imperiets existens. Han lyfter 
också fram både Macaulay och Tennyson som betydande försvarare 
av kolonialismen och västerländsk överlägsenhet och de kolonialise-
rade folkens underlägsenhet.15 

Nyerere följde undervisningen utan svårigheter, speciellt i det 
som var hans två huvudämnen: biologi och engelska. Andra ämnen 
fick han arbeta något hårdare med. Han hade kortare utbildning 
jämfört med många av klasskamraterna, som hade läst två år extra 
för att få behörighet till lärarutbildningen. Engelska språket behär
skade han mycket väl och han vann två första pris i litteraturtäv
lingen "African literature competition". Den senare av hans vin
nande essayer behandlade J. S. Mills kvinnosyn, som han applicerat 
på zanakifolkets samhälle.16 Hans bidrag har förkommit men Mills 
skrift, The Subject of Women, torde utgöra grunden för hans es
say.17 Nyereres positiva syn på kvinnornas betydelse i politiken, som 
han uttrycker under 1960-talet, grundlade han förmodligen redan 
på Makerere. Mills grundsyn, vilken Nyerere förmodligen tog in
tryck av, var att ojämlikhet mellan könen var en anomali i den mo
derna världen, på samma sätt som monarkin var.18 Mill jämförde 
jämlikheten i England med både antikens demokrati och med bese
grade, förslavade stammar. Han visade att kvinnorna i antiken stod 
utanför demokratin men hävdade att kvinnans ställning i samtidens 
England var sämre än slavarnas i antiken och folkstammarnas i im
periet.19 Mills praktiska förslag till ökad jämlikhet mellan könen var 
grundat på rättvisa och frihet. Hans andra skäl var att ökad jämlik

14 William Gordon, Social Ideals of Alfred Tennyson, New York 1966 . 
15 Edward W. Said, Orientalism (1978), Stockholm 1993, 16, 153f. Idem., Kultur och 
imperialism (1993), Stockholm 1995,161f, 23 lf. 
16 John Hutch, Two African Statesmen: Kaunda of Za mbia and Nyerere of Tanzania, 
London 1976,16. 
17 John Stuart Mill, The Subject of Women, 1869, i idem, Collected Works, Toronto 1963 
-1991. 
18 Collective Works, 21: 274f. 
19 Ibid., 21: 276f, 284. 
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het skulle vara en skola för moralisk bildning och därmed leda ut
vecklingen av samhället till en högre moralisk nivå.20 

Dessa tankar applicerade Nyerere på sin egen afrikanska miljö. 
Skillnaden mellan afrikanskt och europeiskt samhällsliv var inte 
större än att filosofens perspektiv var relevanta för det afrikanska 
samhället. De brister som Nyerere tillskrev det traditionella afri
kanska samhället var att kvinnorna arbetade hårdare än männen, 
att de betraktades som underlägsna enbart pga. kön och att de sak
nade rösträtt.21 Det var dock inte större brister än vad som funnits i 
det förebildliga antiken eller i Mills England.22 

Vid sidan om undervisningen formades skolans sociala liv av olika 
sällskap såsom "Students Council", medicinarnas sällskap, frivilliga 
konstklasser, diskussionsklubben och inte minst gudstjänster. 
Skolan hade två kapell, ett katolskt och ett protestantiskt. Kapellen 
låg centralt, på var sin sida om huvudbyggnaden. I det katolska ka
pellet firades mässa varje morgon och studenterna såg 
morgonljuset falla in genom altarfönstret, där det stod målat 

Blessed, are they who believe & yet not see, My God & My Lord. 

De muslimska studenterna fick hålla sina gudstjänster i en skolsal, 
eftersom det inte kommit några donationer för att bygga en moské 
på skolan.23 

Nyerere engagerade sig i katolska kyrkans och diskussionsklub
bens verksamheter. Han ansågs vara en allvarligt lagd person som 
kom att ställa sig mellan gruppen av afrikanska aristokrater, söner 
till folkens ledare och de övriga studenterna. Visserligen tillhörde 
han artistokratin i sin egen etniska grupp, men somligt tyder på att 
han inte delade dess värderingar. Istället ville han reformera de 
afrikanska kolonierna och kom därmed att dela de vanliga studen
ternas mer nationalistiska åsikter.24 

Det pågående kriget färgade av sig på valet av samtalsämnen 
bland studenterna. De diskuterade nazism, kommunism, fascism 
och västerländsk demokrati. Anti-nazistisk och anti-kommunistisk 
propaganda gjorde inget större intryck på studenterna. De fick sin 
information om kriget i Europa genom att samtala med lärarna, 
lyssna på BBC:s sändningar och genom dagstidningen Uganda 
Herald, som kom ut med några sidor ett par dagar i veckan. 
Studenternas perspektiv var dock delvis annorlunda än lärarnas. 

20 Ibid., 21: 293. 
21 J.K. Nyerere, "Socialism and Rural Development", i Freedom and Socialism, 339. 
22 J.K. Nyerere, "The African and Democracy", i Freedom and Unity, 104. 
23 MacPherson, They Built for the Future, 34f. 
24 Judith Listowel, The Making of Tanganyika, London 1965, 182f. 
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Studenterna tog avstånd från Hitler på grund av hans rasism men 
såg också något annat.25 Albert Tévoedjré, afrikansk samhällsve
tare, kunde från mängder av privata samtal med afrikanska intel
lektuella redovisa att han hört åsikten, att när Afrika blev fritt 
skulle det resas en staty av Hitler. Andra världskriget förstärkte 
afrikanernas medvetenhet om det koloniala förtrycket. I afrikanskt 
perspektiv kunde de allierades fördömande av tysk dominans i 
Europa överföras till brittisk och fransk dominans i Afrika.26 Kriget 
blev för afrikaner en inspirationskälla för tanken på koloniernas 
självständighet. 

Samtidigt med Nyerere fanns många av de män som skulle bli le
dernde inom Tanganyikas nationalistiska rörelse på Maker ere. Bland 
hans klasskamrater fanns Andrew Tibandebage, Vedast Kyaruzi och 
Luciano Tsere. Studenterna kom att påbörja sin verksamhet för 
Tanganyikas självständighet redan på Makerere. 

Nyerere bildade tillsammans med sina kamrater föreningen 
Tanganyika African Welfare Association (TAWA). Nyerere skrev 
stadgarna och hävdade att föreningen skulle ha en tydlig politisk 
målsättning. Andrew Tibandebage hade åsikten att föreningen 
skulle vara ideellt inriktad på att förbättra afrikanernas levnadsför
hållanden. Det blev Nyereres linje som segrade men deras förening 
blev inte långlivad utan kom att ombildas till en avdelning av 
Tanganyika African Association (TAA). Studenterna sökte kontakt 
med organisationens huvudkontor i Dar-es-Salaam, utan att få nå
got gensvar. 

TAA hade bildats på initiativ av guvenören Donald Cameron i slu
tet på 1920-talet, som ett forum för den afrikanska stadsbefolk
ningen. Den var inte en politisk organisation, utan snarast en in
tresseförening för afrikanerna. Inom föreningen var å andra sidan 
inte politiska diskussioner förbjudna men den unge Nyerere ansåg 
att TAA hade slumrat in och blivit ett sällskap för tedrickande.27 

Även om studenternas politiska förening blev kortlivad fick den 
betydelse för utvecklingen i Tanganyika. Föreningen var den bli
vande nationalistledarens första försök att skapa en plattform för 
afrikansk nationalism och när kamraterna lämnade Makerere lo
vade de varandra att fortsätta det politiska arbetet inom TAA var
helst de skulle hamna i landet. 

25 Ibid. 
26 Claude Wauthier, The Literature and Thought of Modern Africa, London, Nairobi & 
Lusaka 1978,112. 
27 Listowel, The Making of Tanganyika, 185. 
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CATHOLIC ACTION - KATOLSK SOCIALLÄRA 
Nyerere var en lojal medlem i den katolska kyrkan och redan un
der studietiden uppfyllde han de förväntningar som kyrkan hade på 
de utbildade katolska afrikanerna. Han bildade en grupp inom 
"Catholic Action". Detta var ett resultat av kyrkans uppfostran av 
den katolska eliten till att bli ledare inom "Catholic Action".28 

Med "Catholic Action" avsågs en lekmannarörelse inom kyrkan, 
där kyrkans medlemmar skulle återbetala allt vad kyrkan gett 
dem. Det gjordes genom underkastelse under kyrkan, självförne
kelse och obrottslig trohet.29 Verksamhetens syfte var riktat både 
till den enskilde och till samhället att verka för "the submission of 
all men to Christ's reign, and the accomplishment of God's will on 
earth".30 

Rörelsens ärende var att förverkliga den katolska kyrkans social
lära, vars början kan hänföras till påven Leo XIII:s publicering av 
den första av de stora sociala encyklikorna Rerum Novarum (1891). 
Samme påve hade två år tidigare utkommit med encyklikan Aeterni 
Patris, som betraktas som nythomismens programförklaring.31 

Därmed är både dess filosofiska och teologiska grundsyn bestämd 
till arvet från Thomas av Aquino. Samhällssynen är i stort sett 
aristotelisk med det främsta undantaget att Thomas aldrig såg 
samhället som människans finala mål. Människans finala mål var 
utomvärldsligt.32 

I påven Leos encyklika framställs samhället som en organism 
och människan är en homo politicus. Det finns ingen skillnad 
mellan stat och samhälle. Påven argumenterade för ojämlikhet 
mellan människor och för ett hierarkiskt samhälle som var 
föreskrivet av naturen och dess herre. Individens frihet var 
begränsad till skyldigheten att prisa den ende sanne guden och 
tillsammans med andra verka för det gemensamma goda.33 

Encyklikan skrevs i en tid när socialismen växte i Europas social 
misär. Mot den bakgrunden förkastade påven både den liberala 
ekonomiska politiken och den socialistiska rörelsen, vars ursprung 
han ansåg vara individualismen. Istället hävdade påven en normativ 
etik som grundades på den naturliga lagen.34 Med förnuftet kunde 

28 Proceedings of th e Conference of the Ordinaries of Tanganyika, 9. 
29 Charles K. Murphy, The Spirit of Catholic Action, London 1943, 11. 
30 Ibid., 10. 
31 Hampus Lyttkens, Nythomismen, Stockholm 1962, 10. 
32 Frederick Copleston, A History of Philosophy, New York 1962, vol. 2 part II, 133. 
33 Charles E. Curran, Directions in Catholic Social Ethics, Notre Dame, IN 1985, 7. 
34 Katolsk sociallära hävdar en distinktion mellan det naturligas område och det 
övernaturligas. I det naturligas område var förnuftet etiskt vägledande. Det rådde 
dock ingen motsättning mellan tro/det övernaturliga och förnuft/det naturliga utan 
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människan avläsa naturens ordning och se sin roll i 
samhällsorganismen. Individens intressen underställdes strävan 
efter det gemensamma goda. Detta var människans kallelse och 
Guds viljas fullkomning på jorden, som syftet uttrycktes i "Catholic 
Action". Det var en idealistisk och utopisk samhällssyn som påven 
Leo XIII gav uttryck för i slutet av 1800-talet.35 

Påven Pius XI gav "Catholic Action"-rörelsen inspiration på 1930-
talet, med ett uttryck för en något förändrad syn på samhället och 
samtidens politiska rörelser. I sin encyklika Quadragesimo Anno 
(1931) som byggde på samma nythomistiska grundsyn, uttryckte 
han en större vånda inför samhällets tillstånd. Den minskade till
tron till lagen och den bristande respekten för auktoriteter, resulta
tet av liberalism, hade lett till missbruk och orättfärdighet i det soci
ala livet. Inför hotet från samtidens totalitära ideologier hävdade på
ven den enskilda människans rättigheter och värde och införde en 
teori om moderat solidarism.36 

Påven öppnade en tredje väg mellan extrem kapitalism och ex
trem socialism. Förkastelsedomen drabbade fortfarande socialismen 
som ideologi, eftersom den var "oförenlig med den katolska kyrkans 
lära" på grund av historiematerialismen.37 Pius XI införde dock en 
distinktion i synen på socialism, som innebar att han erkände att det 
fanns olika former av socialism. Förkastelsedomen riktades mot den 
socialism som rättfärdigade våldet, som såg samhället i klasskamps
perspektiv och vars verklighetsuppfattning begränsades till de ma
terialistiska förhållandena. Det nya var att påven erkände en "mått-
fullare inriktning" av socialism, som inte hävdade klasskamp och ett 
absolut motstånd mot privatäganderätten. Påven pläderade för ett 
solidariskt gillessystem, som skulle föra arbetare och ägare när
mare samman. 

Sociallärans tankar var styrda av de förhållanden som rådde 
framförallt i Europa, men även i Afrika hade kyrkan med oro sett 
nya politiska grupperingar växa fram. Vid mitten av 1930-talet skrev 
kyrkan: "The growing tendencies of the Africans of grouping them
selves together in various African Associations of sometimes doubt
ful character."38 

nåden byggde på naturen. Sanningen är en. Se Josef Fuchs, Natural Law: A 
Theological Investigation, New York 1965. 
35 Peter Hebblethwaite, "The Popes and Politics: S hifting Patterns in ' Catholic Social 
Doctrine'", i Daedalus, vol. Ill, no 1 1982. 
36 Curran, Directions in Catholic Social Ethics, 18. 
37 Quadragesimo Anno (1931), § 117. 
38 Proceedings of the Conference of the O rdinaries of Tanganyika, 21. 



76 MWALIMU OCH UJAMAA 

Kyrkans ledning fann att det bästa sättet att motverka afrikaner
nas politiska organisering i socialistisk riktning var att bilda 
"Catholic Action"-grupper.39 Kyrkans grupper skulle vara strikt 
opolitiska och verka för allmänintresset, för "general uplift and 
betterment of the Africans". "Catholic Action"-rörelsen i Afrika var 
kyrkans metod för att tämja den katolska elitens politiska 
ambitioner. Påven Pius XI uppställde som krav att "Catholic Action" 
skulle vara initierad av och underställd en biskop. 

"Catholic Action" hade två olika uttrycksformer. Den ena var den 
specialiserade och yrkesmässigt bestämda, som väl närmast kan ses 
som ett katolskt alternativ till de socialistiska fackföreningsrörel
serna i Europa. Inom denna specialiserade form samlades katolska 
lekmän utifrån sin yrkesgemenskap och samtalade kring katolsk 
sociallära och bibeltexter i syfte att finna lösningar på samhällspro
blem. Den grupp som Nyerere bildade på Makerere samlades till bi
belsamtal, retreater och pilgrimsvandringar till de ugandiska marty
rernas gravar. 

Den vidare formen av "Catholic Action" gällde ett allmänt lek-
mannadeltagande i kyrkans olika organisationer och ett försök att 
influera samhällets olika organisationer, som fackföreningar och po
litiska partier.40 

I den afrikanska kontexten saknades de europeiska organisatio
nerna och inriktningen av "Catholic Action" blev annorlunda. 
Katolska kyrkan i Tanganyika hade fastställt en verksamhetsplan 
för "Catholic Action" utifrån lokala förhållanden. Medlemmarna i 
"Catholic Action" skulle utses av "le Supérieur", som inte närmare 
bestäms, med byarna som geografisk bas. Gruppernas ansvarsom
råde blev en diger lista. De skulle främja hygien, ha social kontroll 
över bybor vid danser, beivra äktenskaplig otrohet och hedniska 
bruk, återföra dem som hamnat i dåligt sällskap till bygemenskapen 
och underrätta prästerna om det som allmänt var på gång. De 
skulle också verka mot kremation av lik och mot blandäktenskap. 
De skulle ta upp tionde, hålla ordning vid katekumenundervis-
ningen, underhålla och bygga kapell, skola och begravningsplats.41 

Religion var inte en privatsak i de brittiska kolonierna utan funge
rade som ett sätt att inlemma unga afrikaner i det koloniala syste
met. Enligt kolonialmakten var det dock den protestantiska tron 

39 Det tvivelaktiga i de tidiga politiska grupperna var enligt fader Johannes Franken 
att dessa påverkats av socialism. 
40 Murphy, The S pirit of Catholic Action. 
41 Proceedings of the Conference of the Ordinaries of Tanganyika, Appendix II, 28. 
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som bäst tjänade detta syfte. Både muslimer och katoliker ansåg sig 
vara diskrediterade av kolonialmakten i Östafrika.42 

Orsakerna till att katolikerna, i jämförelse med protestanterna, 
sågs med viss skepticism från kolonialmaktens sida var flera. En av 
orsakerna var jämlikheten mellan afrikaner och européer som, en
ligt historikern Roland Oliver, rådde på de katolska missionsstatio
nerna. De katolska missionärerna var också tydligt relaterade till 
den afrikanska miljön, vilket visade sig i deras påvra livshållning och 
att de möjligtvis återvände till Europa en gång under sin långa mis
sionärstid. Kolonialtjänstemän och protestantiska missionärer åkte 
hem oftare. De katolska missionsstationerna var inte heller fästen 
för åsikten att europeisk kultur och europeiskt livsmönster var 
överlägsna det afrikanska. Bland efterkrigstidens katolska missionä
rer fanns en allmän misstro mot den europeiska civilisationen. Det 
fanns också ett krav att kyrkan i Afrika skulle afrikaniseras och bi
behålla afrikanska kulturella drag.43 Sammantaget bildade de katol
ska missionscentra en kritisk instans till den dominerande koloniala 
kulturen. 

I den katolska socialläran hade samhället och staten betraktats 
som en enhet och lydnaden för auktoriteten betonats. Detta var 
åsikter som inte med enkelhet kunde antas av katolska missionärer 
i en brittisk koloni. Påven Pius XII kom att förändra den tidigare sy
nen på samhälle och stat som en enhet och gav större utrymme för 
den enskilde. I ett radiotal 1944 betonade påven den enskilda män
niskans värde, frihet och ansvar och därav följde att staten betrak
tades som en begränsad juridisk organisation. Statens roll blev att 
försvara människans rättigheter och folkets frihet. Med den nya sy
nen blev härskaren representant för folket och folket blev ansva
riga medborgare.44 Det gavs därmed ett utrymme att främja de 
unga katolikernas engagemang för afrikansk nationalism på 
demokratisk grund. 

LÄRARTJÄNST VID S:T MARY'S COLLEGE I TABORA 
Efter examen erbjöds Nyerere tjänst vid Tabora Government 
School. Samtidigt var katolska kyrkan i fard med att uppgradera sin 
skola, S:t Mary's i samma stad, till secondary school och Nyerere 
var en lärarkraft som kyrkan behövde. 

42 Dan Mudoola, "Religion and Politics in Uganda: The Case of Busoga, 1900-1962", i 
African Affairs, vol. 77, 1978, 22f. 
4 Roland Oliver, The Missionary Factor in East Africa, London 1965, 232f. 
44 Curran, Directions in Catholic Social Ethics, 12. 
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Det pågick en kamp om den afrikanska eliten mellan kyrkorna 
inbördes och mellan dem och kolonialmakten. På katolskt håll upp
fattades denna kamp så, som fader Dubois skrev i en handbok för 
missionärer, att de som äger skolorna äger Afrika. Kampen gällde 
att behålla eleverna inom den egna organisationen, vilket krävde 
"secondary" standard för att inte förlora den afrikanska eliten.451 
kampen om Nyerere var det den katolska kyrkan som vann. 
Richard Walsh, rektor på S:t Mary's, kom överens med rektorn för 
regeringens skola att han fick erbjuda Nyerere tjänst vid sin skola. 

Nyerere tillbringade sommaren i Butiama med att bygga ett nytt 
hus åt sin mor, när han fick sig tillsänt ett brev från kolonialmak
ten, som meddelade att den tid han undervisade på missionsskolan 
inte skulle vara pensionsgrundande.46 Hans kommentar till detta 
sägs ha varit: "I shall have to fight for the rights of the mission tea
chers."47 

Han skulle inte enbart förlora pensionen. Lärarlönen vid mis
sionsskolan var dessutom bara hälften av den, som betalades vid 
regeringens skola. Nyerere valde ändå S:t Mary's och började på 
hösten att undervisa i historia och biologi. Nyerere kom mycket 
snart efter sin anställning på skolan att bli nära vän med skolans 
rektor, Richard Walsh, en vänskap som kom att bestå intill Walsh 
död 1978. 

En fördel med den katolska skolan var dess öppenheten för kra
vet på afrikanskt självbestämmande. När rektor Walsh undervisade 
om Egyptens historia och dess kamp för självständighet gick han 
längre än att endast hävda detta som en historisk kunskap. Han 
vände sig till studenterna med budskapet att de skulle bli ledare för 
självständighetskampen i Tanganyika.481 den katolska skolan hade 
tidsperspektivet till självständigheten krympt till att bli en händelse 
för den innevarande generationen och inte som en fjärran målsätt
ning för pojkarna i skolbänkarna. 

Omdömet om Nyerere från hans kollegor var att han var en 
duktig och ambitiös lärare, men att de endast mötte honom på mor
gonmässan. Resten av dagen var han upptagen av undervisning och 
hans kvällar gick åt till politiskt arbete i staden. Han ledde studie
cirklar i engelska för vuxna och deltog i bildandet och driften av en 
kooperativ butik. Han var av regeringen utsedd till priskontrollör 
men, med besvikelse över att hans rapporter lämnades utan åtgärd, 
begärde han dock snart avsked från uppdraget. Det problem som 

45 Oliver, The Missionary Factor in East Africa, 276. 
46 Hutch, Two African Statesmen, 19. 
47 Listowel, The Making of Tanganyika, 196. 
48 Ibid., 195. 
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han på olika sätt bekämpade var de indiska butiksägarnas monopol
ställning, vilken medförde att de kunde hålla höga priser. Missnöjet 
med de indiska handlarna delades också av missionärer, som ansåg 
att handlarna utgjorde en hindrande faktor för afrikanernas utveck
ling.49 Bakom missionärernas negativa hållning till de indiska af
färsmännen fanns också synen att de spred islamsk tro från sina 
butiker.50 

Under tiden i Tabora var Nyerere också aktiv i lokalavdelningen 
av Tanganyika African Association. TAA i Tabora fanns inte med i 
guvernören Lord Haileys rapporter. Han uppgav att det år 1940 en
dast fanns två avdelningar, i Dar-es-Salaam och Dodoma, med 
sammanlagt ett 100-tal medlemmar. Sju år senare fanns avdel
ningar i ett flertal städer i norra och östra delarna av protektoratet. 
Rörelsen hade växt genom att den lyckats absorbera landsbygdens 
missnöje med kolonialmakten. Tidigare var det enbart lärare och 
tjänstemän som var medlemmar, men de nya medlemmarna var af
färsmän och jordbrukare. År 1948 rapporterades till UN Visiting 
Mission att det fanns 39 avdelningar med sammanlagt 1780 med
lemmar.51 

När Nyerere blev aktiv i TAA var det således en rörelse på fram
växt, på väg mot ökad politisk medvetenhet. Hans arbete var ett led 
i den landsomfattade expansionen. Han valdes till avdelningens se
kreterare och sändes som delegat till TAA:s första konferens i Dar-
es-Salaam 1947. 

Den viktigaste politiska frågan som diskuterades var inte 
Tanganyikas självständighet utan förslaget att bilda en administrativ 
enhet mellan Uganda, Kenya och Tanganyika, som presenterats i 
Colonial Paper no. 210. Det hade tidigare funnits ett förslag Colonial 
Paper no. 191, som gällde en unionsbildning mellan de tre koloni
erna i Östafrika. Unionsbildning hade tillbakavisats av européerna i 
kolonierna med argumentet att Tanganyika var ett protektorat och 
inte en koloni. Det stod dock britterna fritt att skapa en lämplig 
administrativ enhet mellan de tre territorierna utan att bryta mot 
FN:s principer om Trust Territories, under förutsättning att de inte 
upphävde Tanganyikas särställning. 

Med den utgångspunkten förberedde den brittiska labourrege-
ringen det nya förslaget om en adminstrativ enhet mellan de tre 
territorierna under åren 1945-46. Sekreteraren i kolonialdeparte
mentet, fabianen Arthur Creech Jones, sändes ut för att lyssna till 

49 Oliver, The Missionary Factor in East Africa, 259. 
50 Proceedings of the Conference of the Ordinaries of Ta nganyika. 
51 Henry Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic Development, 
Princeton NJ 1970, 27. 



80 MWALIMU OCH UJAMAA 

åsikterna i territorierna. Resultatet av detta blev förslaget om bil
dandet av East African High Commission och East African Central 
Legislative Council. Fördelningen av representanter från de tre ter
ritorierna i dessa politiska organ skulle vara lika. Enligt planerna 
skulle den gemensamma administrationen ansvara för lagstiftning, 
försvar, skatter, kommunikation, forskning och administration.52 

Den fara som afrikanerna såg i en unionsbildning eller en admi
nistrativ enhet var att de europeiska bosättarna i Kenya skulle få 
en alltför dominerande ställning och att britternas liberala politik i 
Tanganyika skulle förändras till det sämre. Under förslagsarbetets 
gång tog därför TAA kraftigt avstånd från förslaget och Nyerere var 
en av dem som ledde motståndet. Han ordnade lokala konferenser 
för TAA: s avdelningar i området. Han uppvaktade den afrikanske 
aristokraten David Mkwaia, som var medlem i Legislative Council i 
Tanganyika, med krav på att förslaget skulle förkastas.53 

Trots sina försök kunde Nyerere inte förhindra att förslaget an
togs och i Legislative Council i Tanganyika avstod de två afrikanska 
medlemmarna från att rösta.54 Senare kommenterade Nyerere för
slaget med att européerna fick för stor representation, vilket han 
ansåg även stred mot britternas egen uppfattning. Han kände sig 
sviken av britterna och hans indignation riktades framförallt mot la-
bourregeringens bristande trovärdighet. Han hade insett att det, 
från afrikansk synpunkt, bättre förslaget var formulerat av den 
konservativa regeringen och att det sämre förslaget hade 
tillkommit under labourregeringen. Nyerere var desillusionerad och 
skakad av händelsen och skrev: 

The British Socialists can hardly realize how much that event lowe
red the prestige of the Labour Government in the eyes of the 
Africans and Indians of East Africa. The great faith which they had in 
the Socialist Government was shattered to pieces by that single 
event and will never be the same again.55 

Nyerere ville avslöja kolonialmaktens bristande trovärdighet. Den 
brittiska regeringen och guvernören hade frångått sin bekännelse 
om lika stort antal representanter från varje folkgrupp. Med bitter
het skrev han att inte heller kungen stod fast vid sin bekännelse: 
"We firmly believed that H.M. Government would put it mighty foot 
down and uphold a principle to which it confessed..."56 

52 Bernhard T.G. Chidzero, Ta nganyika and International Trusteeship, London 1961, 
6 If. 
53 Listowel, The Making of Ta nganyika, 198. 
54 Chidzero, Tanganyika and International Trusteeship, 94, not 15. 
55 Listowel, The Making of Tanganyika, 137. 
56 Ibid., 136. 
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Förtroendet for britterna hade övergått i misstro. Visserligen 
kunde britterna komma att lämna ifrån sig kolonierna, men det 
överhängande var att makten inte skulle tillfalla afrikanerna utan 
de europeiska bosättarna. Afrikanerna måste själva ta ansvaret för 
sin framtid och inte invänta britternas välvilja att lämna makten. 

Nyerere ville använda sig av utbildningen för att avslöja koloni
almaktens trolöshet mot folket och för att förbereda en afrikansk 
elit som kunde modernisera kolonin. Utbildningen var, enligt 
Nyerere, ett instrument för att tjäna folket. Han hade tidigare gjort 
ett inlägg i skoltidningen vid Makerere College i vilken han beskrev 
den utbildade elitens ansvar: 

The community spends all that money upon us because it wants us 
as lifting levers, and as such we must remain below and bear the 
wholeweight of the masses to be lifted, and we must facilitate the 
task of lifting 57 

I artikeln minns han en bild som rektorn vid Tabora Government 
School, Dr Lamont, hade använt för att förklara utbildningens 
funktion. Utbildning var som att sätta på sig ett par glasögon som 
gjorde att man såg klarare. Det var inte den utbildades ögon som 
var det väsentliga, utan att han med glasögonen kunde se klarare 
och se för alla de övriga. Nyerere ansåg att de utbildade hade en 
profetisk uppgift att avslöja verkligheten. 

Nyerere tyckte sig behöva ytterligare studier för denna uppgift 
och hade redan i början av sin tid på S:t Mary's uttryckt en önskan 
om att läsa vidare. Richard Walsh hade ett par gånger erbjudit ho
nom stipendium för att studera i Storbritannien. Varje gång hade 
Nyerere tillbakavisat erbjudandet. Han ansåg sig inte vara redo att 
ge sig iväg och anförde som skäl sitt ansvar för sin mors uppehälle, 
broderns utbildning och flickvännen Maria. Det fanns ett annat skäl 
som sannolikt var minst lika betydelsefullt; hans rädsla för att för
lora sig själv, sin identitet som afrikan och sin solidaritet med Afrika. 
Fader Walsh svarade Nyerere med att återigen erbjuda ett stipen
dium som också täckte hans ekonomiska åtagande gentemot famil
jen. Faran för att förlora sin identitet menade Walsh att Nyerere 
behärskade genom sin medvetenhet om risken. 

Nyerere bestämde sig och accepterade ett fyraårigt stipendium 
från Colonial Development and Welfare Scheme för att studera na
turvetenskapliga ämnen vid ett universitet i Storbritannien. 

57 Hutch, Two African Statesmen, 25. 



82 MWALIMU OCH UJAMAA 

Han förlovade sig med Maria Magige i december 1948 och beta
lade sex kor i brudgåva.58 Därefter reste han iväg.59 

EFTERKRIGSTIDENS STORBRITANNIEN 
Julius Nyerere anlände till London i april 1949. Storbritannien var 
då en nation med stark tillförsikt till sin egen förmåga. Folket hade 
genom uppoffringar och i enighet slagit ner hotet mot nationens un
dergång. När Nyerere kom var visserligen Marshallhjälpens pengar 
slut men bruttonationalprodukten hade ökat med 25 procent de tre 
föregående åren.60 Den brittiska nationen var ett föredöme för det 
övriga Europa. Tilltron till samhällelig ingenjörskonst var stor vid 
denna tid och stora projekt igångsattes för att förbättra medborgar
nas liv. Professor William Beveridge hade utarbetat National 
Insurance Act, en allomfattande socialförsäkringslagstiftning för alla 
medborgare.61 Dessutom infördes National Health Service, som ga
ranterade fri sjukvård. Den fysiska samhällsplaneringen var också 
satt i verket genom uppbyggnad av nya städer enligt modellen "ba
lanced communities", där arbete, bostad och fritid kunde förenas. I 
grannskapsenheter skulle alla generationer mötas och leva till
sammans.62 Londons återuppbyggande planerades i Greater London 
Plan (1944) och en riksplan upprättades för att styra all övrig åter
uppbyggnad genom Town and County Planning Act (1947). Även 
kulturlivet ingick i planeringsivern och skulle få statligt stöd genom 
beslutet om Arts Council. Festspelen i Edinburgh inleddes och BBC 
påbörjade en ny kanal, Third Programme, som var ett kvalitetspro
gram för kultur. 

Nyerere var själv, som student, en liten pusselbit i den stora 
samhällsplaneringen. Stipendiet han fått härrörde från Colonial 
Welfare and Development Act, ett beslut som tillkommit under kri
get för att främja utveckling i kolonierna. Han hade fått stipendiet 
för att läsa biologi vid Durhams universitet. Enligt antagningsreg
lerna var hem dock inte kvalificerad för att omgående börja studi
erna, varför han istället föreslogs att läsa arabiska. Nyerere såg 
dock ingen mening i ett sådant studium. Istället erbjöd David D. 
Carmichael, administratör för studenter från kolonierna, honom att 

58 Listowel, The Making of Tanganyika , 200. 
59 Ibid., 199f; Hutch, Two African Statesmen, 26. 
60 John Kenneth Galbraith, Min ekonomiska historia (1994), Stockhohn 1996, 148f. 
61 William H. Beveridge, Full Employment in a Free Soc iety, London 1944, llf. 
Beveridge hade arbetat i nära samarbete med bl. a. Nuffield College, Oxford och 
G.D.H. Cole, fabianska sällskapets mångårige ordförande. 
62 New Towns Act. 
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läsa samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen vid universite
tet i Edinburgh. 

Detta var också Nyereres ursprungliga önskan och inte att full
följa stipendiet för naturvetenskap. De bakomliggande orsakerna till 
stipendiets inriktning var inte studiemässiga, hävdade universitetslä
raren och labourpolitikern John Hutch. Kolonialmyndigheterna 
hade varnats för att Nyerere hade politiska motiv för sina studier. 
Hutch menade att britterna såg indiernas tillgång till högre utbild
ning som orsaken till Indiens självständighet, vilket skapade en far
håga för studenter från andra kolonier.63 

Genom kontakter lyckades Nyerere få studera de ämnen han ön
skade, men han måste först genomgå inträdesprovet. Under som
maren 1949 förberedde han sig för provet vid Robert Gordon 
Technical College i Aberdeen. Inträdesprovet för studenter som inte 
hade engelska som modersmål bestod i att tentanderna skulle 
skriva en essay kring ett av de tre verken: Clive av Thomas 
Macaulay, Selected Poems av Alfred Tennyson och Youth av Joseph 
Conrad.64 

UNIVERSITETET I EDINBURGH 
Han klarade inträdesprovet och skrev in sig vid universitetet i okto
ber samma år. Han blev en av ca 6 500 studenter.65 Universitetet 
var anrikt och traditionsbundet, även ur afrikanskt perspektiv. 
Redan år 1859 hade en av de tidigaste afrikanska nationalisterna, 
James Africanus Beale Horton, tagit sin examen i Edinburgh.66 

Traditionen vid universitetet påbjöd att studenterna skulle ha en 
viss klädstil och mest avgörande var färgkombinationen på slipsen. 
Slipsen med universitetsmärket bar en symbolfunktion som har 
jämförts med etnisk tillhörighet i Afrika: "In Africa as in Britain you 
must have the right ties, (In Africa: family ties. In Britain: Old 
school ties)."67 

Det internationella inslaget på universitetet i Edinburgh var stort 
i slutet på 1940-talet. Det fanns ca 1000 utländska studenter och av 

63 Hutch, Two African Statesmen, 24. 
64 Edinburgh University Calendar, 1949. 
65 Ibid. 
66 Christopher Fyfe, Africanus Horton 1835 - 1883: West African Scientist and Patriot, 
New York 1973. För dennes nationalistiska perspektiv, se James Africanus Horton, 
West African Countries and People, British and Native, with the Requirements 
Nessecary for Est ablishing that Self-Government Recommended by the Committee of 
the House of Commons; a nd a Vindication of the A frican Race, George Shepperson 
(red.), Edinburgh 1969. 
67 A. Bernhard Joinet, A Letter to My Superiors, vol. 1, no 3,1985, 9. 
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de brittiska studenterna fanns många som tidigare gjort krigstjänst i 
olika kolonier. Detta satte sin prägel på universitetsmiljön som John 
Hutch skriver: "Every political group in the universities where colo
nial and radical British students mingled found colonial nationalism 
at the heart of every discussion."68 

Studentprästens verksamhetsberättelse från dessa år ger intryck 
av att de utländska studenterna höll sig for sig själva och bara spar
samt deltog i universitetets sociala liv. Ett fåtal av de utländska stu
denterna var medlemmar i de allmänna studentföreningarna. 

De utländska studenterna samlades istället i Edinburgh 
University Cosmopolitan Club. Studenterna i "Cosmos" träffades i 
International House under ledning av prästen William Cattanach, 
sekreterare för Edinburgh Christian Council for Overseas 
students.69 Nyerere var aktiv i "Cosmos" och fann där ett forum för 
att diskutera brittisk kolonialpolitik och nationalism. 

John Hutch berättar från sina besök på universitetet, att Indiens 
självständighet 1948 gav studenterna från kolonierna nya perspek
tiv. Exemplet Indien hade visat att det var möjligt att besegra brit
terna, inte enbart militärt och politiskt utan också ideologiskt. 
Mahatma Gandhi hade fört fram det traditionella indiska samhällets 
företräden framför det västerländska och segrat.70 

DEN PAN-AFRIKANSKA RÖRELSEN I 
STORBRITANNIEN 
En annan händelse som påverkade de utländska studenternas sam
tal var det pan-afrikanska mötet, som hållits i Manchester 1945. Det 
från kongressen bevarade dokumentet är ett officiellt budskap till 
FN, som påtalade behovet av demokrati och utveckling i de afrikan
ska kolonierna. Det hävdades att hindret mot demokratin fortfa
rande var fattigdom, okunnighet och sjukdom, trots all filantropisk 
verksamhet, som gjorts av kolonialmakterna och av afrikanerna 
själva för att övervinna hindren. 

I en annan punkt i dokumentet hävdades att svårigheterna för 
utveckling berodde på att afrikaner inte kunnat artikulera sina be
hov i den koloniala situationen. Konferensdeltagarna begärde därför 
att afrikaner eller personer av afrikanskt ursprung skulle få delta i 

68 Hutch, Two African Statesmen, 27. 
69 »Tjjg Chaplain's report", i University of Edinburgh Gazette, no 2,1959, 8. 
70 Mohandas K. Gandhi, Indian Home Rule, Madras 1921, citatet hämtat från Paul 
Sigmund, The Ideologies of the Developing Nations, New York 1963, 76f. 
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FN:s arbete å de afrikanska folkens vägnar. De sade sig vilja dela 
ansvaret för att befria Afrika och föra dit modern utveckling.71 

Det var dock inte främst det dokument som antagits av konferen
sen som gav genklang hos studenterna, utan uppslutningen, som 
visade på en nyvunnen enhet inom pan-afrikanismen. 

De två stridande linjerna inom pan-afrikanismen hade represente
rats av Marcus Garvey och W.E.B. Dubois.72 Garveys målsättning 
hade varit att förena hela världens afrikaner med syftet att få dem 
att återvända till Afrika. Han tänkte sig att hela den afrikanska 
kontinenten skulle bilda en självständig nation. I väntan på att detta 
skedde skulle afrikaner boende utanför Afrika bilda ett eget sam
hälle med egna företag som konkurrerade med den "vita" världen.73  

Dubois' inriktning var istället att tillförsäkra afrikanerna medbor
gerliga rättigheter i de länder, där de bodde. I väntan på att detta 
skulle uppnås framförde han också tankar på att ena svart kapital 
och svarta arbetare, i likhet med det amerikanska kommunistparti
ets idé om "Black Republic".74 

Konflikten hade varit hård dem emellan. Garvey betraktade 
Dubois som "traitor to the race" medan Dubois ansåg Garvey vara 
vansinnig.75 Med Marcus Garveys död förflyttades pan-afrikanismens 
centrum till Europa och dess främsta företrädare blev afrikaner, va
rav de flesta var bosatta i Europa. 

Konflikten mellan Garvey och Dubois gällde också pan-afrika
nismens förhållande till socialismen. De hade även varit oense i 
denna fråga. Garvey hade sett den amerikanska fackföreningsrörel
sen och det kommunistiska partiet som förtäckta medel för att för
trycka de svarta. Han ansåg att: "The N egro should keep shy of 
Communism or the Worker's party in America."76 

Dubois hade varit okunnig om socialism till i mitten av 1920-talet, 
då han övergick till att kalla sig bolsjevik efter ett besök i 
Sovj etunionen.77 

Oavsett de pan-afrikanska ledarnas förhållande till socialismen, 
fanns det tillräckligt mycket av intresse i denna ideologi för de afri

71 Vincent B. Thompson, Africa and Unity: The Evolution of Pan-Africanism, Harlow 
1984,340. 
72 Marcus Garvey (1887 - 1940), grundare av den svarta medborgarrörelsen Universal 
Negro Improvement Association (UNIA); Redaktor for tidningen Negro World. Se 
Edmund David Cronon, Black Moses, Madison 1955. W.E.B. Dubois var ledare för 
American Negro Academy och ett antal av Pan-African Congress möten samt under 
många år redaktör för tidningen Crisis. 
73 Thompson, Africa and Unity, 42. 
74 George Padmore, Pan-Africanism or Communism, Dobson 1956, 306. 
75 Thompson, Africa and Unity, 42f. 
76 Marcus Garvey, Philosophy and Opinions, part 2, London 1967, 70. 
77 Crisis, XXII, April 1922 och XXXIII, November 1926. 
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kanska intellektuella i Europa. Det fanns dock en tvehågsenhet 
från afrikanernas sida till socialismen, även om de som ordnade 
mötet i Manchester ansåg att socialismen antagits av rörelsen.78 

Tvehågsenheten berodde på de erfarenheter, som afrikanerna 
hade av skilda socialistiska rörelser. Den ena erfarenheten var 
principiell och av rasistisk natur. Många afrikaner hade uppfattat att 
de vita arbetarna hatade de svarta. Därmed var det ingen lösning 
för afrikanerna att vita arbetare upprättade proletariatets diktatur. 
Det andra argumentet var praktiskt. Många inom den pan-afrikan-
ska rörelsen kände en besvikelse över att afrikaner blev betraktade 
som brickor i ett spel av både Sovjet och de kommunistiska parti
erna i Västeuropa och USA. Denna besvikelse hade medfört att le
darna inom den pan-afrikanska rörelsen tagit avstånd från kom
munistiska partier och stater, men därmed inte från socialismen. 

Kongressen i Manchester hade främst samlat engelskspråkiga 
och inte de franskspråkiga afrikanerna. Mellan de franskspråkiga 
och de engelskspråkiga afrikanerna fanns flera skillnader, dels be
roende på att de var geografiskt delade mellan två metropoler, dels 
beroende på att de genomgått olika utbildningssystem.79 Trots detta 
delade de franskspråkiga afrikanerna många erfarenheter med de 
engelsktalande afrikanerna. Många av dem hade tillhört det franska 
kommunistiska partiet och antagit den marxist-leninistiska ideolo
gin.80 De kom i efterhand att ställas inför samma problematik, som 
de engelskspråkiga afrikanerna hade gjort, att se sig som brickor i 
ett politiskt spel. Leopold Senghor, tillsammans med andra västafri-
kaner, bröt med det franska socialistpartiet 1948 för orsaker som 
han beskrev som: 

Their grievance, which transcended personalities ... was that French 
socialism (like Communism, by the way) not understanding our pro
blems, wanted to apply to Africa a schema made by and for 
Europe.81 

78 George Padmore och Kwame Nkrumah organiserade konferensen i Manchester. 
Nkrumah tog klar ställning för och beskrev kongressen: "As the preponderance of 
members attending the Congress were African, its ideology became African nationa
lism - a revolt by African nationalism against colonialism, racialism and imperia
lism in Africa - and it adopted Marxist socialism as its philosophy". Kwame 
Nkrumah, The Autobiography of Kwame Nkrumah, Edinburgh 1973, 43f. George 
Padmore betraktade socialismen som ett viktigt bidrag till pan-afrikanismen och i ef
terhand tolkade han att kongressens beslut vilade på tre principer: nationalism, poli
tisk demokrati och socialism. Se Padmore, Pan-Africanism or Communism, 181. 
79 Richard Hodder-Williams, An Introduction to the Politics of Tropical Africa, 
London 1984, 61. De organisationer som var representerade vid konferensen finns 
bland undertecknarna av dokumentet till FN, se Thompson, Africa and Unity, 340f. 
80 A. Fenner Brockway, African Socialism, London 1963, 19. 
81 Leopold Senghor, African Socialism, London & Dunmow 196 4, 4. 
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De hade nått insikten att de måste formulera en självständig politik 
for Afrika, även om de lät sig inspireras av socialismens idéer. Det 
var vid denna tidpunkt som Senghor först formulerarade beteck
ningen "socialisme africaine" som politisk term, vilken senare över
fördes till engelska.82 

I Nyereres studentförening "Cosmos" diskuterades självklart so
cialism och kommunism. Tidsandan i Europa hade också satt ideo
login på dagordningen. Å ena sidan framstod den reformistiska socia
lismen som ett föredöme genom exemplet Storbritannien och å den 
andra sidan hade västvärldens kommunistskräck böljat efter kri
get.83 Nyerere beskrev sina erfarenheter: 

I also spent much time arguing with fellow students about 
everything under the sun, except Marxism (which is above the sun). I 
did a great deal of thinking about politics in Africa.84 

UNIVERSITETSSTUDIERNA 
Nyereres studier vid universitet blev framför allt ett studium av 
framväxten av engelsk nationalism under senare delen av 1800-ta-
let fram till 1920. Ämnesstudiernas tyngdpunkt hade ett historiskt 
perspektiv med undantag för ämnet socialantropologi. Under läsåret 
1949/1950 studerade Nyerere engelska, politisk ekonomi och social
antropologi.85 

Kursen i engelska gav, av kurslitteraturen att döma, perspektiv 
på språkets utveckling, från mångfald och dialekter till nationell 
engelska.86 Några av kurslitteraturens författare hade haft avgö
rande betydelse för framväxten av den normerande "oxbridge"-eng-
elskan som enda medium för "den nationella civilisationen".87 

82 Ruth Schachter Morgenthau, "African Socialism: Declaration of Ideological 
Independence", i Africa Report, vol. 8,no 5 1963. 
83 Galbraith, Min ekonomiska historia, 149. 
84 George Shepperson, "Edinburgh University's First African Prime Minister", i 
University of Edinburgh Gazette, 1962 vol. 2. 
85 Källmaterialet för universitetskurserna, litteratur och kursbeskrivningar har in
hämtas på plats vid universitetsbiblioteket i Edinburgh. Det är kurskatalogerna i 
Edinburgh University Calendar för perioden 1949 - 1 953 som har använts. 
86 Läskurserna omfattade retorik och engelsk litteratur, engelska språket och allmän 
lingvistik. Litteraturen var: 
Alfred John Wyatt, An Elementary Old English Grammar, Cambridge 1929. 
Joseph Wright, Old English Grammar, The Student's Serie of Historical and 
Comparative Grammars, 2. uppl., Oxford 1907. 
Jens Otto Harry Jespersen, The Growth and the Structure of the English Language, 9. 
uppl. Oxford 1948. 
Henry Cecil Wyld, A Short History of Eng lish, 2. uppl. London 1921. 
87 Philip Dodd, "Englishness and the National Culture", i Englishness: Politics and 
Culture 1880-1920,16. 
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Politisk ekonomi var en kurs, som syftade till att ge kunskap om 
ekonomins principer och deras anpassning till samhället.88 Ingen av 
kurslitteraturens böcker var skrivna efter andra världskriget och 
flertalet av dem var skrivna redan före första världskriget. 
Betoningen kom därför att vila på 1800-talets ekonomiska tänkande 
och den nationella samlingen under beteckningen "national effici
ency".89 

Socialantropologi var den enda kursen, som explicit behandlade 
Afrika. Kursen gav en introduktion till primitiva kulturer, primitiva 
ekonomiska system och individens utveckling i det primitiva samhäl
let. Kursens senare del gav en introduktion i studiet av den euro
peiska civilisationens påverkan på de primitiva folken och visade på 
hur detta möte påverkat välfärd och utveckling av de primitiva 
folken.90 

Det var den struktur-funktionalistiska skolan, som dominerade 
ämnets inriktning.91 Denna skola hade brutit med tidigare evolutio-

88 Kursen i "Political Economy" var inriktad på "the general principles of economics 
and the questions in applied économies". Kurslitteraturen var: John Richard Hicks , 
Social Framework: An Introduction to Economics, Oxford 1942. 
Langford Lovell Frederick Price, A Short History of P olitical Economy in England, 
from Adam Smith to Arnold Toynbee, London 1891; 15 upplagan utökades och bokens 
undertitel ändrades till from Adam Smith to Alfred Marshall, London 1937. 
Litteraturlistans notering, Gray, Development of Economic Doctrine finns inte i 
några bibliotekskataloger. Den tänkbara boken kan vara John Gray, The Essential 
Principles of the W ealth of Nations illustrated, in opposition to some false doctr ines of 
Dr Adam Smith and others, 1797. Frank William Taussig, Principles of Economics, 2 
vol., New York 1911. Edwin Caiman,Wealth: A Brief Explanation of the Causes of 
Ecenomic Welfare, London 1914. John Aiton Todd, Mechan ism of E xchange: A 
Handbook of Currency, Banking & Trade in Peace and War, London 1917. Ett stort 
antal nya upplagor trycktes under 1900-talet intill 1949. 
89 Brian Doyle, " The Invention of English" i Englishness. Politics and Culture ISSO
PO, 90. 
90 Edinburgh University Calendar 1948, 210. Univeritetslektorn R. Piddington var lä
rare i socalantropologi t.o.m. vt 1950 och efterträddes av lektorn och fabianen Kenneth 
Little 
91 Litteraturlistan för socialan tropologi: 
Raymond Firth, Human Types, London 1938. 
George Peter Murdock, Our Primitive Contemporaries, New York 1934. 
Bronislaw Malinowski, Argonauts of the Western Pacific, New York 1922. 
B. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, London 1926. 
B. Malinowski, The Sexual Life of S avages in Northwestern Melanesia, London 1929. 
Herbert Ian Hogbin, Law and Order in Polynesia, London 1934. 
Raymond Firth, Primitive Economics of the New Zealand Maori, London 1929. 
E.E. Evans-Pritchard & Meyer Fortes, African Political Systems, London 1940. 
Herbert lan Hogbin, Experiments in Civilisation: The Effects of European Culture on a 
Native Community of the Solomon Islands, London 1939. 
Hsiao-Tung Fei, Peasant Life in China, London 1939. 
William Miller Macmillan, Africa Emergent: A Survey of Social, Political and 
Economic Trends in British Africa, London 1938. Författaren hade levt sin barn- och 
ungdomstid i Sydafrika och framställde européerna som de som bringat 
civilisationen till de ociviliserade afrikanerna. Det var en tidstypisk framställning 
av det goda koloniala styret. 
Lucy Philip Mair, Native Politics in Africa, London 1936. 
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nistiska teorier som grundades på föreställningen om en linjär ut
veckling och med diffusionsteorier, som grundades på föreställ
ningen att kulturella bruk spreds mellan folken. 

Alfred Reginald Radcliffe-Brown var den struktur-
funktionalistiska skolans dominerande teoretiker. Han hade tagit 
sin utgångspunkt i Emile Dürkheims idé om social solidaritet.92 

Radcliffe-Brown bytte ut Dürkheims begrepp "solidaritet" mot 
begreppen "harmoni", "enhet" och "stabilitet". Harmoni var det 
grundläggande tillståndet för ett samhälle.93 

Föreställningen, i denna skolbildning, om utomeuropeiska sam
hällen var att de var statiska. Ett perspektiv, som denna skolbild
ning fann användbart, var analogin mellan samhället och en biolo
gisk organism, vilket innebar att perspektivet begränsades och stu
diet av harmoni, enhet och stabilitet i ett samhälle blev hanterligt. 
Det var dessa funktioner i samhället, som Radcliffe-Brown ville få 
prövade genom att systematiskt samla in fakta från fältstudier av 
afrikanska traditionella samhällen.94 Dessa studier hade som syfte 
att beskriva hur primitiva samhällen fungerade enligt bestämda la
gar. Genom induktiva generaliseringar skulle det beskrivas "how 
and why things happen, i.e. according to which laws."95 

Istället för ett evolutionistiskt perspektiv hade den struktur
funktionalistiska skolan anlagt ett synkront perspektiv, vilket sam
tidigt ofta innebar ett ahistoriskt betraktelsesätt. Radcliffe-Brown 
hävdade att: "We cannot have a history of African institutions".96 

Exempel på den struktur-funktionalistiska skolans perspektiv 
gavs i samlingsvolymen African Political Systems, sammanställd av 
två socialantropologer inom denna skolbildning, M. Fortes och E. E. 
Evans-Pritchard.97 I artikeln om Östafrika i denna bok mötte 
Nyerere begreppet "extended family", som han senare skulle an
vända som förklaring till sitt eget begrepp "ujamaa". 

John M. Graham and Ralph O'Reilly Piddington, Anthropology and the Future of 
Missions, University of Aberdeen 1940. 
British School of Social Anthropology var den dominerande skolbildningen från 1930-
talets senare del till böljan av 1950-talet inom det brittiska imperiet. Marvin Harris, 
The Rise of Anthropology Theory, New York 1969, 415. 
92 A.R. Radc liffe-Brown, Structure and Function in Primitive Society, London 1952. 
93 Harris, The Rise of An thropological Theory, 515. 
94 A.R. Radcliffe-Brown, "Introduction", i African Systems of Kinship and Marriage, 
A.R Radcliffe-Brown & C.D. Forde (red.), London 1950, 181. 
95 A.R. Radcliffe-Brown, "The Methods of Ethnology and Social Anthropology", i 
Method in Social Anthropology, M.N. Srinvas (red.), Chicago 1958. 
96 A.R. Radcliffe-Brown, "Introduction", i African Systems of Kinship and Marriage. 
97 E.E. Evans-Pritchard & Meyer Fortes (red.), A frican Political Systems, Oxford 
1940. 
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En annan linje inom den struktur-funktionalistiska skolan före
träddes av Bronislaw Malinowski. Nyerere läste Malinowskis mono
grafi över Trobriandöarnas folk. Malinowskis studier centrerades 
kring kärnfamiljen, men hans intention var att gå vidare och stu
dera större grupper. Malinowski sökte formulera en dynamisk teori 
för social förändring, men lyckades endast skapa teorier om icke
förändring.98 

Trots att Radcliffe-Brown och Malinowski hade olika metodolo
giska utgångspunkter, kom deras forskningsresultat att i stort 
sammanfalla. Radcliffe-Browns studium av sociala lagar förutsatte 
kärnfamiljen, vilket var Malinowskis huvudsakliga studieobjekt. De 
såg olika på förändring i samhället, men förmedlade ändå likartade 
föreställningar om samhället som statiskt. Den struktur-funktiona
listiska skolan lyckades aldrig med att beskriva generella lagar för 
förändring." 

En tredje socialantropologisk författare, som dök upp i litteratur
listan var Raymond Firth. Han var otillfredsställd med det synkrona 
perspektivet, men försökte först efter 1950 att anlägga ett historiskt 
perspektiv på studiet av utomeuropeiska samhällen. Firths bok 
Primitive Economics of the New Zealand, som Nyerere läste, sak
nade detta historiska perspektiv. Sammanfattningsvis gav kursen 
kunskap om afrikanskt samhällsliv och en möjlighet att generali
sera de olika samhällena. Det som saknades var ett historiskt per
spektiv på Afrika vid denna tid. Det skulle dröja ett decenium innan 
historien om Afrika före kolonialismen började skrivas.100 

Påföljande terminer studerade Nyerere brittisk historia, ekono
misk historia, konstitutionell juridik och moralfilosofi. 

Brittisk historia var framförallt en kurs i viktorianskt historiebe
rättande.101 Flertalet av kurslistans böcker skrevs när historien sågs 

98 Harris, The Rise of Anthropology Theory, 560. 
99 Ibid, 524. 
100 African Studies Since 1945: A Tribute to Basil Davidson, Christopher Fyfe (red.), 
London 1976. Det som fanns var s.k. prehistoria om Afrika. Pan-African Congress 
hade samlat forskare till ett prehistoriskt symposium i Nairobi 1947. Se Proceedings 
1st Pan-African Congress on Prehistory 1947, Oxford 1952. Steven Feierman 
konstaterar att ännu vid mitten av 1990-talet är historieskrivning om Afrika behäftad 
med mycket stora brister. Se Steven Feierman, "Africa in History: The End of 
Universal Narratives", i After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial 
Displacements, Gyan Prakash (red.), Prin ceton NJ 1995. 
101 Obligatorisk litteratur var Magna Carta och Walter Bagehot, The English 
Constitution, London 1867. Sjätte utökade upplagan utkom i London 1891. 
Rekommenderad litteratur var: 
Thomas Fredrick Tout, H istory of Br itain, 3 vol. London 1920 (omarbetad upplaga). 
Samuel Rawson Gardiner, Students' History of England, from the Earliest Times to 
1885, London 1890. Boken omarbetades och utkom i London 1902,1910 och 1920. 
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som en del i ett medvetet uppbyggande av engelsk nationalism där 
staten blev samhället. Det var en förändring från liberal frihet eller 
laissez-faire-individualism till samhällsintresse eller statlig kollekti-
vism.102 Det enda undantaget frän detta perspektiv var socialhistori
kern George Macaulay Trevelyans historiska studier från mellan-
krigsåren.103 

Kursen i ekonomisk historia började med "The economic organi
sation of primitive peoples; the origins of the village community".104  

Därefter behandlades västerlandets, och i synnerhet 
Storbritanniens, ekonomiska historia fram till mellankrigsåren.105 

Av särskilt intresse för en afrikansk nationalist var kursen i kon
stitutionell lagstiftning. I kurskatalogen beskrevs kursen som en in
troduktion till den brittiska konstitutionella utvecklingen, dess lagar 
och praxis.106 Nyerere blev förtrogen med det anglo-saxiska tvåparti

Nyutgåvan utkom i John Richard Green, Short History of the English People, 4 vol. 
London 1874, London 1915. År 1916 hade den kompletterats av R. P. Farley med 
perioden 1815 -1914. 
James Alexander Williamson, The Evolution of E ngland, Oxford 1931, andra uppla
gan tryckt i Oxford 1944. 
George Macaulay Trevelyan, History of En gland: A Survey of Six Centuries, Chaucer 
to Queen Victoria, London 1942. Av samme författare, English Social History, London 
1926. En reviderad upplaga utkom i London 1937 och 1945. 
102 Robert Colls, "Englishness and the Political Culture", i Englishness: Politics and 
Culture 1880 -1920, 29f. 
103 Studies in Social History: A Tribute to G.M. Trevelyan, John Henry Plumb (red.), 
London 1955. 
104 Edinburgh University Calendar 1950. 
105 Rekommenderad litteratur för kursen var: Arthur Birnie, An Economic History of 
the British Isles, London 1935. 
Hugh Owen Meredith, Outlines of Economic History of England: A Study in Social De
velopment, London 1908, (2. uppl.) London 1930. 
William James Ashley, An Introduction to English Economic History and Theory, 
vol. 1, London 1888, vol. 2, London 1893. 
Charles Ryle Fay, Great Britain from Adam Smith to the Present Day: An Economic 
and Social Survey, London 1928. Boken utkom i nya upplagor intill 1950. 
James Frederick Rees, A Short Fiscal and Financial History of England 1815 - 1918 , 
London 1921. Idem, Survey of Economic Developm ent with Special Reference to Gr eat 
Britain, London 1933. 
Ernest Ludlow Bogart, Economic History of the American People, New York 1922. 
106 Litteraturlistan för Constitutional Law var diger med 20 rekommenderade titlar. 
Det var lagtolkningstext, exempelvis Emlyn Capei Stuart Wade och Godfrey Phillips, 
Constitutional Law, London 1933, ett antal upplagor utkom till 1950. 
William Ivor Jennings, The Law and the Constitution, London 1933, ett antal upplagor 
utkom till 1946. Jennings var också författare till två andra böcker på kurslistan. 
Cabinet Government, Cambridge 1936, och Parliament, Cambridge 1939. Jennings ar
gumenterade i andra böcker för en parlamentsreform för att passa för ett mer demo
kratiskt styresätt. Han var ansluten till Fabian Society, vilket visar sig i att han gav 
ut böcker i serien New Fabian Research Bureau. 
William Reynell Anson, The Law and Custom of the Constitution, 2 vol., Oxford 1886. 
Ett antal upplagor utkom, den sista i Oxford 1935. En annan typ av litteratur var 
monografier, Gilbert Francis Montriou Campion, An Introduction to the Procedure of 
the House of Commons , London 1929, (3. uppl.) London 1950. 
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systemet och parlamentarismen även om han senare fann att detta 
system inte lämpade sig för en afrikansk politisk situation.107 Kursen 
innehöll också litteratur om förvaltningslag och kommunalt själv
styre. Den sista delen av litteraturlistan behandlade konstitutionella 
frågor i kolonierna och innehöll förberedande diskussioner om hur 
koloniernas konstitutioner skulle ordnas inför deras självständighet. 

Kursen i moralfilosofi eller praktisk filosofi anlade ett historiskt 
perspektiv, som syftade till att ge förståelse för den moraliska 
struktur, som fanns i samtidens civilisation. Kursen tog sin utgångs
punkt i den grekiska filosofin och i hebreisk moraltradition, och fort
satte, via medeltidens filosofi, till moderna etiska teorier - u tilita
rism, evolutionära samt idealistiska moraltraditioner. Särskilt refe
rerade kursen till Hobbes, Spinoza, Butler, Hume och Kant.108  

Kurslitteraturen tryckte på filosoferna Platon, Butler, Kant och 
Mill.109 Det är omöjligt att avgöra vad Nyerere fick ut av kursen i 
praktisk filosofi, men hans senare återkommande perspektiv var att 
samhället skapas av människor för människornas behov. På ett 
närmast kontraktsteoretiskt sätt beskrev han individens behov av 
samhället och samhällets krav på att hon måste offra sin frihet: 

This means that neither the good of the individual as such, nor the 
group as such, can always be the determining factor in society's de
cisions. Both have constantly to be served.110 

Edgar Norman Gladden, The Civil Service: Its Problems and Future, London 1945. 
George Montagu Harris, Municipal Self-Government in Britain: A Study of the Prac
tice of Local Government in Ten of the Larger British Cities, London 1939. 
En tredje typ av litteratur behandlade utveckling inom lagstiftning. 

John Arkas Hawgood, Modern Constitutions since 1789, London 1939. 
Arthur Berridale Keith, The Constitution of England from Victoria to George VI, 2 vol., 
London 1940. 
En fjärde typ av litteratur behandlade internationell konstitutionell lagstiftning: 

Denis William Brogan, Politics & Law in the United States, Cambridge 1941. 
Carl Brent Swisher, The Growth of the Constitutional Power in the United States, 
Chicago 1946. 
En femte typ av litteratur behandlade det brittiska imperiet. Arthur B. Keith, The 
Dominions as Sovereign States: Their Constitutions and Governments, London 1938. 
Keith utgav böcker om indisk kultur och språk och skrev ett antal skrifter om statsrätt 
och demokrati i kolonierna och förberedde marken för koloniernas självständighet. 
107 J.K. Nyerere, "The Race Problem in East Africa" och "The African and 
Democracy", i Freedom and Unity. 
108 Edinburgh University Calendar 1950, 201. 
109 Litteraturen i ämnet moralfilosofi var: Plato, The Republic of Plato, Cambridge 
1902, Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysic ofEthic, London 
1895, John Stuart Mill, Utilitarism. Ett par av moralfilosofen och biskopen Joseph 
Butlers arbeten ingick också. Det som avsågs med Sermons och Dissertation on Virtue 
i kurslistan var sannolikt Fifteen Sermons Preached at the Rolls Chapel och 
Dissertation Of the Nature of Virtue. Dessa skrifter fanns i olika samlingsverk 
exempelvis Joseph Butler, The Works of Joseph Butler, D.C.L.: Sometime Lord, Bishop 
of D urham, W.E. Gladstone (red.), Oxford 1896. 
110 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 1. 
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Vid sidan om de faktiska kunskaper som Nyerere förvärvade från 
sina studier, fick han grundläggande perspektiv belysta i framväxten 
av engelsk nationalism - främst historiens och språkets betydelse. 
Perspektivet fokuserade på den centrala problematiken, som var 
spänningen mellan individens frihet och nationens intresse. Många 
av läroböckerna var skrivna mellan 1880 och 1920, i en tid när 
framväxten av den starka staten krävde att individens frihet också 
skulle relateras till ökad jämlikhet mellan medborgarna. 
Tyngpunkten i filosofistudiet vilade på tilltron till individens eget 
förnuft och frihet att finna en etisk hållning. Detta kombinerades 
med ett nationellt program för att få medborgarna att i högre grad 
dela nationens intresse.111 

FABIAN SOCIETY 
Vid sidan om universitetskurserna och diskussionerna i "Cosmos" 
fanns en annan betydelsefull idévärld, som Nyerere kom i kontakt 
med under åren i Edinburgh, nämligen Fabian Society. Det var sna
rast där, som Nyerere fìck del av den tidsanda som rådde i 
Storbritannien. Afrikanisten Colin Legum skriver att Nyerere läste 
allt som Fabian Society publicerat.112 Det rörde sig om flera hundra 
småskrifter, tidskrifter och ett antal böcker.113 Nyerere var aldrig 
medlem av Fabian Society men väl i en av rörelsens underavdel
ningar, Fabian Colonial Bureau.114 Han blev socialist under tiden i 
Edinburgh, hävdar de båda socialdemokraterna Cranford Pratt och 
Fenner Brockway.115 Detta är dock en bedömning som är alltför 
oprecis och får närmast tillskrivas bedömarnas egna politiska prefe
renser. 

111 Brian Doyle, "The Invention of English", i Englishness: Politics and Culture 1880 -
1920, 93f. 
112 Brev till författaren från Colin Legum daterat 1988/01/ 21. 
113 Listan över publicerade småskrifter under perioden 1884 -1952 upptar drygt 500 tit
lar, Fabian Society Office, London. 
114 Nyereres namn finns inte i Fabian Societys medlemsmatriklar för åren 1949-1952, 
Nuffield College, Oxford. Det finns ingen medlemsmatrikel bevarad från FCB. I e tt 
brev från FCB 1953 anförs Nyerere som medlem. FCB 123/4 archive, Rhodes House, 
Oxford. T.F. Betts sekreterare vid Fabian Colonial Bureau skriver i ett brev till 
Nyerere, 1958-07-29: "You speak of enclosing in that letter a money order for your 
Bureau subscription". FCB 121/3, Rhodes House, Oxford. I ett brev från Joan Wicken 
till sekreteraren i dåvarande Fabian Commonwealth Bureau Hilda Selwyn-Clarke 
1961-06-26 lovar Wicken att stöta på bland annat Julius att förnya sitt medlemskap i 
sällskapet. FCB 123/3 Rhodes House. 
115 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 73 f.; Fenner Brockway, African Socialism, 
27. 
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Fabian Society bildades i England som en reaktion på det sena 
1800-talets återkommande depressioner. Sällskapet säger sig vara 
den första socialistiska rörelsen, utan att vara särskilt präglad av 
marxism.116 

Få av de tidiga medlemmarna hade läst Karl Marx skrifter och än 
färre hade ekonomisk kunskap.117 Det avgörande var inte ekono
miska överväganden, utan viljan att organisera samhället efter mo
raliska riktlinjer. Den första studiebok som fabianerna läste var 
Henry Georges Progress and Poverty.118 George hade tagit sin ut
gångspunkt i sambandet mellan fattigdom och fortskridande. I kapit
let om den centrala sanningen skrev George med hänvisning till 
Nordamerikas sj älvständighetsförklaring: 

That all men are created equal; that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable rights; that among these are life, li
berty, and the pursuit of happiness!' These rights are denied when 
the equal right to land - on which and by which men alone can live -
is denied.119 

Roten till det onda i en tid som, enligt George, trots allt hade med
fört så mycket av goda framsteg, låg i privatägandet av jorden. De 
tidiga fabianerna övertog Georges idéer och ansåg att lösningen på 
förhållandet mellan arbete och kapital var att jorden skulle vara 
kollektivt ägd. Fabian Society blev känd för den brittiska allmänhe
ten genom G.B. Shaws traktat, A Manifesto.120 Av traktaten 
framgick att Henry Georges tankar hade haft genomslagskraft och 
rörelsen krävde nationalisering av allt land. Detta var dock inte ett 
politiskt krav som skrevs in i sällskapets program. 

Det kännetecknande för sällskapet var att det tillerkände stor 
åsiktsfrihet för de enskilda medlemmarna. Sällskapets mångårige 
ordförande G.D.H. Cole förklarade att Fabian Society bestod av 
"selfdenying ordinance".121 I sällskapets program sägs, att det inte 
företräder någon kollektiv uppfattning förutom att arbeta för "equa
lity of opportunity" genom kollektivt ägarskap och demokratisk kon
troll av samhällets ekonomiska resurser.122 Detta kunde endast för
verkligas genom "Methods of political democracy". Fabianernas 

116 George Henrik von Wright, Humanismen som livshållning, Stockholm 1978, 132. 
117 Patricia Pugh, Educate, Agitate, Organize: 100 Years of Fabian Socialism, London 
1987,6. 
118 Henry George, Progress and Poverty. Boken utkom i London 1884 och i svensk över
sättning under titeln, Framåtskridandet och fattigdomen, Uppsala 1884. Nyerere läste 
Henry Georges bok oc h inspirerades till att nationalisera allt land, se nedan. 
119 George, Progress and Poverty, New York 1929, 545. 
120 A Manifesto, George B. Shaw (red.), Tract no 2, 1884. 
121 Pugh, Educate, Agitate, Organize, 180, 212. 
122 "Rules of Fabian Society", i Margaret Cole, The Story of Fabian Socialism, London 
1961, Appendix 1, 339. 
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metod att argumentera för samhällsreformer var genom att först 
idogt insamla fakta om hur det brittiska samhället fungerade och 
därefter föreslå nödvändiga reformer. Deras medel var att argu
mentera i egna tidskrifter, pamfletter och böcker. 

Betydande intellektuella gavs utrymme, ibland på direkt begäran, 
att analysera samhällslivet. Ett avgörande bidrag till fabianernas 
samhällsanalys gavs av ekonomiprofessorn och fabianen R. H. 
Tawney genom sin bok The Acquisitive Society, som utkom 1921. 
Delar av boken hade tidigare publicerats inom Fabian Society under 
titeln "The Sickness of an Acquisitive Society".123 Tawney beskrev 
det moderna industrisamhället som sjukt och behärskat av individu
ellt habegär. Instrumenten för att analysera samhället hämtade 
han från en reflektion kring två motsatta begrepp, rättighet och 
funktion. Det senare förklarade han: 

may be defined as an activity which embodies and expresses the idea 
of social purpose. The essence of it is that the agent does not perform 
it merely for personal gain or to gratify himself, but recognizes that 
he is responsible for its discharge to some higher authority.124 

Mot funktionen stod begreppet rättighet och framförallt rätt till pri
vat ägande. Med ett historiefilosofiskt betraktelsesätt såg Tawney 
hur skilda verksamheter i samhället hade förlorat sitt sociala syfte 
och blivit individuellt anknutet, mekanistiskt och egoistiskt. Det var 
både individualismen och privat äganderätt, som var orsaken till ha-
begärets samhälle. 

Tawney ville upprätta funktionssamhället och ställa rättigheter 
under skyldigheter. Det var inte den privata äganderätten i sig som 
var korrumperande utan dess brist på relation till en skyldighet. 
Problemet med den arbetsfria inkomsten var också att den inte stod 
i relation till någon skyldighet och den var därmed utan funktion i 
samhället. Tawneys tolkning av socialistisk politik var att uppmun
tra ägare av små enheter, därför att de var knutna till arbete och 
skyldigheter och samtidigt avskaffa vaije ägande, som inte var rela
terat till arbete eller skyldigheter: 

[T]he idea of some Socialists that private property in land or capital 
is necessary mischievious is a peace of scholastic pedantery as absurd 
as that of those Conservatives who would invest all property with 
some kind of mysterious sanctity.125 

Utifrån denna syn var det nödvändigt att nationalisera mycket av 
produktionsresurserna i samhället, inte som ett mål i sig utan för 

123 Se bokens försättsblad. 
124 Richard Henry Tawney, The Acquisitive Society (1921), London 1961, 15. 
125 Ibid., 82. 
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att knyta dessa resurser till väsentliga funktioner i samhället. Han 
pekade på möjligheten att kooperationen och självstyrande indus
trier kunde vara lösningar for samhällsnyttig industriell verksam
het.126 

Tawney utgick från Francis Bacons norm att människors arbete 
bör ske "for the glory of God and the relief of men's estate".127  

Samhället måste vara rationellt organiserat så att det leder till för
bättring av människornas villkor, annars går denna civilisation un
der ansåg Tawney. 

När Nyerere senare förklarar hur han tänker sig samhället går 
det att igenkänna tankar från Tawney, exempelvis i den första be
skrivningen av ujamaa: 

In the individual, as in the society, it is an attitude of mind which dis
tinguishes the socialist from the non-socialist. It has nothing to do 
with the possession or n on-possession of wealth. Destituted people 
can be potential capitalists - exploiters of their fellow human beings. 
A millionaire can equally well be a socialist; he may value his wealth 
only because it can be used in the service of his fellow man.128 

FABIAN COL ONIAL BUREAU 
Inom Fabian Society bildades 1940 en kommitté för koloniala frågor, 
Fabian Colonial Bureau (FCB). Byrån var inhyst i ett oansenligt 
kontor i London och hade som syfte att samla information och driva 
forskning om kolonierna.129 Fabianerna ville se kontoret som "a cle-
aring-house" för åsikter och information om kolonierna. Dit kom 
också en lång rad av självständighetsledare från kolonierna, såsom 
Hastings Banda, Jomo Kenyatta, Norman Manley, Mnamdi Azikiwe, 
Tom Mboya och Kwame Nkrumah.130 De besökande afrikanska le
darna intervjuades och gav annan information än den som kom till 
regeringens Colonial Office via tjänstemännen i kolonierna. 
Regeringen var dessutom ofta restriktiv med att sprida information 
om förhållandena i kolonierna till den brittiska allmänheten. Därför 
såg FCB som sin uppgift att förmedla sin information till allmänhe
ten och väcka frågor i parlamentet. På fabianskt sätt publicerade de 
småskrifter i koloniala ämnen, ordnade offentliga föreläsningar och 

126 Ibid., 121f. 
127 Ibid., 177. 
128 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 
162. 
129 Pugh, Educate, Agitate, Organize, 183f. 
130 Ibid., 194, 234. Empire 1946:9. Nyerere besökte aldrig FCB:s kontor i London enligt 
brev till författaren från Colin Legum, daterat 1988/01/21. 
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gav ut tidningen Empire.131 Tidningen nådde en läsekrets både 
hemma och i kolonierna med informativa artiklar om villkoren i ko
lonierna, vilket ibland var resultat av forskningsarbete som gjorts 
av experter knutna till FCB. I d e större artiklarna redovisades ofta 
förslag till lösning av konstitutionella och politiska problem. En stor 
del av tidningen innehöll korta notiser om händelser i kolonierna 
och rapporter om parlamentsarbetet. En ständigt återkommande 
rubrik i tidningen var "Guides to books", s om i god fabiansk anda 
gav råd till läsarna om de nyutkomna böckerna i kolonialfrågor. 

Fabianerna ansåg sig inte ha någon egen politisk linje vid sidan av 
labour utan menade sig endast ha en metod: 

It is a method - the method of "eternal vigilance"- whereby the rights 
and freedoms of Colonial peoples may be safeguarded and opportu
nities assured them for sha ping their future in the way that they 
themselves desire.132 

Fabianernas särskilda avdelning för koloniala frågor hade bildats 
samtidigt med att den brittiska samlingsregeringen ändrade sin ko
lonialpolitik. Förändringen uttrycktes i Colonial Welfare and 
Development Act, 1940.133 Det nya var att kolonierna skulle få be
hålla sina exportinkomster och att dessa medel skulle investeras för 
att åstadkomma ekonomisk och social utveckling. Därmed hade det 
ekonomiska skälet för kolonialism, åtminstone i princip, undanröjts. 

Under sommaren 1942 utarbetade Rita Hinden, byråns sekrete
rare, och kommitténs ordförande Arthur Creech-Jones en program
förklaring i dokumentet Anti-Colonial Charter,134 Dokumentet 
byggde på de tankar som uttryckts i Atlantic Charter och överförde 
dess frihetssyn till att också gälla kolonierna. I fabianernas doku
ment övertogs, utan vidare reflektion, synen på att de territorier 
som utgjorde kolonierna skulle bli de nya nationerna. 

Fabianerna såg dock ingen möjlighet att omgående överlämna 
makten. Rita Hinden skrev: 

[M]any British socialists - and the Bureau, on the whole, has been 
among these - who see no benefit to anyone, and no stability in the 
concept of weak, isolated and scattered states rejoicing in a "freedom" 
which, in the modern world, can be no more than a name and a fa
cade. This is what would result from an immediate liquidation of the 
British Empire.135 

131 Tidningen Empire utgavs 1939 - 1948 och ändrade därefter namn till Venture och 
utgavs åren 1949 -1972. 
132 Rita Hinden, Socialist and the Empire, London 1946,11. 
133 Ibid, 7. 
134 Pugh, Educate, Agitate, Organize, 193. 
136 Ibid., 27. 
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Byrån delade egentligen den hållning som fabianen George 
Bernhard Shaw hade intagit i boerkriget, att Storbritannien måste 
skydda koloniernas utsatthet.136 Men istället för att, som Shaw, 
hävda att status quo var den bästa lösningen, menade FCB att det 
var Storbritanniens skyldighet att utveckla kolonierna till själv
ständiga stater. 

Det var dock en radikal hållning att tänka sig ett överlämnande 
av makten till de kolonialiserade folken. Det stora problemet, som 
ett maktöverlämnande skulle innebära, enligt efterkrigstidens brit
tiska politiker, var att det skulle uppstå raskonflikter. Deras upp
fattning, både labours och de konservativas, var att raskonflikter 
kunde lösas med social och ekonomisk utveckling.137 Fabianerna å 
sin sida ansåg att utveckling i sig inte löste raskonflikten i koloni
erna. Det krävdes att utvecklingen underställdes folkets kontroll.138 

Frågan om hur makten skulle överföras till folket blev därmed 
avgörande. FCB ordnade en konferens 1947 under temat "Problems 
of the transfer of power from Britain to the colonies".139 Det som 
fördes fram som nödvändiga krav för självständighet var att koloni
erna måste ha självständiga ekonomier, utbyggt skolväsende, 
starka självständighetsrörelser och helst flera partier. Bristen på 
politiska partier i varje koloni skulle dock inte få försena självstän
digheten. Det som absolut måste förhindras var att makten över
lämnades i händerna på fascister. Med fascister avsågs de euro
peiska bosättarna i Afrika. 

Inom byrån ventilerades olika alternativa lösningar på styrelse
former i kolonierna. Byrån föreslog en demokratisk organisation 
som byggde på "indirect-rule". Förslaget var utarbetat av professorn 
och fabianen Margery Perham och innebar att hövdingarna kunde 
ingå i parlamentet vid sidan av de folkvalda representanterna och i 
likhet med det brittiska bilda "The House of Lords".140 Fabianerna 
sökte också efter lösningar på demokratiska lokalorganisationer 
med ansvar för social-politiska frågor, dock utan att enas om något 
förslag.141 

Fabianerna delade de övriga politikernas metoder för att främja 
utvecklingen i kolonierna. Fabianerna skilde sig endast genom att 
vilja satsa mer och att utvecklingsåtgärderna skulle göras i samver
kan med de kolonialiserade folken. De områden som diskuterades 

136 Shaw, Fabianism and the Empire. 
137 Hutch, Two African Statesmen, 31. 
138 Hinden, Socialist and the Empire, 19f. 
139 Rapport från konferensen "Problem of the Transfer of Power from Britain to the 
Colonies", 1947. FCB 69/5, Rhodes House, Oxford. 
140 Venture 1949:1. 
141 Hinden, Socialist and the Empire, 14. 
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var förbättring av och satsning på jordbruket, industri, utbildning 
och sjukvård samt stöd till kooperation och fackföreningsrörelser. 

En modell för utveckling, som fabianerna fann vara föredömlig, 
var den sovjetiska metoden för att utveckla "backward - areas". 
Metoden vilade på två principer.142 Den ena principen var att utveck
lingen skulle syfta till ökad jämlikhet och avståndstagande från 
rasdiskriminering. Den andra principen var att upprätta regionala 
planer för de outvecklade områdena. 

I Colonial Welfare and Development Act utsädes att jordbruk och 
industri i kolonierna skulle utvecklas. Fabianerna ville se ökad in
dustrialisering och förbättringar inom jordbruket, men de ville sam
tidigt förhindra att utländskt kapital blev dominerande. De föreslog 
därför att industriprojekt ställdes under "public control" och byggdes 
upp av "public funds".143 Fabianerna ville därmed också nå ett prak
tiskt syfte, nämligen att sprida ny teknik bland afrikanerna. Ett så
dant projekt, som fabianerna knöt stora förhoppningar till, var 
"Groundnut Scheme" i Tanganyika. De antog att projektet skulle 
lösa världens behov av vegetabiliskt fett, samtidigt som ny teknik 
skulle tillföras, "on the Africain way of living".144 

Det viktigaste område för att åstadkomma utveckling var dock 
utbildning. Fabianerna och labourregeringen såg sambandet mellan 
utbildning och ekonomisk utveckling samt mellan utbildning och 
demokrati. Labourregeringen fastställde riktlinjer för utbildning i 
kolonierna i "Education for Citizenship in Africa" 1948.145 Riktlinjerna 
utgick från att syftet med utbildningen var att: 

[I]f political freedom is to benefit all the people and not merely the 
favoured few then all the people must be guided to use it for the 
common good. This is the task of education.14® 

Fabian Society höll sin traditionsenliga sommarkonferens i 
Cambridge samma år. Där diskuterades regeringens utbildning i ko
lonierna.147 Fabianerna delade i allt väsentligt regeringens uppfatt
ning, men såg det också som nödvändigt att regeringen undanröjde 
konflikten mellan afrikansk nationalism och kolonialadministratio
nen. De konstaterade att den grundläggande problematiken med 
kolonialmaktens utbildningsmål var att utbilda afrikanerna för de
mokrati i en samhällssituation där demokrati saknades. För att 

142 Empire 1947. 
143 Empire 1945:7. 
144 Empire 1947:9. 
145 Tanzania: Revolution by Education, Idrian Resnick (red.), Arusha 1968, 22. 
146 Ibid. 
147 Fabian Colonial Bureau, Summer Conference, 1948, FCB 69/10, Rhodes House, 
Oxford. 



100 MWALIMU OCH UJAMAA 

målsättningen skulle uppnås ansåg fabianerna att samhället måste 
förändras samtidigt med skolan. 

Fabianerna menade också att regeringen glömt bort kooperatio
nens roll i sina riktlinjer för utbildning. Kooperationen och fackföre
ningsrörelsen hade stor plats inom fabianismen och de såg i dessa 
rörelser stora möjligheter för att ge demokratisk träning.148 

Fackföreningsrörelsens rätt att verka i kolonierna fanns inskriven i 
Colonial Welfare and Development Act efter påverkan av labours 
parlamentsledamöter. Texten löd: "that the law of the colony provi
des reasonable facilities for the establishment and activities of trade 
unions."149 

Med rimliga möjligheter avsågs, att lagstiftningen för fackföre
ningsverksamhet inte skulle vara sämre i kolonierna än i 
Storbritannien.150 

En annan social aspekt av utveckling var hälso- och sjukvården. 
FCB gjorde en grundlig inventering av förhållanden i kolonierna och 
tryckte rapporten i en småskrift, Hunger and Health in the 
Colonies.151 Inventeringen resulterade i att fabianerna rekommen
derade större satsningar på sjukvård. 

Fabianerna hade också planer för tiden efter självständigheten. 
FCB föreslog att det skulle formas en frivillig organisation -
Commonwealth. Det skulle vara en organisation för jämlika natio
ner med Storbritannien i spetsen. Denna gemenskap skulle byggas 
kring ömsesidig hjälp inom områdena kultur, ekonomi och politik.152 

FABIANEN ARTHUR W. LEWIS' PROGRAM FÖR 
UTVECKLING 
Ett övergripande utvecklingsprogram som framfördes inom det fabi
anska sällskapet i slutet av 1940-talet skulle få stor betydelse för 
Nyereres utvecklingstänkande. Bakom programmet stod fabianen 
och ekonomiprofessorn Arthur W. Lewis, som hade ombetts av 
Fabian Society att skriva en pamflett om Storbritanniens ekono
miska problem. Pamfletten växte i omfång och utkom 1948 som bok 
under titeln The Principles of Economic Planning.153 

148 Ibid., 12 ff 
149 Colonial Welfare and Development Act (1940). 
150 Hinden, Socialist and the Empire, 12. 
151 Hunger and Health in the Colonies, London 1944. 
152 Ibid., 27. 
153 Arthur W. Lewis, Den ekonomiska planeringens principer (1949), Stockholm 1969. 
Lewis hade deltagit i FCB:s konferens "Socialism and the Colonies" 24-26/9/1948 med 
bl. a. ett föredrag under titeln "The Approach to Socialism in the Colonies". FCB 69/11, 
Rhodes House, Oxford. 
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Målsättningen med boken var att visa hur man genom nationali-
sering och planering kunde uppnå demokrati och ett klasslöst sam
hälle. Med stimulans och styrning menade Lewis att staten skulle 
skapa en ram, som marknaden själv inte kunde åstadkomma. Syftet 
med samhällets ram var att garantera full sysselsättning, hög 
sparnivå och en realistisk nivå på utrikeshandeln. 

I bokens slutkapitel utarbetade Lewis ett program for ekonomisk 
utveckling och statlig planering i underutvecklade länder. Det var i 
dessa ekonomier som planering var mest nödvändig och samtidigt 
svårast. Det krävdes en "stark, duglig och okorrumperad förvalt
ning". Detta saknades i utvecklingsländerna, menade Lewis.154 Han 
resonerade kring Lenins modell att låta partiet ta över när den 
statliga administrationen var bristfällig. Lewis tillbakavisade dock 
tanken på ett politiskt parti, som skulle ta över statens administra
tiva roll. I ett sådant läge ansåg han, att det var bättre att låta 
marknadskrafterna spela fritt, än att förlita sig på en dålig statlig 
administration. Trots problemet med den bristande administrationen 
fortsatte Lewis boken igenom att argumentera för statlig planering. 
Han menade att huvuduppgiften för staten i en underutvecklad 
ekonomi var att höja nationalinkomsten. Höjningen kunde ske an
tingen genom beskattning eller genom upplåning. 
Nationalinkomsten var statens enda sätt att finansiera den nödvän
diga samhällsplaneringen. De områden som måste planeras var 
kommunikationer, energi- och vattenförsörjningen, folkhälsovården 
och rättssystemet. 

Staten i underutvecklade ekonomier måste också genomföra en 
jordbruksrevolution, som gick ut på att skapa större enheter på ko
operativ basis eller att införa statliga jordbruk. Lewis pekade också 
på möjligheten av större familjejordbruk, under förutsättning att de 
inte hade anställd arbetskraft. Jordbruksrevolutionens syfte var att 
öka lönsamheten genom större arealer, ökad mekanisering och 
moderna odlingsmetoder. Svårigheterna med stordrift inom jord
bruket bestod i att förena en stor organisation med demokrati. Den 
lösning han såg var att regeringarna skulle väcka folklig entusiasm 
och vidmakthålla entusiasmen med utbildning för massan. 

Lewis' syn på koloniernas ekonomier var den dualistiska.155 Han 
menade att jordbruksreformer skulle frigöra arbetskraft från lands
bygden, som skulle tillföras industrisektorn. Det var därför nödvän

154 Ibid., 185. 
155 Den dualistiska utvecklingsskolan hävdade att det fanns en modern ekonomisk 
sektor och en traditionell. Utveckling innebar att arbetskraft från den traditionella 
sektorn skulle absorberas i den växande moderna sektorn. 



102 MWALIMU OCH UJAMAA 

digt för staten att satsa på jordbruk och industri samtidigt, annars 
skulle jordbruksreformen endast skapa arbetslöshet. 

Staten måste ta initiativet till att få till stånd inhemska industrier, 
som måste vara stora enheter för att bli lönsamma. En egen indus
triproduktion skulle också förhindra att landets valutaresurser för
svann till utlandet genom import. Lewis såg det som centralt för 
staten att hålla sträng valutakontroll och begränsa importen av 
lyxvaror. 

Lewis hävdade inte det klasslösa samhället i kolonierna utan 
skrev om demokrati och folkligt engagemang. Han ansåg att: 

En folklig entusiasm är både planeringens smörjmedel och den eko
nomiska utvecklingens drivkraft, en dynamisk kraft för vilket nästan 
allt är möjligt.156 

Statlig planering var metoden för ekonomisk utveckling, men det 
var inte tal om nationaliseringar. Istället skulle staten erbjuda sti
mulans för industriföretagare att etablera sig. Nationalisering fick 
underställas ett högre ekonomiskt värde, nämligen behovet av höjd 
nationalinkomst. Därmed kom det klasslösa samhället att inta en 
sekundär roll. 

Fabianerna kom aldrig i någon formell mening att anta Lewis' 
program. Somliga av hans förslag, exempelvis "industrialization by 
invitation", var påfallande nära det som fabianer hade uttalat att de 
ville förhindra. Men Lewis gick utöver fabianernas perspektiv. Deras 
perspektiv var att ta ansvar för folk som inte hade självbestäm
mande. Lewis resonerar utifrån en självständig stats eget agerande 
och hans program riktar sig därmed till nationalistledare i koloni
erna. 

FABIANERNA OCH TANGANYIKA 
Allmänt rådde en förväntan på god utveckling i kolonierna under de 
första två decennierna efter kriget. Detta delades av fabianerna. 
Tanganyika var dock ett problem för dem. Inom FCB hade man 
länge varit oroad för utvecklingen i Tanganyika och vid mitten av 
1940-talet skrev Rita Hinden: 

[T]he whole question of Tanganyika is very much in the forefront of 
our minds [...] we have met a number of people coming from 
Tanganyika and all reports they bring lead us to feel very anxious 
about the future of this territory.157 

156 Ibid., 194. 
157 Rita Hinden, brev daterat 1945/07/18, FCB 121/5, Rhodes House, Oxford. 
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Oron för utvecklingen i Tanganyika gällde rasmotsättningar och de 
europeiska invandrarnas ökade krav på land. UN Trusteeship 
Visiting Mission hade i sin rapport 1948 påtalat rasdiskrimineringen 
och krävt att Storbritannien skulle minska spänningarna.158 FCB 
klagade över att kolonialadministrationen verkade sakna en genom
tänkt politisk linje för utvecklingen i Tanganyika. 

FCB sökte att påverka den politiska utvecklingen i Tanganyika 
genom de politiska kontakter de hade i landet. Deras viktigaste kon
takt var med medlemmen Thomas Marealle, ledamot av Legislative 
Council i Tanganyika och ledare för Tanganyika African 
Asssociation, som inte var mycket till politisk organisation i slutet av 
1940-talet, enligt FCB. Öppet klagade de över att TAA var passiv 
och "far too conciliatory".159 Det var därför med stor tillfredsställelse 
de fick kontakt med Nyerere under hans år i Storbritannien. I ho
nom hade de mött den person, som de saknat i Tanganyika. Mycket 
litet är dock dokumenterat kring denna kontakt. Den tycks ha gått 
via informella personkontakter snarare än bevarats i brevväxling 
från denna tid. 

Det som finns dokumenterat är två recensioner, som han skrev i 
tidningen under åren 1951-1952.160 Den ena recensionen behandlade 
den nyutkomna boken Attitude to Africa,161 Boken drev Cecil 
Rhodes' tes "equal rights for all civilized men", men författarna 
gjorde tillägget "with equal opportunities for all men to become civi
lized". Nyerere var positiv till boken. Han delade civilisationsidén och 
fortsatte resonemanget genom att påtala den rådande bristen på 
skolutbildning för de afrikanska barnen. 

Det var självklart för Nyerere vid denna tid att de koloniala 
folken skulle styra sina egna länder, till skillnad från fabianerna 
som menade att afrikanerna först måste civiliseras, innan de kunde 
få makt över sitt eget land.162 Nyerere skrev i en uppsats vid uni
versitetet: "I appea l to my fellow Africans to take the initiative in 
this building up of a really harmonious society."163 

Nyerere ville att afrikanerna skulle överta makten innan civilisa
tionsprojektet genomförts. Han grundade detta på sin syn av vad 
demokrati egentligen är: 

I said to myself, 'So democracy does not mean the best Government, 
it only means the Government which the people of their own free 

158 Venture, 1949:1. 
159 Venture, 1951:3. 
160 Venture, 1951:13 och 1952:14. 
161 Venture, 1951:13. 
162 Listowel, The Making of Tanganyika, 202 f. 
163 Ibid., 203. 
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will choose for themselves. Freedom to choose, th en, must be the es
sence of democracy, and that includes freedom to choose wrongly'. 
And it was later when I began to wonder whether anyone has the 
right to call that choice of the people the 'wrong' choice. 4 

Problemet som Nyerere såg, bestod i att ge afrikanerna självförtro
ende för att ta det politiska ansvaret. Han beskrev detta problem, 
som kan igenkännas från nigerianen Nmamdi Azikiwe, som afrika
nernas behov av "mental emancipation" från en servil kolonial men
talitet.165 Denna aspekt av civilisationsprojektet tycks inte ha omfat
tats av FCB, som istället såg civilisationen i dess mera konkreta ut
tryck och skrev: 

There should be direct election on a common roll for a ll communi
ties, with a literacy, and possibly a low income qualification for al l 
voters.166 

För Nyerere var varken utbildning eller förmögenhet konstitue
rande för rösträtten.167 Nyerere identifierade sig med sitt folk mot 
de välvilliga fabianerna. Detta motsade inte att han delade FCB:s 
uppfattning att utvecklingen måste underställas en bestämd 
målsättning och skriver att: 

The solution of the problem of racial conflict must depend upon the 
acceptance by all the communities concerned of the principle of so
cial, economic and above all, political equality.168 

NYERERE ÅTERVÄNDER HEM 
Nyerere återvände till Tanganyika hösten 1952, som den forste 
afrikanen i landet med högre akademisk examen. På väg hem hade 
han besökt några lärare från Tanganyika som var på studiebesök i 
England. I samtalet med dem under kvällen drogs linjerna upp hur 
partiet Tanganyika African Association skulle ombildas för att effek
tivt kunna arbeta för självständigheten.169 

Nyerere hade varit medveten om sin ledarroll en längre tid. 
Under studietiden i Edinburgh hade han brevväxlat med Richard 
Walsh. I ett av breven skrev han att han övervägde att bli biskop i 
katolska kyrkan. I nästföljande brev skrev han att han slagit dessa 
tankar ur hågen, efterom han som katolsk biskop inte skulle före
träda alla afrikaner i landet, utan endast dem som var katoliker.170 

164 J.K. Nyerere, "The Race Problem in East Africa", i Freedom and Unity, 26. 
165 Nnamdi Azikiwe, Renascent Africa, London 1968, 9f. 
166 Constitutional Policy in Tanganyika, 1950, FCB 123/2, Rhodes House, Oxford. 
167 J.K. Nyerere, "Responsible Self-Government Proposals", i Freedom and Unity, 77. 
168 J.K. Nyerere, "The Race Problem in East Africa", i Freedom and Unity, 24. 
169 E.A.M. Mangénya, Discipline and Tears, 269. 
170 Listowel, The Making of Tanganyika, 205. 
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Studieåren hade gjort honom förtrogen med socialismen, framför 
allt i dess fabianska form, och han hade blivit fabianernas viktigaste 
kontakt med Tanganyika. Vänskapen med fabianerna och den ideo
logiska överensstämmelsen dem emellan skulle komma att med
föra att hans åsikter och bedömningar nådde till Colonial Office i 
London. Han hade skaffat sig en maktbas i London och fabianerna 
skulle också skydda honom mot kolonialtjänstemännens illvilliga 
kritik. 

FCB hyste fullt förtroende för Nyerere och uppskattade hans 
målsättning och arbetsmetoder, eftersom de stämde överens med 
den egna reformviljan. Även om det rådde en skillnad mellan 
Nyerere och FCB i synen på utvecklingens plats i kampen för själv
ständighet, så var de överens om att en utveckling måste komma 
till stånd i Tanganyika. Deras omdöme var att: 

The President of TANU (Nyerere) is a very able young man, quiet in 
his methods, moderate in his opinions and genuinely anxious that 
racial antagonism should be avoided.171 

NATIONALISTLEDARENS ÖVE RTYGELSE 
Julius Nyerere hade ett mål för ögonen, när han återvände till 
Tanganyika. Det var att åstadkomma afrikanskt självstyre. Hans 
medvetenhet om afrikansk nationalism hade börjat på Makerere. 
Det var i ett sammanhang, när identiteten som tanganyikansk afri
kan blev tydlig, i kontrast till andra afrikanska studenter från de 
brittiska kolonierna. Tanganyikas särställning som protektorat hade 
ytterligare betonats i unionsbildningsfrågan. Vid denna tidpunkt av
såg hans nationalism enbart ett fritt Tanganyika. 

Målet skulle uppnås genom formandet av en stark och enad na
tionaliströrelse, som betedde sig moget att ta ansvar för nationen. 
Han visste att britterna inte skulle kunna tillbakavisa kravet på att 
lämna Tanganyika. Hotet som förelåg var att britterna skulle över
lämna makten på ett sådant sätt att landet inte skulle bli afri
kanskt. I grannlandet Kenya hade konflikten mellan raserna flam
mat upp. Mau Mau-upproret hade startat 1952 och britterna hade 
förklarat undantagstillstånd i kolonin. Britterna fördömde Mau 
Mau-krigarna som primitiva vildar och förknippade dem med allt 
avskyvärt. En av upprorets ledare kallade sig också för "General 
Hitler".172 Kravet på nationaliströrelsen i Tanganyika att framstå 
som civiliserad var större än någonsin. 

171 Kopia av brev från FCB till Mr Lennox-Boyd, FCB 123/1, Rhodes House, Oxford. 
172 Robert Edgerton, Mau Mau: An African Crucible, New York 1989, 35f, 108f. 
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Nyerere var övertygad om att det var möjligt att det ur protekto
ratet skulle kunna uppstå en nation utan rasmotsättningar. Efter 
genomgången skola, universitet och tre år i Storbritannien kände 
han till diskussionerna om att bygga välfärdsstaten och debatten om 
kolonierna. Han hade omhändertagits väl av de fabianer som ville 
överfora det egna samhällsidealet till de snart befriade kolonierna. 
De undervisade honom i samhällets ingenjörskonst och han blev 
förtrogen med de instrument, som de använde - utbildning, hälso-
och sjukvård, demokrati, fackföreningsrörelse, kooperativa rörel
sen, industrialisering och jordbruksförbättringar. 

Dekolonisering av samhället i Nyereres perspektiv blev att för
verkliga demokrati och utveckling. Detta hade i stort sett saknats i 
den koloniala verksamheten. Han hade erfarit att även britterna, 
främst fabinerna, förde samma kamp som han for utveckling och 
demokrati. Däremot innebar inte dekolonisering att återvända till 
barndomsmiljön, vare sig geografiskt eller mentalt. Den kunde inte 
utgöra grunden for en modern nationsbildning. Det var istället den 
tillägnade koloniala kulturen, präglad av modernisering, som anpas
sades till en generaliserad föreställning om afrikanskt samhällsliv 
och kultur. Hans förlorade afrikanska uppväxt skulle efterhand 
återuppväckas som en konstruktion i det moderna nationalistiska 
projektet. Han hade lärt sig den socialantropologiska metoden att 
generalisera och söka efter kulturella lagar. 

Dekolonisering av den afrikanske intellektuelle innebar krav på 
att identifiera sig med sitt folk, där det politiska uttrycket var kravet 
på afrikanskt självstyre. Det var ett tecken på tillit till Afrikas egna 
möjligheter. Detta uppfattades som ett tecken på att ha återfunnit 
den afrikanska själen.173 Nationalisten Tom Mboya förklarade att 
det fanns förväntningar från afrikanerna på sina intellektuella 
bröder när de återvände. De skulle identifiera sig med sitt eget folk 
genom att klä sig som dem, äta som dem, tala deras språk och inte 
glömma sin stamtillhörighet. Detta krav skulle de flesta av de intel
lektuella afrikanerna ha misslyckats med, om det inte också hade 
funnits en förväntan på att de intellektuella skulle ta vara på sin 
förmåga att vandra mellan kulturerna, dock utan att glömma sitt 
afrikanska ursprung eller skämmas för det.174 Detta var känne
tecken på vad som kallades "the African Personality". 

Nyereres rädsla att förlora sin identitet som afrikan, som han 
hade innan han reste till Storbritannien, hade inte besannats, men 
han hade förändrats till en modern afrikan. Han behöll sin identitet 

173 Mboya, Kenyas frihetskamp, 9. 
174 Ibid., 193. 
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som afrikan genom att kräva afrikanskt självstyre. I denna mening 
hade Nyerere en afrikansk personlighet. Han skämdes inte för sitt 
afrikanska ursprung utan återvände hem för att finna sin afrikan
ska själ. Han krävde å ena sidan afrikanskt självstyre men å den 
andra sidan ville han modernisera det afrikanska samhället och 
dess människor. Det som kunde förenas med ett modernt 
samhällsliv kunde han identifiera sig med. Den identitet som han 
inte uppfyllde vid denna tid var stamtillhörigheten, något som inte 
tillhörde det moderna. Nyereres dilemma var att han inte obehin
drat kunde kommunicera annat än på zanaki, sitt lokalspråk, och 
på engelska. Han var hänvisad till en ny social gemenskap, som 
kunde betecknas som det moderna Afrika. Han hävdade dock att 
han även i detta avseende var i tradition med den afrikanska 
kulturens sätt att fungera. I hans förståelse hade afrikaner alltid 
lärt av andra folk. "A nation which refuses to learn from foreign 
cultures is nothing but a nation of idiots and lunatics."175 

175 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 187. 





KAPITEL 4 

NATIONALISTLEDAREN 
OCH RÖRELSEN 

Den nationaliströrelse som bildades i Tanganyika i början av 1950-
talet samlade ett folkligt stöd kring kravet på frihet - uhuru. Det 
politiska budskapet innebar krav på frihet från kolonialt förtryck. 
Basil Davidson har hävdat att det grundläggande problemet inte var 
att ett främmande folk innehade den politiska makten. Det var 
missnöje med de sociala fÖrhålladena, som drev den folkliga opposi
tionen.1 Historikern Eric Hobsbawm styrker i viss mån detta påstå
ende genom att hävda att nationalism i tredje världen var utan be
tydelse för folken före staternas bildande.21 enlighet därmed skulle 
nationaliströrelsen i Tanganyika inte längta efter nationell 
frigörelse utan snarast betraktas som en proteströrelse mot 
kolonialism. 

Utgår man från Hobsbawms syn skulle nationaliströrelser inte 
skilja sig från de proteströrelser som tidigare funnits i Afrika.3 Likväl 
har flera forskare betecknat vissa rörelser som nationaliströrelser, 
väl medvetna om att det funnits ett stort antal rörelser som protes
terat mot kolonialmakten. Thomas Hodgkin, en av dem som tidigast 
behandlade nationaliströrelser i Afrika, kom i sin forskning att be
trakta alla rörelser som nationalistiska om de uppfyllde kriteriet att 
kräva afrikanernas rättigheter och i en mycket allmän mening 
hävda sina önskningar mot de europeiska myndigheterna.4 Detta be
traktelsesätt är dock otillräckligt för att bestämma innebörden av 
en nationaliströrelse. Enligt min mening bör större betydelse läggas 
vid en nationaliströrelses föreställningar om frihetens positiva inne

1 Basil Davidson, Black Man's Burden, London 1992, 137f. 
2 Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge 1990, 177. 
3 Mångfalden av afrikanska protester mot kolonialmakterna visar att kriteriet för att 
bestämma en nationaliströrelse kräver mer än enbart antikolonialism. Se Robert L. 
Rotberg och Ali A. Mazrui (red.), Protest and. Power in Black Africa, New York 1970. 
4 Thomas Hodgkin, Nationalism in Colonial Africa, London 1956, 23. 
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håll. Historikern John Lonsdale gav en mer innehållslig, funktionell 
bestämning av nationaliströrelser och hävdade följande kriterier: 

it must aim at the exercise or sharing power at the colony's political 
center; it is led by a political elite which is conscious of the aspira
tions of the masses, willing to articulate them; it possesses a popular 
following.5 

Av dessa kriterier framgår att rörelsen har viljan att överta makten 
och att den uttrycker folkets önskningar. Däremot utsäger inte 
Lonsdale något bestämt om att det är en suverän nation, som 
folket söker. Inte heller reflekterar han över nationen och de 
etniska grupperna. 

Afrikanisten James S. Coleman fann tre olika typer av nationa
liströrelser - traditionalistiska, synkretistiska och moderna - varav 
enbart den moderna entydigt syftade till att skapa en modern 
nation inom de, av kolonialmakten, givna gränserna. Enligt denna 
bestämning tillförs den moderna typen av nationaliströrelse en ny 
föreställning, nämligen att nationen ska omfatta flera etniska grup
per. 

I avhandlingens inledning hävdades att nationer är en del av det 
moderna västerländska projektet, som påförts Afrika. Därmed kan 
endast den rörelse, som präglas av modernitet betraktas som re
nodlat nationalistisk. Detta gäller även i Tanzania. 

Nationaliströrelsen kom under Nyereres ledning att präglas av 
moderna drag. Detta kom till uttryck i hävdandet av demokrati och 
att folket var grunden för nationens legitimitet, samt betoningen på 
individualism i motsats till traditionell etnisk tillhörighet. 
Nationaliströrelsen fick också stöd från andra nationer, som ett ut
tryck för spridningen av nationens idé. I Tanganyika uttrycktes 
detta stöd framförallt från Förenta Nationerna. 

I enlighet med de politiska villkor som världssamfundet uppställt 
för "folkens självbestämmande" måste nationaliströrelsen erhålla 
ett brett folkligt stöd för att nå framgång med sina krav. Detta för 
att uppvisa att folket var tillräckligt medvetet för att erhålla själv
styre. Kravet på folkligt stöd lät sig dock inte enkelt förenas med 
moderniteten i nationaliströrelsen. Rörelsen tvingades att ta hänsyn 
till folkets uppfattningar och dess splittring i olika etniska identite
ter, för att inte äventyra sitt politiska krav på frihet och folklig upp
slutning. 

Dessa hänsynstaganden ledde till att nationaliströrelsen ställde 
låga krav på nationell enhetlighet, såsom ett språk och nationell 

5 John Lonsdale,"The Emergence of African Nations", i Emerging Themes of African 
History, Terence Ranger (red.), Nairobi 1968, 201. 
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utbildning. Det fanns också en försiktighet i att uttrycka föreställ
ningar om den moderna nationen och kritik mot det traditionella 
afrikanska samhället undanhölls. Detta gällde frågor om etnicitet 
och jordbruksutveckling. Istället gavs uttryck för populism och det 
moderna draget i rörelsen fördunklades. 

Nyerere har kort sammanfattat den spänning, som rådde mellan 
ideal och verklighet i titeln på sin talsamling från självständighets
kampen under 1950-talet - Uhuru na Umoja (frihet och enhet) 1966. 
Begreppet frihet avsåg frihet från det politiska förtrycket men även 
frihet från fattigdom, sjukdom och okunnighet. Mot detta stod kra
vet på enhet inför de förändringar som kravet på förverkligande av 
friheten innebar. 

NATIONALISTRÖRELSENS UPPKOMST - SABA SABA 
En något suddig bild av sjutton män framför ett litet hus på New 
Street i Dar-es-Salaam är det första synliga uttrycket för den mo
derna nationstanken i Tanganyika.6 Männen på bilden har just be
slutat att bilda Tanganyika African National Union (TANU) och da
gen var den 7 juli 1954. Denna händelse gav senare upphov till fi
randet av den nationella helgdagen Saba saba, vilket står för den 
sjunde dagen i den sjunde månaden. 

Ett rekonstruerat protokoll från mötet berättar att de använt 
nära nog en dag för att bestämma namnet på partiet.7 Beteckningen 
"National" i namnet bekräftade en ny föreställning i ett fåtal afrika
ners politiska tänkande. Denna bestämning kom till konkret 
uttryck i de sjuttons vilja att åstadkomma en organisation, som 
täckte hela Tanganyika och inte enbart städerna. Man ville att 
organisationen skulle omfatta inte enbart en afrikansk elit utan 
breda folklager. 

Alla övriga organisationer i Tanganyika vid samma tid var begrän
sade till regioner, religioner, folkgrupper eller yrkesgrupper. De ko
operativa organisationerna var regionalt begränsade.8 "Tribal uni

6 De 17 männen var Julius Nyerere, ordförande, Germano H. Pacha från västra disk-
triktet, Joseph Kimalando och Japhet Kirilo från norra distriktet, Abubakari I langa, 
Said Kitwana, L. Makaranga, Saadani Kandoro och Kisunguta Gabara från 
sjödistriktet, C. M illinga, Saidi Tewa Saidi, Dossa Azizi, Ally W. Sykes, Patrick 
Kun ambi, Joseph Kassela-Bantu, Abdu K. Sykes och John Rupia från kustdistriktet. 
Bilden publicerades i bl. a. D. Z. Mwaga et al, Historia y a Chama cha TANU, Dar-es-
Salaam 1981, 30f. 
7 D.Z. Mwaga, Historia ya Chama cha TANU 1954 hadi 1977, 33 paragraf 7. 
8 John S. Saul, "Marketing Co-operatives in a Developing Country: The Tanzanian 
Case", i Socialism in Tanzania, vol. 2, Lionel Cliffe & J ohn S. Saul (red.), Da r-es-
Salaam 1973,141f. 
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ons" var föreningar som bildats av de afrikaner, som flyttat från 
sina ursprungliga geografiska områden till städer. Dessa var med 
nödvändighet etniskt och regionalt begränsade och organiserade 
den egna etniska gruppen, dock oavsett var de bodde i landet.9 

Fackföreningsrörelser i Tanganyika organiserades yrkesmässigt.10 

Dessutom fanns ett antal religiösa organisationer i landet, kristna 
missioner och muslimska organisationer.11 

TANU var den första organisationen i territoriet, som överskred 
de tidigare gränserna. En gräns höll man dock fast vid: medlemska
pet var endast öppet för afrikaner. Alla afrikaner över 18 år kunde 
bli medlemmar och afrikanska organisationer kunde kollektivt an
sluta sig. Medlemskravet stred mot den moderna nationens idé. 
Nyerere motiverade denna inskränkning mycket noga och hänvi
sade till den koloniala situationen, där afrikanerna saknade självför
troende. Hans analys var att: 

a vital task for any liberation movement must therefore be to restore 
the people's self-confidence, and it was quite clear to us that the 
multi-racial TANU could never do that.12 

Det var ett alltför stort steg för nationaliströrelsen att eliminera 
rasgränserna. Det hade i Tanganyikas historia ännu inte funnits nå
gon politisk rörelse som omfattade människor utan hänsyn till tro 
eller ras. Det fanns sedan 1951 en kvinnorörelse Tanganyika 
Council of Women, som hade medlemmar av olika tro och ras. Ett 
av motiven för denna rörelser var att förhindra att kvinnorna politi
serades.13 

Till TANU:s föregångare kan räknas en mångfald av afrikanska 
organisationer som funnits i territoriet.14 Begränsas det historiska 

9 Det fanns dock "tribal unions" som hade nationella ambitioner, exempelvis 
Kilimanjaro Union som hade ett öppet medlemskap för alla "tribes" i landet 
Tanganyika. John Iliffe, A Modern History of Tanganyika, Cambridge 1979, 493. 
10 Fackföreningar hade bildats redan 1922, men p.g.a. att kolonialmakten 
motarbetade dem fanns det år 1950 endast en registrerad fackförening med 33 
medlemmar. Under 1950-talet växte fackföreningsrörelsen kraftig. Se Issa Shivji 
(red.), Law, State and The Working Class in Tanzania, Dakar 1985, 157, 184. 
11 De kristna organisationerna var dominerade av missionärer och endast katolska 
kyrkan hade ett territoriellt nätverk. De protestantiska kyrkorna var splittrade i mis
sionsorganisationer som var regionalt bundna. Se Adrian Hastings, A History of 
African Christianity 1950 -1975, Cambridge 1979. 
Islamska organisationer var delade i shia och sunni. Inom sunni fanns rörelsen East 
African Muslim Welfare Society, alternativ benämning var East African Muslim 
Association, se Göran Hydén, Tanu yanajenga nchi, Lund 1968, 117. 
12 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 3. 
13 Susan Geiger, TANU Women: Gender and Culture in the Makng of Tanganyikaa 
Nationalism, 1955-1965, Oxford 1997, 29f, 43. 
14 Ibid., If. Nyerere betraktade fackföreningsrörelsen som den andra delen av 
nationaliströrelsen under 1950-talet, men p.g.a. de konflikter som uppstod mellan 
Nyerere och facken efter 1961, har fackföreningsrörelsens betydelse tonats ner. 
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perspektivet till kolonialismens moderna politiska arena, föregicks 
partiet av African Association (AA), som senare bytte namn till 
Tanganyika African Association (TAA).15 AA var en afrikansk intres
seorganisation, som bildats med stöd av brittiska kolonialtjänstemän 
år 1929. Den direkta orsaken till dess tillkomst var kolonialmaktens 
försök att skapa en union mellan Kenya, Uganda och Tanganyika. 
Det var också ett svar på de intresseorganisationer, som europé
erna och asiaterna hade bildat. De försök som gjordes för att ut
veckla rörelsen i politisk riktning motarbetades av guvernören 
Donald Cameron. Detta innebar att organisationen inte förde någon 
samlad politisk opposition mot kolonialmakten före 1940-talet.16 

African Association kan beskrivas som en elitorganisation som 
samlade utbildade stadsbor. Dess verksamhet var att främja med
lemmarnas ömsesidiga stöd för varandra.171 början var det grund
läggande perspektivet medvetet pan-afrikanskt och formulerat i 
kontrast till européernas och indiernas intressegrupper och bort 
ifrån de afrikanska etniska bestämningarna. Detta framgick av 
rörelsens program och dess namn på swahili, Chama cha Umoja wa 
Watu wa Afrika (Partiet för alla afrikaners enhet). Det pan-
afrikanska perspektivet kom att inskränkas vid rörelsens konferens 
i Mwanza år 1944. Anledningen var en ökad medvetenhet om 
territoriet Tanganyikas särställning. Delegaterna beslutade att 
organisationens uppgift var att ena afrikaner i Tanganyika och i 
andra hand förena sig med afrikaner i Kenya, Uganda, Nyasaland 
och Rhodesia. 

Fyra år senare, 1948, bröt AA även med sitt östafrikanska per
spektiv. Anledningen var en mindre konflikt mellan avdelningarna 
på Zanzibar och i Dar-es-Salaam. African Association blev 
Tanganyika African Association.18 

TAA var vid slutet av 1940-talet en vida spridd rörelse, med tret
tionio avdelningar men med endast 1780 medlemmar.19 Detta anty

Nyerere medgav dock fackens vitala roll vid en fackföreningskonferens i Accra 1961. 
Se K. Gurli, "The Role of NUTA in the Struggle for Socialism and Self-Reliance", i 
Towards Ujamaa: Twenty years of TA NU Leadership, Gabriel Ruhumbika (red.), 
Dar-es-Salaam, 1974, 41. D. Z. Mwaga, Historia ya Chama cha TANU, 25f. 
15 Henry Bienen påpekar att det ingår i TANU:s mytologi att endast hänvisa till TAA 
som föregångare till TANU. Det fanns ett antal andra organisationer som bildar bak
grund till TANU. Henry Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic 
Development, Princeton NJ 1970, 28. 
16 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 410. 
17 Ralph A. Austen, "Notes on the Pre-History of TANU", i Makerere Journal DC, 1964, 
2 .  
18 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 407, 425, 430, 433. 
19 George Bennett, "An Outline History of TANU", i Makerere Journal, no 7 1963, 2. 
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der att rörelsen fortsatte att verka som ett sällskap för stadsbor 
och isolerat från landsbygden. Det fanns dock ett undantag - TAA:s 
arbete kring Viktoriasjön, framförallt kring Mwanza. Där fanns en 
liten grupp av politiskt mycket medvetna ledare, som sade sig redan 
1947 ha talat om afrikanskt självstyre vid ett offentligt möte. Deras 
arbete gällde enbart i deras distrikt och inte i Tanganyika som hel
het. De reste runt och organiserade landsbygdens folk, antog 
folkets protester mot kolonialmakten, skrev petitioner till FN, 
guvernören, brittiska regeringen och Fabian Colonial Bureau.20 De 
krävde att swahili skulle användas i regeringens beslutande lokala 
organ, krävde skolutbildning på swahili och att diskrimineringen av 
afrikaner skulle upphöra.21 Avdelningen i Mwanza föregick i allt 
väsentligt det som några år senare skedde vid ombildandet till 
TANU. 

Till stor del tack vare avdelningen i Mwanza fördubblade TAA sitt 
medlemsantal på några år. I början av 1950-talet fanns lokalavdel
ningar i varje större stad och medlemsantalet var femtusen.22 

Rörelsens politiska betydelse var dock större än dess numerär och 
arbetet begränsades inte enbart till stadsbornas problem. TAA hade 
börjat absorbera böndernas missnöje med britternas jordbrukspoli
tik.23 

Det var framförallt två politiska frågor, som höjde den politiska 
medvetenheten i rörelsen. Den ena frågan gällde britternas för
flyttning av afrikanska bönder till förmån för brittiska bosättare i 
Kilimanjaroområdet. Denna händelse, The Meru Land Case, fördes 
upp på internationell nivå och diskuterades i FN:s generalförsam
ling.24 TAA i Mwanza, Dar-es-Salaam och på andra platser gav sitt 
stöd till merufolkets kamp och hävdade att detta var en politisk 
fråga för alla afrikaner i Tanganyika.25 De internationella kontak
terna innebar att Kirilo Japhet, som företrädde Meru Tribal Union, 
förmådde förändra merufolkets etniska förening till en afrikansk 
medborgarrörelse. 

Den andra frågan gällde guvernören Edward Twinnings förslag 
om en ny konstitution för protektoratet. TAA:s avdelning i Dar-es-

20 Brevväxlingen med Fabian Colonial Bureau finns i FCB 121/1, Rhodes House, 
Oxford. 
21 Andrew Maguire, "The Emergence of the Tanganyika African National Union", i 
Protest and Power in Black Africa, 639f. 
22 AA var inte den största organisationen. Kilimanjaro Union hade ca 12 000 medlem
mar 1951 och Sukuma Union hade 5814 medlemmar 1954. Iliffe, A Modern History of 
Tanganyika, 487f. 
23 Bienen,Tanzania. Party Transformation and Economic Development, 28; Göran 
Hydén, TANU yanajenga nchi, 126. 
24 Kirilo Japhet & Earl Seaton, The Meru Land Case, Nairobi 1967. 
25 Iliffe, A Modern History of T anganyika, 500f. 
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Salaam blev med denna fråga mycket aktiv.26 En grupp unga, utbil
dade afrikaner hade fått ledningen i avdelningen.27 De gick samman 
med några män, som hade erfarenhet från britternas krig i Burma. 
Tillsammans skrev de en kritisk inlaga mot guvernörens förslag.28 

Grupperingar kring Mwanza var än mer tydliga i sin kritik av försla
get till ny konstitution. Även från Tanga och andra lokalavdelningar 
kom kritiska inlagor.29 

Grupperna i Mwanza och Dar-es-Salaam var TAA:s mest aktiva 
avdelningar. De genomförde politiska kampanjer. I Dar-es-Salaam 
undersökte gruppen lagstiftningen för att få hålla politiska möten, 
de kritiserade administrationen efter en hamnarbetarstrejk och in
bjöd den indiske "High Commissioner" att tala om Indiens kamp för 
frihet. Båda grupperna uppvaktade kolonialsekreteraren Andrew 
Cohen, som var på besök i Tanganyika och krävde en tidsplan för 
afrikanskt självstyre och skolor för högre utbildning i territoriet.30 

TAA hade mognat politiskt och förbättrat sin organisation.31 

Rörelsen hade fått internationellt erkännande som språkrör för 
afrikanerna från Förenta Nationerna, Socialistinternationalen och 
Fabian Colonial Bureau.32 

De ledande medlemmarna i Dar-es-Salaam släppte dock sitt en
gagemang i organisationen. Vid slutet av 1951 var nedgången tydlig 
och följande år saknades ordförande i avdelningen.33 Avdelningen i 
Mwanza bibehöll oförtrutet sin politiska verksamhet och föreslog att 
huvudansvaret för TAA skulle flyttas till Mwanza, eftersom de hade 
heltidsanställd personal. Så skedde inte utan TAA:s ver ksamhet i 
Dar-es-Salaam och nationellt föll i träda, utom i Mwanza. 

26 TAA:s huvudkontor i Dar-es-Salaam sände sitt memorandum om förslag till 
konstitutionell förändring till The Chairman, Sub-Committeé on Constitutional 
Development 1950/05/21. FCB 123/3, Rhodes House, Oxford. 
27 De var läkaren Vedast Kyaruzi, Hamza Mwapacha, socialarbetare utbildad i 
England, läraren Steven Mhando, och läkaren Luciano Tsere. Riffe, A Modern 
History of Tanzania, 480, 507. 
28 Dessa var Dossa Aziz, James Mkande, Abdulwahid och Ally Sykes, se ibid., 507. 
29 Även tribal unions, exemeplvis The Chagga Council, svarade i riktning mot det som 
kunde beskrivas som territoriell enhet, dock utan större engagemang för förän
dringar. Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 479. 
30 Listowel, The Making of Tanganyika, 121, 186-191; Iliffe, A Modern History of 
Tanganyika, 507. 
31 United Nations, Trusteeship Council, Official Records: Visiting Missions to Trust 
Territories in East Africa: Report on Tanganyika, 1951, 12. 
32 D.Z. Mwaga, Historia ya Chama cha TANU1954 hadi 1977, 29. 
33 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 508. 
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NATIONALISTLEDAREN 
Den uppfattning som fanns bland fabianerna, att det saknades både 
självständighetsrörelse och ledare i Tanganyika i slutet av 1940-ta-
let, berodde på bristande kännedom om vad som pågick i Mwanza 
med omnejd. Redan 1948 hade TAA:s avdelning i Mwanza, i sin skri
velse till FN:s kommission som besökte Tanganyika, visat att en 
livlig politisk verksamhet bedrevs.34 Bakom denna inlaga fanns ett 
flerårigt arbete med de politiska frågorna, som berörde männis
korna både på landsbygden och i staden. En viktig fråga som drevs 
var den om boskapshanteringen, där kolonialmakten ville begränsa 
boskapens antal mot böndernas vilja. Arbetet sköttes av några eld
själar, skollärarna Paul Bomani och Saadani Kandoro samt den tidi
gare kolonialtjänstemannen Bhoke Munaka. Deras politiska arbete 
bestod i att öka afrikanernas inflytande på de politiska besluten och 
att undanröja rasdiskriminering. 

Deras strävanden ledde osvikligt fram mot afrikanskt självbe
stämmande, vilket de också krävde när FN:s kommission besökte 
landet 1951.35 De politiska ledarna i Mwanza var i färd med att bli 
nationella ledare men hade ännu inte nått dit.36 Därför saknades det 
ännu 1953 en afrikansk nationell ledare. Julius Nyerere valdes till 
ordförande för TAA i april 1953, med ett visst mått av motstånd från 
de tidigare ledare. Bibi Titi Mohammed förklarade att de alla ville 
vara ledare.37 

Nyerere hade återkommit från Edinburgh 1953 och erbjudits 
lärartjänst vid den katolska skolan Zanaki Secondary av Richard 
Walsh, tidigare rektor vid S:t Mary's i Tabora.38 Det hade varit 
Nyereres intention att få arbeta på heltid med politiken, dock först 

34 United Nations, Trusteeship Council, Official Records: Visiting Missions to Trust 
Territories in East Africa: Report on Tanganyika, 1948, T/218. 
35 United Nations, Trusteeship Council, Official Records: Visiting Missions to Trust 
Territories in East Africa: Report on Tanganyika, 1951, T/Pet 2/103. 
36 Historikern Thomas Hodgkin hävdar att afrikansk nationalism uppstod som ett 
svar på historiska förutsättningar. Detta kan endast förstås om nationstanken är lik
tydigt med protest mot kolonialmakten. Det är mer uppenbart att betrakta nationstan
ken, inte som svar på den historiska situation som fanns i Tanganyika utan som ett 
främmande och modernt bidrag. Thomas Hodgkin , "The Language of African 
Nationalism", i African Affairs: St Anthony's Papers Number X, 1961, 22f. 
37 Susan Geiger, TANU Women: Gender and Culture in the Making of Tanganyikan 
Nationalism, 1955-1965, Oxford 1997, 55. 
38 Walsh blev under självständighetsarbetet en budbärare mellan TANU och guvernö
ren med sin säregna förmåga att socialisera sig med britterna, irländare som han 
var. Kontakten mellan honom och Twinnings, framförallt med hustrun, var mycket 
god. Guvernören Twinning brukade säga till Walsh, "har du st ulit min hustru nu 
igen". Vita Fäderna i DSM berättade att guvernörens Rolls Royce ofta kom till deras 
ordenshus på Azania Avenue för att hämta Walsh till State House. 
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efter det att han hade lärt känna landets villkor och lärt sig att le
digt tala swahili. 

Den politiska situationen och européernas förväntan på att det 
skulle uppträda en värdig företrädare för afrikanerna krävde emel
lertid att Nyerere omgående tog på sig ordförandeskapet. Han var 
också klar över vad han ville: "By 1953 it was quite clear to me: it 
must be the politics of independence".39 

Nyerere var också mycket lämpad för uppgiften ur europeisk 
synpunkt. Han kunde föra sig väl, klädd i kostym och slips, på en 
"sundowner" på British Council och där umgås obehindrat med eu
ropéer och indier.40 

Hans politiska idéer vid denna tid är inte närmare kända, efter
som han då ännu inte skrivit något. Han hade dock tänkt göra 
detta. Vid återkomsten till Tanganyika hade han mött två av sina 
forna klasskamrater från Makerere och föreslagit att de skulle 
skriva var sin pamflett. Dessa skulle behandla dels jordbrukspolitik 
och social utveckling och dels politisk teori, som han själv skulle 
skriva.41 De skrev dock aldrig dessa småskrifter. 

I sitt examensarbete från universitetet i Edinburgh hade Nyerere 
gett prov på sin politiska medvetenhet när det gällde demokrati och 
rasfrågan.42 I sitt sätt att resonera om demokrati visade han att 
han, av taktiska skäl, inte företrädde denna beslutsform utan 
omfattade principiell demokratism.43 Tesen i hans uppsats var att 
demokrati endast kan avse allmän rösträtt utan särskild hänsyn till 
minoriteter. Argumentet för hans demokratisyn var det, som han 
lärt sig av Anthony Edens kommentar efter de konservativas 
valnederlag i Storbritannien 1945. Nyerere skrev om Anthony 
Eden: 

He said in effect that although he believed that the people of Britain 
had made a great mistake in giving power to the Labour Government 
he acquiesced in their choice because it expressed the will of the pe
ople.44 

39 William Smith, Nyerere of Tanzania, London 1973, 50. 
40 På en sådan "sundowner" träffade han Amir Jamal, som var ledande inom Asian 
Association och medlem i fabianska sällskapet. Vänskapen mellan Nyerere och 
Jamal uttycks av Nyerere i en minnesteckning publicerad i Development Dialogue, 2, 
1995. 
41 Listowel, The Making of Tanganyika, 219. 
42 J.K. Nyerere, "The Race Problem in East Africa", i Freedom and Unity, 23f. 
43 Begreppet "principiell dem okratism" skild från "taktisk demokratism" återfinns i 
Herbert Tingstens beskrivning av den framväxande svenska socialdemokratins 
ideutveckling. Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling, vol. 
2 Stockholm 1967, llf. 
4 J.K. Nyerere, "The Race Problem in East Africa", i Freedom and Unity, 26. 
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Nyereres principiella hållning var att folket inte nödvändigtvis väljer 
den bästa regeringen, men att demokrati innebär att folkets val all
tid är rätt. Den andra aspekten av demokrati var det absoluta kra
vet på folkets beslutsrätt. Nyerere hävdade detta krav, när han i 
uppsatsen behandlade kolonialmaktens försök att förena Uganda, 
Kenya och Tanganyika i en federation. Folket hade inte fått besluta 
i frågan och därmed var varje beslut om enhet felaktigt. Han kriti
serade även förslaget för att det var odemokratiskt - de europeiska 
invandrarna i Kenya skulle få alltför stor makt. 

Han redovisade dock ingen direkt negativ uppfattning till vare sig 
federationen eller till olika raser utan avslutade uppsatsen med or
den "we will make East Africa a very happy country for every
body."45 

Nyereres perspektiv på nationalismens geografiska omfattning 
var, alltifrån dess början, i viss mån öppet. Han hävdade å ena sidan 
den afrikanska nationen Tanganyika och å den andra sidan olika 
grader av pan-afrikanism, beroende på situationen.46 

Det nya som Nyerere kom med var ett modernt nationellt per
spektiv - tanken på ett samhälle för flera raser, medveten principiell 
demokratism och ett civiliserat sätt att framföra afrikanernas krav. 

Den rörelse, som Nyerere blivit ordförande i, var mycket svagt 
organiserad.47 Den var inte mer än ett embryo till en territoriell or
ganisation och hans uppgift var att utforma dess politiska inriktning. 
Han skulle också söka stöd från etniska auktoriteter för nationa
liströrelsen.48 

Han kastades snart in i de aktuella politiska problemen. Polisen 
använde tårgas och upplöste ett av rörelsens möten i Bukoba. 
Guvernören Edward Twinning besökte Mwanza i böljan av 1954 och 
vägrade att tala med TAA:s ledare.49 Istället förtalade han de poli
tiska ledarna och manade de lokala kungarna att ta avstånd från 
ledarnas populism. Guvenören betraktade dem som ett gäng outbil
dade och ignoranta personer. De saknade vilja att höra sanningen 
och representerade inga andra än sig själva.50 Nyerere besökte 
Mwanza under våren och fick med egna ögon se det politiska arbete 
som bedrevs. 

45 Ibid., 29. 
46 Se ovan. 
47 George Bennett, "An Outline History of TANU", i Makerere Journal, no 7,1963, 1. 
48 Clagett Taylor, Political Development of Tanganyika, Steinford 1963, 95. 
49 Denna incident ledde till att Legislative Council införde The Registration of 
Societies Ordinance (1954), vilket innebar att politiska organisationer måste ha kolo
nialmaktens tillstånd för att få verka. 
50 Maguire, "The Emergence of the Tanganyika African National Union in the Lake 
Province", i Protest and Power in Black Africa, 657. 
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Senare under våren, i april 1954, inbjöds medlemmar från olika 
avdelningar till en konferens i Dodoma för att, som det står i proto
kollet, "kumkaribisha Bwana Nyerere" (välkomna Nyerere).51 Den 
nya politiska medvetenheten som var på väg i partiet ledde till en 
öppen konfrontation mellan de äldre och de yngre medlemmarna.52 

Det fanns dock inget partiprogram att ta ställning till vid mötet. 
Det fanns dock en arbetsgrupp, som under Nyereres ledning ut

arbetade ett nytt partiprogram. Det var Nyerere som skrev utkas
tet. Han hade misslyckats med att skriva detta från de befinliga pro
grammen inom TAA. Istället hade han vänt sig till Kwame 
Nkrumahs program för Conventional People's Party i Guldkusten 
(senare benämnt Ghana) och Brittish Labour Party's program för 
att få inspiration.53 

PARTIPROGRAMMET 
I juli samma år samlades representanter för TAA:s avdelningar till 
årsmötet i Dar-es-Salaam. Det var partiets första konferens för hela 
territoriet på sju år. Av mötesprotokollet framgår inte om pro
grammet diskuterades, utan endast att det antogs.54 

Partiprogrammet hade som främsta syfte att förbereda folket för 
självstyre och att kämpa oförtrutet tills detta hade uppnåtts. Partiet 
skulle motverka rasdiskriminering och alla former av "tribalism" 
och isolationistiska tendenser bland afrikanerna i syfte att, "build up 
a united nationalism".55 

Nyerere var väl medveten om att territoriet var etniskt splittrat 
och att partiet, som ett led på vägen mot självstyre, måste bryta 
ner etnicitetens gränser för att bygga upp en nationell 
medvetenhet.561 partiprogrammet fanns två krav som, utan att det 
uttalades, sannolikt syftade till att skapa nationell enhet. Dessa var 
allmän skolutbildning samt att swahili skulle användas både i 

51 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 511, not 3. 
52 Ibid., 511 
53 George Bennett anför att det sägs att Nyerere hämtat konstitutionen från George 
Padmores bok The Gold Coast Revolution, London 1953, 254-266 . Boken förbjöds däref
ter i Tanganyika. George Bennett, "An Outli ne History of TANU", i Maker ere 
Journal, 1963, no 7 not 13. John Hutch hävdar att Nyerere också haft programmet för 
British Labour Party som förebild. Hutch, Two African Statesmen, 93. 
54 Intervju med en av mötesdeltagarna, chief Patrick Kunambi, av författaren 
1993/08/30. Kunambi minns ingen diskussion kring något partiprogram annat än att 
de med självklarhet krävde självstyre. Enligt protokollet var det den 8 juli som 
partiprogrammet antogs. Se D. Z. Mwaga, Historia ya Chama cha TANU, 32f. 
*5 Bennett, " An Outline History of TANU", i Makerere J ournal, no.7 1963, 3. 
56 J.K. Nyerere, "Oral Hearing at the Trusteeship Council, 1955", i Freedom and Unity, 
37. 
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skolorna och i de beslutande organen.57 Motivet som angavs var att 
swahili brukades allmänt i hela Östafrika. Denna motivering 
bekräftar den osäkerhet, som fanns i nationaliströrelsens ledning 
kring nationalismens geografiska omfattning. Nyerere visste att 
Tanganyika var tillskapat av kolonialmakterna.581 partiprogrammet 
framgår den geografiska otydligheten indirekt, när det uttrycktes 
att partiet inte av principiella skäl var negativt till en förening av de 
tre östafrikanska territorierna. Enligt partiprogrammet skulle 
TANU söka samarbete med andra nationaliströrelser i Afrika. Ett 
samarbete som framförallt kom att sökas med andra 
nationaliströrelser i brittiska kolonier söder om Sahara.59 

Det som partiet krävde var dock att planerna på federation i 
Östafrika skulle stoppas, intill dess att begäran kom från afrika
nerna själva i de berörda områdena.60 

Partiets grundsyn var att Tanganyika var afrikanernas land och 
allt som syftade till att ändra detta skulle förhindras.61 Partiet 
krävde därför a tt immigrationen skulle stoppas, att majoriteten i 
statliga beslutsorgan skulle vara afrikaner samt att europeiskt do
minerade sällskap skulle förbjudas.62 Medlemskapet i TANU var en
dast öppet för afrikaner.63 

57 Swahili hade främjats av britterna för att underlätta den lokala förvaltningen 
medan engelska språket ensamt behärskade de högre beslutsorganen. Införandet av 
swahili visade sig vara ett bra sätt att förena afrikaner från olika etniska grupper och 
stärka det kollektiva medvetandet. Se Johannes Fabian, Language and Colonial 
Power, Cambridge 1986 ; W. Whiteley, Swahili: The Rise of a National Language, 
Cambridge 1969. 
58 J.K. Nyerere, "The Courage of Reconciliation", i Freedom and Unity, 271. 
59 East African Royal Commission 1953 - 1955 Report, 27; Roland Oliver och Anthony 
Atmore, Africa since 1800, Cambridge 1989, 256. 
60 Bennett, "An Outline History of TANU", i Makerere Journal, no 7 1963, 3. Något 
stopp för immigration skedde dock inte. 1950-talet visar en kraftig ökning av 
immigranter till Tanganyika. Bertil Egerö, Colonization and Migration, 
Scandinavian Institute of African Studies no 52, Uppsala 1979, 13. 
61 Partiets uttryck var, "Waafrika ni wenyeji wa nchi hii. Wengi zaidi kuliko 
mataifa yote mageni hata wakiungana pamoja h awatafikia kiasi cha Waafrika". 
(Afrikaner är ägare till detta land. Många andra är främlingar från alla andra 
länder och, även om de går samman, kommer de aldrig att nå upp till afrikanernas 
antal) D. Z. Mwaga, Hist oria ya Chama cha TANU, 33 § 10. Uppfattn ingen att 
afrikanerna i Tanzania hade de politiska rättigheterna till landet hade tidigare 
fastslagits inom TAA. Det u ttrycktes då på följande sätt: "We as natives are the 
rightful owners of this country [...]. All our i nterests are in this country [...]. Whereas, 
our immigrant guests are free and can always look elsewhere at will". TAA:s brev till 
FCB. Se FCB 123/3, Rhodes House, Oxford. Nyereres nya formulering innebar att 
afrikanerna i landet inte behövde skapa några begränsningar för demokratin som 
bvggdes på "en man en röst". 
62 Asian Association drabbades inte av detta förbud. Organisationen hade 1954 antagit 
principen "Rätt v äg för Tanganyika" som innehöll följande: 
"Vi vi ll slå fast att alla människor är födda lika och har rätt till lika möjligheter, var
helst de lever. I Tanganyika har var och en av oss ett storartat tillfälle att göra sitt yt
tersta för att förverkliga detta mänskliga och demokratiska ideal och inte bara låta det 
bli tomma ord. Tanganyika har fått tillfälle och kan gå i spetsen för det övriga Afrika 
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Partiets uppfattning var att det var majoriteten som diskrimine
rades och hävdade att all diskriminering skulle förhindras, även 
ekonomisk. Partiet skulle främja kooperativ och fackförenings verk
samhet samt verka för att jordbrukare och konsumenter fick 
handla till rättvisa priser. Bakgrunden till detta politiska krav var 
att de asiatiska affärsmännen dominerade handeln och av afrika
nerna upplevdes som ohederliga.64 Afrikanerna hade efter kriget ta
git kommersiella initiativ, vilka i stor utsträckning misslyckats.65 

Mot bakgrund av detta såg partiet som sin uppgift att verka för att 
afrikaner skulle kunna etablera sig inom handeln.66 

De politiska krav som framställdes i partiprogrammet uttryckte 
både modernitet och populism. Den politiska eliten, som formule
rade programmet, var medveten om folkets krav och missnöje och 
att de måste ge uttryck för detta.671 fråga om boskapskötseln kom 
dessa två drag, modernitet och populism, i konflikt med varandra. 
Den brittiska jordbrukspolitiken innebar att boskapens antal måste 
begränsas. Detta motiverades med den förödelse som boskapen 
åsamkade odlingsmarken. Trots de rationella skälen bakom jord
brukspolitiken tog partiet, för folkviljans skull, avstånd från den.68 

Partiprogrammet innehöll även regler för organisationen. Det be
slöts att partiarbetet skulle vara organiserat i en partistyrelse, 
National Executive, som skulle mötas en gång per kvartal. På 
grund av bristande kommunikationer bildades även en central
kommitté bestående av ordförande och nio medlemmar, vilka ut
sågs av ordförande och bekräftades av partistyrelsen. 
Centralkommittén skulle träffas en gång i veckan och dess ledamö
ter skulle vara bosatta i Dar-es-Salaam.69 Denna organisation inne
bar också att Dar-es-Salaam tog makten i TANU och lämnade den 

genom att skapa en stat, där människor av olika ras som ödet har fört samman, kan bo 
som aktade medborgare utan att klavbindas av rashandikapp, privilegier och fördo
mar". Se John Stonehouse, Svart uppbrott, Stockholm 1960,125. 
63 Nyerere skrev dock redan i augusti 1958 till FCB och förklarade att "it is more than 
conceivable that TANU:s doors w ill one day be opened to non-Africans". Nyereres brev 
till Jimmy Betts FCB 1958/08/16. FCB 121/3 Rhodes House Oxford. 
64 J.K. Nyerere, "The Race Problem in East Africa", i Freedom and Unity, 23. 
65 East African Royal Commission 1953 -1955 Report, 27. 
66 I partiprogrammet stod: "to help Africans establish an increasing share in the run
ning and owning of business". Issa Shivji, The Class Struggles in Tanzania, Dar-es-
Salaam 1975, 59. 
67 John Lonsdales kriterier var följande: "it must aim at the exercise or sharing power 
at the colony's political center; it is led by a political elite which is conscious of the aspi
rations of the masses, willing to articulate them; it possesses a popular following". 
Lonsdale, "The Emergence of African Nations", i Emerging Themes of African 
History, 201. 
68 D.Z. Mwaga, Historia y a chama cha TANU, 34. 
69 Bennett, "An Outline History of TANU", i Makerere Journal, no 7, 1963, 4. 
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radikala avdelningen i Mwanza utanför. Ledarna i Mwanza hade 
förklarat att de ville uppnå sina politiska mål med civiliserade 
medel. Trots detta betraktade guvernören dem som vildar, 
missledda och oansvariga. Han hade också förklarat 
Mwanzaavdelningen som protektoratets främsta säkerhetsrisk.70 

Med den nya partiorganisationen fick Nyerere fria händer att sköta 
det politiska vardagsarbetet.71 

Nyerere fick, i egenskap av ordförande, en stark maktposition, 
även om den var svagare än i Nkrumahs parti, som varit förebild. 
Nkrumah var vald till ordförande på livstid medan ordförandeposten 
i TANU valdes på bestämda mandatperioder.72 Kolonialmakten hade 
förbjudit statstjänstemän att på något sätt blanda sig i politiken. 
Därmed var de flesta utbildade afrikaner förbjudna att inneha med
lemskap i TAA. Nyerere förklarade i ett brev till guvernören att ett 
förbud för statstjänstemän att delta i politisk verksamhet i stort sett 
innebar detsamma som att förbjuda TAA.73 Detta förbud innebar i 
praktiken, enligt Nyerere, att det var afrikaner som förbjöds att 
delta i politiskt arbete, eftersom både européer och indier hade möj
lighet att indirekt verka politiskt. Något svar gav inte guvernören 
på Nyereres brev. 

Partiets yttersta mål var att bilda staten Tanganyika. Den mer 
näraliggande uppgiften för TANU var dock att bli accepterat som 
språkrör för afrikanerna och ur den maktpositionen införa demo
krati. Detta skulle förhindra minoriteterna från att styra landet. 

TANU:s politiska kamp var insatt i en internationell politisk kon
text mellan den brittiska kolonialadministrationen och United 
Nations' Trusteeship Council sedan slutet av 1940-talet. 
Medlemmarna i TANU var medvetna om att de hade stöd i kampen 
att bilda en nation såväl från progressiva britter som från FN. 

DISKUSSIONEN MELLAN KOLONIAL
ADMINISTRATIONEN OCH FN 
Samtalen mellan kolonialmakten och FN fördes genom administra
tionens årliga rapporter och FN:s svar i form av kommissionens be
sök i Tanganyika vartannat år. 

70 Maguire, "The Emergence of the Tanganyika African National Union in the Lake 
Province", i Protest and Power in Black Africa, 657, 667, 669. 
71 Mötet hade kritiserat Mwanzagruppens politiska agerande, fr a därför att de hade 
handlat utan att informera huvudkontoret i Dar-es-Salaam. D. Z. Mwaga, Historia y a 
Chama cha TANU, 31. Protokollet § 3. 
72 Hutch, Two African Statesmen, 93. 
73 Nyereres brev till guvernören 1953/08/10, FCB archiv 123/3 Rhodes House, Oxford. 
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Britternas avsikt med Tanganyika efter kriget var att integrera 
det i en östafrikansk federation, som på längre sikt skulle bli en 
självständig stat.74 De betraktade sig själva, och inte nationaliströrel
sen, som nationsbyggare.75 

I denna strävan hade britterna försökt med olika alternativa lös
ningsförslag för en unionsbildning i Östafrika. Dessa förslag hade in
nehållit gemensam representation i Legislative och Executive 
Councils i kolonierna. Britterna hävdade att det skulle råda en fast 
fördelning mellan européer, asiater och afrikaner, s k multi-racia
lism. Varje sådant fördelningsförslag innebar att européerna kraftigt 
skulle dominera över indier och än mer över afrikaner,76 vilket 
stred mot trusteeship-avtalets främsta princip, att hävda 
"paramountcy of african interest". 

Britterna kritiserades av 1948 års FN-kommission för att konsti
tutionen för de beslutande organen inte var tillräckligt öppen för 
folklig representation.77 Britterna tog allvarligt på kritiken och bytte 
ut guvernören i Tanganyika. De sände ut Edward Twinning med 
uppdrag att reformera konstitutionen.78 Twinning hade militär bak
grund och lade ned mer intresse på att förbättra ekonomi och ad
ministration än på politiken.79 Generellt gällde för den brittiska ko
lonialadministrationen att den mest liknade en militär administra
tion, i det att den inte gjorde skillnad mellan beslutande och imple-
menterande organ.80 

Twinning skrev ett nytt konstitutionellt förslag, som innehöll lo
kala råd, vilka valts utifrån en fast fördelning av platser mellan ra

74 Det hävdas av John Gunther att den brittiska regeringen under Lord Chamberlain, 
strax före andra världskriget, var beredd att kohandla med Tyskland och lämna till
baka Tanganyika till tyskarna. Tyskarna ville inte ha något med den forna kolonin 
att göra. Gunther anger också att det fanns planer på att göra Tanganyika till en 
skyddsplats för judar i Tyskland. John Gunther, Inside Africa, London 195 5, 405. 
75 S.A.H. Haqqi, The Colonial Policy of the Labour Government (1945 - 1951), Muslim 
University, Aligorh India 1960, 117f. Avhandlingen finns på Institute of 
Commonwealth Studies, London University. De talade om "vi" som skulle införa 
demokratiskt system i kolonierna. I p aternalistisk anda fick även de kolonialiserade 
folken vara med men nationen skulle byggas på kolonialmaktens villkor. 
76 98.5% av befolkningen i Östafrika (Uganda, Kenya och Tanganyika) var afrika
ner, 0.25% var européer och 1.25% var indier, uppgav kolonialmyndigheten. East 
Africa Royal Commission 1953 -1955 Report, lOf 
7 United Nations, Trusteeship Council, Official Records: Visiting Missions to Trust 
Territories in East Africa: Report on Tanganyika, 1948, 3f. 
78 Edward Twinning, "The L ast Nine Years in Tanganyika", i African Affairs, 1959, 
vol. LVIII, no 16. 
79 Darrell Bates, A Gust of Plumes: A Biography of Lord Twinning, London 1972, 224f. 
Twinning, som var temperamentsfull till sin natur och ansågs vara mycket uppfin
ningsrik, hade ett gott anseende av Labourregeringen för sitt okonventionella sätt. 
Han brukade ses vandra omkring på Ocean Road i Dar-es-Salaam och välvilligt be
trakta undersåtarna. Se Labourledamoten, John Stonehouse, Svart uppbrott, 66,122. 
80 Naomi Chazan et al, Politics and Society in Contemporary Africa, Boulder CO 1992, 
42f. 
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serna.81 Dessa råd skulle välja två representanter, en afrikan och en 
icke-afrikan, till Legislative Council. Förslaget gick ut på remiss till 
olika grupper. The Asian Association svarade positivt på förslaget 
och framförde att allmänna val för icke-afrikaner skulle införas. The 
Tanganyika European Council var negativt till förslaget, förutom 
avsnittet om allmänna val för européer och asiater. Den afrikanska 
gruppen svarade genom TAA och n ågra etniska föreningar. TAA:s 
förslag innebar ett råd med guvernören som ordförande och 18 offi
ciella medlemmar, varav 9 afrikaner och 7 icke-afrikaner, samt två 
representanter från Dar-es-Salaam och Tanga, valda utan hänsyn 
till folkgrupp.82 

Observatörerna från FN återkom 1951 till Tanganyika. De reste 
runt och talade med företrädare för afrikaner, asiater, européer och 
med administrationen. Observatörerna var i stort sett nöjda med 
den konstitutionella utvecklingen som påbörjats. De påtalade dock 
behovet av att främja nationell integration genom att stödja fram
växten av politiska partier bland afrikanerna, öka utbildningen för 
afrikaner och öka afrikanernas deltagande i beslutande organ. I 
strävan efter att forma en territoriell medvetenhet föreslogs att 
lagstiftning om medborgarskap i Tanganyika skulle fastställas och 
gälla alla som bodde i landet.83 

När FN:s observatörer besökte landet igen i augusti 1954, var de 
i sin rapport från detta besök mer kritiska till administrationen och 
krävde att förändringar av konstitutionen skulle ske fortare. Deras 
nya krav var införande av allmänna val och upprättande av en tids
plan för självstyre. Observatörerna hade mött ett antal TANU-med-
lemmar i territoriet 84och funnit att partiet i norra delarna var en 
välorganiserad politisk organisation, men att det i de södra delarna 
var politiskt tyst.85 

Britterna var påtagligt irriterade över observatörernas rapport 
från 1954. De hävdade att förändringsarbetet inte kunde ske for
tare, eftersom det saknades afrikaner med utbildning och erfaren
het för att ta del i det politiska livet. Alltför snabba förändringar 

81 Förebild för den lokala organisationen var Provincial Council i Lake P rovince, 
som införts 1949. Fördelningen mellan platserna var följande: ordf. Provincial 
Commissioner, 9 officiella medlemmar, 5 afrikaner, 2 européer, 2 asiater. 
82 Report of the United Nations Visiting Mission to Tanganyika 1951, 30f. 
83 Ibid. 
84 Nationaliströrelsen kallade in Saidi Chamwenyewe från Rufiji di striktet, en 
gammal man, som fötts under arabernas tid och genomlevt både tyskarnas och eng
elsmännens styre. Han talade om för FN-delegationen att de nu var beredda på att 
styra sig själva. Se Susan Geiger, TANXJ Women, 55. 
85 Report of the United Nations Visiting Mission to Tanganyika, 1954, 43f. 
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skulle också äventyra de utländska investeringarna i landet och 
allmänna val skulle bara befästa den rådande splittringen. 

Framförallt irriterades kolonialadministrationen av FN-observa-
törernas tilltro till Nyerere. Kolonialmakten skrev om Tanganyika 
African Asociation följande: 

[A] few members of the Committee of the association which the 
Mission seems to regard as representative of African political thin
king, are quoted at length and repeated again and again, even in ac
counts given of the Missions's meetings with a single representative 
of that association.86 

Administrationen hävdade istället att de ansvariga och utbildade fö
reträdarna för folket var hövdingarna, vilka inte hade framfört nå
gon kritik mot administrationen.87 

Britterna betraktade det fåtal afrikaner, som levde "a full 
western way of life" som bittra män, vilka inte tillräckligt upptagits i 
de europeiska och asiatiska grupperna. Dessa bittra män var 
ledarna för afrikanerna.88 Guvernören Twinning såg på TANU:s 
ledare som underlägsna och som, i bästa fall, blivande politiker. 
Enligt guvernören var fördelningsprinciperna mellan européer, 
asiater och afrikaner accepterade av folket i Tanganyika. Därmed 
skulle TANTJ:s krav vara illegitimt.89 

FN-observatörernas kritik medförde en desavouering av britter
nas försök att ena sina kolonier i Östafrika samt ett stöd till TANU 
och därmed till nationsbildningen i Tanganyika. 

TANU SOM FO LKRÖRELSE 
Enligt en vanlig definition av folkrörelse krävs att den har folklig 
förankring. Den folkliga förankringen uttrycks enklast i ett stort 
medlemsantal. 

TANU kan svårligen sägas äga en folklig förankring i början av 
1950-talet. År 1954 hade TANU endast 5000 medlemmar av den 
afrikanska befolkningen på 8 miljoner. Däremot hade rörelsen re
dan nått internationellt erkännande och kunde göra sin röst hörd 
via FN:s påtryckning på britterna. TANU:s nära samarbete med 

86 Report of the United Nations Visiting Mission to Tanganyika, 1954, Observations of 
the Administering Authority, 1. 
87 Ibid. 
88 East African Royal Commission 1953 -1955, 27. 
89 Bennett, "An Outline History of TANU ", i Makerere Journal, no 7,1963, 4. 
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Fabian Colonial Bureau var ett medel att verka direkt i det brittiska 
parlamentet och på Colonial Office i London.90 

Trots de internationella framgångarna var partiets arbete inriktat 
på att vinna brett stöd bland afrikaner i Tanganyika utan hänsyn till 
etnisk tillhörighet. Tanganyika var också lyckligt lottat eftersom 
ingen etnisk grupp dominerade.91 Nyereres syn var också att det var 
bättre ju fler "tribes" som fanns.92 

Nyerere betonade också att det fanns ett gemensamt språk, 
swahili, som förstods av majoriteten, åtminstone männen, i territo
riet.93 Han kunde under självständighetskampen resa runt i nästan 
hela landet och föra ut partiets program utan att behöva använda 
tolk.94 Swahilin var också ett tillräckligt utvecklat språk att använ
das som medel för att förmedla föreställningar om nationen.95 

Samtidigt var swahilin behäftad med en etnisk och religiös mar
kör. Språket var historiskt sett förbundet med de arabiska 
slavhandlarna på 1800-talet och i senare tid med kustbefolkningen 
och islam.96 Under det koloniala styret hade dock användandet av 
swahili varit ett medel att återupprätta den afrikanska kulturen och 
afrikanernas självförtroende. TANU valde därför att hävda swahili i 
stället för engelska. Trots att britterna själva hade främjat bruket 

90 Kontakten med Fabian Colonial Bureau återfinns i det knappa tjugotal brev som 
bevarats från Nyerere till FCB, London under perioden 15 september 1954 till 23 mars 
1958. FCB 121/3, Rhodes House, Oxford. Vidare ha de Nyerere överläggningar med 
personal från FCB vid sina besök i London. Daniel R. Smith, The Influence of Fabian 
Colonial Bureau on the Independence Movement in Tanganyika, Athens OH 1985, 46f. 
91 Sukumafolket var störst och utgjorde 10% av befolkningen. Se East African Royal 
Commission 1953-1955, 11. Kolonialmakten hade också indelat folken på sådant sätt 
att inget folk helt dominerade ett område. Harvey Glickman bedömde också at t om nå
gon grupp skulle eftersträva dominans så skulle minoritetsgrupperna ge sitt stöd till 
nationaliströrelsen. Se Harvey Glickman citerad av Bienen, Tanzania: Party 
Transformation and Economic Development, 39. Denna bedömning stöds i stort av 
TANU:s provinsordförande i Usambara, S.S. Shemsangas berättelse om framväxten 
av TANU. Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 526f. Henry Bienen påtalar också 
att den kooperativa rörelsen hade överbryggat de etniska gränserna. Bienen, 
Tanzania: Party Transformation and Economic Development, 34f. 
92 Denna uppfattning hävdas Nyerere ha enligt, H.W. Flanne ry, "Julius Nyerere, 
Great Leader'', i Catholic Association fór International Peace, XXI, February 1960, 9f. 
93 M.H. Abdulaziz, "Tanzania's National Language Policy and the Rise of Swahili 
Political Culture", i Language, Use and Social Change, W.H. Whitel ey (red.), Oxford 
1971. J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 1. 
94 Endast i Usukuma, Mbulu och Masaiområdet behövde Nyerere tolk vid sin resa runt 
landet 1958. Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 529. 
95 Benedict Anderson hävdar att kravet på ett språks användbarhet i nationalistkam
pen är att det ska ha förmåga att förmedla föreställningar om nationen. I swahilin, 
som visserligen saknade vissa ord, exempelvis demokratiskt system, kunde detta ord 
inlånas och förenas med swhahili i ordet demokrasi. Se Benedict Anderson, Den före
ställda gemenskapen, Göteborg 1992, 130. 
96 A.M. Khamisi, "Swahili as a National Language", i Towards Ujamaa, 
G.Ruhumbika (red.), Dar-es-Salaam 1974, 288f. 
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av swahili bland afrikanerna, uppfattades TANU:s språkval som 
antibrittiskt.97 

Nyerere valde också att tona ner den arabiska påverkan på språ
ket. I protest mot kolonialmaktens egenmäktiga agerande översatte 
han Shakespeares verk Julius Caesar till swahili. I sin översättning 
betonade han bantuspråkens inflytande på swahilin istället för det 
arabiska inflytandet.98 Han var ju sedan studieåren väl förtrogen 
med skapandet av "oxbridge"-engelskans betydelse för den brittiska 
nationens framväxt. 

Det som verkade för en nationell enhet var de ekonomiska för
hållandena som rådde i protektoratet. Nyerere ansåg att bristen på 
ekonomisk utveckling var en god förutsättning för den politiska si
tuation, som rådde i territoriet. Underutvecklingen hade förhindrat 
att någon eller några etniska grupper fått en priviligierad ställning 
genom kolonialismen. Därmed fanns det ingen grupp av afrikaner, 
som var villig att försvara kolonialväldet.99 De privilegierade i det 
koloniala systemet var européerna och asiaterna och i den me
ningen var Nyereres bedömning tämligen självklar. Men afrikaner 
hade sinsemellan mycket skilda förhållanden till den koloniala eko
nomin. 

Tanganyika var, vid böljan av 1950-talet, i ekonomiskt avseende 
uppdelat i två delar: mellan exportproducerande områden i norr och 
resten av landet, som producerade mat och arbetskraft. 

Den norra delen, städerna Bukoba, Mwanza, Arusha och Moshi 
med näraliggande landsbygd, hade inlemmats i den koloniala eko
nomin genom export av framförallt kaffe och bomull. I dessa områ
den hade afrikanerna också lång erfarenhet av politisk verksamhet 
i fackföreningar, producentkooperativ och "tribal unions". TANU 
kom i dessa områden att möta motstånd. 

I Mwanza förbjöds TA NU att registreras av den lokala koloni
aladministrationen.100 Förbudet var en reaktion på att ordförande i 
lokalavdelningen av TANU hade hållit ett politiskt möte utan till
stånd av hövdingen.101 I Bukoba övergick inte den lokala TAA-av-
delningen till TANU och först 1956 tilläts TANU att registreras som 
ett parti.1021 området kring Moshi och Arusha blev TANU inblandat 

97 Ibid. 
98 John Allen, "A Note on Dr Nyerere's Translation of Julius Ceasar", i Makerere 
Journal, no 9,1964, 56f. 
99 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 1. 
100 Brev från Registrar of Societies i Mwanza till The Lake Province Branch of The 
Tanganyika African National Union, den 7 October 1954. FCB papers 123/1 Rhodes 
House, Oxford 
101 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 514. 
102 Hydén, TANU yanajenga nchi, 126; Iliffe, A Modern History of T anganyika, 516. 
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i en gammal strid kring valet av hövding och partiet hade svårt att 
växa.1031 andra delar av territoriet övergick TAA:s avd elningar till 
att bli TANU.104 

Det som avgjorde vilka som blev medlemmar i partiet var de lo
kala villkoren. I områden där det fanns en tydligt konflikt, ofta för
anledd av kolonialmaktens jordbrukspolitik, mellan traditionell 
maktelit och utbildade, sökte sig de oppositionella till TANU.105 

Det traditionella ledarskapet, hövdingarna, hade inte slutit sig 
samman i en territoriell organisation. Deras ställning var svag, ef
tersom afrikanerna mestadels styrdes av klaner och råd och inte av 
ensamma maktfullkomliga ledare. Detta förhållande gällde även i 
de starkaste kungadömena och det fanns alltid andra tronpreten
denter. Kolonialmaktens krav på hövdingarna medförde också att 
deras ställning var ifrågasatt och kritik riktades mot dem från det 
egna folket, ibland kanaliserad via "tribal unions".106 

Hövdingarna var ingen enhetlig grupp och agerade inte utifrån ett 
territoriellt perspektiv. De var lokalt anknutna. Detta innebar också 
att hövdingarna intog skilda hållningar till TANU, även om majori
teten sannolikt var negativ till nationaliströrelsen.107 TANU hade 
också underblåst den aversion som fanns gentemot hövdingeinstitu
tionen, genom att kritisera den som en odemokratisk styrelse
form.108 Konflikten mellan partiet och hövdingarna kom först när 
partiet vunnit valet 1958 och var tillräckligt starkt för att inte be
höva kompromissa med dem.109 

Det var ingen social eller etnisk grupp som dominerade partiet.110 

Merparten av medlemmarna var stadsbor och framförallt från Dar-
es-Salaam, där medlemstillväxten varit explosionsartad.111 I stä
derna rekryterade partiet människor, som inte tillhörde den domi
nerande folkgruppen i området, wageni (främlingar).112 Å andra si
dan var merparten av stadsborna wageni. 

Städerna i Afrika hade växt snabbt efter andra världskriget och 
"tribal unions" var de rörelser, som på etnisk grund växt i städerna. 

103 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 515. 
104 Undantag var TAA på Mafia och i Lindi, ibid. 
105 Ibid, 526. 
106 Audrey Richards (red.), East African Chiefs, London 1960, 14f. Mest uttalad var 
kritiken mot hövdingarna från Kilimanjaro Union och Pare Union. Iliffe, A Modern 
History of T anganyika, 492f. 
107 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 533f. 
108 Bennett, "An Outline History of TANU", i Makerere Journal, no 7, 1963. 
109 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 568f. 
110 Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic Development, 43. 
111 Julius Nyereres brev till FCB, 1955/07/04, FCB archives, papers 121/3, Rhodes 
House, Oxford. 
112 Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic Development, 43f. 
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De var rörelser som byggde upp ett socialt nätverk och var positiva 
till den moderna livsstilen som fanns i städerna.113 Många av dessa 
"tribal unions" anslöt sig till TANU och ledarna för "tribal unions" 
blev ledare i partiet. Det allmänna synsättet bland afrikaner var att 
självständighet endast kunde uppnås genom enhet, vilket skedde 
genom att också "tribal unions" stärktes.114 Det var först mot slutet 
av 1950-talet som TANU hävdade sig som landets främsta politiska 
organisation for afrikaner. Samverkan mellan TANU och de etniska 
organisationerna gjorde att det sällan uppstod några uppslitande 
konflikter.115 

I TANU:s partiprogram hade utsagts att varje avdelning skulle ha 
en kvinnoförening och att män och kvinnor skulle vara jämlika i 
partiet. Partiets kvinnoförbund fick namnet Umoja wa Wanawake 
(Kvinnornas enhet).116 Partiprogrammet hade också öppnat politisk 
verksamhet för ungdomar. Ungdomsgrupper hade startat redan 
1954 i Dar-es-Salaam men blev en etablerad avdelning inom partiet 
1956. Ungdomsförbundet hette Umoja wa Vijana (Ungdomens en
het), men kom oftast att kallas TANU Youth League, TYL.ni I TYL 
var medlemskapet inte begränsat till enbart afrikanska ungdomar. 
Enligt Nyerere visade ungdomsförbundet på en framtid där ras var 
utan betydelse.118 

Nya medlemmar rekryterades genom den entusiastism som 
fanns hos dem, som redan var med i partiet. Information om partiet 
utbyttes vid handelsstationer och marknader. I TANU:s tidiga his
toria var de afrikanska handelsmännen nyckelpersoner. De gav en 
finansiell bas åt partiet och fungerade som en bro mellan stad och 
landsbygd, mellan bönderna och eliten.119 

Partiets budskap var enkelt - Uhuru (frihet), dvs självstyre. 
Grunden för kravet på självstyre var uppfattningen att alla männis
kor är jämlika och att européer inte hade rätt till någon särställ
ning. Kravet på självstyre var starkast hos dem, som lämnat sin 
hembygd eller var missnöjda med den rådande ordningen - hand

113 Basil Davidson, Modern Africa: A Social and Political History, London & New 
York 1991, 73f. 
114 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 490. 

115 Smärre konflikter mellan TANU och tribal Unions uppstod i södra respektive 
norra delen av Pare, i Hayaområdet osv. 
116 Kvinnoförbundets namn skrevs in i partiets program men existerade inte förrän 
John Hutch kom på besök i juni 1955. Han önskade möta förbundets ordförande och i 
all hast kallades Bibi Titi Mohamed in för att möta engelsmannen. Susan Geiger, 
TANU Women: Gender and Culture in the Making of Tanganyikan Nationalism, 
1955-1965, Oxford 1997, llf. 
117 D.Z. Mwaga, Historia ya Chama Cha TANU, 112f, 126f, 
118 J.K. Nyerere, "Introduction" i Freedom and Unity, 3. 
119 Shivji, The Class Struggle in Tanzania, 67. 



130 MWALIMU OCH UJAMAA 

lare, resande, kateketer, före detta kolonialt anställda, före detta 
poliser osv.120 Men Nyerere uppfattade ändå att kravet på självstyre 
var accepterat över hela territoriet. 

Svårare var det att få partiets kampmetoder accepterade. 
Nyerere hade uppenbart svårt, framförallt i söder, att få de äldre 
att acceptera kamp utan våld, enligt Gandhis metod för att befria 
Indien. Enligt Nyerere hade de minnen från "maji maji" - upproret 
1905 och såg bruket av våld som enda sättet att fördriva europé
erna.121 I andra delar av landet var det ofta "Mau Mau" - upproret, 
som pågick i Kenya, som var en förebildlig eller hotfall metod att 
fördriva européerna.122 Nyereres och partiets inställning var den
samma som uttrycktes allmänt av afrikanska nationaliströrelser. 
Vid den pan-afrikanska konferensen i Accra år 1958 hade en majori
tet av de 500 delegaterna enats om att våld aldrig kunde vara en 
princip som fungerade. Våldsmetoder var endast användbara när 
alla andra sätt var fruktlösa. Den generella regeln var att våld blivit 
oundvikligt i alla kolonier med en stor vit befolkning.123 I 
Tanganyika fanns inte tillräcklig många européer för att motivera 
en väpnad frigörelse, men partiet antog inte en principiell icke
våldsmetod. Man ville hålla öppet för olika kampmetoder, beroende 
på hur kolonialmakten skulle agera. 

Bristerna på politisk mognad och på ledare i partiet ledde Nyerere 
till att centralisera den politiska kampen. I september 1954 skrev 
han till Fabian Colonial Bureau att partiet koncentrerade sitt arbete 
till Dar-es-Salaam med inriktning på att förbereda territoriet för 
självständighet. Förberedelsearbetet innebar att verka för 
utbildning och ekonomisk utveckling.124 TANU hade redan vid sitt 
första möte beslutat att partiet skulle öppna skolor som 
undervisade på det nationella språket, swahili.125 

Undervisning var viktig inte endast för den politiska propagandan 
eller för att utbilda personal. Det fanns en grupp, muslimerna, som 
var eftersatta i territoriet. De sände inte sina barn till missionssko
lor utan till koranskolor. Koranskolorna hade enbart lokal anknyt
ning kring en helig man, som undervisade om koranen.126 Den väs
terländska utbildningen saknades helt. Muslimerna var samtidigt de 

120 Andrew Maguire, Towards "Uhuru" in Tanzania, Dar-es-Salaam 1969, 217f. 
121 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, If. 
122 Illiffe, A Modern History of Tanganyika, 518f. 
123 Tom Mboya, Kenyas frihetskamp, Stockholm 1963, 45f. 
124 J.K. Nyereres brev till M. Nicholson FCB, 1954/09/15, FCB papers 121/3, Rhodes 
House, Oxford. 
125 D.Z. Mwaga, H istoria ya chama cha TANU, 33. 
126 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge 1995, 874. 
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mest aktiva i det politiska arbetet och dominerade TANU.127 Trots 
kombinationen av stark konfessionell utbildning och hög politisk ak
tivitet ställde muslimerna aldrig krav på att den nya nationen skulle 
bli islamsk.128 Islam i Tanganyika var präglad av sufism och i viss ut
sträckning av det Muslimska brödraskapet. De olika muslimska 
grupperna i Tanganyika gick samman i All-Muslim National Union 
år 1957 för uttrycka muslimska intressen.129 

Generellt gav muslimerna sitt stöd till TANU, vilket inte gällde i 
lika hög grad för de kristna. De kristna var mer tvehågsna i sin in
ställning till självständigheten. Kristna ledare var väl medvetna om 
att kyrkorna hade en priviligierad ställning i kolonin jämfört med 
den ställning som islam hade.130 De kristna ledarna tog dock inte en
tydigt avstånd från tanken på självständigheten, även om det också 
fanns exempel på ledare som direkt motarbetade TANU.131 

Det tredje religiösa systemet i territoriet var de afrikanska reli
gionerna, vars främsta företrädare var hövdingarna. Hövdingarna 
var också symboler för och upprätthållare av etnisk identitet och i 
den meningen en motkraft till en enad nation. De fungerade som 
mellanhänder åt britterna och som upprätthållare av de etniska 
kulturerna. Nyerere betecknade britternas sätt att utnyttja etnici -
tet, och därmed motarbeta nationalism, som "divide and rule".132 Det 
positiva som Nyerere anförde var att hövdingarna historiskt hade 
gett sitt stöd åt nationalismen genom den roll de spelade i "maji 
maji"- upproret.133 

Religionens företrädare hade skilda intressen och Nyerere be
dömde att den religiösa splittringen i territoriet kunde bli ett pro
blem i självständighetskampen.134 Hans syn på religionen var indivi
dualistisk, vilket överensstämde med kristendomens och med sufi-
mens tolkning av islam. Han hävdade att ingen religion kunde resa 
anspråk på att bestämma den abstrakta företeelsen "nation".135 

Religionerna uttryckte endast ett förhållande mellan individen och 

127 David Westerlund, Ujamaa na Dini, Stocholm 1980, 46. 
128 Daily News, avskedsintervju med Nyerere 1984/11/10. 
129 Lapidus, A History of Islamic Societies, 868. 
130 Westerlund, Ujamaa na Dini, 111. 
131 Ibid., 108f. 
132 J.K. Nyerere, "East African Federation", i Freedom and Unity, 92. 
133 J.K. Nyereres förord till Kathleen Mary Stahl, Tanganyika: Sail in the 
Wilderness, Mouton 1961. 
134 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 1. 
135 Islams föreställning om "Guds hus" visar a tt Nyereres uppfattning om religioner
nas anspråk inte står oemotsagd. 
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Gud.136 Redan under självständighetskampen grundlade Nyerere den 
ena delen av sin religionspolitik, "Don't mix religion with politics".137 

Nyerere och partiet kryssade framgångsrikt mellan etniska och 
religiösa konflikter och medlemsantalet ökade kraftigt.1381 septem
ber 1955 fanns det drygt 40 000 partimedlemmar. Detta var ett re
sultat av mångas arbete, bland andra partisekreteraren Oscar 
Kambona och Bibi Mohammed, som hade värvat medlemmar i Dar-
es-Salaam.139 Nyerere hade under våren övergått till att på heltid 
arbeta för partiet. Han hade lämnat sin lärartjänst efter att ha blivit 
uppmanad till detta av sin rektor, som i sin tur fått påtryckningar 
från kolonialmakten.140 

TANU hade blivit en maktfaktor. Partiets krav på självständighet 
hade tyngd bakom sig, när Nyerere i mars 1955 kunde hålla ett 
massmöte i Dar-es-Salaam. Han hade just återkommit från FN och 
meddelade entusiastiskt åhörarna att självstyre kunde komma inom 
20 - 2 5 år. Åhörarna skrek då att det var för lång tid att vänta.141 

Uppenbarligen var Nyerere återhållsam, för i FN hade han krävt 
självstyre långt innan de 20 - 25 åren.142 

KAMP MELLAN TVÅ NAT IONSBYGGARE 
Det var två som ville bygga nationen Tanganyika. Den ene var gu
vernören Sir Edward Twinning och den andre var Julius Nyerere. 
De centrala frågorna i detta nationsbygge var frågan om ras samt 
frågan om allmän rösträtt. 

136 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 13. 
137 Westerlund, Ujamaa na Dini, 57f. 
138 Nyerere skrev till FCB att antalet medlemmar ökade mycket kraftigt och han för
klarade att det måste skapas en väl sammanhållen organisation i landets intresse 
"rather than satisfy our vanity". Brev 1955/07/04, FCB 121/3, Rhodes House Oxford. 
139 Anledningen till det kraftigt ökade medlemsantalet är inte helt entydig. Andrew 
Coulson hävdar att det nationella medvetandet hos folket var ett resultat av utbildning. 
Andrew Coulson, Tanzania: A Political Economy, Oxford 1985, 101. Denna 
bedömning gäller enbart för männen och kan hänföras till partiets tillväxt i städerna. 
Det var inte de mest utbildade kvinnorna som gick med i TANU. Geiger, TANU 
Women, 38. 
140 Nyerere ställdes inför valet mellan att fortsätta som lärare på Zanaki Secondary 
School och upphöra med det politiska arbetet eller att sluta som lärare och fortsätta med 
partipolitik. Kolonialmakten tryckte på den katolske rektorn, fader Lynch, och häv
dade att de inte skulle betala ut det statliga bidraget till skolan för Nyereres lön från 
och med sitt första besök i FN. Nyereres brev 1955/03/22, FCB 121/3 Rhodes House, 
Oxford. 
141 Iliffe, A Modern History of T angayika, 517. Guvernören Twinnings tidsplan var 
att det kunde dröja inte mindre än 100 år till självständigheten. Författarens intervju 
med Patrick Kunambi 1993/08/23-26. 
142 J.K. Nyerere, "Oral Hearing at the Trusteeship Council, 1955", i Freedom and 
Unity, 36. 
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Guvernören insåg väl sent att TANU hade kraft att hota hans re
formpolitik, som innebar att tillförsäkra minoriteterna politiskt infly
tande innan självständigheten uppnåtts. Hotet från TANU bestod i 
kravet på snabb självständighet och det faktum att Tanganyika var 
och skulle förbli dominerat av afrikaner.143 

Med den brittiska regeringens goda minne uppdrog guvernören åt 
Ivor Bayldon, jordbrukare från södra Tanganyika och européernas 
främste politiker, att bilda ett parti med multi-racialism som 
grund.144 Partiet grundades i februari 1956 under namnet United 
Tanganyika Party (UTP) och var öppet för afrikaner, asiater och eu
ropéer.145 Det nya partiet arbetade för att tillförsäkra minoriteterna 
politisk makt, men arbetade inte för territoriets självständighet.146 

Partibildningen skulle bli ett misslyckande for guvernören. 
Nyerere var inte sen att ta vara på misstagen. Han förklarade i 
TANU:s rundbrev, som också sändes till Fabian Colonial Bureau i 
London, att alla medlemmar som guvernören nominerat till 
"Legislative Council" var medlemmar i UTP.147 Detta innebar att 
den skenbara representation som tidigare funnits hade politiserats 
och att britternas omhuldade tanke, att statstjänstemän skulle 
hålla sig utanför partipolitiken, hade gått om intet. Som en följd av 
guvernörens agerande krävde Nyerere att allmänna val skulle 
hållas innan mandatperiodens slut. 

Guvernören vägrade att samtala med Nyerere i frågan,148 men in
såg konsekvenserna av den nya situationen och utlyste allmänna 
val i somliga valkretsar att hållas 1958 och 1959.149 

Kampen om Tanganyikas självständighet blev under åren 1956 -
1958 liktydig med den personkonflikt, som uppstod mellan guvernö
ren Twinning och nationalistledaren Nyerere. De kände varandra 
väl och deras gemensamma vän fader Richard Walsh rapporterade 
åt båda håll vad som skedde. Själva hade de dock svårt att komma 
till tals med varandra, vilket Nyerere med beklagande skrev om till 
FCB: "One could not criticize the Government without knowing that 
Government House would take it to be personal of it's occupant."150 

143 Ibid., 37. Listowel, The Making of Tanganyika, 163. 
144 Darrell Bates, A Gust of Plumes, 267. 
145 Förebild för partiet var det brittiska konservativa partiet varifrån 
partisekreteraren också hämtades. 

IlifFe, A Modern History of Tanganyika, 521f. 
147 The Tanganyika African National Union:To All Officers of TANU, 22 Februari 
1956, FCB 123/3, Rhodes House, Oxford. 
148 The Tanganyika African National Union:To All Officers of TANU, 18 March 1956, 
FCB 123/3, Rhodes House, Oxford. 
149 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 555. 
150 Brev från Julius Nyerere till FCB 1958-07-23, FCB 121/3, Rhodes House, Oxford. 
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Guvernören Twinning såg Nyerere som en bråkmakare, som han 
uppmanade kolonialtjänstemännen att undvika.151 

Konflikten kom att utspelas på tre scener - i Storbritannien, i FN 
och i Tanganyika. I december 1956 reste Nyerere åter till New York 
och talade inför FN. Han beskrev en konstitutionell utveckling mot 
demokrati och ansåg denna gång att tidplanen fram till självstyre 
skulle vara tio år. Han krävde en förändring av konstitutionen så 
att afrikaner skulle få lika många platser i beslutande organ som 
européer och indier tillsammans.152 

På vägen tillbaka till Tanganyika gjorde Nyerere ett uppehåll i 
London och utarbetade tillsammans med sekretaren i FCB, Jimmy 
Betts, ett konkret förslag efter de riktlinjer han presenterat i FN.153 

När Nyerere återkom till Tanganyika möttes han av en mycket 
frustrerad kolonialadministration, som ägnat sig åt att samman
ställa en 30-sidig skrift mot honom.154 Skriften kritiserade Nyerere 
som en förment kompromissvillig nationalist, men som i 
Tanganyika visade ett helt annat ansikte. Rapporten sändes till FN i 
syfte att misskreditera Nyerere.155 

Guvernören försökte också på andra sätt att underminera 
Nyereres maktposition. Det konkurrerande partiet, som guvernö
ren initierat, lyckades aldrig mäta sig med TANU.156 På inrådan av 
Marealle II, hövding och ledamot i Legislative Council, sökte guver
nören stöd från hövdingarna för sin politik. I maj 1957 initierade gu
vernören Chiefs' Convention. I öppningstalet varnade han hövding
arna och sade att deras ställning var hotad av den emotionella 
stämning för extrem nationalism som grasserade i territoriet.157 

Organisationen fick dock aldrig någon betydelse, eftersom de flesta 
hövdingarna insett att de måste samarbeta med nationalisterna. 

151 Anthony H.M. Kirk-Green, Africa in the Colonial Period, vol. III, Oxford 1979, 43f. 
152 J.K. Nyerere, "Statement to the U.N. Fourth Committee 1956", i Freedom and Unity, 
40f. 
153 Förslaget innebar att 50% av platserna skulle tillfalla afrikaner och resterande 
platser skulle tillfalla européer och asiater. Se Daniel R. Smi th, The Influence of the 
Fabian Colonial Bureau, 32; TANU and the Constitution, FCB 123/5 Rhodes House, 
Oxford. FCB:s syn på allmänna val, rösträtt och "multi-racial"-perspektiv p å koloni
erna i Afrika redovisades i rapporten Advance to Democracy, 1952, FCB 123/5, Rhodes 
House, Oxford. Grundtanken var att demokrati kräver allmän rösträtt utan hänsyn 
till minoriteter och att valkretsar skulle vara geografiskt bestämda men inte 
bestämda av ras. Advance to Democracy, 7. 
154 Government of Tanganyika: Some Comments on Mr Nyerere's Speech at the Fourth 
Committee of the United Nations, 1957. 
155 Sauti ya TANU, no 12,18 May 1957. FCB 123/6 Rhodes House, Oxford. 
156 Anthony J. Hughes, East Africa: Kenya, Tanzania, Uganda, Harmondsworth 1969, 
65, uppger att UTP som mest hade 10.000 medlemmar. Edward Twinning, "The Last 
Nine Years in Tanganyika", i African Affairs, LVIII, 1959, 22. 
157 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 535. 
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År 1957 behärskades av det kommande valet. Det var två frågor 
som stod i diskussionens centrum: vilka skulle få rösta och skulle 
TANU delta i valet? 

Guvernören hade indelat protektoratet i tio valkretsar och inom 
varje valkrets skulle en europé, en asiat och en afrikan väl
jas.Rösträttskraven var att den röstande skulle ha en årsinkomst 
som motsvarade 150 pund/år eller åtta års skolgång eller inneha 
tjänst. Villkoren godkändes av Legislative Council och 
presenterades i januari 1957.158 Guvernören hade under våren 1957 
belagt Nyerere med munkavle och någon större debatt kom inte till 
stånd.159 TANU och Nyerere var negativa till att delta i valen under 
dessa villkor.160 TANU hävdade principiell demokratism och, enligt 
deras tidigare förslag, att alla medborgare över 21 år skulle ha 
rösträtt. 

FN:s observatörsgrupp återkom till Tanganyika under sommaren 
1957. I god tid innan besöket släppte guvernören på munkavlen för 
Nyerere. Guvernören förklarade att afrikaner skulle dominera val-
manskåren, enligt de beräkningar som gjorts. Av territoriets ca åtta 
miljoner innevånare skulle 60 000 bli rösträttsberättigade.161 Detta 
var dock a v underordnad betydelse, eftersom européer och asiater 
skulle få lika många mandat. Guvernören gjorde en eftergift genom 
att utvidga valet till att omfatta samtliga valkretsar. 

Nyerere ändrade uppfattning om valet och i juli accepterade han 
också en plats i Legislative Council, som ett sätt att besvara admi
nistrationens goda vilja. Men han satt inte länge. I december samma 
år lämnade han den beslutande församlingen i protest. Han ansåg 
att administrationen inte hade varit villig till några kompromisser. 
Detta gällde bl a frågan om nya regler för Native Councils i vilka 
Nyerere ville samarbeta med hövdingarna. Han ansåg att adminis
trationen motarbetade en lugn utveckling mot demokrati.162 

Bakom Nyereres beslut att avgå fanns även taktiska övervägan
den. Han var vid den tiden ordförande för ett parti, som hade vuxit 
till mellan 150 000 och 200 000 medlemmar och han behövde inte 
längre kompromissa lika mycket som förr.163 Inför den stundande 
partikongressen i januari 1958 var det riskabelt att stå kolonialmak
ten för nära. Vid partikongressen i Tabora var frågan om TANU:s 
deltagande i valet den viktigaste. 

158 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 39. 
159 Diffe, A Modern History of Tanganyika, 554. 
160 I april hade Nyerere varit emot att TANU skulle ställa upp i valet. Se Iliffe, A 
Modern History of Tanganyika, 555. 
161 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 54. 
162 J. K. Nyerere, "Why I Resigned" , i Freedom and Unity, 48. 
163 Ibid., 51; Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 557f. 
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Nyerere inledningstalade och förnekade de rykten som sade att 
UTP och TANU skulle gå samman. Istället sade han att TANU re
dan 1955 hade beaktat att öppna medlemskapet i partiet för euro
péer och asiater men att så inte skedde. Det var med beklagan som 
han tvingades se att inte partimedlemskapet öppnades. Han ansåg 
dock att Tanganyika var i den lyckliga situationen att man kunde 
skapa en "multi-racial democracy. Anledningen var, enligt Nyerere, 
att britterna hade varit rädda för att Tanganyika skulle återlämnas 
till Hitler efter kriget. Få européer hade därför invandrat, varför 
den afrikanska befolkningens dominans aldrig varit i fara.164 

Debatten på kongressen blev hård, för eller emot TANU:s delta
gande i valet. Nyereres linje, att delta i valet, vann med 37 röster 
mot 23.165 Som ett resultat av utgången lämnade Zuberi Mtevu, bi
trädande partisekreterare, partiet och bildade ett öppet rasistiskt 
parti - African National Congress.166 Nyerere försökte dock försona 
de två falangerna genom att i liknelser tala om att man ibland 
måste smutsa ner sig för att nå dit man ville.167 

Efter kongressen reste Nyerere runt i området kring Mwanza. 
De tal han höll och det han senare skrev i TANU: s tidning ledde till 
att han åtalades för uppvigling.168 Den lag som anfördes mot honom 
utsade att allt i tal eller skrift, som kunde väcka missnöje bland 
invånarna i Tanganyika eller främja känslor av illvilja mellan 
klasser eller grupper i territoriet eller som kritiserade 
kolonialregeringen, skulle bestraffas. Nyerere hade kritiserat 
kolonialmakten och utpekat två distriktskommissionärer.169 I det 
brittiska koloniala systemet hade den lokala tjänstemannen stora 
maktbefogenheter. Konflikter mellan lokala kolonialtjänstemän och 
nationaliströrelsen blev, trots deras lokala karaktär, 
angelägenheter för hela det koloniala systemet. 

Nyerere ansåg sig felaktigt anklagad och hävdade att åtalet mot 
honom var ett sätt att provocera TANU att använda våldsmetoder. 
Men han uppmanade medlemmarna att inte låta sig provoceras.170 

Nyerere ställdes inför rätta, anklagad för uppvigling och förtal, den 
7 juli 1958 - Saba saba-dagen.171 

164 Some Naked Facts About TANU Multi-Raeial Policy Which Led to the Birth of A 
NC, FCB 123/6, Rhodes House, Oxford. 
165 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 557. 
166 Hughes, East Africa: Kenya, Tanzania, Uganda, 66. 
167 Listowel, The Making of Tanganyika, 306. 
168 An Ordinance to Amend the Penalty Code, 10 November 1955, paragraf 63 B. 
169 Simon Ngh'waya, Kesi ya Julius Karambage Nyerere, Dar-es-Salaam 1990, 13 f. De 
två District Commissionars var F.B. Weeks från Musorna och Geita och G.T.C. Scott 
från Songea. 
170 J.K. Nyerere, "Non-violent Methods" , i Freedom and Unity, 59f. 
171 Ngh'waya, Kesi ya Julius Karambage Nyerere, 13. 



NATIONALISTLEDAREN OCH RÖRELSEN 137 

Under rättegången i Dar-es-Salaam blev det folkliga protester i 
Geita utanför Mwanza mot sammansättningen i de nya Native 
Councils. De lokala kolonialtjänstemännen beslöt att arrestera op
positionsledaren, Hezeroni Mpandachalo. Detta beslut förde med sig 
stora folkliga protester i hela distriktet. I och med dessa protester 
gick det upp för kolonialmakten att den saknade auktoritet över 
folket.172 

Guvernören var pä god väg att skapa en stor konflikt med natio
naliströrelsen. En del av konflikten gällde hans förslag att tillför
säkra minoriteterna politisk makt. Den andra delen av konflikten 
handlade om hans oförmåga att föra samtal med nationalistledaren. 
Med dessa ouppklarade konflikter med nationaliströrelsen blev den 
åldrige guvernören Twinning återkallad till Storbritannien innan 
domen fallit i målet mot Nyerere. 

PÅ VÄG MOT STATSBILDNING 
De politiska villkoren förändrades under sommaren 1958. Det blev 
en större öppenhet för politik. Bakita Simon, sekretare i TANU:s 
lokalavdelning i Songea, berättade att partimedlemmar tidigare öp
pet hälsat på varandra med "Uhuru" och u ppsträckt öppen hand. 
Efter 1958 kunde hälsningen fullföljas, då den andra partimedlem
men svarade "kazi" (a rbete) och sträckte upp en knuten hand. 
"Kazi" fick i det politiska sammanhanget den överförda betydelsen 
av anda och kamp.173 

Den nye guvernören Richard Turnball, som anlänt till 
Tanganyika i juli 1958, förde med sig en ny öppenhet. Turnball kom 
från en tjänst i kolonialadministrationen i Kenya med erfarenheter 
av "Mau Mau"-upproret. Hans perspektiv var märkbart andra än 
Twinnings. Enligt fabianen John Hutch, som besökte Turnball, av
såg inte den nye guvernören att bygga någon nation utan att av
veckla ett brittisk protektorat. Han såg inget hot i den politiska ut
vecklingen utan hyste enbart farhågor för att våldsaktioner skulle 
uppkomma.174 

Innan han reste till Tanganyika hade han fått rådet att samar
beta med Nyerere. Det första han gjorde när han var på plats i Dar-
es-Salaam var att kalla till sig nationalistledaren. Nyerere var å sin 
sida tveksam till att ta emot en ny guvernör till Tanganyika, men 

172 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 558. 
173 Författarens intervju med Bakita Simon, Morogoro, 1993-08-25. 
174 John Hutchs reserapport till FCB efter ett besök i Tanganyika, FCB 123/4, Rhodes 
House, Oxford. 
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han kom omtumlad tillbaka från detta första möte. För sina parti
vänner berättade han att Turnball frågat varför han inte omgående 
tog makten.175 Turnball hade också förklarat att han var villig att 
låta några valda ledamöter ingå i regeringen.176 Nyerere lovade å sin 
sida att inte utmana britterna utan att acceptera böter istället för 
fängelse, enligt domslutet mot honom. 

Samarbetet mellan Nyerere och guvernören blev mycket gott.177 

Detta till trots utarbetades ingen plan för avkolonisering. Britterna 
hade lärt av erfarenheterna från Ghana, att när väl planerna för 
självständighet förelåg skulle det komma att gå fortare än plane
rat.178 Det blev därför de politiska händelserna som drev fram själv
ständigheten. 

Den viktigaste av dessa händelser var valet till Legislative 
Council i september 1958. Partiets centralkommittée (NEC) hade 
nominerat kandidaterna efter förslag från lokalavdelningarna. NEC 
valde därefter fritt bland kandidaterna. De som nominerades före
trädde olika inriktningar - radikala och moderater, fackförenings
folk, den kooperativa rörelsen. Dessutom nominerades en hövding. 
TANU satte också på sina valsedlar upp européer och asiater, som 
visat stöd för partiet.179 

Valresultatet blev en enorm seger för TANU, som vann 13 av de 
15 platserna i Legislative Council. Nyerere skrev att det skett en 
revolution och att utvecklingen i Tanganyika var på väg mot demo
krati.180 Entusiasmen var stor och partiet ansåg att det var repre
senterat i alla byar och att alla afrikaner ville bli medlemmar.181 

Guvernören Turnball besvarade den nya politiska situationen 
med att införa begreppet non-racial istället för det tidigare multi-ra
cial.182 Han hade insett att kolonialmakten saknade kontroll över 
landet och att maktöverlämnandet måste ske snarast. Han tilläts 
dock inte gå så snabbt fram som han önskade, utan fick order från 
kolonialsekreteraren Lennox-Boyd att införa en ansvarig regering 
först 1963-1964 och självständighet 1970.183 

175 J.K. Nyerere, "Tanganyika Will be Predominantly African", i Freedom and 
Unity, 63f. Författarens intervju med Patrick Kunambi 1993/08/23-26. 
176 Listowel, The Making of Tanganyika, 334f, 381. 
177 John Hutchs reserapport till FCB efter besök i Tanganyika, FCB 123/4 Rhodes 
House, Oxford. 
178 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 562. 
179 Sauti y a TANU, no 40. 
180 Nyereres brev till Jimmy Betts, FCB 1958/09/26, FCB 121/3, Rhodes House, Oxford. 
181 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 558. 
182 J.K. Nyerere, "Tanganyika Will be Predominantly African", i Freedom and 
Unity, 63f. 
183 Listowel, The Making of Tanganyika, 348f. 
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En kris utbröt när det nya Legislative Council skulle öppnas den 
17 mars 1959. TANU krävde att en ansvarig regering skulle 
inrättas under året och hotade med att partiet skulle genomföra 
"positive actions" för att nå sina mål.184 Turnball gick emot 
regeringen i London och inrättade en regering med fem valda 
ledamöter och sju statstjänstemän. De valda ledamöterna var 
fördelade på tre afrikaner, en europé och en asiat. Det var en 
riskfylld kompromiss för nationaliströrelsen att delta i regeringen. 
Nyerere menade att de fem valda skulle vara ett tecken för 
statstjänstemännen i regeringen, att de satt på politikernas stolar. 
Nyerere valde själv att stå utanför regeringen, men utsåg 
tillsammans med Turnball de valda ledamöterna.185 

Turnball var klämd mellan nationaliströrelsens krav att inrätta 
en ansvarig regering och Lennox-Boyds order att inte gå med på 
dessa krav. Han fann en mellanväg och annonserade att nya val, 
med betydligt större valmanskår, skulle hållas i september 1960. 
Han kunde dock inte säga vad valet skulle innebära.186 

Nyerere förklarade att styrkeförhållandet mellan tjänstemän och 
politiker skulle vara omvänt i den nya regeringen. Segerviss, med 
en parafras på den kända Franciskusbönen, förklarade han att fol
ket i Tanganyika skulle tända en fackla på Kilimanjaro.187 Facklan 
skulle skina över gränserna, 

giving hope where there was despair, love where there was hate and 
dignity where before was only humiliation [...]. We c annot, unlike 
other countries, send rockets to the moon, but we can send rockets of 
love and hope [...].188 

Nyerere hade medverkat till att övergången till majoritetsval hade 
skett på fredlig väg och han ansåg att det kommande valet gällde 
en regering, som var ansvarig inför folket i Tanganyika. TANU hade 
accepterat villkoren och fördelningen av de 71 platserna i 
Legislative Council. Nyerere var dock inte okritisk till alla arrange
mang av valet. Han kritiserade rösträttsvillkoren, vilka innebar att 
de röstberättigade måste ha en årlig inkomst av motsvarande 75 
engelska pund eller vara läskunniga. Med ironi förklarade Nyerere 
att historien inte hade lärt att de utbildade och välbärgade var mer 
patriotiska, osjälviska eller ärliga än de outbildade. Han förklarade, 
trots invändningen, att TANU skulle delta i valet. 

184 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 564. 
185 J.K. Nyerere, "Five TANU Ministers", i Freedom and Unity, 67f. 
186 J.K. Nyerere, "Responsible Self-Government Proposals", i Freedom and Unity, 75. 
187 Facklan blev logotyp för TANU. Logotypen var hämtad från skolboksreklam. 
Facklan som symbol användes även av Kwame N krumah. 
188 J.K. Nyerere, "A Candle on Kilimanjaro", i Freedom and Unity, 72. 
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Nationaliströrelsens kontakter med kolonialmakten underlätta
des av att en ny kolonialsekreterare hade utsetts i London. Efter 
parlamentsvalet i Storbritannien hade Iain Macleod blivit ansvarig 
för kolonierna. Macleod saknade helt kolonial erfarenhet och hade 
tidigare aldrig ens besökt en koloni. Hans politiska inställning var 
att minoriteterna i kolonierna endast kunde välja att samarbeta 
med nationalisterna.189 

Iain Macleod kallade till sig Nyerere på våren 1960.1 det samtalet 
fick Nyerere klart för sig att det gick att kräva självständighet tidi
gare än han trott. I likhet med Kwame Nkrumah, som styrde i 
Ghana åren 1951-1957, räknade Nyerere med en längre period för 
en övergångsregering, TANU hade dock drivit på och krävt själv
ständighet redan till 1961, vilket Nyerere inte motsatte sig.190 

Det första steget mot självständighet var att genomfora valet i 
september 1960 där TANU vann 70 av de 71 platserna. Nyerere 
blev Chief Minister i den nya regeringen.191 

PAN—AFRIKANISM OCH ÖSTAFRIKANSK UNION 
När självständigheten låg inom räckhåll för Tanganyika uttryckte 
Nyerere sitt starka engagemang för tanken på en östafrikansk 
union. Nyereres nära vän och senare personliga assistent Joan 
Wicken skrev till Fabian Colonial Bureau och förklarade: 

Julius is having difficulty selling his idea of delaying independence so 
that East Africa can get it as one unit [...]. But Julius is very very 
keen on getting independence together, and I have no doubt that he 
will weather this ripple on the surface.192 

Under självständighetskampen hade Nyerere endast haft ett enkelt 
budskap - frihet för Tanganyika. Detta för att undvika kolonialmak
tens olika förslag om union eller federation. När självständigheten 
för Tanganyika hade accepterats av kolonialmaktens man på plats, 
guvenören Turnball, var det möjligt att öppet uttrycka pan-afrikan-
ska idéer. 

Samtidigt med att britterna bytte guvenör i Tanganyika, i juli 
1958, besökte Nyerere fackföreningsledaren Tom Mboya i Nairobi. 
Mboya berättade att de satt i hans enkla hus, utan vatten och av
lopp, och diskuterade enhet och pan-afrikanism: 

189 Nigel Fisher, Iain Macleod, London 1973, 141f. 
190 "United Nations Visiting Mission to Trust Territories in East Africa, 1960, i 
Trusteeship Council, Official Records: Twenty-Sixth Session, supplement, 1960. 
191 J.K. Nyerere, "Africanizaion of th e Civil Service" i Freedom and Unity, 99. 
192 Brev från Joan Wicken till FCB 1960/11/12, FCB 121/5, Rhodes House, Oxford. 
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rV]i var överens om att det skulle vara bra a tt före det afrikanska 
mötet i Accra sammanföra nationaliströrelser i hela Öst- och 
Centralafrika.193 

Detta var i enlighet med TANU:s partiprogram. Det nya var initiati
vet att organisera den ömsesidiga sympati som fanns i Östafrika och 
att ena sig inför det allafrikanska mötet i Accra i december 1958. 

Resultatet av samtalet blev att en konferens skulle kallas sam
man till Mwanza i syfte att bilda ett samarbetsorgan for de östafri
kanska nationaliströrelserna. Till mötet kom 21 delegater från 
Kenya, Tanganyika, Uganda, Zanzibar och Nyasaland. Efter tre da
gars samråd i Ladha Meghji-biblioteket beslöts att organisationen 
Pan-African Freedom Movement for East and Central Africa 
(PAFMECA) skulle bildas. 

Grunden för organisationen utgjordes av en gemensam frihetsde
klaration som välformulerat uttryckte motiven för kampen och ide
alen för nationen. Den innehöll bl a afrikaners rätt till Afrika, prin
cipiell demokratism och individens rättigheter. Afrikaner hade föds
lorätt till frihet och genom arvslott ägde de Afrika. Detta motivera
des av att rätten till självstyret givits av Gud och att den enda möj
liga styrelseformen i Afrika var demokrati. 

Tom Mboya förklarade att det exklusiva kravet att Afrika till
hörde afrikaner inte skulle uppfattas så att afrikanerna hade rasför
domar. För att undvika detta antog konferensen en resolution för 
icke-afrikanernas problem. Med utgångspunkt i det faktum att inget 
land i världen är helt homogent, antog de afrikanska ledarna den 
lösning som de genuint demokratiska länderna hade funnit. 
Lösningen innebar att, "det bästa sättet att skydda någon grupps 
rättigheter är att skydda individens rättigheter".194 

Konferensen försäkrade att till dessa rättigheter hörde demo
krati, medborgarskap och rättsamhällets skydd för alla i Afrika bo
ende icke-afrikaner. 

Syftet med PAFMECA var att ena nationalisterna mot bosättarna 
och förhindra att ett nytt Sydafrika bildades. Det var i första hand 
ett taktiskt samarbete, som innebar att varje nationaliströrelse 
skulle kämpa inom de givna territoriella gränserna. De utlovade att 
de skulle stödja varandra enligt principen "männen på platsen vet 
bäst" och att samordna sina program. Mwanzakonferensen hade 
också uttalat att den skulle främja pan-afrikanism, men att frågan 
om en östafrikansk federation var för tidigt väckt.195 

193 Mboya, Kenyas frihetskamp, 170. 
194 Ibid., 172. 
195 Ibid., 176. 
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De östafrikanska ledarna var väl förberedda för All-African 
People's Conference i Accra i december 1958.196 George Padmore 
hade kallat till detta möte för att väcka liv i pan-afrikanismen, som 
hade fått sitt centrum i Afrika. Konferensen samlade det arabiska 
Nordafrika, det franskspråkiga Västafrika och det brittiska Afrika 
medan representationen från Västindien och Nordamerika var li
ten.197 De frågor som diskuterades under konferensen hade en 
tydlig inriktning på afrikanska problem. Kolonialism och 
neokolonialism fördömdes och i detta sammanhang avvisades varje 
anknytning till den europeiska gemensamma marknaden.198 Istället 
enades man om att främja afrikansk enhet inom fem regioner i 
Afrika i syfte att tillskapa en afrikansk fri marknad på väg mot ett 
enat Afrika.199 

Konferensen diskuterade ingående det som betraktades som de 
största problemen för afrikansk enhet, nämligen de traditionella 
hövdingarna, språkproblemen och stamsederna. Det förklarades att 
tribalism och religiös separatism var onskefulla seder och att 
hövdingeinstitutionen inte överensstämde med demokratins krav. 
För många andra traditionella institutioner krävdes att de anpassa
des till det moderna samhället.200 

Tom Mboya, som var ordförande vid konferensen, beskrev det 
synsätt som fanns bakom resolutionens kortfattade text: 

Vi kom fram till att om regeringarna skulle försöka att förstöra 
stamkulturen och stamsederna, stamspråk och andra former av 
stamsamhörighet, skulle de orsaka ett sådant vakuum att afrikanen 
till slut kanske skulle finna att han inte hade något faste i t illvaron 
och bli en vilde i den moderna världen.201 

Konferensen gjorde en distinktion mellan de positiva och de 
negativa elementen i "tribalism". Till det positiva hörde ansvar, 
skyldigheter och rättigheter som den enskilde hade i stamsamhället 
och som skapade den stabilitet som behövdes i de nya nationerna. 
Till det negativa hörde att afrikanen så helt ville leva inom sin 
stams gränser att han diskriminerade andra stammar snarare än 
vördade sin egen stam. Mboya ställde retoriskt den afrikanske 
lönearbetarens fråga: "Skall jag bli individualist som européen eller 
kan jag ha några personliga ägodelar men fortfarande tillhöra 

196 Konferensen har ibland betecknats som den sjätte pan-afrikanska konferensen. 
Den ska dock inte förväxlas med den konferens som hölls i Tanzania 1974, som också 
har betecknats som den sjätte pan-afrikanska konferensen. 
197 Geiss, The Pan-African Movement, 420. 
198 Thompson, Africa and Unity, 134. 
199 Ibid., 354. Resolution från konferensen. 
200 Ibid., 359. 
201 Mboya, Kenyas frihetskamp, 61. 
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stammen?" 202 Svaret som gavs var att det är möjligt att finna en 
syntes mellan det moderna samhället och den traditionella 
afrikanska kulturen. I resolutionerna från konferensen fanns ingen 
antydan om att de afrikanska ledarna skulle söka efter denna 
syntes. Det som de hemvändande delegaterna hade åtagit sig var 
att bekämpa kolonialism och rasdiskriminering och att främja 
afrikansk enhet i sina regioner. 

De östafrikanska delegaterna fortsatte detta arbete i sin region 
inom PAFMECA, som blev ett forum för samtal om en unionsbild
ning mellan kolonierna i Östafrika. Nyerere var drivkraften bakom 
nationalismens vidgade perspektiv. Efter 1959 blev han helt uppta
gen av tanken på unionen som skulle omfatta Kenya, Uganda, 
Zanzibar och Tanganyika samt eventuellt också Nyasaland och 
Northern Rhodesia, nuvarande Zambia.203 

Nyerere menade att kampen för självständighet och för enhet var 
samma kamp. Han trodde på ett enat Afrika och hävdade att det 
var kolonialmakten som hade delat upp Afrika. Det skulle vara 
märkligt, ansåg Nyerere, om nationalisterna skulle förlänga den 
koloniala uppdelningen efter de artificiella gränserna. 

Motivet för unionen var att stå emot neo-kolonialism och att 
undgå balkanisering. Tanken var att större enheter skulle ge be
folkningarna i kolonierna större mått av frihet.204 Unionen skulle 
också ha betydelse för befrielsen av Afrika. Nyereres uppfattning 
var att de portugisiska kolonierna och Sydafrika inte ville ha ett 
förenat Öst-och Centralafrika, med 30 miljoner invånare, som gran
nar. Dessa makter önskade att Afrika förblev splittrat så att de 
kunde manipulera sina grannar.205 

Hos dem som ville ha en union fanns alla tänkbara motiv. Han 
nämnde patrioter, affärsmän, kapitalistiska affärsmän och imperia
listiska affärsmän som exempel.206 Han menade dock att unionstan
ken inte besudlades av de särintressen som stod bakom den. 

Svårigheten med unionsbildningen var det praktiska genomföran
det. Nyerere hävdade att folken själva skulle bestämma om unio
nen, vilket dock inte förutsatte att nationerna först måste ha upp
nått självständighet.207 Han menade att Responsible Governments 
kunde agera å folkets vägnar. Det var också hans poäng att uni
onsbildningen skulle ske innan kolonierna fått självständighet. 

202 Ibid., 62f. 
203 J.K. Nyerere, "East African Federation", i Freedom, and Unity, 91. 
204 J.K Nyerere, "Corruption as an Enemy of the People", i Freedom and Unity, 83. 
205 J.K. Nyerere, "East African Federation", i Freedom, and Unity, 91f. 
206 Ibid., 94. 
207 Detta var Nyereres tolkning av resolutionen från Accrakonferensen. Se 
Thompson, Africa and Unity, 355. 
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Enligt Nyerere skulle det bli, som han uttryckte det, miljoner 
gånger svårare att vinna gehör för unionen i självständiga stater. 

Nyerere utarbetade planer för att praktiskt genomföra en konfe
deration mellan Kenya, Uganda och Tanganyika under det stadium 
i utvecklingen mot självständighet, som kallas "internt självstyre". 
Han tryckte på nationaliströrelserna att bestämma sig för ett ge
mensamt datum för självständigheten. Därmed skulle trycket på 
Storbritannien bli oemotståndligt.208 

Han förmådde dock inte att genomföra sin vision som han tänkt 
sig. I slutförhandlingarna tvingades han acceptera Tanganyika som 
en självständig stat. Han släppte dock inte unionstanken utan var
nade för risken att "temptations of nationhood" skulle öka och att 
viljan till enhet skulle minska i motsvarande grad.209 

TAN GAN YIKAS KONS TITUTION OCH MEDB OR
GARSKAPET 
Förhandlingarna om Tanganyikas självständighet började i London, 
men Nyerere lyckades få förhandlingarna flyttade till Dar-es-
Salaam, vilket var en viktig symbolhandling. Nyerere hävdade att 
den nya staten i juridisk mening skulle betraktas som tabula rasa. 
Ett sådant krav hade inte tidigare förekommit i förhandlingar mel
lan kolonialmakt och koloni.210 Det Nyerere åstadkom med detta 
krav var förhandlingar mellan två jämlika parter, där inga tidigare 
överenskomna förpliktelser till britterna eller till tredje stat hade 
legalitet för Tanganyika. Den nya staten hade full besittningsrätt 
över de naturrikedomar som fanns inom territoriet.211 Det var krav 
som hade stöd i FN och som senare vidareutvecklades av FN till att 
uttryckligen omfatta varje nations rätt att fritt välja och utveckla 
sitt politiska, sociala, ekonomiska och kulturella system.212 Nyereres 

208 Mboya, Kenyas frihetskamp, 177f. 
209 Nyerere skrev en pamflett inför den andra konferensen för Independent African 
States i Addis Ababa, juni 1960. 
210 The Contemporary Practice of the United Kingdom in the Field of International 
Law, Elihu Lauterpacht (red.), London 1964,156. Det nya i situationen var också att 
slutförhandlingarna skedde i Dar-es-Salaam och inte i London, som brukligt var. 
211 Denna rättighet återfinns i katolsk sociallära i Rerum Novarum, 1891. 
212 United Nations, General Assembly, Official Records 15th Session, Resolution 1514 
(XV) paragraf 5. "Immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing 
territories or all other territories which have not yet attained independence, to transfer 
all powers to the peoples of those territories, without any conditions or reservations, in 
accordance with their freely expressed will and desire, without any distinction as to 
race, creed or colour, in order to enable them to enjoy complete independence and free
dom''. 
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statsrättsliga uppfattning möttes av positiva reaktioner från omvärl
den, inkluderat den forna kolonialmakten.213 

Ordningen kring den formella makten löstes i The Tanganyika 
(Constitution) Order in Council of 1961.214 Denna konstitution följde 
"Westminster"-modellens grundtankar om hur liberal demokrati or
ganiseras. Den var en avbild av konstitutionen Common House of 
Parliament of Great Britain and Northern Ireland.215 

Förhandlingarna resulterade i att staten Tanganyika blev en kon
stitutionell monarki under den brittiska kronan, som lokalt repre
senterades av Governor-General. I förhandlingarna enades parterna 
om att detta var den bästa lösningen för att ge de brittiska stats
tjänstemännen trygghet att stanna kvar. Konstitutionen gav emel
lertid ingen verklig makt till guvernören. Ämbetets makt in
skränkte sig till att kunna upplösa parlamentet i händelse av ett 
misstroendevotum från nationalförsamlingen mot premiärminis
tern.216 

Parlamentet är i denna konstitutionella form utan begränsning i 
sin makt vad gäller lagstiftning, domstolarnas auktoritet och verk
samhetsområde.217 Nyerere förklarade dock att domstolarna skulle 
ha stor integritet och tillförsäkras självständighet i förhållande till 
statens exekutiva makt.2181 den brittiska konstitutionen har parla
mentet kontroll över den exekutiva makten och ministrarna är di
rekt ansvariga inför parlamentet.219 

Förhandlingarna avslutades med beslutet att nationaliströrelsen 
skulle ta över den kontroll av territoriet och dess befolkning som 
kolonialmakten haft.220 Tidpunkten för maktöverlämnandet bestäm
des till den 9 december 1961. 

Inför staten Tanganyikas självständighet presenterade Nyereres 
regering förslag till lagstiftning om medborgarskap för Legislative 
Council i oktober 1961. Förslaget innebar att medborgarskap i den 

213 Yilma Makonnen, The Nyerere Doctrine of Sta te Succession and the New States of 
East Africa, Arusha & Dar-es-Salaam 1984, 111. 
214 Konstitutionen var godkänd och utfärdad av Queen Elizabeth II av England den 27 
november 1961. Statutory Instruments 1961, No.2274. 
215 H.G. Mwakyembe, "The Parliament and the Electorial Process", i The State and the 
Working People in Tanzania, Issa Shivji (red.), Dar-es-Salaam 1985, 16. 
216 K. W. von Sperber, Public Administration in Tanzania, Munich 1970, 43. 
217 Pius Msekewa, Towards Party Supremacy, Arusha & Dar-es-Salaam 1977, 6. 
218 J.K. Nyerere, "Education and Law", i Freedom and Unity, 131. 
219 "Doctrine of ministerial responsibility which covers collective responsibility for 
cabinet decisions and individual responsibility for the work of de partments of each 
minister". Mwakyembe, "The P arliament and the Electorial Process", i The State and 
the Working People in Tanzania, 17. För organisationen av departementen se Sperber, 
Public Administration in Tanzania, 53f. 
220 Detta är det väsentliga i Max Webers definition av staten. Theda Skocpol, 
"Bringing the State Back In: Current Research", i Bringing the State Back In, Peter B. 
Evans, Dietrich Rueschemeyer & Theda Skocpol (red.), Cambridge 1985, 7f. 
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nya staten skulle ges automatiskt till alla som var födda i 
Tanganyika, vars föräldrar, en eller båda, var födda i Tanganyika. 

Medborgarskap skulle också ges till dem, som var födda i 
Tanganyika av föräldrar, som inte var födda i landet. Dessa perso
ner skulle få en betänktetid på två år, för att bestämma sitt med
borgarskap. Betänktetiden var orsakad av att ingen kunde erhålla 
tanganyikanskt medborgarskap, som bibehöll ett annat medborgar
skap.221 Detta förslag väckte stark kritik och diskuterades under två 
dagar i den folkvalda församlingen. Kritiken mot förslaget var rasis-
tiskt grundad. Kritikerna ville inte ge icke-afrikaner medborgarskap. 

Nyerere replikerade i ett affektladdat tal. Han klargjorde skillna
den mellan regeringens förslag och grunden för kritikernas invänd
ning. För regeringen var lojalitet till nationen den enda grunden för 
medborgarskapet, vilket han menade framgick av principen att 
ingen medborgare fick ha ett annat medborgarskap. Underförstått 
vilade också medborgarskapet på fysisk samhörighet med landet.222 1 
sitt tal sade Nyerere: 

Now they are preaching discrimination, colour discrimination as a re
ligion to us. And they stand like Hitlers and begin to glorify the race. 
We glorify human beings, sir, not colour.223 

Enligt Nyerere var kritikernas grund för medborgarskap inget an
nat än hudfärg. Han hävdade att denna ståndpunkt i förlängningen 
kunde leda till att medborgarskapsrätten begränsades till enbart 
några få grupper i nationen. Han hade hört att det talades om "indi
genous African" bland afrikanerna och menade att det var början till 
att också dra upp gränser mellan afrikaner.224 

Det uppstod en maktkamp mellan Nyerere och lagförslagets kri
tiker, där båda hävdade demokratin som stöd. Nyerere ställde för
troendefråga genom att förklara att, om inte medborgarlagen an
togs, så skulle regeringen avgå. På detta svarade ledamoten 
Wambura, en av lagförslagets kritiker, att deras åsikter kom från 
folkets valda representanter. Nyerere replikerade, att det finns 
vissa principer som står över folket och om folket bryter mot dem, 
så kommer de att vändas mot folket. Den princip som han avsåg var 
principen om alla människors lika värde. Om inte denna princip re
spekterades skulle det öppna vägen för att begränsa både medbor
garrätten och demokratin från folket själv. Därmed var den rasis-
tiska principen också en utmaning mot demokratin, enligt Nyerere. 

221 Hutch, The Critical Phase in Tanzania, 112f. 
222 J.K. Nyerere, "The Principles of Citizenship", i Freedom and Unity, 126. 
223 Ibid., 128. 
224 Ibid. 
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Han bad sin vän, Amir Jamal, minister och indier, att förklara 
medborgarskapets innebörd för parlamentet. Jamal trädde fram, väl 
medveten om uppdragets allvar, och påkallade ödmjukhet och upp
manade till bön infor medborgarskapets förverkligande. Jamal 
vände sig särskilt till de priviligierade grupperna, som han represen
terade, och uppmanade dem att bidra till samhällets uppbyggnad för 
barnens skull. 

Den lagstiftande församlingen enades om lagen för medborgar
skap i den nya staten. Därmed hade både afrikaner, asiater och eu
ropéer rätt till medborgarskap. Efter den betänketid som beslutats 
hade antalet medborgare i Tanganyika ökat till åtta miljoner. Av 
dessa var färre än tre tusen européer och asiater. Resten var afri
kaner.225 

FÖRESTÄLLNINGAR OM NATIONEN TANGANYIKA 
Folket hade förenats i TANU under parollen Uhuru. Trots att fol
ket omfattde uhuru betydde det inte att de hade en gemensam före
ställning om nationen eller att nationen var angelägen för dem. 
Bristen på en gemensam föreställning om nationen berodde till stor 
del på att nationaliströrelsen inte hade fört fram en tydlig nations
idé. 

Nyerere förklarade nationaliströrelsens hållning sålunda: 
All we are saying (before independence) was Let us unite and once 
we have achieved Uhuru, the rest will take care of itself. [—] We 
deliberately refused to answer questions as to what we would do af
ter Uhuru, because the moment we had started to do that we would 
have got our forces divided about future plans and that would have 
been wrong [...].226 

Bland det som splittrade folket lämnades somligt utan kommentar 
från nationaliströrelsen. Det var sådant som hänfördes till etniska 
och religiösa olikheter, som inte hörde till den moderna nationsidén. 
Vad som diskuterades var de sociala skillnader som fanns bland fol
ket. Även om nationaliströrelsen hade undvikit att bekriva den nya 
nationen medgav Nyerere att ledarna, under självständighetskam
pen, hade skapat förväntningar hos folket. Det som utlovats var att 

225 Enligt den uppgift som fanns efter något år hade 40 européer och 2500 asiater begärt 
och fått medborgarskap. Antalet européer och asiater som bodde i Tanganyika var be
tydligt större. Se Mboya, Kenyas frihetskamp, 104. James S. Coleman uppskattade 
antalet européer i Tanganyika vid mitten av 1950-talet till 16 500 personer och antalet 
indier vid samma tid uppgick till 36 500 personer. Se James S. Coleman, Nationalism 
and, De velopment in Africa, Richard L. Sklar (red.), Berkeley, Los Angeles & London 
1994, 70f. 
226 Bienen, Tanzania: Party Transformation and. Economic Development, 218. 
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frihetens frukter skulle medföra högre levnadsstandard och ett 
bättre liv för alla. Den nationella regeringen skulle främja rättvisa 
och förklara krig mot de tre fienderna, fattigdom, sjukdom och 
okunnighet. Vapnet i detta krig var att beskatta folket och att söka 
utländskt bistånd.227 Det som inte betonades av nationaliströrelsen 
var kravet på att folket skulle vilja förändring och aktivt delta i att 
utveckla samhället. Orsaken till denna underlåtenhet var hänsyn 
till folkets olika intressen. 

Nationaliströrelsens inställning att Afrika tillhör afrikanerna in
nebar att dessa var den främsta målgruppen. Majoriteten av afrika
nerna var bönder men deras intressen skilde sig åt beroende på de
ras skilda livsvillkor. Det går att igenkänna tre grupper bland bön
derna. Den stora gruppen var de självförsörjande bönderna. Deras 
perspektiv sträckte sig endast till den närmaste omgivningen. De 
saknade i stort sett kontakter med en nationell gemenskap.228 

Deras situation var ett resultat av att kolonialmakten inte hade 
förmått integrera bönderna i den koloniala ekonomin och att 
administrationen hade haft mycket liten påverkan på deras 
vardagsliv.229 

Den andra gruppen var de bönder, vars villkor bestämts av att 
britterna drivit fram produktion av avsalugröda (cash-crop).230  

Varhelst i landet som kommersialiseringen av jordbruket hade fått 
fotfäste, hade denna sociala stratifiering ägt rum. Inom denna grupp 
fanns de välbärgade bönderna som hade anställd arbetskraft. De 
var mycket få till antalet, eftersom det saknats en feodal tradition i 
landet och kolonialmakten hade bibehållit de traditionella 
ägandeformerna av land.231 Dessa välbärgade bönder hade saknat 
politiskt inflytande under självständighetskampen men givit sitt stöd 
tillTANU. 

Den tredje gruppen som också odlade avsalugröda var de s k 
"progressiva" bönderna, som ville och hade möjlighet att moderni
sera sitt jordbruk.232 De hade fått aktivt stöd av kolonialmakten un
der senare delen av 1950-talet. Britterna hade övergått från att 
bruka tvångsmedel till att istället övertyga bönderna om att företa 
nödvändiga förändringar. De progressiva bönderna spelade rollen av 
goda förebilder i denna politik. Britterna särbehandlade genom att 
bilda klubbar, Progressive Farmers Clubs, till vilka bönderna fick 

227 J.K. Nyerere, "Corruption is an Enemy of the People", i Freedom and Unity, 81f. 
228 Hydén. Beyond Ujamaa in Tanzania, 64f. 
229 Naomi Chazan, Politics and Society in Contemporary Africa, 43. 
230 John Iliffe, Agricultural Change in Modern Tanganyika, Historical Association of 
Tanzania, Paper No 10,1971, 26. 
231 J.K. Nyerere, "Mali ya Taifa", i Freedom and Unity, 53f. 
232 Hydén, Beyond Ujamaa in Tanzania, 66. 
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tillträde genom ett certificat från den lokala brittiske jordbruksex
perten. Britterna sökte på detta sätt samarbete med dolda ledare, 
som kunde driva på en kollektiv förändring.233 

De progressiva och de välbärgade bönderna var delaktiga i det 
större samhället, medan det för majoriteten av bönderna enbart var 
det lokala samhället som var av betydelse.234 

De afrikanska lönearbetarna, som var en liten andel av befolk
ningen, var också i stor utsträckning bönder. De hade drivits från 
sina jordbruk pga oförmåga att betala skatter. Dessa arbetare väx
lade mellan att sköta det egna jordbruket och lönearbete, vilket in
nebar att de hade sina politiska rötter och kulturella värden i lands
bygden. 

Den minoritet av lönearbetarna, som inte samtidigt var bönder, 
var utbildade och bodde stadigvarande i städerna. De var anställda 
inom statsförvaltningen eller av de utländska firmorna. Många av 
d e m  v a r  o rg a n i s e r ad e  i  f a c kf ö r e n i n g s r ö r e l s e n  T a n g a n y i k a  
Federation of Labour (TFL).235 

Det var framförallt bland lönearbetarna, som nationella före
ställningar var betydelsefulla och där nationaliströrelsens moderna 
idéer anammades. Fackföreningsrörelsen hade visserligen inte age
rat politiskt utan hade övertagit den brittiska modellen att driva 
icke-politisk verksamhet. Kolonialmakten hade också förbjudit varje 
koppling mellan TFL och TANU.236 Den officiella hållningen från 
fackföreningsrörelsen var att inte motarbeta TANU. Det verkliga 
förhållandet var dock att många i TFL, både ledare och medlem
mar, var mycket aktiva inom TANU.237 

Medlemmarna i fackföreningsrörelsen hade stora förväntningar 
på vad den självständiga staten skulle ge dem av förbättrad levnads
standard. Det uttrycktes som en otålighet, som resulterade i kon
flikter mellan partiet och fackföreningsrörelsen i den regering som 
TANU ledde I960.238 Framförallt märktes konflikterna inom stats
förvaltningen. Manschettyrkena dominerade TFL, som uttryckte 

233 Hans Ruthenberg, Agricultural Development in Tanganyika, Berlin 1964, 64. 
234 Hydén, Beyond Ujamaa in Tanzania, 19f. 
235 Shivji, Class Struggles in Tanzania, 52; Giovanni Arrighi "International 
Corporations, Labor Aristocracies and Economic Development in Tropical Africa", i 
Imperialism and Underdevelopment: A Reader, Robert I. Rhodes (red.), New York 
1970, 220f; Giovanni Arrighi, "Labour Supplies in Historical Perspective: A Study of the 
Proletarianization of the African Peasantry in Rhodesia", i Essays on the Political 
Economy of Afr ica, Giovanni Arrighi & John S. Saul, New York 1973. 
236 Shivji, Law, State and the Working Class in Tanzania, 117. 
237 Fallet med E.N.N. Kanyama som stödde den oberoende kandidaten Dr G.M. Daya 
fick till följd att Kanyama lämnade sin post i facket med kommentaren från TFL att 
hans stöd kunde ses som opposition mot TANU. Shivji, Law, State and the Working 
Class i Tanzania1191. 
238 William H. Friedland, Vuta Kamba, Stanford CA 1969, 120. 
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missnöje med statsförvaltningens koloniala prägel och krävde en 
snabbare afrikanisering än vad regeringen önskade.239 

Med ironi tillbakavisade Nyerere ett förslag att afrikanisera stats
förvaltningen på sex veckor. Enligt detta förslag gavs intrycket att 
kolonialmakten hade utbildat afrikaner inför maktövertagande, vil
ket inte var fallet. Förslaget innebar, enligt Nyerere, ett orätt er
kännande till kolonialmakten. Nationaliströrelsens syn var det mot
satta, att kolonialmakten hade underlåtit att utbilda och på annat 
sätt förbereda för ett maktskifte. 

Nyereres beslut i övergångsregeringen var att ge förvaltningen s. 
k. local look. Varje ledig plats skulle i första hand besättas av en i 
Östafrika boende person, oavsett ras. Afrikaner boende i 
Tanganyika skulle ha företräde framför andra.240 Nyerere hade in
sett att stora svårigheter skulle uppstå inom statsförvaltningen om 
afrikaniseringen gick alltför snabbt. Med ovan och bristfälligt utbil
dad personal skulle statsförvaltningens effektivitet inte kunna upp
rätthållas.241 Hans motstånd mot en snabb afrikanisering berodde 
också på att han ville förhindra att européerna ersattes av en afri
kansk elit.242 

Det var således enbart små eliter, på landsbygden och i städerna, 
som hade intresse av nationen. Dessa grupper hade också sinsemel
lan olika intressen av vad nationen skulle medföra för dem. För 
majoriteten av bönderna var förväntningarna på den nya nationen 
begränsade till en mycket allmän förväntan om att det skulle bli 
bättre. 

Trots att nationaliströrelsens budskap bestått av allmänt hållna 
löften, som inte var relaterade till några mer detaljerade framtida 
planer för nationen, tvingades Nyerere i egenskap av Chief Minister 
att lösa vissa frågor före självständigheten. Bland annat gällde det 
frågan om ekonomisk nationalism, dvs. förutsättningar för en själv
ständig ekonomi för Tanganyika.243 Det fattades beslut om monetär 
nationalism, nationell suveränitet över naturresurserna och en na
tionell ekonomisk treårsplan. 

Monetärt hade Tanganyika saknat självständighet. Valutan hade 
varit förbunden med de andra kolonierna i Östafrika. 

239 Ibid, 126 
240 J.K. Nyerere, "Africanization of the Civil Service", i Freedom and Unity, lOOf. 
241 Cranford Pratt har en intervju med Nyerere där han säger senare att han valde 
effektivitet. Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 121. 
242 J.K. Nyerere, TANU na Raia, CCM Archives, Dodoma. 
243 Det finns ingen enhetlig definition av begreppet ekonomisk nationalism, även om 
det flitigt används av främst ekonomer. Begreppet har snarast bestämts av beskriv
ningar av de åtgärder som nationella regeringar har vidtagit. Peter J. Burnell, 
Economic Nationalism in the Third World, Brighton 1986, 16f. 
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Penningekonomin reglerades av East African Currency Board för 
Tanganyika, Kenya, Uganda, Zanzibar, Brittiska Somaliland och 
protektoratet Aden.244 Denna myndighet hade ansvar for att ge ut 
östafrikansk valuta (East African Shilling, EAS) och att hålla brit
tiska pund till ett värde, som motsvarade den valuta som cirkule
rade.245 Detta samarbete bröts, när det fattades beslut om att bilda 
National Bank of Tanganyika vid självständigheten. 

Merparten av den praktiska penninghanteringen i Tanganyika 
sköttes av utländska banker, som också förde vinsterna ut ur lan
det.246 För att betona nationen Tanganyika införde Nyerere Banking 
Ordinance år 1960, vilket innebar att bankerna ålades att återinves
tera 25% av den årliga inkomsten i landet.247 

Nationens makt över naturresurserna hade Nyerere erhållit i av
talet med britterna.248 Den för nationen viktigaste naturrikedomen, 
jordbruksmarken, hade särskilt behandlats när kolonialmakten tidi
gare ville införa en ny lag om ägande av land. Nyerere hade då haft 
anledning att ge sin principiella syn på ägandet. Han hade presente
rat sin uppfattning i skriften Mali y a Taifa 1958 (Nationens rike
dom).249 

Nyereres argument i denna skrift var inspirerade av Henry 
Georges bok Progress and Poverty (1884), som argumenterade mot 
privat äganderätt av land, vilket antogs skulle leda till ett feodalt 
system.250 Nyerere övertog Georges idéer och föreslog därför att allt 
land skulle nationaliseras. Den enskilde skulle få arrendera jord, så 
länge han brukade marken. Den lösningen skulle ge varje jordbru
kare tillräckligt med land för att försörja sig.251 Det tillgodosåg även 
tryggheten för individen och jorden kunde användas som säkerhet 
för lån, vilket skulle göra utveckling möjlig.252 Nyerere menade att 

244 Charles Stephen Kimei, Tanzania's Financial Experience in the Post-War Period, 
Uppsala 1987, 35. 
24è Ibid., 57f. 
246 John Loxey, "Monetary Institutions and Class Struggle in Tanzania", i Towards 
Socialism in Tanzania, B. U. Mwansasu och C. Pratt (red.), Dar-es-Salaam 1979, 75. 
247 Kimei, Tanzania's Financial Experience in the Post-War Period, 73. 
248 Ibid. 
249 J.K. Nyerere, "Mali ya Taifa" (National Property), i Freedom and Unity, 53. 
250 Henry George var påverkad av katolsk sociallära och hade i sin bok The Condition 
of L abour, New York 1891, tryckt den första socialencyklikan Rerum Novarum (RN) 
1891. Katolsk sociallära hade försvarat den privata egendomsrätten men erkänt att 
den var föränderlig. RN § 35 . Subsidiaritetsprincipen var mest välutvecklad vid 
denna tid i Qudragesimo Anno (QA) § 79. Det privata ägandets bidrag till samhället 
var ordningsprincipen. RN § 12f. 
251 Nyerere anspelade på naturrätten och subsidiaritetsprincipen och hävdade, "We 
will get a group of people working to fulfil God's law of earn ing one's living through 
one's own work". J.K. Nyerere, "National Property", i Freedom and Unity, 56. 
252 Nyereres resonemang om trygghet för individen ansluter till katolska sociallä
rans ordningsprincip. Ibid., 57. 
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de gängse reglerna för ägande av jord hade sin grund i den traditio
nella lagen som vilade på naturrätten. Den positiva lagen för be
skattning hade också sin grund i naturrätten, enligt Nyerere. Han 
ansåg även att arrendesystemet skulle medföra ett mer flexibelt 
markutnyttjande. Enligt de olika etniska gruppernas traditionella 
lagar fick den mark som av hävd brukats av en etnisk grupp inte 
brukas av en annan etnisk grupp. Med arrendesystemet skulle 
detta hinder undanröjas, enligt Nyerere.253 

I den ekonomiska planeringen, som är en betydande aspekt av 
ekonomisk nationalism, kom Nyerere i konflikt med kolonialadmi
nistrationen. Den sista kolonialregeringen utarbetade en budget, 
som Nyerere var mycket kritisk till. Hans kritik gällde de väl till
tagna resurserna för att upprätthålla lag och ordning. Guvernören 
hade hävdat att "If law goes, only anarchy remains".254 Nyerere ville 
att resurserna istället skulle användas till att förbättra levnadsvill
koren för afrikanerna. Han menade att risken för social oro fanns 
att söka i den sociala misären. I Nyereres nationsbygge saknade 
klasskillnader betydelse. Han hävdade, i likhet med andra afrikan
ska socialister, att klassbegreppet saknade relevans i Afrika.255 Den 
ekonomiska fördelningen följde istället rasgränserna.256 Han förkla
rade vid självständigheten att: 

We have inherited some racial difficulties in our own country and we 
believe that our own efforts to exorcise the evil spirit of racial preju
dice from every one of our citizens would be jeopardized by the s ligh
test compromise on our part on this matter of racial discrimination 
[..J.257 

Det sätt varpå den nya nationen förhöll sig till européer och asiater 
hade stor betydelse. På det politiska planet hade han markerat det 
inklusiva perspektivet genom att utse asiater och européer i sin re
gering.258 Han var mån om att behålla den internationella 
opinionens stöd och ville att kunskap och kapital skulle stanna kvar 
i nationen.259 Det som samtidigt måste göras var dock att eliminera 

253 Ibid. 
254 Listowel, The Making of Tanganyika, 358. 
255 J.K. Nyerere, "The African and Democracy", i Freedom and Unity, 103. William 
H. Friedland, "Four Sociologic al Trends in African Socialism", i Africa Report, vol. 
8, no 5,10. 
256 J.K. Nyerere, "The Race Problem Demands Economic Actions", i Freedom and 
Unity, 73. 
257 J.K. Nyerere, "Independence Address to the United Nations", i Freedom and Unity, 
147. 
258 Indiern Amir Jamal har ingått i Nyereres regeringar i stort sett under hela perio
den fram till 1985. Européer i Nyereres regeringar har varit flera. Bland dem kan 
nämnas Sterling och Vasey. Efterhand har européernas närvaro upphört i regeringen. 
259 J.K. Nyerere, "Relations with Private Capital Investment", i Freedom and Unity, 
210. 
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den ekonomiska segregeringen, vilken var relaterad till de tre 
rasernas ojämlika ekonomiska status. Han ansåg vidare att goda 
relationer mellan raserna var en förutsättning för ett bra 
investeringsklimat.260 De internationella relationerna var avgörande 
for att erhålla bistånd för ekonomisk utveckling. Nyerere var också 
övertygad om att landet skulle erbjudas hjälp. Han varnade dock 
samtidigt for neokolonialismen; att hjälpen skulle vara förbunden 
med politiska krav.261 

Nyereres övergångsregering började omgående att utarbeta en 
budget för utveckling och en ekonomisk nationalism som räknade 
med kraftigt bistånd från utlandet. Budgeten presenterades under 
namnet Three Year Development Plan 1961 /1962 - 1963 /1964. 262 

En aspekt av nationalismen, som delvis var förbunden med de 
ekonomiska villkoren, var det som Nyerere kallade nationell etik. 
Hans syfte med att öka levnadsstandarden för afrikanerna var att 
upprätthålla den nationella etiken mellan raserna. Den etiska grun
den för Nyereres uppfattning var att "A man's colour is no sin in 
Tanganyika".263 Han förklarade att intentionen var att bygga en na
tion där människors hudfärg och typ av hår var lika irrelevant för 
medborgarnas rättigheter och skyldigheter, som det är irrelevant 
för Gud.264 Nyerere hävdade att denna människouppfattning hade 
varit det moraliska argumentet för Tanganyikas självständighet: 

[W]ithin that ethic, within the "dont's" of our future society, one of 
the "dont's" will be th at we don't discriminate on the ground of co
lour.265 

Ett annat etiskt ställningstagande var frågan om korruption. 
Nyerere nämnde statsförvaltningen, kooperationen, fackförenings
rörelsen och de politiska partierna, som exempel på områden där 
korruption förekom och han betraktade korruptionen som den vär
sta fienden mot välfärden i fredstid. Den skadliga effekten av kor

260 Listowel, The Making of Tanganyika, 277. 
261 J.K. Nyerere, "The Race Problem Demands Economic Action", i Freedom and. 
Unity, 73. 
262 Abdul Khakee hävdar att Three Year Development Plan 1961/1962 - 1963/1964 var ba
serad på rekommendationer från World Bank Mission, se Abdul Khakee, 
Development and Planning in Tanzania, Uppsala 1970, 23. K W. von Sperber hävdar, 
med stöd av Henry Bienen att utvecklingsplanen var ett kolonialt arv, se Sperber, 
Public Administration in Tanzania, 54. Det var dock Nye reres regering som fattade 
beslut om utvecklingsplanen men med hänsyn till den koloniala situationen. 
Utvecklingsplanen omfattade 480 miljoner shilling fördelade på följande poster: 
13.8% utbildning, 13.5% vägar, 25% jordbruksprojekt och knappt 40% 
bevattningsprojekt. Planens inriktning var koncentration till några få lönsamma 
projekt. Se Khakee, Development and Planning in Tanzania, 23. 

63 Listowel, The Making of Tanganyika, 403. 
264 J.K. Nyerere, "Responsible Self-Government Proposals", i Freedom and Unity, 76. 
265 Ibid., 79. 
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ruption var främst den misstro den skapade mot dem, som arbetade 
inom rörelser och statsorgan. 266 

Dessa etiska och politiska ställningstaganden infor den nya natio
nen fångade Nyerere in i en övergripande problemställning. Det var 
frågan om individens och samhällets förhållande till varandra. Han 
hade tidigare i Accra varit med om att försvara positiva egenskaper i 
de traditionella samhällena, som kunde förhindra att afrikanen blev 
en vilde i det moderna samhällets djungel. Han hade också starkt 
argumenterat för att alla raser skulle ha plats i den nya nationella 
gemenskapen. Detta innebar ett bejakande både av starka etniska 
gemenskaper och ett samhälle utan hänsyn till etnicitet eller ras. 
Sättet att förena dessa båda synsätt hade Nyerere funnit i den sam
hällsordning som fanns i de genuint demokratiska länderna. Dessa 
länder hade givit skydd åt individen vilket också innebar skydd för 
etniska grupper och för andra minoritetsgrupper.267 

Samtidigt som Nyerere hade lärt sig av andra länder, var han 
starkt kritisk mot de två samhällssystem som konkurrerade i sam
tiden, det kommunistiska och det västliga demokratiska. Han ansåg 
att dessa samhällssystem var hot mot både individ och samhälle. 
Istället argumenterade han för ett nytt samhällssystem. Han tog 
sin utgångspunkt i Livet, som han stavade med stort L. Han häv
dade att de två förhärskande samhällssystemen stred mot livets 
egna förutsättningar, genom att inte tillåta nya samhällsformer att 
utvecklas. Vart och ett av de båda systemen var fångade i en dog
matism, som förhindrade människans möjlighet till intellektuell fri
het och därmed till framsteg. Det var Livet han ville se växa i den 
nya nationen, vilket han beskrev med följande ord: 

We in Tanganyika do not believe that mankind has yet discovered 
ultimate truth - in any field [...]. We wish to contribute to Man's 
development if we can, but we do not c laim to have any solution; our 
only claim is that we intend to grope forward in the dark.268 

Nyerere sökte efter en ny syntes, där individens intresse samman
föll med samhällets. Det fanns, enligt honom, "no blueprint" för det 
goda samhället, men det skulle skapas med hjälp av "the lessons 
from East and West" och den egna afrikanska traditionen.269 

Med inspiration från Pierre Teilhard de Chardin270 presenterade 
Nyerere sin vision om nationen i talet "Groping forward".271 Där tre

266 J.K Nyerere, "Corruption as an Enemy of the People", i Freedom and Unity, 82. 
267 Se ovan. 
268 J.K. Nyerere, "Groping Forward", i Freedom and Unity, 121f. 
269 Ibid. 
270 Duggan påpekar att Nyerere uppskattade Pierre Teilhard de Chardin mycket. Se 
John R. C iville och William R. Du ggan, Tanzania and Nyerere, New York 1976, 49. 
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var sig Nyerere fram till tankar om en ny syntes i förhållandet mel
lan individen och samhället: 

We s hall grope forward, and it may be that we shall create a new 
synthesis of individual liberty and the needs of man in society; free
dom for each individual to develop the spark of divinity within him
self at the same time as he contributes and benefits from his mem
bership of a community. There is a need for a new synthesis [...].272 

Talet utformades till en lovsång över den enskilda människans 
enorma möjligheter, om h on får utvecklas i frihet. Individen var 
medlem av sitt samhälle, men var samtidigt fri. Det rådde, enligt 
Nyerere, ingen konflikt mellan individen och samhället.273 På ett fi
losofiskt plan ansåg han att den enda begränsningen för individens 
utvecklingsmöjligheter var att hennes självförverkligande inte fick 
hindra andra människors möjligheter. I den politiska uttolkningen 
blev individens begränsning att hon skulle vara villig till 
uppoffringar för den nya nationen och därmed ställa nationens 
intresse före sitt eget.274 

MODERNITETENS MOTIV I NATIONALISTRÖRELSEN 
TANU:s verksamhet och målsättning under 1950-talet stämmer väl 
överens med de aspekter av modernitet som Gus Liebenow anfört. 
Han betraktade moderniseringen som insikten att människorna 
själva kan förändra villkoren, i motsats till föreställningen att detta 
tillhör förfädernas andar, gudar eller andra övernaturliga fenomen 
och att den förändring som sker är potentiellt god. Förmågan att 
åstadkomma denna förändring är inte ett monopol för en ras, en 
etnisk grupp, ett kön eller en ålderskategori eller någon annan so
cial skillnad som baseras på religion, region eller välstånd. Vidare 
innebär moderniseringen skapande av institutioner som eliminerar 

Andra afrikanska nationalistledare såsom Leopold Senghor och Kenneth Kaunda 
anför att de inspirerats av Pierre Teilhard de Chardin. Leopold Senghor, African 
Socialism, London & Dunmow 1964, Kenneth Kaunda, Afrikansk humanism, 
Falköping 1969. 
271 Pierre Teilhard de Chardin hade använt samma perspektiv och i den engelska 
översättningen återfinns verbet "grope" som hållning inför framtiden. Pierre 
Teilhard de Chardin, The Phenomenon of Man, London & New York 1959. Nyerere ci
terade Teilhard de Chardin i sin syn på människan i samhällsförändringen, "I beli
eve with Teilhard de Chardin that ' A Christian can joyfully suffer persecution in order 
that the world may grow greater. He can no longer accept death on the charge that he is 
blocking mankind's road'." J.K. Nye rere, "The Church and Society", i Freedom and 
Development, 226. 
272 J.K. Nyerere, "Groping Forward", i Freedom and Unity, 121. 
273 J.K. Nyerere, "The African and Democracy", i Freedom and Unity, 105. 
274 J.K. Nyerere, "Groping Forward", i Freedom and Unity, 119. 
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hinder for samarbete och som ökar social, ekonomisk och politisk 
inter aktion för att bättre utnyttja människornas och den fysiska 
miljöns resurser.275 

TANU hade entydigt vänt sig till afrikanerna med sitt politiska 
budskap. Det var afrikanerna själva, som enskilda medlemmar som 
tillsammans skulle förändra villkoren. Att söka medlemskap i 
TANU innebar att till viss del bryta sig ur den etniska gemenska
pen, som britterna hade utnyttjat i sitt system av "indirect rule". De 
traditionella chieferna var över lag negativa till självständighetsrö
relsen och att söka medlemskap innebar inträde i en ny, nationell 
gemenskap och avståndstagande från lokal gemenskap. 

Nationaliströrelsen betonade att den var fri från hänsyn till et
niska och religiösa särdrag. Det enda som räknades var de enskilda 
medlemmarna. Det var individualism uppfattad som empiri.276  

Nyerere gick ett steg vidare i sin syn på individens betydelse för 
samhället i talet Groping Forward. Han hävdade en ny vision om 
samhället. Visionen bestod i att finna en syntes mellan individen och 
kollektivet, som ännu inte funnits i mänklighetens historia. Därmed 
uttryckte han modernitetens hopp, att med det mänskliga förnuftet 
finna "den bästa passformen mellan enskilda och allmänna intres
sen", som Zygmunt Bauman beskriver den moderna samhällssy
nen.277 

Denna samhällssyn betraktade människan som samhällets hög
sta värde, vilket var Nyereres innovation i det holistiska samhället, 
där tanken på att individens värde skulle kunna mäta sig med kol
lektivets inte fanns. Nyerere grundade sin individualism både i en 
utomvärldslig värdering, "spark of divinity", som fanns i varje män
niska, men även i människan som förnuftsvarelse. Snarast är det så 
att han inte gör någon skillnad mellan utom- och inomvärldsligt 
motiverad individualism, vilket han också visar genom att betrakta 
hela samhällsvisionen som mänsklighetens strävan "towards divi
nity".278 

Nyereres tilltro till ökad enhet mellan människor och ökad med
vetenhet om livets villkor bland människorna hade av Pierre 
Theilhard de Chardin uformats som ett nödvändigt biologiskt förlopp 
som skulle leda till "mega-synthesis". Detta var ett gudomligt 

275 Gus J. Liebenow, African Politics, Indianapolis, 1986, 11. 
276 Louis Dumont föreslår två distinktioner som definition av individualism. Den ena 
betydelsen är människan som empirisk varelse: den andra är individen som värde. 
Se Louis Dumont, Essays on Individualism, Chicago & London 1986, 16. 
277 Zygmunt Bauman, Postmodern etik, Göteborg 1995,15. 
278 J.K. Nyerere, "Groping Forward", i Freedom and Unity, 120. 
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skeende, enligt Chardin.279 1 anslutning till detta perspektiv framstår 
Nyerere inte som inkongruent med ett modernt sekulariseringsper
spektiv, utan han anvisar ett annat betraktelsesätt, som begränsat 
kan förenas med den moderna samhällsvisionen. 

279 För en mer detaljerad beskrivning av "mega-synthesis" se Teilhard de Chardin, 
The Phenomenon of M an, 267f. 





KAPITEL 5 

LEDAREN SOM 
SYMBOL FÖR NATIONEN 

När den unga staten Tanganyika bildades påfördes den i konstitu
tionen en brittisk modell för personstyre. Makten kom att legitime
ras dels av dess relation till det brittiska kungahuset, dels av folket. 
Den nya nationens främsta företrädare var enligt konstitutionen 
"Governor-General", som företrädde den brittiska drottningen. 
Därutöver fanns ett folkvalt parlament och en regering som leddes 
av premiärministern. Detta var det sätt som kolonialmakterna ge
nerellt använde gentemot sina forna kolonier i Afrika. 

Den traditionella ledarrollen i Afrika var förbunden med personen 
och dennes personliga egenskaper.1 Nyerere hävdade att det tradi
tionella Afrika hade personstyre och att denna föreställning också 
hade överförts på kolonialmaktens företrädare.2 Efter självständig
heten framträdde den nationelle hjälten som ett av de främsta in
strumenten för nationalism.3 

I kontinuitet med både den afrikanska traditionen och kolonial
maktens agerande var personstyret mycket starkt. Afrikanisterna 
Robert Jackson och Carl Rosberg konstaterar i sin brett upplagda 
studie Personal Rule in Black Africa 1982, att detta arv har förts vi
dare till den afrikanska politiska miljön efter det att staterna upp
nått självständighet.4 

Personstyre är dock en tradition som kan vara öppen för moder
nitet och är inte nödvändigtvis ett renodlat politiskt system som för
håller sig kontradiktoriskt till andra politiska system, exempelvis 
demokrati. Oftare är personstyre en del inom ett annat politiskt sys

1 Igor Kopytoff, "The Internal African Frontier", i The African Frontier, Igor Kopytoff 
(red.), Bloominton IN 1987, 62f. 
2 J.K. Nyerere, "The African a nd Democracy", i Freedom and. Unity, 105. 
3 Immanuel Wallerstein, Africa - The Politics of Independence, New York 1961, 94. 
4 Robert Jackson & Carl Rosberg, Personal Rule in Black Africa, Los Angeles & 
London 1982,14f. 
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tem. Även inom politiska system med lång erfarenhet av statsmakt 
som institution till skillnad från personbunden maktutövning, i såväl 
totalitära som pluralistiska stater, finns personstyre.5 Personstyre 
gäller graden av den politiska ledarens betydelse och utesluter inte 
att den legitimerande makten kommer från folket. 

Med utgångspunkt i personstyre som den givna faktorn i afri
kansk politik blir det av betydelse att undersöka hur Nyerere ut
formade sin ledarroll i spänningen mellan tradition och modernitet.6 

NATIONELLA SYMBOLER 
Det självständiga Tanganyika föddes vid en ceremoni den 9 decem
ber 1961. Ceremonin hölls på den nybyggda nationalstadion där 75 
000 människor samlats på kvällen den 8 december. Vid midnatt 
halades den brittiska flaggan. Därefter spelades nationalsången och 
Tanganyikas flagga gick i topp.7 Dagen därpå samlades en lika stor 
folkskara för att delta i den brittiska ceremonin, då hertigen av 
Edinburgh, klädd i militäruniform, överlämnade "instruments of in
dependence" till den kostymklädde premiärministern Julius 
Nyerere, "Baba ya Taifa", nationens fader.8 Hans europeiska kostym 
var signifikativ för det som skedde på podiet. Nyerere formligen ax
lade en europeisk och modern föreställning. Han var medveten om 
att nationen Tanganyika var en modern och artificiell konstruktion. 
Han förklarade: 

5 Guenther Roth, "Personal Ruleship, Patrimonialism and Empire-building in the 
New states", i World Politics, 20, 1967/1968. Roth hävdar i denna artikel att personstyre 
gällde i hög utsträckning i USA under kennedyeran och i Sovjet under Leonid 
Bresjnevs tid. 
6 Reinhard Bendix framhåller i sin studie Kings or People att makthavare i moderna 
nationer på ett generellt sätt får sin legitimitet från folket och inte från religionen, 
vilket varit brukligt i tidigare samhällsformer. Bendix betonar samtidigt att det inte 
är frågan om att överta en enda given form för en demokratiskt vald ledare utan att 
formen för ledarens auktoritet blir unik i vaije nation. Ledarroller utformas utifrån 
de förutsättningar som föreligger i nationen. Se Reinhard Bendix, Kings or People, 
Berkeley, Los Angeles & London 1978, 4f. 
7 Tanganyikas flaggas färger är uppifrån och ner: ett brett grönt fält, ett smalt gult falt, 
ett brett svart falt, ett smalt gult falt och ett brett grönt falt. Flaggan för United Republic 
of Tanzania hade följande färger: ett grönt fält och ett blått falt som delades diagonalt 
av ett smalt gult falt, ett svart falt och ett smalt gult falt. Se H.A.K. Mwengoha, Mwenge 
wa Uhuru, uå; Lärobok för skolan. Nationalsång blev "Gud väls igna Afrika", 
kompositör Enoch Sontonga; arrangemang av V.E. Webster. Första versen är en bön 
till Gud för Afrika, dess ledare och folk om enhet och fred. Vers två var samma bön för 
Tanganyika, dess ledare och folk. 
8 J.K. Nyerere, "Receiving the Instruments of Independence", i Freedom and Unity, 
142f. 
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For, although African nations are very artificial creations of man 
(indeed, of European men) sixty years of history means that they are 
the basic societies from which our development must now start.9 

Han betraktade dock Tanganyika enbart som en tillfällig konstruk
tion på väg mot nationen Afrika. Det som låg närmast inom räckhåll 
var en unionsbildning med de andra länderna i Östafrika.10 

Självständighetsdagen var emellertid inte tillfället att tala om nå
got annat än Tanganyika. I det tal som Nyerere höll riktade han sitt 
tack först och främst till folket, men nämnde också Tanganyikas 
sanna vänner inom och utom landet; brittiska tjänstemän, missionä
rer och näringslivets män som lagt grunden till landets ekonomi. 

Den andra delen av den nationella ceremonin återfinns avbildad 
på ett fotografi på National Museum i Dar-es-Salaam. Bilden visar 
hur chaggafolkets hövding Thomas Marealle smörjer Nyerere på 
pannan. Nyerere var klädd i leoparddräkt med sköld och spjut.11 Vid 
denna invigning installerades Nyerere som hövding i nationen. Det 
var resultatet av ett möte mellan Nyerere och de främsta hövding
arna. Vid det mötet, som hållits 1960, hade Nyerere accepterats 
som den ende hövdingen. De gamla hövdingarna skulle få behålla 
sin "heshima", heder, men de förlorade sin makt. Som kompensa
tion för den förlusten hade staten dels betalat ut ett engångsbelopp 
på 30 000 shilling, dels utlovat en summa på 2 500 shilling per 
månad allt framgent.12 

I talet vid självständighetsceremonin markerades två konflikter. 
Inte genom det som sades, utan genom det som inte omnämndes. 
Den ena konflikten var den mellan den forna kolonialmakten och 
den nya nationen. Nyerere undvek nogsamt att tacka britterna för 
friheten. Han tyckte sig inte kunna tacka dem för något, som han 
ansåg inte varit deras.13 Men han talade utan varje uttryck för hat 
mot den forna kolonialmakten eller de priviligierade.14 Den andra 
konflikten stod mellan den moderna nationen och de traditionella 
politiska ledarna. Det traditionella ledarskapet hade sin makt dels 
av börd, dels från kolonialmakten. I den moderna nationen skulle 

9 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 18. 
10 D. Wadada Nabudere, "The Role of Tanzania in Regional Integration in East 
Africa - Old and New Patterns", i Foreign Policy of Tanzania 1961 - 198 1, S.S. Mushi 
och K. Mathews (red.), Dar-es-Salaam 1981, 123f. 
11 Källan till detta är, utöver fotografiet i National Museum i Dar-es-Salaam, författa
rens intervju med Chief Dr Patrick Kunambi, Ubungu, Dar-es-Salaam 1993-08-26. 
12 Intervju med Patrick Kunambi, som själv deltog i detta möte. Lärarlönen vid 
Makerere College var vid samma tid motsvarande 1500 shilling. 
13 J.K. Nyerere, "Independence Address to the United Nations", i Freedom and Unity, 
145. 
14 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen» Stockholm, 1992, 137. Anderson 
hävdar att det var vanligt att nationalister inte uttryckte något hat mot den forna kolo
nialmakten. 
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folket besluta genom demokratiska former. Nyerere nämnde aldrig 
företrädarna för det traditionella ledarskapet i sitt tal. Han såg sig 
inte heller ha anledning till det, eftersom bara ett fåtal av dem hade 
deltagit i självständighetskampen och varit medlemmar i TANU.15 

I båda dessa två uppenbara konflikter hade Nyerere vunnit. 
Kolonialmakten var besegrad och det traditionella ledarskapet hade 
förlorat sin makt och krönt honom som ny ledare. Han var ledare 
för ett folk, som dittills hade varit flera folk och över ett landom
råde, vars omfattning helt bestämts av främmande makter. 

Dagen efter självständighetsceremonin åkte Nyerere till FN. Med 
stor självsäkerhet inledde han talet med ett skämt att delegaterna 
gärna fick sova, bara de inte snarkade. Han talade om Tanganyika 
som en nation i en värld av nationer.16 Nyerere kunde luta sig mot 
en allmän men rudimentär förståelse av nationer, som enligt 
Anthony Smith rådde vid mitten av 1900-talet.17 Nyerere åberopade 
auditoriets konsensus och påtalade det förhatliga i kolonialismen, 
som förnekade en nation dess existens.18 Han tackade FN för dess 
kritik av kolonialismen, som varit ett bidrag till att nationen 
Tanganyika bildats. FN:s roll hade varit särskilt viktig för 
Tanganyikas självständighet, eftersom territoriet varit ett protekto
rat och britterna hade varit lyhörda för kravet att verka för själv
ständighet.19 

Han talade om Tanganyika som nation i kraft av dess legala sta
tus, som han själv hade medverkat till och förhandlat om. Han hade 
med fredliga medel segrat över kolonialmakten, vilket dock var en 
seger över en makt som ville lämna området.20 

I den unga nationen beslöts om ett antal nationella helgdagar. 
"Saba saba" - den 7 juli - skulle vara helgdag till minne av nationa
liströrelsens födelse. Den 9 december, självständighetsdagen, blev 
också helgdag. De två dominerande religionerna, islam och kristen
dom, fick bestämda helgdagar, Id-al-fitr och juldagen.21 

15 Chief Patrick Kunambi var en av de få hövdingar som var medlemmar i TANU, se 
D. Z. Mwaga, Historia ya Chama cha TANU 1954 hadi 1977, Dar-es-Salaam, 1981, 32. 
16 J.K. Nyerere, "Independence Address to the United Nations", i Freedom and Unity, 
145f. 
17 Anthony D. Smith, The Etnie Origins of Nations, Oxford 1986, 7. 
18 J.K. Nyerere, "Independence Address to UN", i Freedom and Unity, 152. 
19 K. Mathews , "Tanzania and the United Nations", i Foreign Policy of Tanzania 1961 
-1981, S.S. Mushi och K. Mathews (red.), 205. 
20 Förmågan att segra var ett av de tre kriterierna för de europeiska staternas bildande 
och är nog generellt sett ett av de viktiga kraven för nationsbildning, se vidare Eric 
Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge 1990, 27f. 
21 Se David Westerlund, Ujamaa na Dini, Stockholm 1980, för en komplett förteckning 
av religiösa helgdagar. 
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Nationalisternas vilja att ta makten över sin historia tog sig ut
tryck i att bygga ett nytt museum. Det tidigare museet i 
Tanganyika, King George V Memorial Museum i Dar-es-Salaam var 
en liten byggnad som förvarade de artefakter som kolonialmakten 
ansåg vara av betydelse. Den nya regeringen beslöt att uppföra 
National Museum of Tanganyika. Detta blev en av de tidigaste mo
derna byggnader som restes i Dar-es-Salaam. Fasta utställningar 
fyllde det nationella museet. Den första utställningen visade 
mänsklighetens första historia, Zanjanthropus boisei, från makarna 
Louis och Mary Leakeys utgrävningar i Olduvai Gorge. Andra ut
ställningar behandlade arabernas inflytande och slavhandeln. 
Nationens koloniala historia under tyskt och brittiskt herravälde vi
sades i bilder och artefakter, inklusive uppställningen av den Rolls 
Royce som guvernören använt. I trappan mellan de två våningarna 
fanns bilder från självständighetsdagen och kröningsceremonin av 
Julius Nyerere.22 

STATENS EXISTENS OCH N ATIONEN I VARD ANDE 
Staten Tanganyika var befäst med internationellt erkännande av 
FN, Brittish Commonwealth och de självständiga afrikanska sta
terna.23 Den nya staten hade övertagit den tidigare koloniala admi
nistrationen och dess personal, vilket innebar att de betydelsefulla 
posterna fortfarande innehades av icke-afrikaner.24 Försvarsmakten, 
polisen och de rättsvårdande myndigheterna hade lika stor förmåga 
att skydda nationen mot yttre hot och att internt upprätthålla lag 
och ordning som under kolonialtiden. 

Svårigheterna var dock att gränserna mellan Tanganyika och de 
andra östafrikanska kolonierna var porösa. Östafrika bildade en ge
mensam kultur, som nationalismens kärntrupper i kolonierna de
lade med varandra.25 Den koloniala uppdelningen var inget efter
strävansvärt för nationalisterna i Tanganyika, varför gränsfrågorna 
blev tämligen betydelselösa. 

Hoten från inre subversiv verksamhet inom staten bedömde 
Nyerere inledningsvis som liten, vilket bekräftas av hans förvåning, 

22 J.A.R Wembah-Rashid och Jesper Kirknaes, Introducing Tanzania through the 
National Museum, The National Museum of Tanzania, 1974, 5f. Författarens egna be
sök på museet. 
23 Julius Nyerere deltog i den andra konferensen för Independent African States i 
Addis Abeba i juni 1960. 
24 Hugh Stephens, Political Transformation of Tanganyika 1920-67, New York 1968, 
152f. I administrationen fanns 3 800 högre tjänster. Av dessa innehades 2 700 av icke-
afrikaner. Se vidare United Nation, Visiting Mission, Report 1960, 36. 
25 Ngugi wa Thiongvo, Detained: A Writer's Prison Diary, Nairobi 1981, 58f. 
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när han på partikongressen i januari 1962 möttes av krav på att han 
skulle avgå.26 Något år senare löstes problemet med subversiv 
verksamhet mot nationen med lagstiftning.27 

Den största svårigheten var dock att det saknades en nationell 
samhörighet. Nationen Tanganyika var, i likhet med alla andra na
tioner, något som existerade samtidigt som det var en föreställning i 
vardande.28 På samma sätt som de franska bönderna ännu 1870 
saknade nationell medvetenhet, saknade också de afrikanska bön
derna detta.29 

Statens begränsade administration, som övertagits från kolonial
makten, hade mycket liten påverkan på befolkningens vardag. 
Majoriteten av den afrikanska befolkningen präglades av "economy 
of affection".30 Pliktkänslan hos de självförsörjande bönderna var 
inte inriktad på att främja det allmännas bästa i nationen, utan de
ras etiska objekt begränsades till den närmaste omgivningen.31 När 
föreställningarna om nationell gemenskap nästan helt saknades, 
kan det i anslutning till Max Weber antas att det inte heller fanns 
något som kunde kallas nationell etik. Weber hävdade att nationellt 
sentiment är det grundläggande värde på vilket gemensamma bete
enden och gemensam etik kan byggas.32 Avsaknaden av nationell 
etik innebar att den som har kontrollen över statsapparaten ändå 
enbart har liten kontroll över samhället. Detta förhållande var 
mycket påtagligt i Tanganyika.33 

Bristen på nationell samhörighet var ett problem som Nyerere 
ständigt uppmärksammade. Han talade om det nödvändiga i att ha 
en nationell etik, som det egentliga innehållet i konstitutionen för 
nationen: "What we must continue to do all the time, is to build an 
ethic of the nation, all the time to build an ethic of this nation."34 

Det praktiska handlandet för att skapa nationskänsla och natio
nell etik var att erbjuda bönderna något från nationen. Nyerere 
hade slagordsmässigt formulerat detta erbjudande som att över

26 Judith Listowel, The Making of Tanganyika, London 1965, 409f. 
27 Preventive Detention Act. Denna lag gav presidenten rätt att utan rättegång 
internera varje medborgare, som hotade nationen. Se J.K. Nyerere, "Opening of the 
University College Campus", i Freedom and Unity, 312f. 
28 Smith, The Ethnic Origin of Nations, 129. 
29 Eugene Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France 1870 -
1914, London 1979. 
30 Göran Hydén, Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured 
Peasantry, London, Ibadan & Nairobi 1982, 18. 
31 Peter Ekhe, "Colonialism and the Two Publics in Africa: A Theoretical Statement", i 
Comparative Studies in Society and History, vol.17, no 1 (1975), 91-112. 
32 Max Weber, "The Nation", i From Max Weber: Essays in Sociology, H.H. Gerth och 
C. Wright-Mills (red.), London 1948, 171f. 
33 Hydén, Beyond Ujamaa in Tanzania, 29. 
34 J.K. Nyerere, "Importance of a National Ethic", i Freedom and Unity, 174. 
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vinna tre fiender - fattigdom, sjukdom och okunnighet. Nyereres re
gering fick också åren 1960 och 1961 möjlighet att visa bönderna i 
framförallt de centrala delarna, som drabbats av torka, att nationen 
var betydelsefull genom det matbistånd, som köptes in. 

Det centrala elementet i Nyereres nationsbygge blev utveckling 
och inte lösande av gränsfrågor eller etnisk splittring.35 Problemet 
med etnicitet förnekades i stort sett av Nyerere. Han hävdade att 
TANU hade förhindrat uppkomsten av etnisk nationalism och han 
var mån om att framhålla att ingen etnisk grupp dominerade vare 
sig i TANU eller i parlamentet.36 

Att öppet tala om "tribalism" hade varit förbjudet i TANU, men 
den underliggande konflikten tog sig andra uttryck. Nyerere kände 
väl till den skillnad som fanns i utbildningsgrad mellan olika etniska 
grupper. Vid afrikaniseringen av statsförvaltningen blev det uppen
bart att de etniska grupper, som sedan länge hade haft tillgång till 
utbildning, blev överrepresenterade i förhållande till andra grupper. 
Detta benämndes dock inte etnicism utan "brotherisation".37 

Nyerere valde att hänföra skillnaden i utbildningsgrad till ett pro
blem som rörde religionerna. I förlängningen skulle detta problem 
lösas genom ett utbyggt skolväsende. Det var därför Nyerere, bland 
det första han gjorde efter landets självständighet, beställde 100 000 
nybörjarböcker, som en nationell symbolhandling.38 

Tankarna i den utveckling, som skulle skapa nationell samhörig
het, förde också med sig problem. Nyereres ambition var att mobili
sera hela folket för nationen.39 Han ville höja de breda folklagrens 
levnadsstandard, vilket innebar att de knappa resurserna skulle 
spridas med viss jämlikhet ut över landet. Detta relativa jämlikhets
ideal medförde konflikter med dem som hade starka förväntningar 
på egna fördelar av nationsbildningen. Konflikterna kom till uttryck 
dels i ett antal strejker, dels i kravet på afrikanisering av adminis
trationen.40 

Nyerere hade ingen fördragsamhet med fackföreningarnas kon-
sumistiska linje, som låg bakom strejkerna.41 Deras hävdande av 

35 Hugh Stephen, Political Transformation of Tanganyika, 57. 
36 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, If. 
37 Tanganyika Standard, 1963-08-09. 
38 Tom Mboya, Kenyas frihetskamp, Stockholm 1963, 117. 
39 William H. Friedland, " The Evolution of Tanganyika's Political System", i The 
Transformation of East Africa, Stanley Dimond & Fred G. Burke (red.), New York 
1966,299. 
40 Åren 1961-63 förekom i genomsnitt 113 strejker per år. Issa Shiyji, Law, State and the 
Working Class in Tanzania, Dakar 1985, 192f. 
41 Lönearbetarna i Tanganyika som inte var verksamma inom jordbrukssektorn 
hade ökat sin lön med 108% under perioden 1953 - 1961. Stephens, Political 
Transformation of Tanganyika, 157. 



166 MWALIMU OCH UJAMAA 

särintressen stred mot nationsbygget och Nyerere ansåg att det 
fanns kapitalistiska element inom fackföreningsrörelsen. De fackliga 
kraven på bättre levnadsvillkor ställdes i en känslig situation, där 
motsättningarna mellan den afrikanska majoriteten och de bättre 
bemedlade minoriteterna i nationen endast hölls i schack genom de 
politiska ledarna.42 Kravet på afrikanisering stred också mot na
tionsbygget, eftersom en sådan åtgärd skulle sänka administratio
nens effektivitet i utvecklingsarbetet.43 

En aspekt av utvecklingsambitionerna, som instrument för na
tionsbygget, var de ekonomiska frågorna. Den tänkta utvecklingen 
krävde enorma resurser och detta när Tanganyika under den se
naste femårsperioden hade haft mycket låg ekonomisk tillväxt. Det 
var endast en femtedel av statsbudgeten som finansierades av skat
teintäkter. Experter från International Bank hade konstaterat att 
det inte heller fanns några möjligheter att öka skatterna.44 Trots 
ihärdiga försök att intressera privata intressen att investera i 
Tanganyika var finansieringen i huvudsak en fråga för statsled
ningen. 

Regeringens roll kännetecknades därmed, i likhet med andra 
afrikanska regeringar, av att enbart vara dörrvaktare. Den skulle 
väga intressen mot varandra och öka resurserna för ekonomisk ut
veckling, men utan att ha egna resurser. Detta förhållande krävde 
en stark ledning som planerade effektivt och höll spänningarna i 
schack. 

Konstitutionen utgjorde inget hinder mot bildandet av av en stark 
ledning för nationen men framför allt saknade nationalistledarna 
lojalitet till konstitutionen.45 Sammantaget fanns det således ett 
stort behov av en stark ledning för att åstadkomma mer av natio
nell medvetenhet. 

LEDAREN SOM NATIONENS CENTRUM 
I behovet av en stark ledning för att föra nationsbygget vidare hade 
blickarna helt riktats på den 39-årige nationalistledaren och premi

42 James Taylor citerar The Institute of Race Relations som hävdade att afrikanerna i 
Tanganyika var intoleranta mot minoriteterna och att konflikten kunde undvikas 
endast tack vare några få inspirerade ledare. Se James C. Taylor, The Political 
Development of Tanganyika, Stanford CA 1963, 201. 
43 Cranford Pratt, The Critical Phase in Tanzania 1945 -1968, Cambridge 1976, 121. 
44 The Economic Development of Tanganyika: Report of a mission organized by the 
International Bank for Reconstruction and Development at the request of the 
Government of Tanganyika and the United Kingdom, Baltimore 1961, 30f. 
45 Naomi Chazan et al, Politics and Society in Contemporary Africa, Boulder CO 1992, 
46f. 
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ärministern Julius Nyerere. Han var den självklare ledaren och den 
ende politiker, som var känd över hela landet.46 

Den politiska miljön i Afrika har som en inneboende förutsättning 
att söka efter starka ledare.47 Statsvetarna Robert Jackson och Carl 
Rosberg hävdar att de politiska ledarna i afrikansk politisk miljö haft 
avgörande betydelse för det politiska livet i Afrika.48 Denna miljö be
skriver de såsom 

a dynamic world of political will and action that is ordered less by in
stitutions than by personal au thorities and power; a world of st rata
gem and countermeasure, of action and reaction, but without the as
sured mediation and regulation of effective political institutions.49 

Rosberg och Jackson går så långt att de hävdar att de politiska le
darna varken hade givna ramar inom vilka de agerade eller kunde 
betraktas som omständigheternas fångar. De afrikanska ledarna 
hade, i likhet med Nyerere, själva tillskapat den legitima grunden 
för sin position genom att skriva sin nations konstitution, efter att 
ha förkastat den forna kolonialmaktens konstitution som tillkommit 
i befrielsens stund. De var därmed herrar över maktutövningens 
gränser och denna politiska miljö gav förutsättningar för person
styre. 

Det fanns en historisk bakgrund för den starka tilltron till ledaren 
i afrikansk historia. Nyereres förklaring till personstyrets utveckling 
var att det traditionella afrikanska systemet varit personstyre: 
"When the word "government" was mentioned, the African thought 
of the chief",50 men att kungens makt i Afrika hade balanserats av 
afrikansk demokrati, en styresform av demokrati genom konsensus 
mellan de äldste. I och med kolonialmakten förstärktes personcen-
treringen av makten genom att konsensus-demokratin gick förlo
rad. Under kolonialtiden blev regeringen i afrikanernas medvetande 
"District Commissioner, Regional Commissioner" eller "the 
Governor", hävdade Nyerere.51 

Britterna hade haft en stark förkärlek för de afrikanska ledarna, 
alltifrån den tid då de först kom till Afrika. De hade i de afrikanska 

46 John Iliffe, A Modern History of Tanganyika, Cambridge 1979 , 572. Illiffe antyder 
att Bibi Titi Mohammed, kvinnorörelsens ledare inom TANU, också kunde ha varit 
känd i hela landet. 
47 Den mer obestämda beskrivningen, politisk miljö i Afrika, används for att hävda 
att det inte skulle finnas ett enhetligt och egenartat politiskt system i Afrika. William 
Tordoff har ifrågasatt att det skulle finnas fog för att tala om ett särskilt politisk sys
tem i Afrika. William Tordoff, Government and Politics in Africa, London 1984 , lf. 
48 Robert Jackson & Carl Rosberg, Personal Rule in Black Africa, Berkeley & Los 
Angeles 1982, lf. 
49 Ibid., 12. 
50 J.K. Nyerere, " The African a nd Democracy", i Freedom and Unity, 105. 
51 Ibid., 106f. 
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kungarna sett en motsvarighet till sitt eget kungahus. Även om de 
afrikanska kungarna hade reducerats till hövdingar efterhand, bibe
höll britterna respekten för dem.52 Det koloniala systemet i 
Tanganyika var uppbyggt kring personstyre. Både den tyska och den 
brittiska kolonialmakten hade haft synen att det traditionellt var 
hövdingar som styrde. Där det saknades hövdingar infördes därför 
sådana.53 Insättandet och förstärkandet av hövdingarna var också 
kolonialmaktens sätt att kunna regera sina kolonier utan att enbart 
vila på militär makt. 

I det koloniala systemet emanerade makten från metropolen och 
gemensamt för de afrikanska kolonierna var att de styrts av makt-
fullkomliga ledare. Den makt, som utövades i kolonierna och som 
självständighetsrörelsernas ledare mötte, kom från starka guvernö
rer. Särskilt i det brittiska systemet gavs stort handlingsutrymme åt 
guvernören och kolonialtjänstemännen.54 

Vid självständigheten fortsatte makten att förbindas med perso
nen. Britterna hade gjort klart att Nyerere var den ende som kunde 
vinna koncession.55 Han framställdes som den politiskt mogna leda
ren och det var framförallt hans icke-rasistiska åsikter, som gett 
honom stort förtroende i Västvärlden.56 Den brittiska konservativa 
tidningen The Times skrev i mars 1961: 

Mr Nyerere's position as the leader of the most politically advanced 
of the East African territories, and as a man respeceted everywhere 
as an intelligent, moderate and able politician, gives to his views an 
importance far greater than that attributable to "fringe" organisa
tions, however sincere.57 

Nyerere uppfattades som garanten för stabilitet i den nya nationen 
också av de brittiska statstjänstemännen, som blev kvar i 
Tanganyika efter självständigheten.58 De utbildade afrikanerna som 
trädde in i förvaltningen kom också att överta den brittiska synen 
på ledaren.59 

I TANU, som växte fram i det koloniala systemet, gavs ordfö
rande mycket stor makt. Ordförande fick själv välja rörelsens ledar

52 Philip Curtin, Image of Africa: British Ideas and Actions, 1780 -1850, Madison 1964. 
53 Terence Ranger, "The Inven tion of Tradition in Colonial Africa", i The Invention of 
Tradition, Eric Hobsbawm och Terence Ranger (red.), Cambridge 1987, 229f. 
54 Tordoff, Government and Politics in Africa, 34f. 
55 Ibid., 572. 
56 Listowel, The Making of Tanganyika, 403. 
57 The Times, 1961-03-13. 
58 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 116. Nyerere påtalade att han hade ett gott 
samarbete med brittiska statstjänstemän vilket inte alla afrikaner hade. Det var en 
tilltro till Nyerere som person som ledde till att somliga, både utlänningar och afrika
ner, trodde på en regering byggd på en person. 
59 Ranger, "The Invention of Tradition in Colonial Africa", i The Invention of 
Tradition, Eric Hobsbawm och Terence Ranger (red.), 252. 
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grupp. Tillsammans med partiets National Executive Council god
kände eller förkastade Nyerere de namn, som partidistrikten hade 
nominerat till parlamentet. Han fick därmed kontrollen över den 
folkvalda församlingen. Denna organisation skapade en enastående 
maktposition för Nyerere. Han var rörelsens självklare ledare från 
1953 och framåt. Statsvetaren Henry Bienen förklarar hans roll 
med att "in many ways, he is the TANU center".60 

Genom TANU hade han kontrollen över den organiserade poli
tiska makten i nationen. De andra partierna i nationen var utan po
litisk makt och utgjorde endast ett potentiellt hot om de skulle bli 
hemvist för de missnöjda medlemmarna inom TANU.61 

Nyereres ledarposition var dock inte enbart grundad på ord
förandeskapet i självständighetsrörelsen. Det var snarast så att han 
i TANU hade fått ett forum för att utvecklas som karismatisk le
dare. Henry Bienen beskriver relationen mellan Nyerere och TANU 
med följande ord: 

[T]hus his power does not depend on h is position in TANU. Rather, 
TANU derives strength from Nyerere's own personal popularity and 
from his historical role as the national leader.62 

Förutsättningarna för Nyereres starka ledarroll fanns således i den 
afrikanska uppfattningen, i det koloniala arvet, i omvärldens syn på 
honom och i självständighetsrörelsen. Detta motsvarades av de olika 
ämbeten han hade; premiärminister, TANU:s ordförande och presi
dent. I weberianskt perspektiv igenkänns de tre ledarrollerna som 
den byråkratisk-legala ledaren, den karismatiske ledaren och den 
traditionelle ledaren. 

HÄRSKARE ÖVER DEN BYR ÅKRATISK-LEGALA MAKTEN 
Vid självständigheten gav konstitutionen Nyerere endast rollen som 
premiärminister. Det var en konstitutionell monarki under den brit
tiska kronan, som i Tanganyika representerades av "Governor-
General". Guvenörens reella makt inskränkte sig dock till att kunna 
upplösa parlamentet om nationalförsamlingen röstat mot premiär
ministern.63 

Nyerere tog den makt som konstitutionen erbjöd honom. Efter 
självständigheten lade han direkt under sig statsförvaltningen och 

60 Henry Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic Development, 
Princeton 1970,159. 
61 Ibid., 166. 
62 Ibid., 158f. 
63 K.W. von Sperber, Publ ic Administration in Tanzania, München 1970, 43. 
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spelade därmed ut parlamentets kontrollfunktion. Han tog personli
gen ansvaret för utrikesministeriet, försvarsministeriet samt minis
teriet för lokal och regional administration.64 Regeringens sekreta
riat och den betydelsefulla kommissionen för ekonomisk utveckling 
ställdes också direkt under premiärministerns kontroll.65 

Nyerere omorganiserade administrationen och bytte namn på de 
lokala och regionala administratörerna och löste den konflikt, som 
rått under kolonialtiden mellan central kontroll och lokal besluts
organisation. Lösningen innebar att posterna som "regional" och "lo
cal commissioners" afrikaniserades och det inrättades sekreterare 
vid deras sida som ofta var icke-afrikaner. Den statliga administra
tionen knöts samman med partiet och politiserades. 

I den nya administrationen blev den traditionella makteliten, som 
ingått i britternas "indirect rule"- system desavouerade. 
Hövdingarna fick en underordnad ställning i den lokala organisatio
nen.66 Självständighetsrörelsen gav aldrig hövdingarna något ut
rymme såsom föreslagits, ett "House of Lords".67 

Trots den makt som premiärministern kunde samla fanns det 
dock ett missnöje med den nationella ledarrollen som erbjöds i kon
stitutionen. Missnöjet gällde dels att nationen var en konstitutionell 
monarki, underställd den brittiska drottningen, dels att den symbo
liska och den reella makten var åtskilda. Det var främmande för 
den afrikanska traditionen att inte en och samma person innehade 
båda positionerna.68 

Den byråkratisk-legala ledarrollen, som Nyerere hade iklätt sig, 
visade sig snart vara otillräcklig för att forma nationen, som han 
ville. Krisen blev akut vid partikongressen i januari 1962. 

Nyerere möttes av krav att han skulle avgå. Kritiken gällde hans 
långsamma sätt att ersätta de brittiska tjänstemännen i statsförvalt
ningen med afrikaner. Krav ställdes också på att de platser som re
serverats för icke-afrikaner i parlamentet skulle slopas och att na
tionen skulle bli en republik.69 Nyerere lät kritiken flöda under tre 

64 Ibid., 52f. Sperber argumenterar för att Nyerere ville delegera sin makt så långt som 
möjligt. Samtidigt beskriver Spreber att Nyerere samlade makten under sig och se
nare under vice-presidentens ministerium. Spreber skriver också att Nyerere hade en 
maktkamp mellan sig och regeringen. Det samlade intrycket är dock a tt Nyerere 
samlade makten över administrationen till sig själv. 
65 Ibid., 60. 
66 Ibid., 73f. 
67 Detta hade föreslagits av fabianen och professorn Margery Perham, se Venture 
1949:1. Chief Abdallah Fundikira hade lämnat ett liknande förslag, att inrätta "advi
sory territorial councils of chiefs". Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 569. 
68 Proposal of Tanganyika Government for the In troduction of a Republic, Government 
Paper No 1,1962,3. 
69 Stephens, The Political Transformation of Tanganyika, 161. 
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dagar. Därefter höll han sitt tal. Han förklarade sin politik och bad 
kongressen att stödja den. Stödet ville han se tydligt och ställde där
för förtroendefråga om sin ställning som premiärminister. Han lo
vade att han, om han inte fick stöd, skulle avgå och ägna sig åt att 
organisera partiet.70 

Hans tal möttes av ovationer och majoriteten gav honom stöd. 
Den kritiska skaran minskade, men sade sig anta hans erbjudande 
om att avgå. Efter några dagars diskussion med regeringen beslöt 
sig Nyerere för att avgå som premiärminister.71 

Det som hade avgjort frågan var inte den kritiska minoritetens 
krav utan frågan om att skapa nationell enhet och en nationell etik. 
Nyerere förklarade: 

My problem in the party and the government was really a psycholo
gical one. My own psychology and that of my country. The problem 
was how to explain to people the difficulties. The first thing was me
rely the understanding of the responsibilities of change, of govern
ment instead of the easier responsibilities of opposition. The other 
thing is symbolized by the secretary of a branch who hammered a 
question at me. He asked me about the future of the party's func
tionaries, about their salaries, etc. [—] I answered and knew my an
swer was not satisfactory. I s aid "We were seeking independence and 
we have it. It is no use asking what I get out of this". I felt that this 
answer was not satisfactory because he could have said, "You can say 
that but I a m not in the same position". I f elt that I was in a weak 
position to explain the difficulties of change as long as I was heading 
the government. Given my character and the facts of life, I could not 
explain these things while I was head of th is government. I had to le
ave the government to be an effective teacher.72 

Nyerere beslöt sig för att lämna den byråkratisk-legala ledarrollen 
för att på heltid ägna sig åt att vara mwalimu - lärare. Formellt var 
han partiordförande och såg som sin uppgift att vitalisera partiet. 
Han skulle skapa förtroende för regeringens arbete hos de politiskt 
medvetna och nationell samhörighet hos allmänheten.73 Dessa upp
gifter krävde mer än vad de formella ledarrollerna kunde erbjuda. 

DEN KARISMATISKE LEDAREN 
Nyereres mest betydande ledarroll var som karismatisk ledare. Det 
är dock en roll som saknar yttre formell struktur och som därmed 
är svårare att bestämma. 

70 Listowel, The Making of Ta nganyika, 409f. 
71 J.K. Nyerere, "Resignation as Prime Minister", i Freedom and Unity, 157. 
72 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 118. 
73 Stephens, Political Transformation of Tanganyika, 162; Pratt, The Critical Phase in 
Tanzania, 118. 
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Weber hävdar att grunden för den karismatiske ledaren är en 
särskild kvalitet. Denna kvalitet är en övernaturlig, övermänsklig 
eller åtminstone exceptionell kraft som inte är tillgänglig för alla.74 

Någon närmare bestämning av denna kvalitet gjorde inte Weber 
och begreppet karismatisk har förblivit otydligt. 

Den amerikanska forskaren Ann Ruth Wilner har försökt att be
skriva den karismatiska kvaliteten. Hon har studerat ett antal ka-
rismatiska ledare och iakttagit likartade drag för att på så sätt få 
grepp om den karismatiska förmågan. I sin studie beskriver hon dels 
gemensamma bakgrundsfaktorer för karismatiska ledare, dels ge
mensamma egenskaper.75 

Betydelsefulla bakgrundsfaktorer för den karismatiske ledaren 
tycks vara heterogenitet, snarare än homogenitet, i uppväxtfamil
jen, rörlighet och instabilitet i familjen och möten med olika miljöer 
under barn och ungdomstiden.76 

Dessa kriterier stämmer väl in på Nyereres barn- och ungdoms
tid. Fadern som han delade med sjutton andra familjebildningar. 
Skolgången och katekesundervisningen som gav honom i många 
avseenden en mångkulturell samhörighet. Förmåga till anpassning 
och kunskap om olika miljöer är en tillgång för den politiska ledaren 
som mobiliserar stöd från olika grupper inom en nation. För Wilner 
var detta en aspekt av den karismatiska förmågan. 

De egenskaper som Wilner fann hos ett antal karismatiska ledare 
var stor vitalitet och energi, förmåga att behålla fattningen i kritiska 
situationer och att minnas inom ett vitt kunskapsområde, att vara 
innovativ i sin ledarstil och utnyttja media, att hålla fast vid sin över
tygelse och förhålla sig ointresserad eller oförstående inför de eko
nomiska realiteter, som hindrar visioner att förverkligas. 

Det är mycket som tyder på att Nyerere hade dessa egenskaper. 
I sitt första tal i Legislative Council i maj 1954 föreslog Nyerere, 
tämligen orealistiskt, att utbyggnaden av skolutbildningen i protek
toratet skulle bekostas av ökade skatter i ett av det brittiska impe
riets fattigaste områden. Han framställde det som om pengarna 
bara låg och väntade.77 Som sitt lands förste universitetsutbildade 
hade Nyerere i alla sammanhang ett kunskapsmässigt övertag över 
sitt auditorium och visade detta genom att anföra västerländsk kun
skap, såsom namn på politiska personer i nutiden och historien och 

74 Max Weber, The Theory of S ocial and Economic Organization, Talcott Parsons 
(red.), London 1966, 358f. Webers beskrivning är idealtypisk vilket innebär att vaije 
karismatisk ledare utformar sin roll individuellt. 
75 Ann Ruth Wilner, Charismatic Political Leadership: A Theory, Princeton 
University, 1968. 
76 Ibid, 49f. 
77 J.K. Nyerere, "First Speech in Legislative Council", i Freedom and Unity, 30f. 
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genom sin kännedom om kolonialregeringen. Det faktum att han 
var en afrikansk folkledare som använde västerländsk klädstil, 
skjorta och byxor, var en innovation. Han var både afrikan och eu
ropé. 

Nyerere kommunicerade framförallt genom att hålla tal till med
borgarna. Tidvis förbjöd regeringen tidningar och radio att citera ho
nom, vilket hade föga betydelse i ett land med mindre än 15 pro
cents läskunnighet. En stor del av hans politiska arbete bestod i att 
resa runt i landet i partiets rassliga Land Rover och besöka platser 
långt bortom alla farvägar och möta människorna personligen. 

Det personliga mötet är betydelsefullt för den karismatiske leda
ren. Wilner har funnit att de karismatiska ledarnas ögon gör starka 
och ibland hypnotiska intryck. Hon kommenterar också det gemen
samma för karismatiska ledare, att i deras bakgrund fanns hängivna 
och självuppoffrande kvinnor.78 Kring Nyerere samlades dessa kvin
nor som attraherats av honom. En mycket stor del av TANU:s ar
bete var partiets kvinnoarbete som leddes av Bibi Mohammed. Ett 
antal europeiska kvinnor drogs till Nyerere, såsom Joan Wicken, 
Mary Hancock, Barbro Johansson m.fl.79 

Wilner har också iakttagit att många karismatiska ledare anspe
lar på eller förbinds med myter och med tidigare historiska ledar
gestalter.80 En sådan förståelse finns bakom den vanligaste folkliga 
titeln Mwalimu. Titeln betyder "lärare", men språkbruket i 
Tanganyika var sådant att "mwalimu" utan hänsyftning till en be
stämd person avsåg Nyerere. Ordet "mwalimu" i swahili är etymo-
logiskt arabiskt och därmed starkt islamskt präglad. Ordet är bildat 
av arabiskans "ilm" (kunskap). Denna kunskap avser i vår tid både 
religiös och sekulär kunskap.81 

78 Wilner,Charismatic Political Leadership: A Theory, 61f. 
79 Dessa europeiska kvinnor förekommer i Judith Listowels framställning, The 
Making of T anganyika. Dessutom förekommer det entusiastiska kvinnor på Fabian 
Colonial Bureau och en svart amerikanska som var aktiv i fackföreningsrörelsen. 
Men i första hand hämtar jag denna information från de många samtalen jag hade 
med Barbro Johansson under åren 1980-83 i Dar-es-Salaam. De många afrikanska 
kvinnorna i nationaliströrelsen är intervjuade av Susan Geiger i hennes bok TANU 
Women: Gender and Culture in the Making of Tanganyikan Nationalism, 1955-1965, 
Oxford 1997. 
80 Wilner, Charismatic Political Leadership: A Theory, 81f. 
811 den mån det går att göra någon ytterligare bestämning så betyder "ilm" snarare re
ligiös kunskap än sekulär kunskap, mer sammansatt och universell kunskap till 
skillnad från partikulär och enkel kunskap. Se "Ilm", i Encyclopedia of Islam (New 
Edition), 1133. Arabiskans "alim" betyder lärare, den som äger kvaliteten "ilm" och 
som förmedlar kunskapen. "Alim" avsåg i historisk tid en person som var lärd i reli
giösa frågor, men avser i nutida arabiska en lärd person i allmänhet. Se "Alim", i 
Shorter Encyclopedia of I slam, Hamilton A.R. Gibb & Jo hannes Henrik Kraemer 
(red.), Leiden 1953, 599f. 
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I Tanganyikas historia har ett antal "waalimu".82 framträtt som 
oppositionsledare mot den tyska kolonialmakten. En av dem var 
Sheikh Ahmad och hans religiöst oppositionella Meccabrev som cir
kulerade år 1908. "Waalimu" ansågs ha varit involverade i Maji maji-
upproret 1905-1907. Tyskarna kom att betrakta de koranutbildade 
"waalimu" som potentiella upprorsledare och förvägrade dem tjänst 
inom kolonialmakten.83 Titeln "mwalimu" har därmed starka konno-
tationer till opposition. 

Även inom den kristna traditionen i Tanzania används ordet 
"mwalimu". I swahiliöversättningen av nya testamentet förekommer 
"mwalimu" som översättning till rabbi.84 "Mwalimu" är även titeln 
för varje lärare på swahili. Därmed blir "mwalimu" förknippat med 
kunskap, opposition och moral. 

Betoningen i förståelsen av karismabegreppet måste dock läggas 
vid dess sociala aspekt snarare än vid en transcendent förmedlad 
förmåga. Weber förklarade att karisma inte existerar utan social 
bekräftelse. Samtidigt hävdade han att personen med den äkta ka-
risman aldrig tar hänsyn till yttre bekräftelse.85 För den utomstå
ende betraktaren är den yttre bekräftelsen av den karismatiska 
personen avgörande. Weberforskaren Reinhard Bendix förklarar 
att: 

Weber made it clear that charisma has been a recurrent phenome
non because persons endowed with the gift of grace - for better or 
worse - have asserted their leadership under all historical condi
tions.86 

Statsvetaren William Friedland drar från denna tolkning slutsatsen 
att det ständigt uppstår karismatiska individer. Det är dock motta
garna och den sociala situationen som avgör om den karismatiska 
individen blir en ledare.87 

Den sociala situation, som utgör möjlighet för uppkomsten av en 
karismatisk ledare, är politisk oro och ifrågasättande av auktorite-
ter. Denna situation kan också karaktäriseras som avsaknad av po
litiska institutioner och politiska partier av västerländsk typ.881 

82 Waalimu är pluralis av ordet mwalimu 
83 Westerlund, Ujamaa na Dini, 43. 
84 Titeln rabbi (mästare) används för Jesus, exempelvis i Johannesevangeliet 1:38b: 
"Wakamwambia, Rabi, ( maana yake, Mwalimu)..." och Johannesevangeliet 3:2: "... 
akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu, umetoka kwa Mungu; kwa maana 
hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu 
pamoja naye". Biblia (United Bible Society) 1952. 

Weber, The Theory of Soci al and Economic Organization, 359f. 
86 Reinhard Bendix, Max Weber: An Intellectual Portrait, Garden City 1960, 327. 
87 William Friedland, "For a Sociological Concept of Charisma", i Social Force. XLIII, 
1964-65,24. 
88 Björn Hettne, Utvecklingsstrategier i Kina och Indien, Lund 1979, 65. 
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Tanganyika förelåg dessa villkor såväl under självständighetskam
pen som efter självständigheten. 

Nyerere var av kolonialregeringen ansedd som en farlig uppvi
glare, vilket hade gett honom en hjältes aura i självständighetskam
pen.89 I slutet av självständighetskampen uppmanade Nyerere folket 
att underteckna en petition riktad till guvernören och följande sång 
beskriver hur han gick med brevet: 

The people with Mheshemiwa ( den vördnadsvärde) 
Seeing him produce the letter, 
Some ran away, some held their hearts 
Waiting and shivering with fear 
To see what would happen. 
They thought: surely we are going to be put in jail: 
To tease a European, and he who rules us90 

Den folkliga sången visar på det, som William Friedland hävdat att 
den sociala situationen, där den karismatiska ledaren uppstår, upp
levs av folket som hotfull för ledaren. Det hotfulla i situationen blir 
en förutsättning för upplevelsen av karisma. 

Situationen där den karismatiske ledaren framträder är, som Max 
Weber hävdar, att de två andra ledarrollerna, som han räknar med, 
förlorat legitimitet.911 Tanganyika övertog Nyerere den byråkratisk
legala ledarrollen och den traditionella ledarrollen vid självständig
heten. Den roll som tycktes dominera var den karismatiska, vilket 
indikerades av att han allmänt tilltalades som "mwalimu". 

De traditionella ledarnas maktområde hade varit landsbygden och 
jordbruksbefolkningen. De hade litet inflytande i städerna och på ar
betsplatserna, där missnöjet med kolonialmakten växte och natio
naliströrelsen först fick faste. Att nationaliströrelsens idéer spreds 
från städerna till landsbygden och vann stor uppslutning bland hela 
befolkningen pekar på Nyereres karismatiska roll. William 
Friedland hävdar att ledaren ska ha förmåga att uttrycka folkliga 
stämmningar, som nyligen har blivit medvetna hos en del av fol
ket.92 Nyereres budskap "uhuru"- frihet och självstyre - hade den 
kvalitén som Friedland talar om. 

Statsvetaren K.J. Ratnam ställer sig kritisk till föreställningen om 
karismatiskt ledarskap och menar att det inte handlar om någon 
karismatisk förmåga. I sin kritik hävdar Ratnam att ledaren utnytt
jar situationen. Den typ av ledare som betecknats som karismatisk, 

89 E.A.M. Mangenya, Discipline and Tears, Dar-es-Salaam 1984, 283. 
90 William Friedland, "For a Sociological Concept of Charisma", i Social Force, XLIII, 
1964-65. 
91 Weber, Theory of Soc ial and Economic Organization, 358f. 
92 William Friedland, "For a Sociological Concept of Charisma", i Social Force, XLIII 
1964-65, 23f. 
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är inte vald av folket utan ledaren väljer att artikulera det, som fol
ket känner vara det mest angelägna för dem.93 

Att Nyerere skulle ha valt folket, och inte omvänt, kan till viss 
del styrkas av hans egen brevväxling med sin vän, den katolske 
prästen Richard Walsh. I ett av sina brev skrev han om sina tankar 
att bli biskop i katolska kyrkan. I det följande brevet hade han än
drat sig, eftersom han som katolsk biskop endast skulle kunna före
träda katoliker och inte hela folket. Han hade redan som student i 
Edinburgh valt sin roll, att företräda folket. Nyerere valde folket 
snarare än att folket valde honom. För att den karismatiske ledaren 
ska kunna välja folket förutsätter det att han kan formulera doktri
ner, som innehåller människornas privata drömmar. Wilner menar 
att rötterna för den karismatiska ledarens budskap ligger djupare 
än att endast uttrycka doktriner och missnöje. Den karismatiske le
daren måste också uttrycka symboler och sammanhang som är 
allmänt omfattade inom den kultur, där ledaren verkar.94 

Det budskap, som självständighetsledaren framförde, var mora
liskt snarare än politiskt. Nyerere uppmanade till kamp mot orätt
färdighet och mot underkastelse under en främmande regim och för 
rätten till självbestämmande. Självständighetsrörelsen hade inga 
egna resurser som kunde mäta sig med kolonialmaktens militära 
makt. Nyerere beskrev situationen i självständighetskampen: 

The people, particularly the elders, asked, "How can we win without 
guns? How can we make sure that there is not going to be a repeti
tion of the Hehe and Maji maji wars? " It was therefore necessary for 
TANU to start by making the people understand that peaceful met
hods of struggle for independence were possible and could succeed. 95 

Nyerere blev hänvisad till den moraliska frågan om vem som hade 
rätten att styra Tanganyika och fick folket med sig i tron att det var 
möjligt att övervinna kolonialmakten med moraliska argument. 

Nyerere har karaktäriserats som profet.96 Hans budskap var pro
fetiskt och moraliskt, vilket innebar att gränserna mellan det poli
tiska och det religiösa budskapet hade suddats ut. Religiöst respek
tive politiskt-profetiskt budskap kan ikläda sig varandras språk, när 
budskapens innehåll är en vision om frälsning, en flykt ur det nuva
rande till ett bättre liv. 

93 Kanagavatnam Jeya Ratnam, "Charisma and Political Leadership", i Political 
Studies, XII, 3, 34If. Peter Worsley anför att den karismatiske ledaren får sin position 
därför att han erbjuder sina följeslagare "vad de vill höra", en för dem mer eller min
dre realistisk lösning på der as problem, Peter Worsley, The Trumpet Shall Sound, 
London 1967, xivf. 
94 Wilner, Charismatic Political Leadership: A Theory, 72f. 
95 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 2. 
96 Weber, The Theory of So cial and Economic Organization, 324f. 
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Nyerere profeterade om en bättre framtid när den främmande 
makten försvunnit.97 Han åberopade en förändring av en konserva
tiv socioekonomisk miljö, vilket hade karaktär av utopi. Han profe
terade om en bättre framtid och i den meningen var han revolutio
när och en moralisk agent, som inte endast ville åstadkomma en 
kvantitativ förändring utan också en kvalitativ. Den profetiske leda
ren arbetar med normer, tro, hängivelse, offer, behov och rätt och 
fel men inte med ytliga intressen och absolut inte med drömmar om 
lycka. 

Trots att den karismatiske ledarens budskap är moraliskt måste 
han visa upp framgång av materiell eller immateriell natur. Det kan 
exempelvis bestå i att ledaren lyckas utmana andra auktoriteter, 
uppnå politiska mål eller ge ökad levnadsstandard. Vid självständig
heten hade Nyerere nått framgång i den politiska kampen. Men de 
folkliga förväntningarna på självständigheten var också snabbt höjd 
levnadsstandard och önskan att bli av med de kvarvarande europé
erna.98 

Nyerere hade svårigheter att möta dessa folkliga förväntningar 
och han måste visa på egna uppoffringar genom att lämna posten 
som premiärminister. Han kunde därmed visa att han inte sökte sin 
egen lycka. Han stod i tjänst for ett högre mål. Denna högre instans 
var nationen. 

Den karismatiske ledarens uppgift är att väcka entusiasm och 
hålla den vid liv hos sina anhängare. Den politiskt-religiösa sfären i 
Tanganyika, i vilken Nyerere agerade, var kollektiv och budskapet i 
den miljön appellerade till ideal och moral och inte till kortsiktiga 
politiska eller ekonomiska intressen. Nyereres politiska utmaning 
var att väcka tro på och sätta igång hängivna anhängare i arbetet 
for visionens förverkligande, men också att få dem att överleva 
svårigheter. Han hade lyckats få entusiasm for Tanganyikas själv
ständighet, men därefter vidtog den nya visionen, nationen. Om ef
terföljarna i detta läge enbart blev politiker eller såg till egna intres
sen var den karismatiske ledarens uppdrag i fara. För att bestå 
måste den profetiske ledaren vara förebild och avstå från de förde
lar som hans efterföljare ger honom. Lyckas inte den karismatiske 
ledaren behålla efterföljarnas trohet och lojalitet kan deras förhål
lande till ledaren övergå till cynism. 

Nyerere visade på sin oegennyttiga inställning när han överläm
nade makten åt sina efterföljare. Han valde ut den nya regeringen 

97 J.K. Nyerere, "Groping Forward", i Freedom and Unity, 121. 
98 Listowel, The Making of Tanganyika, 408. 
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med Rashidi Kawawa som ledare." Kawawa svarade med obrottslig 
trohet med orden: "We are his troops. He is the Father of the 
Nation to whom we will continue to go for advice."100 

Som karismatisk ledare hade Nyerere alla möjligheter att styra 
sina närmaste anhängares arbete. Regeringens beslut att nationali
sera land, införa försöksjordbruk och att skriva en ny konstitution 
för nationen var åtgärder, som Nyerere sanktionerade och inspire
rade till.101 

I kraft av sin karismatiska roll skrev Nyerere tre småskrifter i 
vilka han formulerade det nya livet i nationen. Dessa skrifter var 
Ujamaa - The Basis of African Socialism, TANU na Raja (TANU 
och medborgarna) och Tujisahihishe (Självkritik). 102 

DEN TRADITIONELLE HÖVDINGEN 

När Nyerere installerades som president den 9 december 1962 för
des den formella och den symboliska makten och Webers tre ledar
roller samman i ett ämbete och därmed kunde den traditionella le
darrollen väckas till liv. 

Självständighetsrörelsen hade starkt kritiserat hövdingarna och 
Nyerere hade därmed inte kunnat utnyttja kungaideologin i den po
litiska kampen. Det var därför undanskymt som han lät sig vigas till 
nationell hövding vid självständighetsceremonin. Thomas Marealle, 
hövdingen för chaggafolket, hade skött invigningen. Det är dock 
mindre troligt att chaggafolkets kungaideologi bestämde rollens in
nehåll. Det är rimligare att anta att motiv från de olika etniska 
gruppernas kungaideologi vävdes samman till en gemensam syn på 
vad som avsågs med nationell hövding. 

Socialantropologen Igor Kopytoff hävdar i ett försök att formulera 
den tidiga pan-afrikanska föreställningen, att kungen kommit med 
bantuinvandringen och accepterats av de folk som redan bebodde 
området. Kungaideologin byggdes upp kring en liten, partiarkalt 

99 J.K. Nyerere, "Resignation as Prime Minister", i Freedom and Unity, 157. 
100 Taylor, The Political Development of T anganyika, 1963, citat från African Daily 
News, Salisbury, 1962-02-02. 
101 Förslaget att nationalisera land fanns i Nyereres skrift Mali ya Taifa. Arbetet med 
försöksjordbruk hade presenterats av experter från Världsbanken, vilka hade nära 
samarbete med Nyerere. Förslaget om republik vilade på en aversion mot det brittiska 
kungahusets överhöghet som framförts redan vid TANU:s första möte 1954. 
102 Joan Wicken, Nyereres personliga assistent, nämner i inledningen till skriften 
"Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 162, att Nyerere 
skrev skriften The Second Scramble och nämner inte Tujisahihishe. Cranford Pratt 
hävdar att han skrev Tujisahihishe, en skrift som senare försvunnit. Cranford Pratt, 
The Critical Phase in Tanzania, 119. Relevant material ur dessa skrifter analyseras i 
följande kapitel. 
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styrd bosättning för att sedan omfattas av allt fler med motivet att 
lag och ordning skulle införas. I ett längre tidsperspektiv innebar 
denna expansion också en förändrad syn på kungen, från solidaritet 
till en kontraktsrelation. Det implicerade kontraktet mellan kungen 
och undersåtarna innebar att kungen var värderad efter vad han 
gjorde för folket. Kungen uppfattades också som farlig genom att 
han begränsade undersåtarnas frihet och påtvingade dem sin vilja. 

Kopytoff hävdar att kungens auktoritet stärktes när kungaideo
login expanderade över större områden och föreställningen om den 
sakrale kungen uppstod. En annan grund för kungens auktoritet 
var hans personliga egenskaper och privata liv. Den privata och den 
politiska sfären vävdes samman i ett ömsesidigt beroende av varan
dra. Beroendet var så starkt att när konungen dog, så dog också 
samhället och lagen.103 Ett nytt samhälle uppstod dock, när den nya 
hövdingen installerades. 

Denna kungaideologi kan tjäna som bakgrund när Nyerere valdes 
till nationens president. Han var det enda namnet som förts fram av 
TANU:s beslutande organ, som fungerade som ett äldsteråd i natio
nen. Valet hade därför närmast karaktären av folkets bekräftelse 
och han fick 97 procent av rösterna.104 Han förklarade att hade upp
nått sin position "by the Grace of Almighty God, and with your help". 
105 

Han såg sig som en folkligt vald sakral kung, som hade hövding
ens centrala uppgift att representera folket inför Gud: 

It was a most solemn promise, made before Almi ghty God, th atwith 
His help I shall prove myself worthy of the responsibility which you 
- the people of Tanganyika - have entrusted to me; [...] I say "I" 
swore. But in actual fact it is true to s ay that "WE" swore; for I took 
that oath on your behalf.106 

Det var folket och Gud som skapade grunden för hövdingens makt. 
På samma sätt fanns det egentligen inget led mellan folket och 
presidenten. I motsats till detta påstående har den tanzanska for
skaren Jeanette Hartman framfört uppfattningen att Nyerere, i sin 
maktutövning, spelade mellan partiet, regeringen och presidentäm
betet.107 I ett perspektiv utifrån kan det te sig så att han, vid olika 
tidpunkter och i olika frågor, sökte stöd än från partiet, än från re-

103 Igor Kopytoff, "The Internal African Frontier", i The African Frontier, Igor 
Kopytoff (red.), 62 f. 
104 Endast 35% av de 5 miljoner röstberättigade registrerade sig för presidentvalet. 
Stephens, Political Transformation of T anganyika, 162. 
105 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 176. 
106 Ibid., 187. 
107 Jeanette Hartman, President Nyerere and the State, rapport från konferensen, 
Tanzania after Nyerere, 1986-06-26-27, Center for African Stu dies, London University. 
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geringen. Nyereres egen uppfattning var att regeringen var en 
grupp av rådgivare, som han själv valt utan att behöva rådfråga 
partiet.108 Omvänt gällde att regeringen inte hade någon annan 
makt än den han gav. De som utsågs som ministrar måste vara po
litiskt trovärdiga personer. De som tillfrågades om ministrarnas tro
värdighet var inte partiet utan säkerhetspolisen, vilket styrker upp
fattningen att hövdingens makt härrör direkt från folket utan mel
lanled.109 Nyerere var också noga med att återkomma till folket för 
förnyat förtroende. Han tillbakavisade partiets förslag att utse ho
nom som dess ordförande på livstid.110 

Den makt han hade efter varje förnyat förtroende var total. Han 
förklarade själv för parlamentet att presidentämbetet som han in
nehade, gav "enough powers to make me a dictator."111 

Hövdingens främsta uppgift var att försvara folket och Nyerere 
talade om det lyckosamma kriget mot kolonialismen. Det var ett 
krig mot orättfärdigheten. Han förklarade att få av landets invånare 
hade kunnat leva i värdighet och uppnå ett rimligt välstånd. Få hade 
fått tillgång till utbildning. Det orättfärdiga bestod inte i bristen på 
möjligheter, utan i rasismen. Välstånd, utbildning och värdighet var 
förbehållet européer och asiater.112 Därmed innebar nationaliströrel
sens seger över kolonialmakten inte fred utan fortsatt krig. De 
gamla fienderna fanns kvar - fattigdom, okunnighet och sjukdom -
som tagit fler liv än "maji maji"-upproret oc h slavkrigen. Det nya 
kriget stod inte mot människor av kött och blod, utan mot andra 
makter. Nyerere nämnde malariamyggen och missväxten som de 
nya fienderna. Ibland kunde dock fienderna personifieras: "And any
one who interferes with our war-effort, I, for my part, shall look 
upon as a traitor and an enemy of our country".113 

Den traditionelle hövdingens försvar av folket hade också en 
kosmologisk aspekt. Hövdingens uppgift var att hålla goda relatio
ner till Gud, livgivaren, för att få den kraft som var förutsättningen 

108 Grunden för påståendet finns i en kommentar av J. K. Nyerer e i korrekturläsning 
av Didriksens bok Tanzania Today. Denna bok använd s sedan många år i landets 
Secondary schools. Didriksen hade skrivit "The cabinet is chosen by the President in 
close consultation with the leaders of the Party (the executive Committee)." Nyerere än
drade i marginalen "He does — Making a Cabinet is his own responsibility. But he 
could consult if he wanted to. He may, however, discuss any particular appointment 
with one or two of his Party Colleges. This is purely his own Cabinet". Avskrift av rätt
ningen finns hos författaren. 
109 Författarens intervju med Patrick Kunambi, 1993-0 8-26. 
110 Hutch, Two African Statesmen, 93. 
111 Hartman, President Nyerere and the State, rapport for konferensen Tanzania after 
Nyerere, 1986-06-26-27, Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala. Hartman 
citerar Hansard 1962. 
112 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 179f. 
113 Ibid., 177. 
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for folkets livsuppehälle. För Nyerere var det livgivande liktydigt 
med utveckling. Den första förutsättningen för utveckling var 
folkets enhet. Nyerere förmedlade en allmän uppfattning att folket i 
Tanganyika var enat och det var Guds förtjänst: "It is our duty to 
give thanks to Almighty God for this gift of unity."114 

Trots denna gudomliga gåva skulle folket inte tro att det var an
norlunda än andra folk. Deras ansvar var att samarbeta och respek
tera principen om de mänskliga rättigheterna. Folkets ansvar for
mulerade Nyerere som ett antal plikter. Den första plikten gällde 
viljan att bygga ett annat land än det de ärvt, den andra plikten 
gällde att förstå problemen, den tredje plikten innebar att inte 
skylla på andra och den fjärde plikten gällde att använda sina resur
ser för att i tillit och vänskap bygga den nya nationen. 

I den nya nationen skulle de som fått möjligheter bidra med sina 
gåvor som i en familj. De som fått utbildning skulle bidra till att 
bygga ett Tanganyika, där alla skulle få utbildning. De som hade ri
kedom skulle bygga en nation i välstånd; "the wealth of the nation 
will be "family property".115 De som hade politisk makt skulle se till 
att ingen skulle känna sig som andra klassens medborgare. 

Ett janusansikte trädde fram i hövdingens karaktär. Nyerere av
gav löfte om att det goda, som kolonialmakten förnekat folket, 
skulle det få del av inom tio års tid. Landet skulle transformeras 
och det traditionella livet drastiskt förändras. Traktorn och plogen 
skulle införas, men i gengäld måste folket flytta till "proper villa
ges".116 Nyerere gjorde ett utfall mot den traditionella livsstilen: 

[I]f our people are going to continue living scattered over a wide 
area, far apart from each other, and still haunted by the old su
perstitious fear of withcraft, just as in the days of our grandfathers.117 

Modernitet blev presidentens credo. Nyerere skulle införa nya or
ganisationer; en nationell organisation för kooperationen, en koope
rativ bank, ett departement för utvecklingsplanering, en nationell 
kultur, demokrati och byar med skola, sjukhus och rent vatten. 
Detta arbete skulle ske med hjälp av regeringen och de kooperativa 
organisationerna. Därutöver kallades alla att delta, "[b]ut I would 

114 Ibid., 178. 
116 Ibid., 182. 
116 Nyerere medgav i en intervju i Daily News 1985-12-04 att det var först i oktober 1962 
han hade förstått att folket måste flytta ihop i byar. Han förklarade i intervjun att det 
skulle ta 12 år innan folket förstod detta. Bakgrunden till begreppet "proper villages" 
är, enligt chief Patrick Kunambi, att folket tillhör byar även om de p.g.a. skif
tesjordbruket finner ny odlingsmark långt ifrån kärnbyn. Folket lever i byar men 
inte i "proper villages", som den nya tekniken krävde, enligt Nyerere. 
117 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 183. 
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like to see every single one of us a teacher and an instrument of 
Ujamaa."118 

Med anknytning till Jesusordet - "Ty där två eller tre är samlade i 
mitt namn är jag mitt ibland dem"119 - fo rtsatte han resonemanget 
och förklarade: 

[W]herever two or three of us meet, even if it is in a bar, or on a bus, 
or at school, or a t the market, on the shamba or in the office, in a 
shop or outside in the open, that place becomes a classroom for dis
cussing and learning about Ujamaa.120 

I praktiken tänkte han sig att det politiska arbetet skulle ske enligt 
den organisationsmodell som Mose hade använt för Israels folk.121 

Han införde en partiorganisation, som innebar att människorna var 
organiserade i grupper om tio hushåll, som valde sin ledare, den s k 
tiohusledaren.122 Detta anslöt till den afrikanska traditionen där 
kungen regerade genom byamännen. 

BABA YA TAIFA - NATIONENS FADER 
Nyereres ledarroll i den framväxande nationen kan sammanfattas i 
det epitet som han fick av folket, Baba ya taifa (nationens fader). 
Han ansåg själv att titeln var oegentlig, eftersom den saknades i 
konstitutionen.123 Innehållet i titeln var föreningen av de tre ledar
rollerna: den byråkratisk-legala, den traditionella och den karisma-
tiska, som tillsammans var grunden for personstyret i Tanganyika. 

Legitimiteten för ledarskapet fanns både i traditionella värden och 
i moderniteten, något som gick att förena i Nyereres karismatiska 
ledarroll. Webers antagande att karisma är en unik, kanske över
mänsklig, egenskap hänvisar till traditionella värden medan 
Ratnams realistiska tolkning om att den karismatiske ledaren arti
kulerar folkets önskan, hänvisar till modernitet. Det moderna som 
infördes med statens bildande var demokratiska val. Därmed in
trädde tanken på individen som högsta värde for första gången på 
den politiska scenen i Tanganyika. Individualismen konkurrerade 

118 Ibid., 185. 
119 Nya Testamentet 1981, Matteus evangelium 18:20. 
120 Ibid. 
121 Chief Patrick Kun ambi berättade att Nyerere inspirerats till tio-husorganisationen 
från Moses sätt att organisera Israels folk. Författarens intervju med Patrick 
Kunambi 1993-08-26. 
122 B. Njohole, "Building Party Cells in Tanzania", i The Cell System of the 
Tanganyika African National Union, J.H. Proctor (red.), Dar-es-Salaam, 1975, lf. 
123 Nyereres kommentarer av manuskriptet till boken Tanzania Today. Avskrift av 
kommentarerna i författarens ägo. 
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med andra värden men utgör ett väsentligt drag i den modernitet 
som nationalismen medförde. 

Den karismatiska egenskapen var avgörande för demokratin i de 
politiska förhållanden som rådde i Tanganyika. Den politiska tradi
tionen att betrakta regeringsmakten som en institution saknades. 
Frånvaro av medier och arenor för att föra en politisk debatt gav ut
rymme och ställde krav på karismatiska ledaregenskaper för att nå 
befolkningen. Som karismatisk ledare sökte Nyerere stöd hos fol
ket. För fader Johannes Franken, nära vän till Nyerere, hade han 
förklarat att makten tillhörde folket. Franken hävdade att Nyerere 
med detta menade att han, eftersom han var vald av folket, hade 
makten.124 

Reinhart Bendix' framställning av motsättningen mellan kung 
och folk som grund för ledarens legitimitet förändras av den karis-
matiske ledaren. I den rollen finns ett religiöst moment som utnytt
jas för att söka stöd hos folket. Folket och religionen kan därmed 
betraktas som komplementära grunder för ledarens legitimitet. 

Nyerere sökte inte enbart sin legitimitet från folket. Han räknade 
även med legitimitet från Gud. Detta perspektiv blev tydligt i den 
andra invigningsceremonin, när chief Marealle, enligt religiös sed, 
smorde Nyerere till nationens hövding, men också i Nyereres tal 
om Guds nåd som grund för sin makt. 

Att Nyerere utnyttjade folkets religiösa föreställningar för att 
främja enhet kan betraktas som enbart ett pragmatiskt drag i le
darskapet utan att religionen skulle ha ett egenvärde. Detta är dock 
mindre sannolikt, eftersom Nyerere under sina studieår hade över
vägt att bli biskop, men valt bort detta eftersom han då inte skulle 
kunna företräda hela folket. När han nu företrädde hela folket, är 
det troligt att han allvarligt menade att Gud gav sitt stöd för natio
nen och folkets enhet, vilket han som ledare bidrog till. Religionens 
betydelse visar sig också i nationalsången, där huvudtemat är en 
bön om gudomlig välsignelse för nationen. 

Splittringen mellan religionerna och deras skilda gudsföreställ
ningar störde inte Nyerere. Han hade förklarat i ett brev till de ka
tolska biskoparna i landet att hans syn var att det fanns enbart en 
Gud.125 Genom att uppfatta Gud som stående över splittringen 
kunde han utnyttja religionen som en enande kraft i politiskt syfte. 

Demokratin som uttryck för det moderna och religionens stöd för 
de traditionella värdena, synes komplettera varandra i Nyereres le

124 Författarens intervju med Johannes Franken 1993-08-23-26. 
125 Nyereres brev till katolska biskopsmötet angående utbildning 1962, i författarens 
ägo. 
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darroll. Detta är en kombination som inte var ovanlig i de nya na
tionerna. En likartad argumentation har förts om Mahatma Gandhis 
ledarroll.126 

Den demokratiska grunden var dock inte den dominerande för 
Nyereres ledarskap. Två av de tre rollerna som Nyerere beklädde 
var förankrad utanför den demokratiska ordningen - den karisma-
tiska och den traditionella. Den karismatiska rollen tycks ha varit 
den starkaste för Nyereres politiska maktställning. De är också den 
rollen som ger störst utrymme för den särskilda kunskap, som 
skiljde Nyerere från andra medborgare. Detta kan vara grund för 
att beteckna Nyereres ledarskap som i huvudsak upplyst despotism, 
med den begränsningen att despotismen enbart gällde inom de 
demokratiskt fastställda mandatperioderna. 

126 Lloyd och Susanne Rudolph hävdar i diskussionen om karismans rötter i traditio-
nen och Mahatma Gandhis ledarroll, att när det gäller social förändring och politisk 
utveckling i Indien så döljer upprätthållandet av motsättningen mellan modernitet 
och tradition mer än det förklarar. Se Lloyd I. Rudolph och Susanne Hoeber Rudolph, 
The Modernity of Tradition, Chicago & London 1967, 3f, 157f. 



KAPITEL 6 

SÖKANDET EFTER EN 
NATIONELL FÖRESTÄLLNING 

Innan staten Tanganyika bildades saknades i stort sett föreställ
ningar om nationen Tanganyika.1 Vid motsvarande skede i Europa 
hade det redan funnits starka föreställningar om nationen. Detta är 
en väsentlig skillnad mellan den europeiska nationalismens historia 
och nationalismen i kolonierna. Även om nationalismens idé över
togs från Europa så skapades den egna nationella historien och fö
reställningen ständigt på nytt. 

Ett gemensamt problem för nationalismen, oavsett var den före
kom, var dess förhållande till modernitet. Många forskare har i den 
europeiska processen sett ett nära samband mellan nationalism och 
modernitet. De har även iakttagit hur förmoderna föreställningar 
utnyttjats för att skapa föreställningar om nationer. Problemet i 
Afrika var likartat och det gällde att förena drag av såväl det förmo
derna som det moderna i föreställningar om nationer. 

Den nationalism som uppstod i kolonierna hade ytterligare ett 
gemensamt problem, nämligen att förhålla sig till kolonialismen. De 
afrikanska nationalisterna hade försökt att formulera tanken på 
afrikansk särart — African Personality — vilket omfattade ett förkolo-
nialt afrikanskt samhällssystem, som hade sin grund i den afrikan
ska storfamiljen. Med utgångspunkt i det som var gemensamt för 
afrikaner växte tankarna om pan-afrikanismen fram. Detta särarts
drag skulle närmast kunna föras till förmoderna föreställningar, 
vilka stod i kontrast till de afrikanska nationalisternas vilja till mo

1 Frånvaro av föreställningar om nationen gällde generellt för de forna kolonierna i 
tredje världen när de blev självständiga stater. Eric Hobsbawm, N ations and 
Nationalism Since 1780, Cambridge 1990, 177. Nationalistledarna i Tanganyika hade 
tagit Kwame Nkrumahs råd som på swahili löd, "utafuteni kwanza uhuru na mengine 
yote yatafuata" (Sök först friheten så skall allt det andra följa), vilket var en allude-
ring på bibelordet Matteus 6:33. Wilfred H. Whiteley, "Political Concepts and 
Connotations", i African Affairs, K. Kirkwood (red.), 1961, 19f. 
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dernitet och skapandet av ett modernt Afrika, som var jämlikt med 
andra stater. Kombinationen av premodernitet och modernitet i den 
afrikanska kontexten kom att gå under beteckningen afrikansk so
cialism. 

Nyerere använde den beteckningen på sina idéer, trots att denna 
form av socialism saknar vissa bestämda socialistiska idéer, exem
pelvis klassbegreppet. Det tycks finnas andra idétraditioner som är 
väl så starka som socialismens. För att förstå vad Nyerere lade in i 
begreppet afrikansk socialism måste man söka efter andra idétradi
tioner som kan ha inspirerat honom. Den idétradition som följt ho
nom från tolvårsåldern och som han anslutit sig till i sitt privata liv 
är den katolska tron och samhällssynen - katolsk sociallära. Denna 
samhällssyn baseras på vissa principiella ståndpunkter som ska 
kontextualiseras, enligt dess främsta förespråkare, påven. 

Dessa två främmande idétraditioner - socialism och katolsk social
lära - m åste förenas med folkliga föreställningar, eftersom en cen
tral funktion i den nationella föreställningen är att skapa en folklig 
samhörighet med nationen. Till folket som skulle inlemmas i den 
nya nationen räknade de afrikanska nationalisterna inte enbart med 
olika afrikanska etniska grupper utan även med indier och européer 
som bodde inom territoriet. Detta medförde att redan begreppet na
tion var problematiskt i den östafrikanska politiska miljön. Nation på 
swahili - taifa - är ett arabiskt låneord som hade en konnotation till 
ras. Taifa avsåg, utan vidhängande förklaring, endast afrikanernas 
gemenskap, om det uttalades av en företrädare för afrikanernas 
parti - TANU. Detta innebar att minoritetsgrupperna i landet 
uteslöts.2 Nyerere var också tveksam till nationsbegreppet som han 
enbart såg som en beteckning för folkgemenskapen utan egenvärde. 
Så kritiserade han exempelvis glorifieringen av flaggan och menade 
att den endast var en bit tyg som representerade grupper av män
niskor, liksom han kritiserade synen att Gud skulle ge ett egen
värde åt nationen. Gud, menade Nyerere, kunde endast ha relation 
till människor.3 

En annan svårighet med föreställningen om nationen var att ge 
innehåll i ett begrepp som saknade realitet. Det fanns olika taifa i de 
etniska kulturerna bland afrikanerna men ingen gemensam. 
Nyerere ville förena det bästa från alla landets etniska kulturer till 

2 Whiteley, "Political Concepts and Connotations", i African Affairs, K. Kirkwood 
(red.), 1961, 19f. 
3 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 13. 
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en nationell kultur, eftersom han ansåg att nationalism och triba
lism var kontradiktoriska föreställningar.4 

Trots att självständighetsrörelsen bestämt sig for att vänta med 
att uttrycka föreställningar om nationen innan självständigheten, 
hade dock vissa ståndpunkter formulerats. Nyerere hade formule
rat att det skulle uppnås harmoni mellan individ och kollektiv. Han 
hade hävdat att varje individ skulle få förverkliga sin inneboende 
"spark of divinity" och att den religiöst motiverade individualismen 
skulle förverkligas i den nya nationen. Detta skulle ske i harmoni 
med samhällets behov och krav. Dessutom hade han och andra 
inom nationaliströrelsen uttryckt tankar om välståndsutveckling. 
De hade skapat förhoppningar hos folket om en bättre framtid. 
Denna vision hade konkretiserats i slagordet att utrota fattigdom, 
sjukdom och okunnighet. Nyerere hade tillfört ett teleologiskt per
spektiv och förutspådde att den nya nationen skulle bilda en syntes 
mellan individen och samhället, vilken skulle utgöra ett mål för 
hela mänskligheten. Den nya samhällsgemenskapen var inskriven i 
en metafysisk verklighet, som uttrycktes i den gudomliga sanktion, 
som Nyerere räknade med i sitt ledarskap för folket. 

Detta var början på en nationell föreställning som skulle bringa 
ordning i "djungeln" - den okontrollerade verkligheten. Nyerere ba
lanserade sin föreställning mellan två hotfulla föreställningar som 
på ett diffust sätt fanns om nationens framtid. Den ena föreställ
ningen hade sin utgångspunkt i att människornas liv skulle fortsätta 
som det varit. Han förklarade att föreställningen om den "lyckliga 
vilden" i Rousseaus beskrivning inte var en sann beskrivning av det 
förkoloniala afrikanska livet. Det förkoloniala livet kännetecknades 
av fattigdom, osäkerhet och rädsla för naturen. Det var, enligt 
Nyerere, inte ett människovärdigt liv som levdes i den okontrolle
rade naturen. Människorna hade överlevt i denna miljö därför att de 
slutit sig samman i större familjeenheter och skapat resurser för 
människovärdigare liv.5 

Den andra hotfulla föreställningen rörde kapitalismen och staden. 
För Nyerere var kapitalismen inget annat än egoism och en ideologi 
som främjade habegäret hos människan och som inte förtjänade att 
bli upphöjd till filosofi.6 Den var en livsstil som delvis fördärvat den 
moraliska attityd som tidigare funnits i Afrika och var därför oafri
kansk och helt främmande för afrikaner.7 Kapitalismen förknippades 

4 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address" och "Inauguration of the University of 
East Africa", i Freedom and Unity, 187, 219. 
5 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 12f. 
6 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 170. 
7 Ibid, 166. 
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framförallt med staden, som uppvisade en större synlig fattigdom än 
landsbygden.8 Städerna hade vuxit i takt med kolonialismen och 
brutit sönder den afrikanska familjesammanhållningen. Städerna 
medförde en helt ny livsstil, genom det moderna livet i staden, pri
vatägande av land och arbetet som en handelsvara. Individualismen 
blev det högsta värdet och den enskildes status blev beroende av 
hans ägodelar.9 Den ekonomiska ojämlikheten i kapitalism blev så 
stor att det var omöjligt för medborgarna att som jämlikar kunna 
diskutera, utifrån det gemensamma bästa, hur samhället skulle ut
vecklas. Det gemensamma intresset hade ersatts av två intressen, 
de som har och de som inget har. Detta var också det kapitalistiska 
syftet med ägodelar, att skapa skillnader mellan människor för att 
få makt över andra och att skapa sin egen trygghet oberoende av 
samhället, ett syfte som enligt Nyerere var omoraliskt.10 Denna 
livsstil riskerade att leda till ett liv i "djungeln" där människorna 
gick vilse.11 

Mot dessa två hotbilder skulle den nya syntesen mellan individens 
och kollektivets intressen formas, där folkets gemenskap skulle 
främja alla enskilda medborgares liv. Människan var målet för sam
hället och hon skulle ges möjlighet att förverkliga sin inneboende 
"spark of divinity". Syntesen skulle också förena den traditionella 
livsstilen med utveckling och förändring. 

Nyerere tog sin utgångspunkt i det partikulära och använde den 
enskilde medborgaren och hans moraliska hållning för att formu
lera sin föreställning om nationen. Därför hävdade han, att: 

To build a nation in the true sense [...], is to build the character of its 
people - of ourselves, to build an attitude of mind which will enables 
us to live together with our fellow citizen [...], in mutual friendliness 
and cooperation.12 

Folkmoralen var dock inte given en gång för alla utan riskerade att 
förvanskas, såsom skett i kapitalistiska samhällen. Han uppmanade 
därför alla att "regain our former attitude of mind - our traditional 
African Socialism - and apply it to the new societies we are building 
today",13 för att kunna skapa det goda moraliska samhället. 

Den samhällsideologi som låg närmast till hands var den förmarx
istiska socialismen, framförallt därför att den stod som motpol till 
den ohämmade individualismen i det kapitalistiska systemet. Han 

8 John Iliffe, The African Poor, Cambridge 1992, 164. 
9 J.K. Nyerere, "Ujamaa - T he Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 166. 
10 Ibid. 
11 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, lOf. 
12 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 178. 
13 Ibid., 167. 
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ville dock inte överta ett helt system, utan sökte närmast en be
teckning på det samhällssystem som låg närmast hans egen sam
hällssyn: 

In a socialist society it is the socialist attitude of mind, and not the ri
gid adherence to a standard political pattern, which is needed to en
sure that the people care for each oth er's welfare.14 

Hans samhällssyn var öppen för influenser från annat håll och han 
ansåg det nödvändigt att hämta nya idéer. "A nation which refuses 
to learn from foreign cultures is nothing but a nation of idiots and 
lunatics".15 Han förklarade också att: 

We sh all be working out a new synthesis, a way of life that draws 
from Europe as well as Africa, from Islam as well as Christianity, 
from communalism and individualism.16 

ISLAMSK PÅVERKAN 
Den första idéströmningen som Nyerere nämnde sig vilja ta intryck 
av var islam. För honom var både kristendom och islam religioner 
som han anknöt till. Eftersom de hade visat sig ha förmåga att över
brygga etniska skillnader och skapa nya gemenskaper - kyrkan och 
umma.17 Hans egen religionsuppfattning var närmast pluralistisk, 
eftersom han menade att islam och kristendom inte konkurrerade 
med varandra om sanningen utan var olika uttryckssätt för tron på 
samma Gud, fanns det ingen svårighet att skapa en syntes mellan 
de båda religionernas föreställningar.18 

Islamsk påverkan på Nyereres föreställning förblir tvetydig, ef
tersom hans ambition var att skapa en inklusiv föreställning. Det 

14 J.K. Nyerere, "Ujamaa - the Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 162. 
15 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 187. 
16 J.K. Nyerere, "The Future of Afri ca", i Freedom and Unity, 116. 
17 Det var dock inte alla religioner som inspirerade Nyerere. Han hade inget gott att 
säga om de traditionella afrikanska religionerna utan räknade enbart med kristen
dom och islam. 
18 Nyerere skrev till Catholic Secretariat: Tanganyika Episcopal Conference 1963-12-
03: "Moslems and Christian s alike believe in the same God. If the faith of Moslem 
children is destroyed by those who talk glibly of "Brotherhood" while denying the very 
source of brotherhood - the Fatherhood of God - and if this happens because Christians 
were prepared to turn their backs rather than give help in a way which the Moslem 
conscience can accept, who will be to blame?" Avskrift av brevet finns i författarens 
ägo. Det kan antas att Nyereres syn på religionerna var närmast inklusiv i Karl 
Rahners mening, vilket också innebar att islam hade en särställning, enligt den 
tolkning som Rahner gjorde av Andra Va tikankonciliets uttalande om islam. Se 
Gavin D'Costa, "Theology of Religions", i The Modern Theologians: An Introduction 
to Christian Theology in the Twentieth Century, vol. 1, David F. Ford (red.), Oxford 
1990, 274f. 
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som är centralt i islamsk samhällssyn är "umma".19 Denna gemen
skap är dock inte tydligt definierad eller utförligt beskriven i 
Koranen. Den muslimska gemenskap, som först och ofullständigt 
tog sin början i Medina, kom senare att förtydligas i den islamska 
historien. I Medina var umma en gemenskap mellan två ytterlighe
ter, den judiska och den kristna. Det som ur islamsk synpunkt be
dömdes som extremt i den kristna gemenskapen var det monastiska 
livet samt utsagor om Jesus.20 För att nyansera det exklusiva draget 
i umma ska beaktas det islamska samhällets respekt för dhimmis -
de icke-muslimer som levde och underkastade sig den islamska sta
ten.21 

Islamologen Montgomery Watts bedömning av muslimerna i 
Östafrika var att de var konservativa. Den uppfattningen leder till 
bedömningen att muslimerna inte ansåg att umma skulle kunna 
omfatta andra än muslimer, dock med bibehållen respekt för 
dhimmis. Watt har dock inte tagit del av afrikanisten August Nimtz' 
studie om islam i Östafrika.22 I Nimtz' studie framgår att den allt 
dominerande islamska riktningen i Tanzania var sufism och muslim
ska brödraskap. Av muslimerna i Tanzania uppskattas så många 
som 70% tillhöra "Tariqa" - ett brödraskap. En allmän karaktäristik 
av sufismen innebar att tron var orienterad i riktning mot individen 
och mystik erfarenhet. Brödraskapen i Tanzania kom dock att spela 
en särskild roll i konflikten mellan afrikaner och framförallt araber 
inom den islamska gemenskapen. Araberna dominerade "ulama," 
den juridiska och teologiska auktoriteten, araberna betraktade sig 
som "vita", hade varit slavägare och var ofta välbärgade. 

19 Religionshistorikern David Westerlund har i sin avhandling Ujamaa na Dini, 
Stockholm 1980, anfört att Nyerere kan ha påverkats av islam. Att det skulle finnas en 
särskild islamsk påverkan på Nyereres tänkande kan dock inte Westerlund påvisa 
på annat sätt än att anfora islams starka ställning med hänvisning till orientalisten 
Montgomery Watts uppfattning om islams roll i Östafrika och dess politiska betydelse. 
Men Watt konstaterade också att: "Islamic social and political thinking is centuries 
old, has not been brought up to date, and is inextricably linked with rigid social struc
ture. Any attempt to adapt Islamic ideas to the modern world would be strenuously re
sisted both by the masses of ordinary Muslims and by many of the ulema (or traditional 
religious intellectuals)". Montgomery Watt, "The Political Relevance of I slam in East 
Africa", i International Affairs, 42:1, 1966. Westerlunds hänvisning till Watt kan 
därmed möjligen innebära att islamsk påverkan inte skedde genom ett aktivt delta
gande i den politiska diskussionen utan snarast så att Nyerere tog hänsyn till islam 
som konservativ social kraft i samhället. I den betydelsen kan islam ha haft en in
verkan på Nyereres tänkande, liksom andra samhällsvärderingar som Nyerere tog 
hänsyn till. Umma kan definieras på följande sätt: "The ummah was a polity based on 
a common faith rather than on common ancestry, a community of belief, worship and 
missionary outreach, as well as a community with its own government, economy and 
army". Niels C. Nie lsen et al, Religions of the World, New York 1988, 548. 
20 Francis E. Peters, A Reader on Classical Islam, Princeton 1994, 104f. 
21 Bernard Lewis, The Political Language of Islam, Chicago 1991, 76f. Lewis diskute
rar olika grupper inom det islamska samhället och deras ställning. 
22 August H. Nimtz, Islam and Politics in East Africa, Minneapolis 1980. 
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Afrikanerna var i alla avseenden underlägsna araberna utom inom 
brödraskapen, där afrikanerna dominerade, både i antal och makt. 
De sufistiska gemenskaperna kännetecknades av folklighet, som ut
trycktes i tolerans mot lokala seder, större jämlikhet mellan et
niska grupper och främjande av kvinnors rätt att delta i religionsut
övning. 

Under självständighetskampen kom brödraskapen att stödja 
TANU och starkt bidra till att mobilisera stora folkgrupper till stöd 
för partiet. De muslimer som beklädde poster i nationaliströrelsen 
kom främst från brödraskapen. De ortodoxa muslimerna var i stor 
utsträckning negativa till TANU.23 

Motsättningen mellan ortodoxa och sufistiska muslimer i 
Tanzania, som avspeglades i politiska ställningstaganden, innebar 
att det inom partiet aldrig restes krav på att den nya staten skulle 
anta islamska lagar. Nyerere hade därmed aldrig anledning att ta 
ställning till islamsk statslära. Däremot fanns det många enskilda 
drag i Nyereres samhällssyn som var helt förenliga med en islamsk 
syn, exempelvis det teleologiska perspektivet, den enskildes bero
ende av samhällsgemenskapen och jämlikheten mellan medbor
garna. Muslimer kunde därmed ansluta sig till hans samhällsideal, 
som framförallt inte fick omfatta något, som skulle kunna väcka re
ligiöst motstånd. Efter det att Nyerere lämnat presidentposten har 
dock framkommit kritik från muslimskt håll, att han skulle ha för
tryckt muslimer och utraderat betydande muslimer från nationens 
historia.24 

Sammantaget tycks dock inflytandet från islam vara sekundärt. 
Däremot är inspirationen från afrikansk socialism och dess uppfatt
ning av det förkoloniala Afrika uppenbar. Nyerere förenade sig med 
andra afrikaners föreställning om det äkta afrikanska och sökandet 
efter hans värderingar börjar i den tanketradition som han vill 
skriva in sig i - den afrikanska socialismen. 

23 Ibid, 26f. 
24 Susan Geiger, T a nu Women: Gender and Culture in the Making of Tanganyikan 
Nationalism, 1955-1965, Oxford 1997, xix. 
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AFRIKANSK SOC IALISM25 

Nyerere ansåg sig ha växt upp i "tribal socialism" och behövde inte 
omvändas till socialism. Han menade att både socialism och demo
krati var kärnan i afrikansk tradition och såg den moderna afrikan
ska socialismen som ett sätt att finna sina rötter i Afrika.26 

Att förknippa det genuint afrikanska med både socialism och de
mokrati var en förhärskande uppfattning bland de afrikanska natio-
nalistledarna. Det var inte en ny tanke. Den västafrikanske tid
ningmannen och historikern J.C. deGraft-Johnson hade i mitten på 
1950-talet publicerat boken African Glory. I bokens inledning cite
rade han den tidigare guvernören Sir Hugh Clifford, som redan 1918 
hade uttryckt att afrikanerna hade, redan innan kolonisatörerna 
kom, ett demokratiskt system och att deras samhällsorganisation 
var statssocialism.27 Socialism hade också hört samman med den 
pan-afrikanska rörelsen sedan början av 1900-talet.28 

Under 1950- och 1960-talen delade de flesta afrikanska politiker 
detta perspektiv. En samtida bedömare, den tidigare brittiske arbe
tarledaren Fenner Brockway, hävdade att socialismen var stark 
bland de afrikanska nationalistledarna och han fick av nationalistle
darna själva höra, "African nationalists are instinctively socialists".29 

De afrikanska socialisterna fann argument for att betrakta socia
lism som en metod i ideologins egna skrifter. Nationalisten M. 
Adoum förklarade, "You are all familiar with the simple but famous 
definition formulated by Lenin: 'Marxism is not a dogma, it is a guide 
for action'".30 Socialism blev en guide for ett landskap som var an
norlunda än det europeiska och gav därmed de afrikanska politi
kerna möjlighet att välja fritt, där de fann att guiden var användbar. 

Många av de afrikanska nationalisterna hade praktisk erfarenhet 
från någon form av socialism. De hade haft kontakt med olika 

25 Afrikansk socialism är en idétradition som utformats kollektivt av ett antal le
dande afrikanska politiker och saknar någon ensam teoretiker att hänga upp som 
portalfigur. Detta förhållande överensstämmer med de många afrikanska religio
nerna som saknar enskilda upphovsmän. Se vidare William H. Friedland och Carl 
G. Rosberg (red.), African Socialism, Stanford CA 1967, 1. 
26 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 170. 
27 J.C. de Graft-Johnson, African Glory: The Story of Vanished Negro Civilization, 
London 1955, X. 
28 Socialism hade funnits med i den pan-afrikanska rörelsen. En tidig exponent for 
socialism och pan-afrikanism var W.E.B. DuBois. Se Francis Broderick, W.E.B. 
DuBois, Negro Leader in a Time of Crisis. Stanford CA 1959. George Padmore var 
nästa generations pan-afrikanska ledare som var socialist. Se George Padmore, Pan-
Africanism or Communism, Dobson 1956. 
2 A. Fenner Brockway, African Socialism, London 1963, 15. 
30 M. Adoum, Mimeographed Colloquium Paper, citat från African Socialism, 
William H. Friedland och Carl G. Rosberg (red.), Stanford CA 1967, 120. 
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kommunistiska och socialistiska partier i USA och Europa men hade 
ofta blivit besvikna när de erfarit att de hade utnyttjats.31 Trots 
denna bittra erfarenhet var socialismen värdefull för nationsbyg
garna. Socialism var den vetenskapliga metod, som gjorde det möj
ligt att förstå samhället och att förändra det.32 Det var ett tankesys
tem som var rationellt och hävdade möjlighet till planering. 
Kapitalism ägde sin grund i "laissez faire" och saknade dessa möjlig
heter.33 

Socialism betydde dock inte detsamma för alla afrikanska natio
nalister. Fenner Brockway tyckte sig se fyra trender av socialism i 
Afrika i början av 1960-talet. Det han såg var kommunism eller 
marxist-leninism, afrikansk marxism, afrikansk pragmatisk socia
lism och afrikansk demokratisk socialism.34 

De afrikanska kommunisterna var mestadels influerade av det 
franska kommunistiska partiet och hörde geografiskt hemma i tidi
gare franska kolonier. Det fanns dock även små grupper i Sydafrika. 
De hade inte uppnått politisk makt i något land men verkade inom 
fackföreningsrörelserna. I flera av de afrikanska staterna var kom
munisterna förbjudna och i övrigt var det politiska klimatet i Afrika 
ogynnsamt för den kommunistiska ideologin. Företrädare för afri
kansk nationalism var avogt inställda mot utifrån komna ideologier. 
Kommunisterna hävdade tvärtemot den politiska tidsandan att det 
inte fanns någon särpräglad form av afrikansk socialism utan häv
dade att vetenskapligheten i socialismen gjorde att ideologin var lika 

31 Pan-afrikanisternas förhållande till västerländska former av socialism hade varit 
komplicerat. Marcus Garvey varnade fór det amerikanska kommunistpartiet. Se 
Marcus Garvey, Philosophy and Opinions, Part 2, London 1967, 70. W.E.B. DuBois var 
under sitt liv både positiv och negativ till kommunism. Se hans artiklar i tidningen 
Crisis, XXIII, (April 1922), XXXIII (November 1926) och XL (May 1933). George Padmore 
kom efter många år av nära samarbete med Sovjet att bryta med kommunismen, se 
Crisis XLII (Oktober 1935) 302. Leopold Senghor bröt med det franska socialistpartiet, se 
Leopold Senghor, African Socialism, London & Dunmow 1964, 4. Kwame Nkrumah 
hade varit medlem i det amerikanska kommunistpartiet, se Kwame Nkrumah, The 
Autobiography of Kwame Nkrumah, Edinburgh 1973. Julius Nyerere hade kontakt med 
Fabian Colonial Bureau och saknade intresse för kommunismen. 
32 Aristide R. Zolberg, "The Dakar Colloquium: The Sea rch for a Doctrine", i African 
Socialism, William H. Friedland och Carl G. Rosberg (red.), 118. 
33 Ibid., 119. 
34 A. Fenner Brockway, African Socialism, 19f. Skälet för att använda Fenner 
Brockways analys av socialism i Afrika är a tt han gör sin analys i böljan av 1960-
talet vid nationsbildningsprocessens böljan och är samtida med höjdpunkten för 
afrikansk socialism. Fenner Brockway har också förmåga att se t. ex. Jomo Kenyatta 
som socialist, eftersom Kenyatta själv bestämmer sig vara afrikansk socialist. Det är 
således inte den europeiska föreställningen om socialism som styr Fenner Brockways 
analys. 25 år senare beskrev Claude Ake de två senare grupperna med beteckningarna 
"progressive socialist leaders" och "conservative non-socialist leaders" i Claude Ake, 
"Congruence of Political Economies and Ideologies in Africa", i The Political 
Economy of C ontemporary Africa, Peter Gutkind & Imman uel Wallerstein (red.), 
Beverly Hills 1985, 228f. 
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tillämpbar över hela världen. Klasskampen, proletariatets diktatur 
och dialektisk materialism var allmängiltiga företeelser som fanns 
omtalade i den, som de ansåg, ofelbara boken Das Kapital.35 

De afrikanska marxisterna hade en stark ställning i länder som 
Ghana, Guinea och Mali. De utsattes i sina länder för repression 
från statens sida. Så hade exempelvis president Sékou Touré i 
Guinea fördömt det marxistiska partiet i landet för att vara alltför 
bundet till Frankrike, alltför doktrinärt och för att ha för lite tole
rans för religiös och kulturell tradition. Men marxisterna var ändå 
tydligt relaterade till den afrikanska situationen och accepterade bi
stånd från västvärlden, liksom utländska privatägda industrier i lan
det. De visade också stor tolerans mot religiösa åskådningar och 
hävdade att det traditionella afrikanska livsmönstret inte fick slås 
sönder i utvecklingen mot socialism. Den socialism de tänkte sig var 
en för Afrika allomfattande socialism byggd på Afrikas egna förut
sättningar, kommenterade Fenner Brockway. 

Till de länder som präglades av afrikansk pragmatisk socialism 
räknade Fenner Brockway Egypten, Tunisien, Senegal och 
Tanganyika, samt många nationaliströrelser inom kolonierna. De 
förkastade marxism, klasskamp, proletariatets diktatur och inklu
derade det traditionella afrikanska samhällets struktur och religio
ner i sin socialistiska samhällssyn. De var mer öppna för privatkapi
tal än marxisterna, även om de sökte inordna privatkapital i koope
rativ verksamhet och statlig planering. Dessa stater var vanligtvis 
enpartistater men tillät större politisk frihet än de marxistiska sta
terna och betonade pan-afrikanismen starkare. 

Jomo Kenyatta och hans parti KANU representerade inrikt
ningen afrikansk demokratisk socialism. I partimanifestet, som 
Kenyatta skrivit, uttalades att KANU ville skapa ett demokratiskt 
afrikanskt socialistiskt samhälle. Målet för nationen var demokrati, 
för endast i ett fritt samhälle kan den enskilde helt få utveckla sin 
förmåga att tjäna samhället. Nationen skulle vara afrikansk i den 
betydelsen att det nya samhället måste växa upp organiskt ur de 
egna förutsättningarna. Nationen skulle vara socialistisk, eftersom 
politisk frihet och jämlikhet inte ansågs tillräckligt för att folket inte 
skulle bli exploaterat. De demokratiska socialisterna överensstämde 
till största delen med de pragmatiska socialisterna. Det som skilde 
var att de pragmatiska socialisterna betonade demokratiska rättig
heter mer. 

Brockways försök att urskilja olika riktningar inom afrikansk so
cialism visade trots allt att skillnaderna framstod som små, utom då 

35 Fenner Brockway, African Socialism, 20. 
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det gällde marxist-leninisterna. De övriga tre grupperingarna visade 
öppenhet för afrikansk traditionalism och avvisade stora delar av 
doktrinär marxism. Det rådde grundläggande enighet i synen på att 
Afrika hade en gemensam traditionell kultur och att det fanns en 
stark vilja att ena Afrika genom ekonomisk och kulturell utveckling. 

Idéerna i afrikansk socialism presenterades vid den konferens 
som Leopold Senghor inbjöd till i december 1962.36 Konferensens 
tema var Colloquium on Policies of Development and African 
Approaches to Socialism.31 Mötet var tänkt som en förberedelse för 
bildandet av Organisation of African Unity (OAU), som skulle hållas 
i Addis Abeba påföljande år. Senghor ansåg mötets målsättning vara 

to create a "shock" and to attract the attention of African leaders to 
the importance of development and the need to choose the most effi
cient ways and means for this development.38 

Senghor höll också konferensens inledningstal och gjorde marke
ringar av vad han ansåg vara det väsentliga i socialism: 

Socialism in our eyes is [...] the rational organisation of human soci
ety, taken as a whole, according to the most scientific, up to date and 
efficient methods.39 

Han uttalade att målsättningen för denna metod var liktydig med 
vad den franske professorn Francois Perroux skrivit, "the develop
ment of all men and of the complete man in each individual".40  

Människan kunde endast utvecklas inom samhället. Afrikansk soci
alism hade därmed två centra, både individ och kollektiv.41 Detta in

36 Inbjudan till konferensen hade utgått till de afrikanska staternas regeringar, men 
själva konferensen var semiofficiell och redan på förhand hade fattats överenskom
melse om att ingen gemensam resolution skulle antas. Många av talarna, men inte 
alla, såg sig som representanter för sina nationer och dessutom fanns ett 50-tal icke
afrikaner inbjudna. Det fanns viss betoning på de franskspråkiga nationerna vid 
mötet och varken "Casablancagruppen" (Algeriet, Marocko, Egypten, Ghana) eller de 
engelskspråkiga östafrikanska staterna deltog. 
37 Zolberg, "The Dakar Colloquium: The Search for a Doctrine", i African Socialism, 
William H. Friedland och Carl G. Rosberg (red.), 113. 
38 Ibid. 
39 "Dakar Colloquium: Search for a Definition", i Africa Report, vol. 8, no 5, 1963, 15. 
40 Senghor anförde explicit källan: Francois Perroux, L'Economie du XXe siècle, Paris 
1961, 195. Francois Perroux satt med i auditoriet som en av de inbjudna privatperso
nerna till konferensen. Senghor hade också kunnat välja att anföra tankar från 
Emmanuel Mouniers föreställning om "personalisme" för att betona det personalis-
tiska draget. Han hade tagit starka intryck av Mounier, vilket inneburit att hans 
övertygelse var att samhället var till för den enskilda människan och att den enskilde 
endast kunde förverkliga sig själv genom att tjäna samhället. Dessa tankar är helt 
förenliga med katolsk sociallära. Se Ruth Schachter Morgenthau, "African Socialism: 
Declaration of Ideological Independence", i African Report, vol. 8, no 5, 1963, 3. 
41 Denna föreställning hade senegaleserna övertagit från den katolska vänstern i 
Frankrike, vilken dock bliv it en integrerad del i afrikansk socialism, se Ruth 
Schachter Morgenthau, "African Socialism: Declaration of Ide ological Independence", 
i African Report, vol. 8 no 5, 1963, 20f. 
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nebar inte endast att målet för all samhällelig verksamhet var 
människan utan också att medlet för att nå det goda samhället var 
människan. 

Europeisk socialism och kommunism hade däremot lite att er
bjuda Afrika. Senghor anförde att Karl Marx och Friedrich Engels 
hade använt sin vetenskapliga metod för att förstå 1800-talets 
Europa. Den afrikanska socialismen däremot skulle ta hänsyn till 
Afrikas förhållanden, dess geografi, historia, kultur och psykologi. 
Afrikansk socialism skulle visserligen ta del av de mest effektiva 
metoderna, institutionerna och den teknik som utformats i väst
världen, men dessa skulle linderställas de afrikanska villkoren. 

Sett utifrån afrikanskt perspektiv, ansåg Senghor, att Marx och 
Engels hade gjort misstag. De hade inte varit antikolonialister. 
Engels hade till och med försvarat slavsystem i antiken och brittisk 
kolonialism i Indien. Men än mer väsentligt för avståndstagandet 
från marxismen var att denna ideologi inte hade förstått jordbrukets 
roll. Marx hade inte förstått, Lenin hade börjat att förstå, men bara 
Mao Tse-tung hade helt förstått jordbrukets villkor. Det var bön
derna, som var den viktiga komponenten i jordbruksutvecklingen, 
hävdade Senghor.42 

De afrikanska socialisternas högsta mål var enhet i motsats till 
pluralism.43 Detta grundade de på uppfattningen att det afrikanska 
samhället i stort sett var homogent. I nationsbyggandets perspektiv 
sågs därför staten, folket, institutionerna, partiet, fackföreningarna 
och den kooperativa rörelsen som uttryck för denna enhet. De afri
kanska socialisterna var negativa till etnocentrism och hävdade att 
det afrikanska samhället i historisk tid hade varit monistiskt.44 Det 
var kolonialismen som hade medfört pluralism och att delar av be
folkningen blivit alienerade från sitt samhälle. 

Den nya politiska situationen efter självständigheten hade inte au
tomatiskt medfört att alienationen upphört. De afrikanska socialis
terna såg en fara i att samhällsutvecklingen skulle öka alienationen. 
De menade att: 

[T]he social structure is in a state of effervescence because of increa
sed proletarianization due to the exodus from rural areas and the 
decline of the artisan class, and an increased awareness among the 
masses of their misery and the wide gap existing between 
themselves and the privileged groups.45 

42 "Dakar Colloquium: Search for a Definition" i African Report, vol. 8 no 5, 1963, 15. 
43 William H Friedland, "Four Sociologica l Trends in African S ocialism", i Africa 
Report, vol. 8, no 5, 10. 
44 Ibid. 
45 Zolberg, "The Dakar Colloquium", i African Socialism, William H. Friedland och 
Carl G. Rosberg (red.), 121. 
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För att inte öka splittring och alienation hävdade majoriteten av de 
afrikanska socialisterna att de endast kunde tänka sig ett parti, som 
var öppet för alla. Dessutom fanns ett pragmatiskt argument för 
enheten. Enheten var nödvändig för att åstadkomma utveckling. 

För att undvika att partiet blev totalitärt, anfördes att det skulle 
äga en fungerande kommunikation från gräsrötterna till ledarskik-
tet och omvänt. Partiets främsta uppgift var att starta en psykolo
gisk revolution för att modernisera jordbruket. Folket skulle upply
sas om utveckling och förändra sina attityder, som en av konferen
sens talare uttryckte det: 

[I] t is necessary to make the population conscious of the policy of de
velopment, to make them experience the problems, to make them 
will the means, first at the level of village realities, and then, step by 
step, at the level of regional and national realities.46 

Människan, framförallt bonden, måste förändras och förvärva en 
annan moral, teknisk träning och en medveten vilja till utveckling, 
för att främja det gemensamma goda, vilket omfattade hela natio
nen. 

I själva begreppet afrikansk socialism fanns en inre motsättning 
mellan viljan att bibehålla afrikansk tradition och viljan till rationell 
förändring. Bibehållandet av afrikansk traditionalism var motiverat 
av den afrikanska egenarten, som varit väsentlig i nationalismen 
och som i framtiden skulle hindra att alienationen ökade. De afri
kanska socialisterna valde att se samhörigheten mellan socialism 
och afrikansk traditionalism: 

President Senghor's definition of socialism as a sense of community 
appeals to us greatly. He adds that this is a return to Africanism', we 
would rather say this is the essence of Africanism which must be pre
served at all costs in our endeavour to modernize.47 

Kommunalism, som det kallades, var kärnan i både den afrikanska 
traditionen och i de afrikanska socialisternas tolkning av socialis
men. Det rådde dock oenighet om vad denna kommunalism innebar 
och hur den skulle leva vidare i ett modernt samhälle. För somliga 
av de afrikanska socialisterna var det institutionerna i bygemenska
pen, som uppfattades som obegripliga enheter. För andra var det 
andan i bygemenskapen som skulle bibehållas och inspirera det nya 
samhället. För de senare var de afrikanska institutionerna dömda 
till undergång.48 Oavsett åsikt var de överens om värdet av traditio

46 Ibid., 125. 
47 Ibid., 123. 
48Schachter Morgenthau, "African Socialism: Declaration of Ide ological 

Independence", i Africa Report, vol. 8, no 5, 5. 
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nen och ville därför försöka ta vara på det bästa i både det nya och 
det gamla. 

Någon enighet i hur detta praktiskt politiskt skulle ske fanns inte, 
men man var överens om att man måste utbilda folket och fora en 
hänsynslös kamp mot korruption, höga löner, olaglig handel och 
missbruk av statliga medel. Det var ett sätt att bibehålla en anda av 
jämlikhet i den traditionella bygemenskapen. De politiska partiernas 
viktigaste uppgift skulle vara att mobilisera folket och hålla strikt 
kontroll.49 

Att mobilisera folket innebar att inpränta den enskildes sociala 
skyldighet att arbeta. Arbetsplikten ställdes i motsats till parasitism. 
Med parasitism avsågs både kapitalisten som ägde produktionsre
surserna och levde på arbetsfri inkomst och den självförsörjande 
bonden som inte producerade ett överskott.50 Parasitism bestämdes 
utifrån en vid tolkning av den marxistiska etiken "från var och en 
efter förmåga, till var och en efter behov". 

Individens rätt att fritt utveckla sin personliga förmåga, som afri
kansk socialism hävdade i sin samhällssyn, spelade en undanskymd 
roll. Ledande afrikanska socialister såsom Sekou Toure och Kwame 
Nkrumah kopplade samman idén om individualism med själviskhet. 
De kritiserade starkt de intellektuella för att tänka annorlunda än 
partiet.511 flera av de afrikanska staterna uppstod konflikter mellan 
afrikansk socialism, som statsbärande ideologi och oppositionspoliti
ker och fackföreningsledare. Staterna utvecklade en repressiv tek
nik för att bekämpa de oppositionella krafterna, genom fängslande, 
censur och deportationer.52 

Fackföreningarna hade varit en del av den politiska självständig
hetskampen men hade också hävdat en konsumistisk linje. De hade 
kämpat mot de utländska arbetsgivarna för att öka medlemmarnas 
levnadsstandard genom ökad köpkraft.53 De afrikanska socialistiska 
statsledarna hävdade att nya villkor uppstått efter självständigheten 
och krävde att fackföreningsrörelserna skulle ändra inriktning. De 
afrikanska socialisterna kunde inte tolerera att fackföreningarna 
enbart arbetade för medlemmarnas ökade köpkraft. De uttryckte 
en rädsla för att fackföreningsrörelsen skulle skapa en ny elit av lö
nearbetare, som stod emot massan av självförsörjande bönder. 

49 "Dakar Colloquium:Search for a Definition", i African Report, vol. 8, no 5, 1963, 15. 
50 Friedland, "Four Sociological Trends in African Socialism", i Africa Report, vol. 8, 
no 5,1963, 7. 
51 Schachter Morgenthau, "African Socialism: Declaration of Ideological 
Independence", i African Report, vol.8, no 5, 1963, 5. 
52 Ibid. 
53 Friedland "Four Sociological Trends in African Socialism", i African Report, vol. 8, 
no 5, 1963,8. 
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På konferensen i Dakar 1962 återkom tankar om socialismens 
rationalitet som grund för planeringen. Många av konferensdelta
garna uppehöll sig vid nödvändigheten av en snabb ekonomisk ut
veckling men med olika grad av ambition. Det uppvisades siffror för 
tänkt ökning av produktion och levnadsstandard.54 Det hävdades att 
ekonomisk utveckling krävdes för att tillfredsställa folkens behov 
och för att de afrikanska nationerna skulle bli jämlikar med övriga 
nationer i världen. Regeringarna skulle göra upp planer, som var 
öppna för privata initiativ och inom dessa planer skulle medborgarna 
utnyttja sin förmåga till rationella val och handlingar. Men, som den 
senegalesiske politikern Mamadou Dia förklarade, gick åsikterna 
isär mellan konferensens talare om vad planeringen skulle omfatta. 
För somliga sträckte sig planering till att enbart omfatta statliga in
vesteringar medan andra avsåg att planera hela samhällets eko
nomi.55 

Det var överenskommet redan före konferensen att den inte 
skulle avslutas med en gemensam deklaration. Det hade inte heller 
varit möjligt att förenas i ett politiskt eller ekonomiskt program. Det 
saknades därför ett gemensamt program för afrikansk socialistisk 
ekonomi, vilket också kommenterades efter mötet.56 

Själva hade dock de afrikanska politikerna kunnat komma fram 
till en gemensam samhällssyn. De hade utmejslat politiska problem 
som rörde frågorna om förhållandet mellan tradition och utveckling 
och individ och samhälle. De kunde enas om att riktlinjerna för att 
lösa problemen fanns i afrikansk socialism. De var besjälade av vil
jan till pan-afrikanisk enhet - den gemensamma afrikanska kom-
munalismen. 

Afrikanisten Kimse Okoko som har analyserat afrikansk socia
lism, anser inte att afrikansk socialism hade förmått att hålla sig 
inom de tidigare kända variationerna av socialism och därmed att 
denna inte kan betraktas som socialism. Vidare konstaterar han att 
de afrikanska socialisterna inte hade kunnat ge en sammanhållen 
definition av sin metod. Enligt hans syn behandlar socialismen fram
förallt ägandefrågorna och definierar samhällsklasser. Han finner 
att afrikansk socialism hävdade att äganderätten i det förkoloniala 
Afrika var kollektiv och att det därmed saknades samhällsklasser.57 

54 Zolberg, "The Dakar Colloquium: The S earch for a Doctrine", i African Socialism* 
William H. Friedland och Carl G. Rosberg (red.), 117. 
55 Ibid., 118. 
56 Tibor Mende, i Jeune Afrique, 1962-12-17. 
57 Kimse A.B. Okoko, Socialism and Self-Reliance in Tanzania, London & New York 
1987,14f. 
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Det grundläggande felet som de afrikanska socialisterna hade 
gjort var att de inte hade analyserat produktionskrafterna. Det är 
ur den analysen som de sociala klasserna framträder. Men trots att 
Okoko mycket noga läst den tanzanske forskaren Issa Shivjis 
böcker om klasskampen i Tanzania, kunde han inte heller finna de 
sociala klasserna. Han menade att en mycket grundligare analys 
måste göras innan klasserna går att finna.58 

Sammanfattningsvis kom dock Okoko fram til l att afrikansk soci
alism inte är förenlig med tidigare former av socialism. Detta var 
ingen nyhet for de afrikanska socialisterna själva. Tom Mboya och 
det kenyanska partiet hade förklarat: 

In the phrase "African Socialism", the word "African" is not introdu
ced to describe a continent to which foreign ideology is to be trans
planted. It is meant to convey the African roots of a system that is it
self African in characteristics.59 

Den metodologiska frågan som väcks av Okokos analys är om det 
är meningsfullt att jämföra afrikansk socialism med socialism, som 
den ideologin har uppfattats i andra delar av världen. Denna jämfö
relse ger inte någon ytterligare förklaring till det studerade objek
tet. Av större värde kan vara att försöka förstå afrikansk socialism 
utifrån dess egna villkor och att acceptera att de afrikanska socialis
terna ville erövra tolkningsföreträdet till sina egna idéer. I de afri
kanska socialisternas ideologiska centrum fanns både afrikansk 
kommunalism och utveckling. 

INSPIRATION FRÅN KATOLSK SOCIALLÄRA - EN 
KOMMUNITARISTISK SAMHÄLLSSYN 
Den afrikanska kommunalismen kan närmast motsvaras av kom-
munitarianism. I tidigare forskning finns ingen antydan om att 
Nyerere skulle ha genomfört några större studier av moderna 
kommunitaristiska idéer. I februari 1960 såg han sig som nydanare 
när han talade om kommunitarism. Han sa: 

One must not think that the African is therefore a "natural 
Communist" [...]. He is, if I may coin the expression, "communitary". 

58 Ibid., 26f. 
59 Tom Mboya, Afric an Socialism and Its Application to Planning in Kenya, Nairobi 
1965, 2. Citatet återfinns även hos Kimse Okoko, Socialism and Self-Reliance in 
Tanzania, 16. De afrikanska socialisterna ansåg att det saknades samhällsklasser i 
Afrika och därför, "since there is no class-struggle, African Socialism will be gradual 
and peaceful". Zolberg, "The Dakar Colloquium", i African Socialism, William H. 
Friedland och Cauri G. Rosberg (red.), 119. 
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He is not a member of a "commune" [...] some artificial unit of human 
beings [...] but of a genuine community, or bro therhood.60 

Det är svårt att bestämma vad Nyerere avser med begreppet. 
Däremot var han väl förtrogen med förmodern moraltradition, anti
ken och framförallt katolsk sociallära. Vid några tillfällen gör 
Nyerere en direkt jämförelse med antikens Grekland.61 Cranford 
Pratt har också iakttagit att Nyerere i sitt avståndstagande från 
kapitalismen verkar återspegla det, som han kallar "romersk-ka
tolsk socialfilosofi".62 

Det finns dock betydligt tydligare anknytningspunkter mellan ka
tolsk sociallära och Nyereres tänkande.63 Han var katolik och hade 
som sådan ställt sig lojal med den katolska socialläran i den 
"Catholic Action"-grupp han bildade på Makerere. En sådan grupps 
syfte var att se hur sociallärans principer kunde förverkligas i sam
hället. Diskussionerna i "Catholic Action" skedde efter den arbets
modell som påven Johannes XXIII senare gett som råd till lekmän
nen. Påven förklarade: 

Först skaffar man sig en klar bild av sakförhållandena, vilka man 
samvetsgrant bedömer i enlighet med sociallärans grundsatser. 
Därefter fastställer man vad man kan och bör göra för att tillämpa 
dessa grundsatser under föreliggande förhållanden.64 

År 1961 hade påven Johannes XXIII, som Nyerere uppskattade 
mycket,65 formulerat encyklikan Mater et Magistra. Dess syfte var 
att aktualisera katolsk sociallära i en ny tid, vilket skedde genom 
att fira 70-års jubileum av den första socialencyklikan, Rerum 
Novarum. Den skrift, som Johannes XXIII författade, i nleddes också 
med en sammanfattning av företrädarnas moraliska ståndpunkter 
som en anslutning till traditionen.66 

Traditionen hävdar naturrätten, som en av Gud given sedelag 
samt ett teleologiskt perspektiv om frälsning som människans yt
tersta mål. Med stor tydlighet framgår detta av överskriften till 
Quadragesimo Anno, som är "Den sociala ordningen, dess återstäl
lande och fulländning enligt evangeliets frälsningsplan". Syftet med 
socialencyklikorna är att verka för att den gudagivna ordningen 

60 J. KNyerere, "Will Democracy Work in Africa ?", i Africa Report, VI, no 11. 
61 J.K. Nyerere, "The African a nd Democracy" och "Democracy and the Party 
Systems", i Freedom and Unity, 104, 195. 
6 Pratt gör dock ingen vidare analys av denna anknytning utan lämnar den helt. Se 
Cranford Pratt, The Critical Phase in Tanzania 1945 -1968, Cambridge 1976, 71. 
63 Den katolska socialläran avser i detta sammanhang framförallt de tankar som ut
tryckts i Rerum Novarum (RN), (1891), Quadragesimo Anno (QA), (1931), Mater et 
Magistra (MM), (1961) samt i några radiotal av påven Pius XII. 
64 MM, § 236. 
65 John R. Civil le och William R. Duggan, Tanzania and Nyerere, New York 19 76, 49. 
66 MM, §§ 1-50. 
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återställs. Denna ordning är möjlig for människans förnuft att inse 
och förtydligas av uppenbarelsen.67 Väl upptäckt ska all mänsklig 
aktivitet underordnas denna naturgivna lag. Denna lag får i encykli-
korna ofta beteckningen det gemensamma goda eller det allmänna 
bästa, vars immanenta innehåll är att tillgodose mänskliga "ärbara 
och oundgängliga behov" och att hjälpa människor till ett rikare kul
turliv.68 

Den katolska socialläran har hävdat statens ansvar för att ge 
människor förutsättningar för ett människovärdigt liv. I Rerum 
Novarum skedde ett genombrott i synen på statens roll i ansvaret 
för människornas välfärd och det argumenterades för att statens 
uppgift är att skydda, garantera och befrämja det allmänna bästa.69 

Statens skyldigheter till människorna grundas på att den erhåller 
sina resurser av människornas arbete och därav har skyldighet att 
tillgodose att det finns förutsättningar för ett människovärdigt liv. 
Det är denna livskvalitet som är den nödvändiga förutsättningen för 
att människor ska utöva dygd och leva sedligt.70 

Å andra sidan är staten också begränsad i sin makutövning av na
turrättens lagar. Socialläran begränsar statens makt genom häv
dandet av människornas naturgivna rätt till egendom samt subsidi-
aritetsprincipen, att staten skall främja de enskilda medlemmarnas 
och de mindre gruppernas egna initiativ.71 Tanken var att det som 
kan presteras av individen, familjen eller gruppen ska överlåtas åt 
hans eller dess kompetens. Subsidiaritet innebar att den enskilde 
har ansvar för familjen och att staten enbart subsidierar, vid behov, 
den enskilde. För att den enskilde ska kunna ta sitt ansvar äger han 
rätt att få utveckla sina förmågor och sin personlighet. Syftet med 
ekonomiska verksamheter var att medborgaren helt och fullt skulle 
kvinna utveckla sitt personliga liv.72 

Av resonemanget om kompetens härleddes självständighetsprin
cipen, dvs. att olika livsmiljöer och kulturområden erkänns rätten 
att existera, vilket innebar att människorna äger rätt att bilda före
ningar, som staten inte får upphäva. Rätten till förening var också 
grundat på "den oemotståndliga strävan hos den mänskliga naturen 

67 QA, § 43. 
68 Ibid., § 75. 
69RN,§§ 27, 28, 37. 
70 Ibid., § 27. 
71 MM, § 53. Principen kommer av dess latinska namn subsidium afferre = att ge stöd, 
att vara till hjälp. Denna princip hade varit vägledguide för påven Pius XI:s encyklika 
QA, § 79. Begrep pet subsidiaritetsprincipen hade myntats av Gustav Grundlach i 
böljan av 1900-talet men tanken har en lång historia. Se Karl H. Pes chke, Christian 
Ethics: Moral Theology in the Light of Vatican II, vol. 2, Banlore 1992, 523. 
72 Citat i MM, § 74 av Pius XII:s radiotal 1941-06-01. 
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att samarbeta med andra för att uppnå värden som de enskilda 
människorna eftersträvar, men som överstiger deras förmåga och 
deras resurser".73 Rättigheten att gå samman i föreningar och sub
kulturer innebar vidare att samhället betraktades som "en enhet i 
väl differentierad mångfald".74 

Dessa för staten begränsande principer begränsades i sin tur av 
kravet på att samhället ska sträva efter allas gemensamma bästa. 
Ingen princip får sättas över det gemensamma bästa, men staten 
får inte heller kränka människornas friheter till privat ägande och 
eget ansvar. Föreningsrätten får dock in skränkas för sådant "som 
klart strider mot sedlighet, lag, rätt och statens bästa".75 

Den katolska sociallärans dokument behandlade företeelser i 
samtiden och hävdade en grundläggande maktbalans mellan sam
hället, den enskilde och kapitalet. Det gavs få konkreta svar vid si
dan om fördömande av situationer, där maktbalansen inte var i en
lighet med främjandet av det allmännas bästa. Så fördömdes som 
"en allvarlig oordning" kapitalismens och socialismens framväxt, vid 
tiden för utgivningen av Quadragesimo Anno (1931).76 1 denna ency-
klika försvarades egendomsrätten. Trots obalansen fick inte egen
domsrätten reduceras "till den grad att den i själva verket avskaffa
des".77 Den väg som istället anvisades var att framtida avkastning 
skulle i "ymnigt mått må komma arbetarna till godo".78 

Det finns inom socialläran en öppenhet för förändring på det mo
raliska området. Påven Pius XII diskuterade detta i sitt radiotal år 
1955, benämnt "studiet av historien och rättsutvecklingen som me
del för att lära känna de naturrättsliga normerna".79 Han hävdade 
dock att den mänskliga naturen förblev densamma till sin väsentliga 
struktur även om människan, genom hennes förmåga till anpass
ning, förändrades. Detta innebar dock att det uppstod "nya former 
av naturrättsliga postulat". Vad som avsågs var att principer är 
oföränderliga men att människors rättigheter och krav betingas av 
deras utvecklings- och kulturnivå. Därmed kan socialläran ständigt 
formulera sin syn i nya situationer men med hävdandet av grund
läggande principer. 

73 MM, § 60. 
74 QA, §§ 83f. 
75 RN, §§ 38f. 
76 QA, §§ 58f. 
77 QA, §§ 48f. 
78 QA, § 61. 
79 Artur Fridolin Utz och Joseph-Fulko Grunner (red.), Aufbau und Entfaltung des ge-
sellschaften Lebens: Soziale Summe Pius XII, Freiburg Schweiz, 1961-1962, §§ 6275f. 
Påven Pius XII, vars pontifikat varade under tiden 1939-1958, utgav ingen socialency-
klika i vilken han själv sammanfattade sina ställningstaganden, men sammantaget 
omfattade hans uttalanden i socialetiska frågor ca 4 000 sidor. 



204 MWALIMU OCH UJAMAA 

Den förändring som Pius XII tog sig an var den demokratiska sta
ten och den internationella gemenskapen. Han hävdade att den mo
derna demokratin ställde höga krav på den enskilde medborgarens 
sedliga mognad, eftersom demokratin är beroende av medborgarnas 
moraliska karaktär.80 Han förklarade att hotet mot demokratins 
ideal om frihet och jämlikhet utgjordes av "den formlösa massan", 
som inte handlar efter inre övertygelse och därmed "lätt blir en lek
boll i en annans hand".81 De rättigheter, som medborgaren i en de
mokratisk stat har, är att "få uttala sin egen mening om ålagda plik
ter och offer" samt "att inte bli tvingad att lyda utan att först ha bli
vit hörd".82 

I socialencyklikorna förordades ett ekonomiskt system som er
kände både arbetet och kapitalet. "Det skulle vara grundfalskt att 
tillskriva antingen kapitalet ensamt eller arbetet ensamt de resultat 
som är följden av deras gemensamma insats", skrev Pius XI.831 so
cialläran betonades arbetets värde, arbetarens värdighet och rätt
visa lön, kooperativt ägande och arbetarnas delägande. Det hävda
des bland annat att arbetaren inte får kränkas i sitt människovärde 
och enbart betraktas som en vara.84 Rättvis lön var i socialläran 
framförallt att ge arbetaren resurser att ta sitt ansvar för sin familj 
och ge den rimligt livsuppehälle. Lönen skulle ge familjen en social 
levnadsstandard som stod i paritet med de resurser, som samhället 
som helhet hade uppnått.85 Samtidigt gavs erkännande åt privat 
ägande av produktionsresurserna och företagsamhet, som gav sam
hället ökade resurser. Det väsentliga var att all ekonomisk verk
samhet underställdes naturrättens lagar. Påvarna gav allt starkare 
erkännande till arbetarnas medbestämmande och delägande. Större 
tilltro till kooperativa lösningar märks även. Det varnades för ökad 
koncentration av kapital och makt, liksom för internationell imperi
alism.86 

Den katolska socialläran hade till en böljan förkastat både kapi
talism och socialism i encyklikan Rerum Novarum. Den fria kapita
lismen förkastades, eftersom den inte erkände arbetets värde eller 
arbetarens människovärde och inte heller underställdes huvudprin
cipen om det gemensamma bästa. Fördömelsen av socialismen blev 
efterhand något mildrad. Påven Pius XI nyanserade synen på socia
lismen i Quadragesimo Anno och skilde mellan två former av socia

80 Utz och Grunner, Aufbau und Entfaltung, §§ 4305 och 4393. 
81 Ibid., § 3476. 
82 Ibid., § 3474. 
83 QA, § 53. 
84 Ibid., § 101. 
85 Ibid., § 71. 
86 Ibid., § 109. 
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lism. Den ena extrema formen var inriktad på klasskamp, som med 
våld ville omstörta samhället, vilket Leo XIII ansåg vara fientligt 
mot både Gud och kyrkan. I socialläran betraktades inte samhället 
som klasslöst, utan som klassfritt. Pius XI hade i sin samtid också 
funnit en måttfullare inriktning av socialismen, som avlägsnat sig 
från klasskampsideologin och det totala motståndet mot privategen
domen.87 Men även den måttfullare socialismen drabbades av kritik, 
"Det är omöjligt att på samma gång vara god katolik och i verklig 
mening socialist", skrev Pius XI.88 Det som anfördes som oförenligt 
var att socialismen hade en rent jordisk inriktning, med uppfatt
ningen att samhället enbart var nyttoinriktat, att den mänskliga 
friheten måste offras för produktionens behov samt den felaktiga 
människouppfattningen och kulturpolitiken.89 Den katolska sociallä
ran hävdade en tredje ståndpunkt mellan den liberala och den soci
alistiska ekonomin. 

Det var framförallt påven Pius XII, verksam under andra världs
kriget, som arbetade med frågorna om internationell gemenskap. 
Idealet var en federativ sammanslutning av stater. Den internatio
nella gemenskapen betraktades som en enda stor familj, som skulle 
samarbeta till "alla folk bästa". Gemenskap skulle regleras av na
turrätten som kodifierats i en rättsordning som stod under en 
världsauktoritet. Världsauktoriteten skulle ha makt och befogenhet 
att samordna de gemensamma strävandena för att skapa fredens 
ordning och förutsättningar för allas välfärd.90 Å andra sidan parera
des världsauktoriteten av staternas suveränitet. Staten, liksom fa
miljen, var naturnödvändig, med rötter givna i skapelseordningen.91 

Påven hävdade att varje folk hade rätt att uttrycka sin särart och 
förfoga över möjligheter till utveckling. Samtidigt varnade han för 
överdriven nationalism och fördömde imperialism.92 "Nationer och 
stater är oavhängiga av varandra med avseende på utformning och 
ledning av sitt liv".93 

Påven Johannes XXIII sammanfattade inledningsvis de tidigare 
ståndpunkterna i socialläran i sin encyklika, Mater et Magistra. 
Grundsynen var naturrättens primat och dess strävan för allas ge
mensammas bästa. Johannes XXIII skrev att den historiska utveck
lingen visat att ett samhälle inte kan blomstra om inte de enskilda 
medborgarna och den politiska ledningen samarbetar och i möjli

87 Ibid., § 113. 
88 Ibid., § 117. 
89 Ibid., § 118f. 
90 Utz och Grunner, Aufbau und Entfaltung, §§ 3994f, 4001. 
91 Ibid., § 4350. 
92 Ibid., §§ 5057, 6287. 
93 Ibid., § 53. 
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gaste mån tar hänsyn till vad den allmänna välfärden kräver under 
växlande förhållanden.94 Han betonade subsidiaritetsprincipen och 
självförvaltning, som avsåg enskilda och mindre gruppers möjlighet 
att i möjligaste mån vara självförsörjande. "Till d essa rättigheter 
räknas främst den enskildes rätt och plikt att i regel själv sörja för 
sitt och de sinas uppehälle", skrev Johannes XXIII.95 

Han försvarade den privata äganderätten. Denna rätt hade för
svarats i de tidigare encyklikorna med motiveringen att människan 
till sitt väsen äger rätt till privategendom.96 Pius XII hade dock be
tydligt nyanserat den privata egendomsrätten och hävdade att de 
fordringar, som den allmänna välfärden ställer, på ett avgörande 
sätt bestämmer vilken egendomsordning, som motsvarar naturrät
tens krav.97 Med det allmänna bästa avsågs det allmännas verkliga 
behov och inte individernas enskilda intressen, hävdade Pius XI.98 

Den privata egendomsrätten var ett incitament till personligt ini
tiativ. Påven ansåg att privat ägande "främjar ett tryggt och bestå
ende mänskligt samliv inom familjen samt fredliga förhållanden och 
välstånd i samhället".99 Johannes XXIII tänkte sig dock att det of
fentliga ägandet kunde öka men "endast i den mån som den rätt 
uppfattade allmänna välfärden uppenbarligen kräver det".100 Den 
privata egendomen skulle tjäna både den enskildes bästa och sam
hällets välfärd. Ett grundläggande etiskt värde för ägandet var att 
ingen fick avstängas från att ta del av jordens tillgångar. Påven gav 
också exempel på vad privategendomen kunde omfatta, "t. ex. i 
form av varaktiga bruksföremål, bostadshus, tomtmark, redskap för 
familjeföretag i hantverk och jordbruk, samt kapitalplaceringar i fö
retag".101 Encyklikan undgick att ta upp frågan om jordbruksrefor
mer men nämnde å andra sidan inte heller ägande av land. 

Det centrala bidraget som Johannes XXIII gav i sin encyklika var 
betoningen på ökad gemenskap mellan människor och nödvändighe
ten av balans i samhällsutvecklingen mellan olika näringsgrenar 
och utvecklingsländernas situation. 

Det dygdiga livet kunde endast övas i gemenskap med andra och 
det var med tillfredsställelse som påven iakttagit att det växte fram 
ett allt tätare nät av sociala relationer och organisationer i det mo

94 MM, § 56. 
95 Ibid., § 55. 
96 Ibid., § 108. 
97 Pius XII menade att ett folk äger rätt ur naturrättslig synpunkt, att avgöra sina eko-
nomiska och sociala förhållanden, under förutsättning att andra folk inte skadas. 
98 QA, § 45. 
99 MM, § 112. 
100 Ibid, § 117. 
101 Ibid, § 115. 
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derna samhällslivet. Samarbete mellan människor gjorde det möjligt 
for människor att åstadkomma mer for att höja människornas livs
värden än vad de skulle kunna åstadkomma som enskilda individer. 
Gemenskaper ökade de enskildas ansvarstagande och gav dem möj
lighet att tillvarata sina intressen. Detta under förutsättning, att så
väl den enskilde som samhället i stort styrdes av målet att se till 
det gemensamma bästa. Johannes XXIII visade större tilltro till ge
menskapernas möjlighet och utvecklingens positiva konsekvenser 
för den enskilda människan än vad som skulle skrivas i senare en-
cyklikor.102 

Den moderna samhällsutvecklingen hade inneburit stark urbani
sering och skapat obalans mellan stad och landsbygd. Flykten från 
landsbygden skapade mycket svåra livsförhållanden för männis
korna.103 Orsakerna till urbaniseringen var människornas äventyrs
lusta, längtan efter upplevelser, samt viljan till rikedom. På lands
bygden erfor människorna en mindervärdighetskänsla, att deras 
personlighetsutveckling begränsades och att de hade lägre levnads
standard.104 Takten i urbaniseringen måste begränsas. Påven ansåg 
att människorna inte hann med i denna förändring utan måste få 
hjälp att erhålla de andliga och psykologiska förutsättningarna för 
att smälta in i en ny miljö.105 Lösningen på detta problem var att för
bättra för jordbruket och dess befolkning genom att modernisera 
jordbruket och ordna utbildning för befolkningen, förbättra in
frastrukturen på landsbygden, skapa förutsättningar för kulturell 
utveckling, skapa trygghetssystem, begränsa skatterna, ge bön
derna fasta priser på sina produkter, uppmuntra till kollektiv, ge 
statligt stöd till jordbruket och anpassa och begränsa industrialise
ringen i förhållande till utvecklingen inom jordbruket.106 Påven be
tonade att utvecklingen måste ske på ett sådant sätt att medbor
garna "kan känna med sig att de har sig själva att tacka för denna 
framgång".107 

Värnandet om jordbruket var inte grundat på möjligheterna till 
en balaserad samhällsstruktur utan jordbruket hade ett egenvärde. 
Bondens arbete var särskilt dygdigt, därför att det omfattar allt som 
gagnar den mänskliga personens värdighet, utveckling och full-

102 Ibid., §§ 61-67. Detta står under encvklikans rubrik "Värdering". Motsvarande ru
brik saknades i den senare encyklikan t.ex. Gaudium et Spes (1965). I denna 
encyklika förs en motsvarande diskussion (se § 33 Gaudium et Spes) men med en 
kritisk hållning till samhällets och gemenskapernas mål och funktion. 
103 Ibid., § 123. 
104 Ibid., § 124. 
105 Ibid., § 130. 
106 Ibid., §§ 128f. 
107 Ibid., § 151. 
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komning. Detta arbete måste, enligt påven, uppfattas som en kal
lelse som givits av Gud och siktar mot ett mål som höjer människan 
utöver henne själv.108 Bonden tillskrivs närmast frälsande egenska
per i sitt arbete genom att "föra sig själv och sin omgivning framåt 
till allt större fulländning".109 

Den andra huvudpunkten i Johannnes XXIII:s skrift behandlade 
utvecklingsländernas situation. Utgångspunkten var att åstad
komma en balanserad utveckling mellan rika och fattiga länder. Det 
nya i situationen som betonades var, att människor genom ny tek
nik har nära förbindelse med varandra och känner sig som invånare 
i ett och samma hus.110 I denna situation kräver rättvisan och hu
maniteten att de rika bistår "dem som saknar de väsentligaste 
mänskliga rättigheterna".111 Biståndet skulle ges på sådana villkor 
att de mottagande folkens egenart respekterades och inte påtvinga
des givarnas livsstil.112 Påven var medveten om biståndets risk att 
förändra folkens traditioner, vilka var grundvalen för äkta och sann 
humanitet. Han menade att invånarna i utvecklingsländerna var 
medvetna om de andliga värdena, som bestämde deras handlande. 
Det skulle därför vara en svår försyndelse att uppluckra deras 
medvetande.113 

Biståndet och balanserad utveckling i världen förutsatte en inter
nationell gemenskap. Johannes XXIII uttryckte dock inte några 
tankar på en konstruktion utöver vad hans företrädare sagt. Istället 
uppehöll han sig, i skuggan av det kalla kriget, vid misstroendet 
mellan världens ledare och nödvändigheten av att sätta de andliga 
värdena främst.114 Därav kom den avslutande delen att handla om 
"Samhällets förnyelse genom sanningen, rättvisan och kärleken". 

Påven behandlade ånyo grunderna för socialläran. Gud har givit 
den nödvändiga ordningen för världen. Människan är grunden, or
saken och målet för alla sociala inrättningar. Människan är utifrån 
sin innersta natur hänvisad till samexistens och av Gud kallad till en 
högre ordning. Han menade att socialläran kunde godkännas av 
alla, eftersom den kunde härledas ur tingens natur, den mänskliga 
gemenskapen och de speciella tidsförhållandena. Svårigheterna var 
dock att förverkliga dessa värden, vilket berodde på den djupt ro
tade egenkärleken, den materialistiska världsåskådningen samt 
svårigheten att kunna avgöra vad rättvisan kräver i den konkreta 

108 Ibid., § 149. 
109 Ibid. 
110 Ibid., § 157. 
111 Ibid. 
112 Ibid., § 170f. 
113 Ibid, § 176f. 
114 Ibid, § 200f. 
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situationen.115 Väsentligt var dock att denna lära lärdes ut och om
sattes i handling. Denna lära skulle övas i uppfostran, enligt ord
språket, att man inte lär sig rätt bruka friheten utom genom att 
bruka den.116 

Det är vid implementationen av rättfärdiga samhällsprinciper, el
ler i dialektiken mellan sanningen om verkligheten som den uppfat
tas i nuet och vetskapen om att verkligheten är ett oavslutat pro
jekt som ständigt byggs, som Nyerere uppehåller sig.117 Den grund
läggande problematik som han hade formulerat for sig, var att finna 
en ny syntes mellan indviden och kollektivet. Individens frihet och 
möjlighet till självutveckling och samhällets behov av och krav på 
den enskilde gick att förena. 

Prästen John Civille har i sin studie dragit fram några centrala 
exempel, där Nyerere bröt mot sociallärans principer i sin politik. De 
berör områden där samhället har begränsat den enskildes frihet.118 

Visserligen kunde Nyerere medge att han begått taktiska misstag, 
men politiken för det gemensamma goda låg fast.119 Nyerere såg 
sannolikt inte lika allvarligt på kränkningarna av den enskildes fri
het beroende på sin kommunitarianska grundsyn. Nyereres cen
trala frågeställning om syntesen mellan individ och kollektiv fann 
han i uttrycket "attitude of mind". Medborgarna måste anta en 
hållning till sin omvärld som var förenlig med samhällets goda prin
ciper. Denna hållning kunde enbart uppnås genom tillhörigheten till 
kollektivet, genom att människan blir till i gemenskapen med an
dra. Den kollektiva gemenskapen var förutsättningen för den en
skilde och kollektivet blir därmed det högsta värdet.120 

115 Ibid., § 229. 
116 Ibid., §§ 217f 
117 Perspektivet på förhållandet mellan principer och de ssas applicering i en faktisk 
situation, som liknar det som Nyerere genomför, åte rfinns hos katolska socialetiker 
exempelvis Karl H. Peschke, Christian Ethics: Moral Theology in the Light of Vatican 
27, 525. Liknande perspektiv återfinns hos fabianen G.D.H. Cole. Han skrev: "We be
lieve we have a central idea, and that we have a clear vision of some of the immediate 
steps that are necessary for the application of that idea; but we do not believe that Guild 
Socialism, as we write it down in our books, as we have to describe it in answering 
questions, will ever exist in exactly the form in which we describe it. ...We know that, 
if you should predict a system and bring it into being exactly as you predict it, it would 
inevitably be a wrong system, because by the time you had brought it into existence the 
social situation would have changed in such a way as to make that system unsuitable". 
G.D.H. Cole, Guild Socialism, Fabian Tract no 192, London 1920, 5. Senare har ett 
liknande perspektiv upptagits av teologer från tredje världen, men då med en mycket 
mer kritisk udd mot de ursprungliga idéerna. Se kapitel 1. Nyerere riktar dock ingen 
kritik mot de ursprungliga idéerna. 
118 Duggan and Civille, Tanzania and Nyerere, 224f. 
119 Ibid., 225. 
120 Det var ett perspektiv som Civille inte såg i sin analys, vilket han delar med andra 
som försökt förstå Nyereres politiska tänkande. Den som utgör undantaget är 
Johannes Franken, katolsk präst och rektor för Morogoro Teachers Training. Han 
var mycket god vän med Nyerere. Han beskrev ujamaa som "philosophy of life" och 
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NYERERES FÖRSTA ANSATS ATT FORMULERA EN 
AFRIKANSK SOCIALISM 

Nyerere betecknade sig som afrikansk socialist. Den första presen
tationen av sina idéer gjorde han i det nya partiprogrammet vid par
tikongressen i Dar-es-Salaam i januari 1962, en dryg månad efter 
självständigheten. Programmet skulle visa att den nya regeringen 
var demokratisk och socialistisk. Partiet och regeringens mål var: 

A) conso lidating national independence and insuring a decent stan
dard of living for every individual; 
B) giving equal opportunity to all men and women irrespective of 
race, religion or status; 
C) to eliminate poverty, disease and ignorance by means of co-opera
tion between citizens and their government; 
D) eradicating all types of injustice, intimidation, discrimination, bri
bery and corruption?21 

De grundläggande värdena var nationens självständighet och alla 
människors lika värde. Han hade som första politiska handling i den 
nya nationen talat inför FN:s generalförsamling för att uttryckligen 
visa att Tanganyika var en av medlemmarna bland världens natio
ner - li kvärdig och självständig. Han hade som det grundläggande 
värdet för nationell suveränitet hävdat individualismen. Varje män
niska har, utifrån sin arvsrätt till jorden, rätt att få delta i uppbyg
gandet av det samhälle som hon önskar för sig och sina barn. Vidare 
deklarerade han de fyra utrikespolitiska principerna, vilka var att 
värna världsfreden, att bekämpa kolonialism, att främja afrikansk 
enhet och att värna rätten till alliansfrihet, dvs. att inte tvingas in i 
det kalla kriget.122 

Några veckor efter talet inför FN presenterade Nyerere partipro
grammet där FN-stadgan, framförallt artikel 55, varit förebild. I ar
tikeln skrivs: 

inte som ett politiskt system. Centrum var "attitude of mind", vilket hade formats i den 
afrikanska historien genom livet i "extended families". Han jämförde detta med den 
första kristna församlingen och betraktade ujamaa som den filosofi som kom "so very 
near to the foundation of Christianity itself. SeThe Arusha Declaration and Christian 
Socialism, Dar-es-Salaam 1969, 20f. Det saknas i artikeln reflektion över kommunite-
tens betydelse för medlemmens "attitude of mind". Vid min samvaro med Johannes 
Franken i slutet av augusti 1993 var han tämligen oförstående till mina frågor om det 
mycket nära förhållandet mellan katolsk sociallära och ujamaa. Han ville inte vid
kännas att han, som en rådgivare till Nyerere, var särskilt kunnig i den katolska so
cialläran, även om han medgav att ämnet varit en väsentlig del i hans präststudier. 
Kanske var det som fisken som inte reflekterar över vattnet. 
121 TANU Constitution, Dar-es-Salaam 1962. 
122 J.K. Nyerere, "Independence Address to UN", i Freedom and Unity, 144f. 
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[T]he United Nation shall promote: 
a) higher standard of liv ing, full employment and condition of eco
nomics and social progress and development; b) solutions of interna
tional economic, social, health , and related problems, and internatio
nal, cultural and educational cooperation: and c) universal respect 
for, and observance of, hu man rights and fundamental freedoms for 
all without distinctions as to race, sex, language, or religion.123 

Respekten for alla människors lika värde omfattade i FN-stadgan 
frånvaron av diskriminering och orättvisa men också rätten till rim
lig levnadsstandard. Nyerere övertog denna tolkning av de mänsk
liga rättigheterna och anvisade tre vägar för att åstadkomma ut
veckling: 

A) controlling collectively the means of producing na tional wealth 
including the national resources such as land, air, water, power, 
transportation and the media for disseminating and receiving infor
mation; 
B) to promote to t he highest level of possible co-operative functions 
pertaining to the means of production, distribution and exchange; 
C) to encourage private enterprises which are run for the benefit of 
the whole country.124 

Partiprogrammet uttalade att partiet skulle verka för att rege
ringen förde en demokratisk och socialistisk politik. Vid en närmare 
granskning av partiprogrammet blir det dock oklart vari det socia
listiska bestod. Den politiska viljan var att främja kollektivt ägande 
av produktionsmedlen, vilket några rader senare motsades av viljan 
att främja privat företagsamhet. Det som ser ut som en uppenbar 
motsättning kan förstås enbart om det finns ett högre värde, nämli
gen viljan att förbättra villkoren för folket. 

Nyereres förslag till program väckte ingen diskussion på parti
kongressen, utan antogs enhälligt. Istället uppstod en häftig kritik 
från de utbildade inom partiet mot Nyerere. De anklagade honom 
för hans senfärdighet att byta ut de brittiska statstjänstemännen 
mot afrikaner. På kongressen restes också krav på att de etniska 
gruppernas reserverade platser i nationalförsamlingen skulle bort 
och att landet skulle förklaras som republik.125 

Nyerere blev chockad över den massiva och skarpa kritik som ut
trycktes på kongressen. Mycket av kritiken drabbade inrikesminis
tern George Kahama, som starkt hade kritiserat TANU Youth 
League för att ta lagen i egna händer genom att förhöra och be
straffa befolkningen. Nyerere lät kritiken flöda och därefter höll han 
ett tal, där han förklarade sin moderata politik i rasfrågan, beskrev 

123 FN-stadgan, citerad i David P. Barash, Introduction to Peace Studies, Belmont CA 
1991,473. 
124 TANU Constitution, If. 
125 Stephens, The Political Transformation of Tanganyika, 161. 
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sin politiska plan för framtiden och bad kongressen om samarbete. 
126 

Nyerere möttes av stormande applåder efter sitt tal. Han hade 
fått kongressen med på sin politik och den oppositionella gruppen 
hade minskat i antal. Men oppositionen upphörde inte. Istället hård
nade kampen och de oppositionella svarade med att anta Nyereres 
erbjudande om avgång. Han hade ställts infor ett grundläggande 
problem för folkgemenskapen och behövde tid för att formulera och 
föra ut sina tankar bland folket. För att lyckas krävdes trovärdig
het, eftersom budskapet gällde att förändra människornas attityder. 
Nyerere sökte därför efter en position som var kongruent med bud
skapet. 

Mötet med den unge partifunktionär som envetet hade frågat ho
nom om de fördelar som partifunktionärer skulle erhålla i framti
den, fick honom att inse sitt moraliska dilemma. Han berättade att: 

He asked me about the future of the party's functionaries, about 
their salaries, etc. [—] I answered and knew my answer was not sa
tisfactory. I said, "We were seeking independence and we have it. It is 
no use asking what I g et out of this". "I felt tha t this answer was not 
satisfactory because he could have said,"You can say that but I am 
not in the same position". I felt I was in a weak position to explain 
the difficulties of change as long as I was heading the government. 
Given my character and the facts of life, I could not explain these 
things while I w as head of this government. I had to leave govern
ment to be an effective teacher. 

Nyerere såg som sitt syfte med att avgå, att förändra folkets värde
ringar, söka stöd hos dem och stimulera partiorganisationen.1281 sin 
pressrelease förklarade han att han avgått för att nå det nya mål 
som uppsatts, att skapa ett land där medborgarna fullt ut tog del i 
kampen mot fattigdom, okunnighet och sjukdom. För detta krävdes 
en kompetent regering, som hade folkets fulla stöd och en aktiv 
partiorganisation i varje by som kunde fungera som "a two-way, all-
weather road". Partiorganisationen skulle förmedla regeringens ini
tiativ och förklara problemen för folket och åt det andra hållet åter

126 Listowel, The Making of Tanganyika, 409. 
127 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 118. 
128 Olika synpunkter framförs om N yereres intentioner vid denna tid. Hugh Stephens 
ansåg att Nyerere ville använda sin personliga auktoritet för att överbrygga klyftan 
mellan de politiskt medvetna grupperna och regeringen och att stärka medvetenheten 
om nationella symboler och institutioner hos den lokalt orienterade jordbruksbefolk
ningen samt att förstärka partiorganisationen. Se Stephens, Political Transformation 
of Tanganyika, 162. Mot delar av Stephens tankar argumenterade Cranford Pratt och 
hävdade att Nyerere inte hade för avsikt att bygga upp en stark partiorganisation och 
konsolidera sin makt. Han hänvisade till att Nyerere inte vidtog några åtgärder för 
att ändra partiorganisationen. Se Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 118. Oavsett 
tolkningen av hans syfte kom arbetet att kraftigt vitalisera och homogenisera partiet. 
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föra folkets önskemål, idéer och missförstånd till regeringen.129 

Under perioden januari till december 1962 reste Nyerere runt i lan
det och besökte även de minsta delarna av partiorganisationen. Han 
rensade ut inaktiva personer och kommunistiska idéer ur organisa
tionen. Han rekryterade nya ledare och gjorde upp planer för varje 
partidistrikt.130 

Detta var det praktiska partiarbetet men grunden för Nyereres 
samhällssyn var inte i första hand socialistisk. Det han hade formu
lerat som sitt grundläggande problem, att förena i en ny syntes in
dividens frihet med kollektivets behov, vilket inte direkt reflekera-
des i partiprogrammet. Denna brist innebar att partiarbetarna inte 
förstod vad han avsåg med den nya nationen. Partiarbetarnas oför
måga hade också uppenbarat för Nyerere att hans samhällssyn 
krävde stora förändringar, bland partiarbetare och vanliga medbor
gare. Det var om denna förändring som han under våren 1962 skrev 
tre skrifter. 

UJAMAA - EN KOMMUNITAKISTISK TANKE 

Den första skriften var en vidräkning med partiarbetarna. Skriften 
fick titeln Tujisahihishe ("Självrening") och var närmast en ankla
gelseskrift och biktspegel.131 Nyerere manade partiarbetarna till re
alism i sina förväntningar. Han uppmanade dem att inte peka ut 
syndabockar som orsak till sociala och politiska problem, vilka en
dast kunde lösas genom hårt arbete. Han uppmanade dem också att 
undvika personliga fraktionsbildningar inom partiet, att sluta vara 
lata och pröva sina personliga motiv för partiarbetet. 

I den andra skriften TANU na Raia (TANU och medborgarna) be
skrev han det som han kallade två samhällsproblem.132 Det ena 
problemet bestod i att väcka de människor som levde i fattigdom 
och ge dem en positiv attityd till samhällsförändring. Det andra pro
blemet var att förhindra att nya klasser skulle ersätta de kolonialt 
skapade etniska grupperna. 

Nyerere ville väcka folkets medvetenhet om möjligheten att höja 
sin levnadsstandard, utan att samtidigt skapa alltför stor förväntan 
på individuell standardhöjning, som kunde leda till ett klassamhälle. 

129 J.K. Nyerere, "Resignation as Prime Minister", i Freedom and Unity, 158. 
130 Listowel, The Making of Tanganyika, 411. 
131 Denna skrift kan inte återfinnas i något bibliotek och har dolts av Nyereres person
liga sekrekterare, Joan Wicken. Hon hävdade att Nyerere publicerade skriften The 
Second Scramble under våren och nämnde inte skriften Tujisahihishe. Cranford Pratt 
refererar skriften kortfattat i sin bok, The Critical Phase in Tanzania, 119f. 
132 J.K. Nyerere, TANU na Raia, Dar-es-Salaam 1962. 
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De grupper i nationen, som redan var motiverade for utveckling, 
måste också ändra attityd. Deras utvecklingsambition skulle grun
das i solidaritet med de sämst lottade och inte i ett missnöje med 
den egna situationen.133 Utveckling och jämlikhet skulle gå hand i 
hand och han sökte den attityd hos människorna som skulle göra 
detta möjligt. 

I den tredje skriften Ujamaa - The B asis of African Socialism, be
skrev han det nya samhällets grund. Den skrevs året efter påven 
Johannes XXIII:s utgivande av encyklikan Mater et Magistra (1961). 
Han formulerade tankarna om det nya samhället, utan att samråda 
med andra men inspirerad av encyklikans text.1341 centrum står det 
etiska subjektet, som tar emot och ska förverkliga det goda samhäl
let som påven skriver om. Samhället vilade på den enskildes mora
liska hållning. "In the individual, as in the society, it is an attitude of 
mind".135 Kärnan i denna attityd var att människorna bryr sig om 
varandras välbefinnande.136 

Han tillbakavisade tanken på att "land ska med lag byggas" eller 
att institutionerna var grunden för samhället. Dessa avspeglade en
dast folkets grundläggande hållning och upprätthölls enbart av 
folkets attityd. Det var helt främmande för honom att se samhället 
som en lagreglerad arena för privata intressen, även om en av hans 
första åtgärder inför bildandet av nationen hade varit att inrätta en 
utbildningsinstitution för juridik i landet. Detta var motiverat av att 
han ansåg det vara självklart att det skulle finnas en gemensam lag 
för nationen. Det avgörande var dock att utbildningen av de nya ju
risterna skedde inom nationen, för endast så kunde de studerande 
förstå "the philosophy of that law". 137 Lagarna avspeglade den na
tionella etiken, men de skapade inte nationen. 

På ett liknande sätt förhöll det sig med nationens ideologi. Det 
fanns inget värde i att ansluta nationen till ett teoretiskt tankesys
tem. Det var folkets attityd som avgjorde nationens innehåll. Den 
ideologiska beteckningen var sekundär och avsåg enbart att ge ett 
namn åt något som redan fanns hos folket. 

Med den utgångspunkten arbetade han i sin framställning med 
två ideologiska motpoler - kapitalism och socialism. Han reducerade 
skillnaderna mellan dem till att enbart vara en fråga om hur pro

133 Ibid., 4 f. 
134 Det finns inget som tyder på att andra skulle ha varit inblandade i detta arbete och 
det är den uppfattning som hävdas av Cranford Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 
63. 
135 J.K. Nyerere, "Ujamaa - Th e Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 
162. 
136 Ibid., "that the people care for each others' welfare". 
137 J.K. Nyerere, "Education and Law", i Freedom and Unity, 130f. 
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duktionen av varor och tjänster fördelades mellan medborgarna.138 

Det var inte socialism som ett ekonomiskt samhällssystem som in
tresserade Nyerere, utan en socialism som betecknade det goda 
samhället där människor såg till varandras välbefinnande. Därmed 
hade Nyerere anslutit sig till den katolska sociallärans hållning som 
ett alternativ mellan socialism och kapitalism. 

Grunden för Nyereres samhällssyn var inte i första hand socialis
tisk utan snarast hans tankar om att samhället var summan av in
dividernas moraliska attityd. Även om Cranford Pratt och Kimse 
Okoko inte dragit denna slutsats, hävdar de att socialismen inte för
verkligades under perioden 1962-1966, utan först därefter.139 Deras 
förklaringar är att det inte fanns någon substansiell politik eller 
klass som ställde socialistiska krav eller att Nyerere inte var socia
list utan var en del av den postkoloniala borgerligheten.140 Nyereres 
syfte var att skapa en nationell gemenskap utifrån en kommunita-
ristisk samhällssyn, och inte att förverkliga socialistiska idéer uti
från en fast ideologisk mall, som han själv säger.141 Pratt har också i 
sin analys sett Nyereres ambition att skapa ett moraliskt samhälle 
och anför att Nyereres utmaning var att finna ett modernt uttryck 
för "'communitarian' ethic". Pratt funderar dock inte vidare över vad 
denna anknytning till kommunitarism kan medföra.142 Till grund för 
Nyereres tankar låg, enligt Pratt, hans erfarenhet, hans kontem-
plation över sitt folk, hans religiösa tro och eklektiska läsande av 
framförallt klassisk liberalism och fabiansk socialism.143 Men trots 

138 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 62. 
139 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 5, 172f; Kimse Okoko, Socialism and Self-
Reliance in Tanzania, London & New York, 1987, If, 56. Utöver Pratt och Okoko dis
kuterar ett antal forskare frågan om Nyereres socialism. Exempelvis Rodger Yeager, 
Tanzania: An African Experiment, Boulder CO 1982, 46f, som bygger på Pratts be
skrivning men tar for givet att det är fråga om socialism. Den stora diskussionen om 
socialism i Tanzania tog fart efter Arushadeklarationen. Debatten kom att föras i två 
läger. Det ena lägret, som företrädde "democratic socialism" representeras av 
Bismarck U. Mwansasu och Cranford Pratt et al i Towards Socialism in Tanzania, 
Dar-es-Salaam 1981. Till denna grupp kan också räknas S.S. Mushi och Göran 
Hydén. Den andra gruppen bestod av mer radikala socialistiska uttolkare. Till den 
gruppen kan räknas D. Wadada Nabudere, Yash Tandon, John Saul, Jannik Boesen, 
Issa Shivji, Lionel Cliffe och den sent anslutne Kimse Okoko, som de f rämsta 
företrädarna. För en kortfattad sammanfattning av flertalets ståndpunkter i debatten, 
se Katabaro Miti, "Contending Interpretations of Tanzania's Political Developments: 
A Review", i Taamuli, no 1, 1978, 7f. Mitis slutsats är att uppfattningen om Tanzanias 
väg mot socialism efter 1967 är helt beroende på betraktarens utgångspunkt. Ingen kan 
ge ett tillfredsställande svar och lite uppgivet konstaterar han att det meningsfulla per
spektivet är att diskutera utvecklingens krafter i Tanzania. 
1 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 228; Okoko, Soc ialism and Self-Reliance in 
Tanzania, 5. 
141 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 
162. 
142 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 77. 
143 Ibid. 
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att Nyerere betecknade sig själv som afrikansk socialist, har Pratt 
iakttagit att det fanns en mycket liten påverkan från studier i 
marxism.144 Detta bekräftas av en av hans vänner, fader Johannes 
Franken, som berättar att Nyerere läste mycket men enbart det 
som stämde med hans egna åsikter.145 

Nyerere hade förklarat att han ville skapa en syntes av idéer från 
Europa och Afrika, islam och kristendom, kommunalism och indivi
dualism. Detta sker enligt metoden "pick out what is best".146 Denna 
metod förutsätter dock att det finns en förförståelse av vad som är 
bäst, vilket innebar att Nyerere övertog de element, som han upp
fattade som lämpliga och möjliga att omfattas av människorna i 
Afrika.147 Det är därmed svårt att identifiera Nyereres källor och 
som, enligt vad Pratt hävdar, endast uppträder som paralleller.148 

Det är därmed inte meningsfullt att analysera hans tänkande uti
från vissa bestämda källor. Snarare bör man se hur han ansluter sig 
till någon idétradition, som överenstämmer med den som han har 
utpekat. Då det afrikanskt socialistiska perspektivet inte visar i 
riktning mot socialism, förefaller kommunitarism vara den politiska 
tradition som Nyerere närmast kan tillskrivas som ideologisk 
hemort.149 

Kommunitarism, som samhällssyn, hävdar att staten inte ska 
vara neutral utan föra en politik för det gemensamma bästa.150 

Denna samhällssyn skiljer sig från liberala samhällssystem, som 
visserligen också kan hävda det gemensamma bästa, men som me
nar att det inte finns någon allmän måttstock för det gemensamma 
goda, som kan utgöra statens värdenorm.1511 det kommunitaristiska 
samhället däremot uppfattas det gemensamma goda som en be

144 Ibid., 71. Enligt Johannes Franken sade sig Nyerere aldrig ha läst någon skrift av 
Karl Marx och förklarade att han inte närmare kände till marxismen. Detta skulle, 
enligt Franken, Nyerere ha uttalat inför en grupp västerländska socialister som 
krävde mer tydlig socialism av Nyerere. Bland dem som deltog i mötet var bl.a. 
Cranford Pratt. Författarens intervju med Johannes Franken, 1993-08-23 - 26. 
145 Författarens intervju med Johannes Franken. Se not ovan. 
146 John Iliffes och Terence Rangers iakttagelse av de utbildade afrikanernas sätt att 
konstruera en politisk ideologi. Se ovan kapitel 1. 
147 Nyerere betraktade afrikaner som en tämligen homogen grupp, eftersom de delade 
erfarenheten av kolonialism. 
148 Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 71. 
149 Som tidigare framgått var Nyerere väl förtrogen med katolsk sociallära och det är 
det kommunitaristiska perspektivet i denna tradition som främst lyfts fram. Jag gör 
inte anspråk på att beskriva kommunitarismens hela idétradition utan anför vissa 
grundmotiv som återkommer i Nyereres tänkande. För en mer belysande analys av 
kommunitarism och katolsk sociallära hänvisas till Alasdair Maclntyre, After 
Virtue: A Study in Moral Theory, London 1994. 
150 Charles Taylor, "Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate", i 
Liberalism and the Moral Life, N. Rosenblum (red.), Cambridge MA 1989. 
151 John Rawls, "Social Unity and Primary Goods", i Utilitarianism and Beyond, A. 
Sen och B. Williams (red.), Cambridge 1982. 
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stämd föreställning om det goda livet, vilket reglerar samhällets 
livsstil. Den kommunitaristiska staten bestämmer och uppmuntrar 
människor att handla i enlighet med det som är det gemensamma 
goda och förhindrar det som strider mot detta. Till skillnad från den 
marxistiska staten som rangordnar olika levnadssätt på grundval av 
en ahistorisk teori om vad som är värdefullt for människan, rang
ordnar kommunitarismen levnadssätten efter hur väl de överens
stämmer med rådande sedvänjor.152 

Detta överensstämmer generellt med de afrikanska socialisternas 
inställning, som ur den afrikanska politiska traditionen ville lyfta 
fram ett samhälle som hyste normerande gemensamma värden och 
gemenskap kring dessa värden. Nyerere och de afrikanska socialis
terna ville återupptäcka det som var genuint afrikanskt och som 
hade förtryckts av kolonialmakten. Detta politiska sökande var en 
återspegling av de afrikanska socialisternas egna erfarenheter. De 
hade först tillägnat sig en främmande kultur, de blev "Black 
Europeans", för att därefter i självständighetskampen återvända och 
hävda den afrikanska majoritetens rättigheter och kultur. Vid själv
ständigheten skulle det, som de uppfattade som genuint afrikanskt, 
återupptäckas och bli politisk ideologi. 

I en kommunitaristisk uppfattning bestäms jaget av sociala roller 
och jaget måste finna sin självbestämmelse inom ramen för de soci
ala rollerna som gives. Enligt denna uppfattning blir jagets uppgift 
att återupptäcka sitt sociala sammanhang och de gemensamma 
värden som skapat individens identitet.153 Den grundläggande frågan 
om jaget i den kommunitaristiska uppfattningen blir att upptäcka 
vem jag är och inte vad jag kan bli. Detta sker genom att reflektera 
över sig själv, att forska i sin konstitutiva natur, att upptäcka sina 
lagar och imperativ samt att erkänna de målsättningar, som jaget 
finner som sina egna.154 

"The attitude of mind" som Nyerere önskar att folket ska äga, 
kan endast uppstå i gemenskapen med andra människor. Att tala 
om "attitude of mind" hade Nyerere säkert inspirirerats till inom 
den fabianska kretsen. Sekreteraren vid Fabian Colonial Bureau, 
Marjorie Nicholson, hade skrivit en bok om kooperationen i koloni
erna. Hon hade sett att ett av de stora hindren för kooperationen 
var "attitudes of mind", som förklarades vara orsakad av brist på 
utbildning. För Nyerere var det inte enbart de outbildade utan i lika 
hög utsträckning de utbildade, som saknade rätt attityd. Hans egen 

152 Will Kymlicka, Modern politisk filosofi, Nora 1 995, 209. 
153 Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge 1982, 150. 
154 Ibid., 58. 
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erfarenhet, i likhet med många av de andra afrikanska politikerna, 
som återvände till Afrika efter år i den europeiska kulturen, var att 
de ville återerövra sin afrikanska identitet. Han menade att en afri
kan i Afrika aldrig enbart kan vara "Black European". En afrikan är 
alltid en del av sitt afrikanska sammanhang: "We are what all our 
past, known and unknown, has made us."155 

För Nyerere, med sin erfarenhet, kunde därmed inte attityden 
enbart reduceras till en fråga om utbildning, utan det handlade om 
konkret samhörighet med andra afrikaner. Inom en mer radikal 
tolkning av katolsk sociallära kan den fundamentala moraliska frå
gan förstås som förhållandet mellan personligheten och samhälls
gemenskapen.156 Det är samhällsgemenskapen som i stort bestäm
mer vår personlighet och som bestämmer vårt agerande. Det är 
inte etiska regler.157 

Till det som konstituerade Nyereres jag, hörde enligt honom 
själv, också de intryck han tagit till sig genom europeisk påverkan. 
Hans syn blev därmed att integrera nya kunskaper från andra kul
turer. Det var dock inte allt som kunde tas med från andra kulturer 
utan enbart sådant som kunde göra den egna kulturen mer perfekt 
och ge den större bredd.158 

Detta resonemang äger sin motsvarighet hos den kommunitaris-
tiske filosofen Michael Sandel, som hävdar att människan inte en
bart är låst vid självupptäckandet. Hon är bemyndigad att delta i 
konstitutionen av sin egen identitet och att konstitueras på nytt.159 

Det finns alltså en öppning for individualism genom möjligheten att 
ifrågasätta och ompröva de sociala rollerna.160 Individens frihet er-
kännes, men kan samtidigt begränsas av det gemensamma godas 
"auktoritetshorisonter". Det kan hävdas inom den kommunitaris-
tiska traditionen att det är nödvändigt att individens frihet är inne
sluten i ett samhälle, som upprätthåller en politik för det gemen
samma bästa, ty enbart därigenom kan han välja föreställning om 
vad som är gott.161 Individen anses inte äga självständig moralisk 

155 J.K. Nyerere, "The Future of Africa ", i Freedom and Unity, 116. 
156 Den traditionella synen hävdade att den kommunitet som formade den enskildes 
personlighet var kyrkan och inte samhället. Den synen innebar att kyrkan var åt
skild från samhället i övrigt. Det var en tankegång som upprätthöll Augustinus lära 
om de två rikena. För ett sådant mer traditionellt perspektiv, se Stanley Hauerwas, 
The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics, Notre Dame IN 1983, 20f. 
157 Charles L. Kammer III, Ethics and Liberation: An Introduction, New York 1994, lOf. 
158 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 187. 
159 Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge 1982, 152. 
160 Därmed överensstämmer kommunitarismen i stort med vissa liberala perspektiv 
på individens frihet. Se Kymlicka, Modern politisk filosofi, 219f. 

Charles Taylor, Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers II, 
Cambridge 1985,190f. 



SÖKANDET EFTER EN NATIONELL FÖRESTÄLLNING 219 

kompetens att ensam välja det gemensamma goda. Samhället be
hövs for att tillse att det finns flera alternativ för den enskilde att 
välja vad som är det gemensamma goda. 

Samhället behövs också för att ge individen övning i dygden, som 
är en förvärvad kvalitet, vars ägande och utövande gör det möjligt 
för oss att nå det goda. Dygden är dock inte att betrakta som enbart 
instrument för att nå det gemensamma goda utan är ett egenvärde 
för individen som utför den dygdiga handlingen.162 Dygden är bärare 
av det gemensamma goda som enbart kan återfinnas i det samhälle 
som främjar det gemensamma goda. Däremot leder inte dygder med 
nödvändighet till materiellt välstånd, utan kan snarast motverka 
detta. 

Allt tal om det gemensamma goda förutsättes vara en allmänt 
omfattad sanning för att kunna utgöra en stats politik. Vad detta 
gemensamma goda är kan dock ytterst sett enbart bestämmas av 
teleos - e tt övergripande mål för den enskilde och samhället, som i 
premoderna samhällen är en aspekt av en metafysisk ordning.163 

Med eklektisk färdighet formulerade Nyerere sin föreställning om 
nationen i ordet ujamaa.164 Han förklarade: "I was the first to use 
the word ujamaa in order to explain the kind of life we wish to live in 
our country."165 

Ordet betyder på swahili både familj och gemenskap mellan icke
familjemedlemmar.166 Familjen blev den centrala sociala enheten i 
Nyereres samhällssyn, ett perspektiv som han delade med den ka
tolska socialläran. I afrikanskt perspektiv avser dock f amilj något 
annat än den europeiska kärnfamiljen. Med familj avsågs den afri
kanska storfamiljen.167 Nyerere hade mött det europeiska perspekti
vet på denna sociala enhet i sina studier i socialantropologi. Därav 
beskrev han själv den afrikanska familjen som "extended family".168  

Ujamaa, som också kan betyda vänskap,169 beskriver både en social 
gemenskap och en moralisk hållning hos den enskilde. Han kallade 

162 Mac In tyre, After Virtue, 165f. 
163 Ibid., 202. 
164 Detta ord innebar en ny "förväntanshorisont", en tanke som hämtats från Lennart 
Lundmarks artikel om den tyske historikern Reinhart Kosellecks diskussion om be
greppshistoria. Se Häften fór kritiska studier nr 4, 1986. 
*65 J.K. Nyerere, "Leaders Must not be Masters", i Freedom and Socialism, 137. 
166 Kamusi y a Kiswahili Sanifu, Dar-es-Salaam 1981. 
167 En modern tolkning av "extended family" ger den västafrikanske socialantropolo
gen M. Angululu Onwuejeogwu på följande sätt: "composed of a number of joint, com
pound and elementary families, occupying separate but nearby homesteads. Each has a 
degree of jural and economic indep endence, but all are subject to a common head". M. 
Angulu Onwuejeogwu, The Social Anthropology of Africa, London 1978, 286. 
168 Se kapitel 3. Den litteratur som främst avses är E. E. Evans-Pritchard & Meyer 
Fortes (red.), African Political Systems, London 1940. 
169 Ujamaa, i Kamusi y a Kiswahili Sanifu, 1981. 
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detta också för kärlek.170 Ibland uttryckte han sig i form av principer 
"...principles of love, sharing and works".171 Nyerere var noga med 
att förklara att detta inte avsåg romantik eller ens nödvändigtvis 
nära personliga band.172 Han argumenterade omisskännligt likt 
Aristoteles.173 

Den centrala egenskapen var kärleken. Nyerere betraktade den 
som en social produkt som har uppstått och fortlevde i ujamaa. 
Detta överensstämde med "African Personality". Nyerere hävdade 
dock inte att detta var något unikt för afrikaner, utan tvärtom, afri
kaner är som alla andra människor.174 Det som skilde var den soci
ala miljön. 

Till dessa betydelser av ujamaa gav Nyerere ordet en politisk be
tydelse och visade därmed att det var möjligt att formulera innehål
let i den moderna nationen på swahili. Och ur ujamaabegreppet får 
både hans demokratisyn - "demokrasi"- och utvecklingsperspektiv -
"maendeleo"- sin bestämning. 

Den attityd som växt fram i den afrikanska familjen kallade 
Nyerere ömsom för socialism och ömsom för afrikansk socialism. 
Genom induktiv generalisering beskrev han hur familjelivet hade en 
lagbundenhet, som han närmast igenkände som en socialistisk ideo
logi. Detta tankesätt stämde väl överens med hur "British School of 
Social Anthropology" hade arbetat, där målet varit att finna de lagar 
som styrde människors handlingar och beteenden i den studerade 
sociala gemenskapen. 

Något som överensstämmer med det kommunitaristiska synsät
tet, som filosofen Alasdair Macintyre presenterat, är att den sociala 
gemenskapen bestämmer jagets olika roller, beteenden och hand
lingar. Jagets substans är bestämd av att vara bror, medlem av fa
miljen, byn, etc. Detta bestämmer helt eller delvis den enskildes 
plikter och skyldigheter. Därmed är inte utsagt att det är ett sta
tiskt system. Det kan istället betraktas så att den enskilde befinner 

170 Senare ändrade han språkbruk och tog avstånd från att använda "love". J.K. 
Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, Användningen av ordet kärlek i denna 
bemärkelse återfinns i påven Pius XII:s tal 1 955-10-14 under rubriken "Folkens 
samexistens och samlevnad i sanning och kärlek". Tale t återfinns i Utz och Groner, 
Aufbau und Entfaltung, §§ 6275ff. 
171 Ibid. 
172 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 9. 
173 Olof Lönneborg, "Postkolonialt medborgarskap", i Medborgarskap: Reflektioner 
kring ett problematiskt europeiskt begrepp, Mohammed Fazlhashemi & Stephen 
Fruitman (red.), Stockholm 1997, 141. 
174 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 178. "We are 
in no way different from others". 
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sig på en resa mot bestämda mål. Utifrån dessa mål och perspektiv 
utvärderas den enskilde och hans individuella handlingar.175 

Nyerere var inte ensam om att arbeta med familjen som modell 
for samhället.176 Samma år som Nyerere lanserade "ujamaa", skrev 
den västafrikanske sociologiprofessorn deGraft Johnson en artikel i 
tidningen Drum, om bygemenskapen, som låg mycket nära 
Nyereres förståelse.177 

DeGraft Johnson beskrev det afrikanska traditionella samhället 
som ett socialistiskt samhälle. Han liknade staten vid fadern och 
menade att barnen var organiserade i storfamiljer. Familje-med-
lemmarna fick social och ekonomisk trygghet av storfamiljen. 
Ägodelar och land tillhörde hela familjen. Han tänkte sig att stor
familj esystemet skulle omfatta hela staten och detta blev då likty
digt med socialism. 

Socialism var en positiv beteckning som kunde inrymma före
ställningar som passade i Afrika. Nyerere förkastade dock många av 
den klassiska socialismens dogmer. Han förklarade att kapitalism 
hade uppstått som ett resultat av jordbrukets revolution och indus
trirevolutionen. Under denna utveckling hade europeiska socialister 
kommit att betrakta kapitalism och klasskamp som nödvändiga för
utsättningar för socialism. Nyerere menade att detta var ett full
ständigt misstag.178 Afrikansk socialism hade inte nytta av vare sig 
en jordbruksrevolution, en industrirevolution eller en klasskonflikt. 
Istället hävdade Nyerere att socialismen redan förverkligats i den 
afrikanska storfamiljen. Den sanna, afrikanska socialisten ser inte 
en klass som bröder och en annan som fiender. 

Nyereres tolkning av det förkoloniala afrikanska samhället var 
att där hade subsidiaritetsprincipen, solidaritetsprincipen och perso-
nalitetsprincipen fungerat. Det goda samhället hade fungerat bäst i 
de minsta sociala enheterna - i den traditionella afrikanska familjen. 
Den afrikanska storfamiljen var självförsörjande och levnadsnivån 
var lika för alla. Denna nivå var dock högre än vad familjens sub-
grupper kunde åstadkomma.179 Det fanns ett grundläggande mått av 

175 Maclntyre, After Virtue, 33. 
176 Ruth Schachter Morgenthau skriver i artikeln "African Socialism", i Africa Report 
VII: 3 -6, att de afrikanska politiska ledarnas tankemässiga anknytning till varandra 
har skett genom de katolska missionärernas undervisning i katolsk sociallära. 
177 J.C. deGraft-Johnson, i Drum, 1962. Citat är hämtat från A. Fenner Brockway, 
African Socialism, 22f. 
178 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 
169. 
179 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 8. 
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jämlikhet, frihet och enhet, vilket betyder att en enskild medlem av 
storfamiljen inte kunde stjäla eller döda någon annan i gruppen.180 

Nyerere räknade med tre faktorer som band samman familje
medlemmarna. Den första var en attityd av ömsesidig respekt och 
skyldighet.181 Det var den attityd som innebar att alla tog ansvar för 
sina medmänniskor och såg till det allmännas bästa. Detta kom till 
uttryck i familjen, där familjemedlemmarna, oberoende av arbetsin
sats, hade samhörighet med familjen och det gemensamma goda. 
Den andra faktorn var kollektivt ägande av familjens egendom och 
den tredje faktorn var skyldigheten att arbeta. 

Ägodelar och arbete var de två faktorer som var avgörande för 
samhällsutvecklingen. För att samhället skulle kunna producera 
välstånd krävdes tre ting. Det första var land, varur råvarorna för 
att täcka de mänskliga behoven produceras. Det andra var redskap, 
som ett resultat av att vi helt enkelt lärt oss att redskap hjälper oss 
och det tredje var arbete. 

Nyerere menade att ingen behövde läsa vare sig Karl Marx' eller 
Adam Smiths skrifter för att veta att varken land eller redskap i sig 
producerar välstånd. Ingen behövde heller ha akademiska betyg i 
ekonomi för att känna till att vare sig arbetaren eller jordägaren 
producerar land. Landet är givet av Gud.182 

I det traditionella afrikanska samhället arbetade alla. Det fanns 
inga andra sätt att förtjäna sitt levebröd på. Undantaget var de äldre 
som satt overksamma, men som hade arbetat i sina yngre dagar. De 
vaktade egendomen. Alla respekterade de gamla för att de tjänat 
gruppen under sina yngre dagar. Alla var arbetare både i den me
ningen att ingen var arbetsgivare och att ingen parasiterade: 
"Capitalistic exploatation was impossible. Loitering was an unthinka
ble disgrace."183 

Arbetet låg också till grund för den afrikanska gästfriheten. 
Nyerere hänvisade till ordspråket "Mgeni s iku mbili; siku ya tatù 
mpe jembe" (Behandla din gäst som gäst i två dagar, ge honom en 
hacka den tredje). Alla som arbetade kunde förvänta sig att samhäl
let gav dem social trygghet. 

För samhällsutvecklingen var land den viktigaste ägodelen: 

180 Att Nyerere argumenterar utifrån en naturrättslig grund visar han genom att åter
komma till den grundläggande uppfattningen att de moraliska principer som fanns i 
den välfungerande afrikanska storfamiljen gällde för alla människor. J. K. 
Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity. 
181 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom, and Unity, 
164. 
182 Ibid. 
183 Ibid., 165. 
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Each individual within our society had a right to the use of land, be
cause otherwise he could not earn his living and one cannot have the 
right to life without also having the right to some means of maintai
ning life.184 

Den afrikanske bonden hade inte egendomsrätt till jord, vilket han 
heller aldrig krävde.185 Andra ägodelar tillhörde familjen kollektivt. 
Om individer och familjer i en stam var rika eller fattiga berodde på 
om stammen som helhet var rik eller fattig. Nyerere medgav att 
det funnits enskild egendom, som andra medlemmar inte hade rätt 
till, men väl hade förväntan på. Nyerere menade dock att några 
stora skillnader aldrig kunde uppstå. Sedvänjorna medverkade alltid 
till att återskapa jämlikhet. Det var en skymf för familjen om någon 
medlem hade överflöd medan andra familjemedlemmar förvägrades 
sin grundläggande rätt. 

Det traditionella afrikanska samhället hade i stort sett varit gott. 
Trots detta fanns det ändå många brister. Människorna var fattiga 
och utsatta för naturens nycker. Tanganyika var fortfarande ett 
fattigt land, där levnadsstandarden var skamlöst låg, även om re
surserna hade fördelats jämnare än i andra samhällen. Bristerna 
bestod i att det skapats alltför små resurser. Detta var också bak
grunden till att det fanns alltför lite konst och vetenskap i Afrika. 
Orsakerna till att detta samhälle skapat för lite resurser var, enligt 
Nyerere, passivitet och fördomsfullhet bland bönderna.186 

Bönderna måste uppmanas att komma ur fattigdom och okunnig
het. De skulle förbättra sina liv genom att flytta samman så att de 
tillsammans kunde använda en traktor.187 Det som hindrade bön
derna att ta till sig tanken på att de kunde få det bättre och att ut
nyttja landets resurser rationellt var, enligt Nyerere, "the old su
perstitious fear of witchcraft".188 För att bryta landsbygdsbefolkning
ens begränsade perspektiv uppmanade han dem, i ett individuellt 
perspektiv, att ta till sig nya idéer.189 

184 Ibid., 166. 
185 Ibid. 
186 Nyerere erbjöd ingen fullständig förklaring till bristerna i det traditionella sam-
hället. Han menade att land, konstnärligt arbete och vetenskap alla var gudomliga 
gåvor. Han sade sig inte kunna tro att Gud varit så ansvarslös med sina gåvor att 
missbruk av en gåva resulterade i uppkomsten av andra gåvor. Nyereres tanke var att 
jordbruksrevolutionen hade lett fram till det kapitalistiska systemet och i de kapitalis
tiska samhällena hade kultur och vetenskap vuxit fram. Men för Nyerere kunde inte 
det kapitalistiska samhället vara nödvändigt för dessa gudomliga gåvor utan måste 
kunna erhållas utan det onda kapitalistiska systemet. J.K. Nyerere, "Ujamaa - The 
Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 167f. 
187 Nyerere medgav att det var först i oktober 1962 som han insåg att bönderna inte 
levde i byar, utan måste flytta samman till "...proper villages...". Daily News, 1985-
12-04. 
188 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 183. 
189 Hydén, Beyond Ujamaa, 77. 
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Samhället skulle äga landet och därmed förhindra att en godsä
garklass uppstod. Denna ordning genomfördes under våren 1962 
genom Land Tenure Act.19° Nyerere tänkte sig att nationen skulle 
äga allt land och familjerna skulle odla och ta hand om in
komsterna. Detta gav familjerna frihet; utrymme för egna initiativ 
och motiv för att arbeta. Strävan efter att öka utkomsterna av jord
bruket skulle leda till att familjerna samarbetade och flyttade sam
man i byar för att kunna utnyttja ny teknik. Alla skulle arbeta och 
samhället skulle garantera den enskilde välstånd. Det enda undan
taget var de äldre. Respekten för dem skulle bevaras i det nya sam
hället och på samma sätt som de äldre hade haft ansvar för väl
ståndet åt sitt folk, så skulle de rikedomar, som ledaren förvaltade, 
betjäna folket och inte betraktas som ledarens privata egendom. Om 
ledarna tjänar folket, måste folket ge dem social trygghet, när de 
inte längre är ledare. Det fanns inget utrymme för arbetsfri inkomst 
förutom för de äldre. 

I den aktuella samhällssituationen fanns problemet med arbetets 
marknadsvärde. Nyerere upplevde att fackföreningsledarna utpres
sade landet. Samtidigt som han skrev om fackföreningsrörelsen, tog 
regeringen ett fast grepp om fackföreningarna och kontrollerade 
deras aktivitet genom nya lagar och maktspråk.191 Nyerere hävdade 
att en sann socialist inte får exploatera sin broder. Om vissa grupper 
anser sig bidra mer till samhället och vill ha mer profit ut av detta 
eller om de minskar sina ansträngningar att arbeta, så är det att 
exploatera de andra. Detta beteende är att visa den kapitalistiska 
attityden. 

Nyerere menade att det var en människas inställning, som av
gjorde om hon var socialist eller kapitalist. Socialism hade inget med 
ägodelar att göra. Till och med en miljonär kunde vara socialist. Det 
som skilde kapitalistiska och socialistiska samhällen åt var hur pro
duktionen och vinsten distribuerades och inte i hur varor produce-

190 Den brittiska kolonialadministrationen hade beslutat att införa privat äganderätt 
till mark 1958. Nyerere skrev "Mali ya Taifa, Maoni Juu ya Ardhi", 1958. 
Administrationen svarade med att ge ut Government Paper No 6, 1958, "Review of 
Land Tenure Policy". Nyerere hävdade att land skulle ägas kollektivt, ett beslut som 
genomfördes av den regering som Rashid Kawawa ledde 1962. Harvey Glickman 
kommenterade Nyereres syn på landägande med att den var ett uttryck för katolsk so
ciallära. Det är nog snarast för Nyereres del en hänvisning till Henry George. 
Harvey Glickmann, "Dilemmas of Political Theory in an African Context: The 
Ideology of Julius Nyerere", i Boston University Papers on Africa, J. Butler och A.A. 
Castagno (red.), Boston 1967, 204. 
191 Ett antal nya lagar stiftades om förhållanden på arbetsmarknaden, Trade Disputes 
(Settlement) Act, No 43; Trade Unions (Revocation of Special Powers) Act, No 44; Trade 
Union Ordinance (Amendment) Act, No 51; Civil Service (Negotiating Machinery) 
Act, No. 52; Employment Ordinance (Amendment) Act, No 82. Issa Shiyji (red.), Law, 
State and The Working Class in Tanzania, Dakar 1985, 227f. 
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rades. Uppkomsten av miljonärer var inte ett uttryck för hur rikt 
ett samhälle var, utan visade endast på brister i distribution. 

Nyerere förkastade individualismen i det kapitalistiska samhället, 
samtidigt som han uppmuntrade den enskilde bondens vilja att för
bättra sina livsvillkor och bli rik. Nyerere bejakade den individua
lism, som samverkade med den traditionella by- och familjegemen
skapen och önskade att gemenskapen skulle stärkas till att omfatta 
den nya nationen. 

Ujamaa beskriver vår socialism, skrev Nyerere, och detta är mot
satsen till kapitalismen som söker bygga ett lyckligt samhälle ge
nom att exploatera andra. Ujamaa är också motsatsen till doktrinär 
socialism som bygger på filosofin om en oundgänglig konflikt mellan 
människor. 

Sann socialism är en attityd som ska prägla bönder, lönearbetare, 
studenter och ledare: 

It is therefore up to the people of Tanganyika [...] to make sure that 
this socialist attitude of mind i s not lost through the temptations to 
personal gain, [...] or through the temptation to look on the good of 
the whole community as of secondary importance to the interest of 
our own particular group.192 

DEMOKRASI - DEMOKRATI I UJAMAASAMHÄLLET 
Nyereres politiska erfarenhet av kolonialmaktens agerande var dels 
att den hade infört kapitalism och slagit sönder den afrikanska stor
familjen, dels att den motarbetat demokratin. Inför självständighe
ten hade dock kolonialmakten svängt och i förhandlingarna hade 
den nya staten påtvingats kolonialmaktens modell för demokrati -
"Westminstermodellen". Kolonialmakten följde det mönster, som 
liberaler och kapitalismens företrädare tidigare visat i den euro
peiska demokratins historia.193 Med denna inställning till demokratin 
saknade kolonialmaktens uppfattning varje moralisk förpliktelse för 
Nyerere och han ansåg att det stod det egna folket fritt att be
stämma sin demokratiska organisation. Trots att han erfarit britter
nas pragmatiska förhållningssätt till demokratin vände sig Nyerere 
tydligt till en utländsk och engelskspråkig läsekrets när han skulle 
ge skäl för sin demokratisyn.194 

192 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 
167. 
193 John Hoffman, "Liberals versus Socialists: Who are the True Democrats?", i 
Socialism and Democracy, David McLellan och Sean Sayers (red.), London 1991, 32f. 
194 De flesta artiklar där Nyerere principiellt diskuterade sin demokratisyn och 
demokratiska organisation publicerades i engelskspråkiga tidningar och utkom inte 
på swahili. 
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Nyerere vände sig till andra målgrupper än till den tidigare kolo
nialmakten, för att redovisa sina skäl för den nya demokratiska or
ganisationen som infördes i utbyte mot "Westminstermodellen". En 
sådan betydande målgrupp var fabianerna, som hade stött TANU 
under självständighetskampen och vars hjälp han hade fått för att 
utforma olika förslag för representativ demokrati under kolonialti
den. 

Han var förtrogen med denna grupps politiska historia och deras 
syn på demokrati. Som socialistisk gruppering hade de brottats med 
frågan om demokratins tyngdpunkt skulle bestämmas av målet för 
samhället eller om demokratin framförallt skulle betraktas som ett 
politiskt system med ett värde i sig.195 Fabianernas förhållningssätt 
hade i huvudsak varit att acceptera den konstitutionella demokratin 
i Storbritannien, även om detta system inte fördelade landets resur
ser på ett jämlikt sätt. Den fabianske tänkaren Sidney Webb hade 
redan 1896 formulerat tankarna kring representativ demokrati, 
som den enda rimliga formen för att förhindra maktmissbruk av 
samhällets byråkratiska experter.196 De hade därmed förlagt tyngd
punkten vid demokratin som ett värdefullt politiskt system. 

En grupp inom fabianska sällskapet, med bl a R.H. Tawney, 
Harold Laski, G.D.H. Cole och Bertrand Russeli hade större ambitio
ner med demokratin och bildade National Guilds League år 1915. 
Denna grupp ifrågasatte det rådande demokratiska systemet och 
såg i detta enbart ett stöd för statens suveränitet och befastande av 
den rådande ordningen. Istället hävdade gruppen att den sanna de
mokratin skulle omfatta det ekonomiska livet och leda till ett nytt 
samhälle. De krävde att medborgarna i högre grad skulle vara del
aktiga i beslutsprocessen. Skriftställaren i denna grupp, tillika rous-
seaukännaren, G.D.H. Cole, skrev i skriften Guild Socialism 
Restated, 1921, att det endast var genom decentraliserad demokrati 
som samhällets medlemmar kunde få verklig frihet, vilket innebar 
möjlighet till "personal and social self-expression".197 

Coles samhällssyn vilade på ett antal principer som var grundade 
på individualism, frihet, gemenskap och demokrati.198 Hans socialis
tiska demokratimodell innebar att demokratin skulle prägla all 
verksamhet i samhället. Med försök att skilja mellan politik och 
ekonomi samt mellan produktion och konsumtion, skulle demokra

195 Distinktionen mellan mål och medel i synen på demokrati är föreslagen som vä-
sentliga kriterier av C. B. Macpherson i hans bok The Real World of D emocracy, 
Oxford 1976, 29. 
196 A. M. McBriar , Fabian Socialism and English Politics, 1884 - 1918, Cambridge 1962, 
75f. 
197 G.D.H. Cole, Guild Socialism Restated, London 1921, 13. 
198 L. P. Carpenter, G.D.H. Cole: An Intellectual Biography, Cambridge 19 73, 49. 
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tiska organ i gillesform ge förutsättningar för demokratisk kontroll, 
delaktighet och förändrade ekonomiska förhållanden. 
Gillessocialismen byggde på att det fanns sammanslutningar med en 
väsentlig funktion i samhället, som skulle balansera den politiska 
makten. Coles tankesystem blev med tiden allt mer komplicerat och 
motsägelsefullt, så att hans utopiska samhällssyn, som inneburit ett 
försök att förverkliga det bästa av samhällen, förlorade sin idea
lism.199 

Det finns ett omisskännligt arv från både Jean Jacques Rousseaus 
och Robert Owens tankar hos Cole. Denna tradition betonar delak
tigheten som ett villkor för medborgarnas frihet, vilket i sin tur för
utsatte ett småskaligt samhälle.200 Detta i motsats till den liberala 
demokratisynen som betonade individualismen.201 

Nyereres förtrogenhet med den fabianska politiska traditionen in
nebar kännedom om olika sätt att lösa demokratifrågan, som ett 
mål i sig eller som ett medel för något annat mål. Det fanns i tradi
tionen också uttryck för spänningen mellan ökad frihet och ökad 
delaktighet.202 Nyerere anslöt sig till den demokratisyn som främst 
lägger betydelse vid medborgarnas delaktighet och ser demokratin 
som ett medel att förändra samhället. 

Med den afrikanska socialismens metod argumenterade Nyerere 
för att demokratin hade rötter i den förkoloniala afrikanska tradi
tionen: "We, in Africa have no more need of being 'converted' to so
cialism than we have of being 'taught' democracy. Both are rooted in 
our past".203 

Och han hade hos författaren Guy Clutton-Brock funnit en pas
sande beskrivning av demokratin i det traditionella afrikanska sam
hället: 

Recently I was reading a delightful little book on Nyasaland by Mr 
Clutton-Brock; in one passage he describes the life of traditional 
Nyasa, and when he comes to the Elders he uses a very significant 
phrase: "They talk till they agree".204 

199 Ibid., 70. 
200 Georg Sörensen, Democracy and Democratization, Oxford 1993, 8; Gregory Claeys, 
"The Early Socialist Critique of Democracy in Britain", i Socialism and Democracy, 
108f. 
201 David Held, Models of Democracy, Cambridge 1987, 41. 
202 Diskussionen om demokratins grundläggande mål, antingen som frihet eller del
aktighet, har framförts av Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, 
New Haven CT 1971, 4. 
203 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 
170. 
204 Guy Clutton-Brock, Dawn in Nyazaland, London 1959; J.K. Nyerere, "The African 
and Democracy", i Freedom and Unity, 104. 



228 MWALIMU OCH UJAMAA 

Nyerere hävdade att denna politiska organisation hade varit demo
kratisk och jämförde den med demokratin i Antiken. Han förklarade 
att den afrikanska demokratin var en direkt förlängning av den be
slutsprocess som fanns inom den afrikanska familjen.205 

Beslutsprocessen var hierarkisk med en inbyggd kontroll mot 
maktmissbruk. 

Inom familjerna var det familjeöverhuvudet som hade makten 
och löste de tvister som uppstod. Överhuvudets makt var accepte
rad, kontrollerad och förbunden med skyldigheter. Det var han som 
hade socialt ansvar för familjemedlemmarnas väl och ve. Nyerere 
hävdade dock att ledaren aldrig tillerkändes suverän makt utan 
makten begränsades så att ledaren enbart hade makt så länge han 
tillgodosåg medlemmarnas behov. Blev behovstillfredsställelsen allt
för liten bröt medlemmarna upp från familjen och förenade sig med 
någon annan familj. 

Avgörande för den demokratisyn, som hävdade delaktighet som 
högsta värde, var jämlikheten mellan medborgarna.206 Även detta 
fann Nyerere i den afrikanska traditionen. Han medgav visserligen 
att mat eller skydd kunde fördelas ojämlikt inom familjen, men 
skillnaderna tilläts aldrig att bli stora, vilket familjens fortbestånd 
var en indiktation på. Familjeöverhuvudet var också jämlik med an
dra. Han beskrev dennes roll med den kyrkliga terminologin primus 
inter pares (främste bland jämlikar).207 Jämlikheten överfördes från 
familjen till byn, där besluten fattades av män ur samma ålders
grupp, byäldste, som satt under trädet och där allas åsikter hade 
betydelse och måste erkännas innan konsensus kunde uppnås. 

Nyerere ansåg dock inte att demokratin hade varit fullkomlig i 
byn. Kvinnorna betraktades som underlägsna och stod utanför be
slutsprocessen.208 Denna reflektion över kvinnornas ojämlika ställ
ning hade han tidigt uttryckt i sin universitetsuppsats, där han jäm
fört J.S. Mills kvinnosyn med kvinnornas roll i zanakifolkets sam
hälle. Däremot säger han inget negativt om att enbart den äldsta 
åldersgruppen hade beslutanderätt.209 

205 J.K. Nyerere, "The African an d Democracy", i Freedom and Unity, 105. Möjligen 
avsåg Nyerere klanen med sitt resonemang om "a larger 'blood' family". 
206 Rousseau hävdade att jämlikhet var en av förutsättningarna för demokrati. Jean-
Jacques Rousseau, The Social Contract, Harmondsworth 1976, Book III, 4,113. 
207 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 9. 
208 J.K. Nyerere, "Socialism and Rural Development", i idem, Ujamaa: Essays on 
Socialism, Dar-es-Salaam 1968, 109. 
209 Han gjorde inget bruk av James Owens argument om åldersindelning i den demo
kratiska processen för att undkomma klassintressen. Owen tänkte sig att medbor
garna utifrån ålder deltog i beslut inom olika områden och att de därmed blev delak
tiga i alla beslut, eftersom alla i kraft av ökad ålder fick större ansvar i det demokra
tiska systemet. Se Gregory Claeys, "Early Socialist Critique of Democracy in Britain", 
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Nyerere förde ingen uttrycklig diskussion om politikens eller om 
den demokratiska beslutsprocessens gränser. Men uppenbart me
nade han att det politiska arbetet skulle innefatta närmast allt som 
rörde mänskligt liv. Detta framgår av hans uppfattning om partiets 
roll. 

I den korta partiskriften Tanu na Raia (TANU och medborgarna) 
berättade Nyerere om en fiktiv person - Mganga bin Musa - vars 
hus hade brunnit ned. Steg för steg beskrev han hur partimedlem
marna i byn skulle samlas och tillsammans med den drabbade lösa 
hans problem. Nyerere ville visa att inget problem låg utanför parti
ets ansvar och visa på nödvändigheten av att vara medlem i par
tiet.210 

Det politiska partiet skulle vara detsamma som den traditionella 
bygemenskapen. Nyerere hade infört tanken på tiohusceller som 
skulle utgöra basen i partiet. Han ville förstärka delaktigheten ge
nom att människorna själva tog ansvar för livet i byn. De skulle inte 
förvänta sig hjälp från statliga myndigheter utanför byn. Nyerere 
ville också inpränta för partimedlemmarna att partiets gemenskap 
inte fick begränsas av religionstillhörighet eller stamtillhörighet. 
Den nya gemenskapen som partiet utgjorde, tillhörde ingen religion 
eller etnisk grupp utan var öppen för alla. Han bibehöll bygemen
skapens positiva egenskaper och rensade samtidigt ut dess negativa, 
begränsande karaktär. 

Nyerere hade därmed beskrivit demokratin i Afrika på ett sätt 
som liknade Rousseaus demokratisyn, där staten skulle vara så li
ten att människor lätt kunde samlas och känna varandra, där det 
skulle finnas en enkelhet i sätt och en entydighet i samhällsmora-
len, där det skulle finnas ett stort mått av jämlikhet och där lite el
ler ingen lyx skulle finnas, som kunde korrumpera.211 

Det råder också överensstämmelse mellan Rousseaus och 
Nyereres negativa syn på partibildningar. Dock finns d et en skillnad 
dem emellan när det gällde möjligheten av politiska partier. 

I Rousseaus tänkande var allmänviljan den överordnade princi
pen. I verkligheten fanns enbart alla individers egoistiska intressen 
som bildar "allas intresse". "Allas intresse" var inte identiskt med 
allmänviljan men var ett uttryck för allmänviljan såsom den uppfat
tades av människorna. Alla individers intressen behövdes för att nå 
så nära allmänviljan som det var praktiskt möjligt. Detta innebar att 

i Socialism and Democracy, 113. Nyerere lämnade denna diskussion utan avseende 
och stod fast vid allmän rösträtt. 
210 J.K. Nyerere, Tanu na Raia, 4. 
211 Rousseau, The Social Contract, Hammondsworth 1976, Book III, 4, 113. 
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alla medborgare skulle delta i den demokratiska processen och att 
vaije enskild medborgare i enskildhet skulle begrunda och fatta be
slut efter sitt samvete. För Rousseau innebar de politiska partierna 
att de enskildas åsikter så kraftigt reducerades att ett majoritetsbe
slut inom flerpartisystemet blev liktydigt med en privat uppfatt
ning.212 Politiska partier och politiska debatter var av ondo, eftersom 
de begränsade individens möjlighet att följa sitt samvete.213 

Nyerere hade redan i slutet av självständighetskampen talat om 
att införa enpartisystem.214 Redan när han förhandlade med koloni
almakten om "Westminstermodellen" var han övertygad om att 
flerpartisystemet skulle bort. Nyereres argument mot flerpartisys-
tem var att det var främmande för den afrikanska traditionen, men 
också att en fattig nation som Tanganyika inte hade råd med den 
lyx, som ett flerpartisystem innebar. Dessutom menade han att 
flerpartisystemet hade ett löjets skimmer över sig, eftersom det 
mest liknade en fotbollsmatch mellan lagintressen där den enskilde 
tvingades att alltid stödja det egna lagets intressen.215 

Enpartisystemet hade med framgång visat sig fungera i modern 
tid, när detta övertagits av självständighetsrörelsen.216 Nyerere me
nade att TANU i sin historia visat att partiet kunde ena folket och 
att partiet, genom att ge folket frihet, hade tjänat allmänintresset. 
Han försäkrade att den uppnådda friheten skulle komma alla med
borgare till del och betonade att folket och partiet var en oupplöslig 
enhet och att partiet skulle följa folkets lag.217 

Förutsättningarna för att enpartisystemet skulle vara demokra
tiskt var dock att alla medborgare var medlemmar i partiet eller rö
relsen, som han ibland kallade det, och att alla fritt skulle få ut
trycka sina åsikter inom detta parti.218 Den enda begränsning för 
yttrandefriheten som Nyerere föreskrev var att ingen fick plädera 
för ojämlikhet.219 

För Rousseau innebar politiska partier i alla former begräns
ningar av allmänviljan. För Nyerere däremot gällde detta enbart 
när det fanns flera politiska partier. Det är framförallt föreställ
ningen om allmänintresset, som den underliggande idén i Nyereres 

212 Ibid., Book II, 3, 73. 
213 Mathias Sylwan, Despotism eller demokrati?, Stockholm 1991, 69f; G. D.H. Coles 
gillessocialism förutsatte allmänviljan och naturlig lag, se L.P. Carpenter, G.D.H. 
Cole: An Intellectual Biography, 46f. 
214 Brev från Zuberi Mtemvu till FCB 1960-12-03, FCB arkiv, Rhodes House, Oxford. 

215 J.K. Nyerere, "Democracy and the Party System", i Freedom and Unity, 195f. 
216 J.K. Nyerere, "The African and Democracy", i Freedom and Unity, 103f. 
217 J.K Nyerere, TANU na Raia, 4. 
218 J.K. Nyerere, "The Guide to the One-Party State Commission", i Freedom and 
Unity, 26 If. 
219 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity. 
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demokratisyn, som har lett många forskare till att se likheter mel
lan honom och Jean Jacques Rousseau.220 Det är dock inte fråga om 
ett direkt övertagande av Rousseaus politiska idéer. Till skillnad 
från Rousseau förankrade Nyerere sin demokratisyn i sin uppfatt
ning om den afrikanska traditionen och omsatte den i en faktisk 
stat. Han förenade det som han ansåg vara den näst bästa demo
kratiska formen, representativ demokrati, med direkt demokrati 
som inte ensamt fungerade i en stor stat.221 Föreningen av olika 
demokratiformer har ingen direkt överensstämmelse med 
Rousseaus uppfattning.222 Nyerere drev inte kravet på medborgar
nas delaktighet lika långt som Rousseau hade gjort. Rousseau hade 
kritiserat den representativa demokratin för att inte ge ett tillräck
ligt mått av delaktighet.223 Rousseau ansåg att det brittiska folket 
var ofritt, därför att parlamentet hade beslutat om lagar som folket 
inte direkt hade beslutat om. Nyerere ansåg däremot att de lagar 
som parlamentsledamöterna hade beslutat om var i enlighet med 
allmänviljan och att det var allas skyldighet att följa parlamentets 
beslut.224 För Nyerere var kontinuerliga val tillräckligt, eftersom 
han också tänkte sig att de politiskt förtroendevalda kunde bytas ut 
när som helst.225 Han betonade att demokrati endast skyddades av 
människornas grundläggande attityd och inte av lagar eller adminis
trativa system. De förtroendevalda hade del i denna demokratiska 
grundattityd och de delade partiets grundläggande värderingar. 
Partiets ledare hade inget annat val än att betjäna folket eftersom 
folket och partiet var ett och detsamma. Även när diskussionerna 
var fria höll de sig inom dessa gränser.226 

Jämförelsen mellan Rousseau och Nyerere är inte entydig utan 
kan uppfattas, såsom det föreslagits av afrikanisterna Ali A. Mazrui 

220 Nyerere nämner inte direkt att han tagit intryck av Rousseaus tankar utan nämner 
endast att han inspirerats av bl.a. Abraham Lincoln och Jo hn Stuart Mill. J.K. 
Nyerere, "The African and Democracy", i Freedom and Unity, 105. Bland de forskare 
som sett likheter mellan J.J. Rousseau och J.K. Nyerere kan nämnas Thomas 
Hodgkin, Nationalism in Colonial Africa, London 1956, 144f. Hodgkin betraktar 
Rousseau som "the spir itual Ancestor"; Ali A. Mazrui & G. F. Engholm, "Rousseau 
and Intellectualized Populism in Africa", i The Review of Po litics, vol. 30, no 1, 1968; 
C.B. Macpherson, The Real World of Democracy, Oxford 1976, 29; Segun Gbadegesin, 
"Rousseau, Nyerere and the Politics of General Interest" i Praxis International, no 4, 
1984. 
221 J.K. Nyerere, "Democracy and The Party System", i Freedom and Unity, 195. 
222 Segun Gbadegesin, " Rousseau, Nyerere and the Politics of General Interest", i 
Praxis International, no 4, 1984, 170. 
223 Rousseau, The Social Contract, Book III, 15, 141. 
224 J.K. Nyerere, "Freedom and Development" i idem, Man and Development, Dar-es-
Salaam 1974, 32f. 
225 J. K. Nyerere, "Democracy and the Party System" och "The Guide to the One-Party 
State Commission", i Freedom and Unity, 202, 26If. 
226 J. K. Nyerere, "Democracy and the Party System", i Freedom and Unity, 195. 
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och G.F. Engholm, att somligt är ett direkt inflytande från 
Rousseau, somligt är härlett från Rousseau och somligt är analogt 
med Rousseaus tänkande.227 Mycket i Nyereres tänkande saknar 
också helt motsvarighet hos Rousseau och vice versa. 

Kritiker mot införande av enpartistaten i Tanzania hade hävdat 
att detta politiska system var oförenligt med demokrati.228 

Statsvetaren Harvey Glickman vände sig mot statens begränsning 
av individens frihet till att enbart omfatta individuella rättigheter 
men inte rätten att bilda partier. Nyereres argument att detta 
skulle vara förenligt med den afrikanska traditionen skapade vidare 
problem. Glickman hävdade att hänvisningen till den afrikanska 
traditionen inte omfattade alla medborgare. Grunden i oförenlighe-
ten mellan Nyerere och Glickman är deras olika syn på individens 
rättigheter. Nyerere menade att västerlandet har tillerkänt indivi
den alltför stor frihet: 

The West seems to have exaggerated its idea of freedom beyond th e 
point where freedom becomes license; to have accepted a society in 
which, provided a man does not too obviously steal or murder, he can 
defend any form of s elf-indulgence by calling it "freedom of the i ndi
vidual".229 

Nyereres uppfattning av individens frihet var att den bestämdes och 
begränsades av samhället: 

[T]he African could n ot think of himself apart from his community. 
He was an individual [...]. Thus he saw himself, all the time, as a 
member of a community.230 

Han förmedlade föreställningen om att afrikanerna bara till viss del 
har sett sig som självständiga individer i historien. Dessa villkor 
gällde även i hans egen samtid. Han kunde dock i framtiden se möj
ligheterna av ett flerpartisystem, vilket indirekt förutsatte en annan 
syn på individen.231 

Kritiken av enpartistaten har även gällt att partiet inte överens
stämmer med allmänviljan. Inte heller kan samtliga medborgare 
förväntas tillhöra partiet. Det parti som Nyerere avsåg var TANU, 
som inledningsvis enbart öppnade sitt medlemskap för afrikaner. 
Vidare var det enbart en minoritet av medlemmarna som hade fast

227 Ali A. Mazrui och G. F. Engholm, "Rousseau and Intellectualized Populism in 
Africa", i Review of P olitics, vol. 30, no 1, 20. 
228 Harvey Glickman, "Dilemmas of Political Theory in an African Con text: The 
Ideology of Julius Nyerere", i Boston University Papers on Africa, 195f. 
229 J.K. Nyerere, "Africa's Bid for Democracy", i Africa and the Colonial World, vol. 
VIII, no 3,1960. 
230 J.K. Nyerere, "Will Democracy Work in Africa ?", i Africa Report, VT, II, 
December 1961, 6. 
231 J.K. Nyerere, "The African and Democracy", i Freedom and Unity, 106. 



SÖKANDET EFTER E N NATIONELL FÖRESTÄLLNING 233 

ställt partiprogrammet. Allmänviljan kan inte uttryckas när inte alla 
medborgare deltar. Partiet representerar därmed enbart privata in
tressen. Segun Gbadegesin anför att enligt Rousseau kan inte all
mänviljan upptäckas i en situation där privata intressen domine
rar.232 Av detta följer att inte alla medborgare kan solidarisera sig 
med partiprogrammet eller den politik som partiets valda ombud 
genomdriver. 

En annan tradition som påverkat Nyereres demokratisyn är den 
katolska socialläran, påven Pius XII utarbetade denna kyrkas de
mokratisyn. Han hävdade att "den sanna demokratin och dess ideal 
av frihet och jämlikhet",233 värnar personens rättigheter och värdig
het, enigheten i folkgemenskapen, särskilt familjen, arbetets heder 
och rättigheter och rättssäkerheten. Allt vilade på naturrätten som 
utövades av det statsöverhuvud som arbetar i en ansvarsmedveten 
kristen anda. Det var framförallt två rättigheter som den enskilde 
hade i en demokratisk stat, rätten "att få uttala sin egen mening om 
ålagda plikter och offer"234 och rätten "att inte bli tvingad att lyda 
utan att först ha blivit hörd".235 Detta var "frihetens ordning".236 

I frihetens ordning räckte dessa rättigheter för individen, efter
som enskildas sanna intressen egentligen överensstämde med all
mänintresset. Påven talade om att demokratin bygger på "medbor
garnas moraliska karaktär", vi lket innebar respekt for andras fri
het, värdighet och självdisciplin för att övervinna varje form av 
egoism, både som enskilda och i grupper.237 Det var så ordnat, enligt 
påven, att: 

[P] ersonligheten, staten och den offentliga makten med sina respek
tive rättigheter vilar på samma grundval, de är så nära förbundna 
sinsemellan att de står och faller med varandra.238 

I Pius XII:s resonemang hade staten sin grund i Guds auktoritet 
som den uttryckts i skapelseordningen, dvs naturrätten. Detta in
nebar även att staten uppehölls av skapelseordningen, vilket tog sig 
uttryck i att de som beklädde den offentliga makten utrustades med 
kompetens och förmåga att klara av det stora ansvar som de hade. 
Påvens kriterier for goda ledare var: 

232 Segun Gbadegesin, "Rousseau, Nyerere and the Politics of General Interest", i 
Praxis International, 175. 
233 Utz och Groner, Aufbau und Entfaltung, § 3476. 
234 Ibid., § 3474. 
235 Ibid. 
236 Utz och Groner, Aufbau und Entfaltung, § 531. 
237 Ibid., §§3478 och 4305. 
238 Ibid., § 3480. 
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[M]änniskor med djup kristen anda och övertygelse, med rättvist och 
säkert omdöme, med praktiskt och väl balanserat väsen; människor 
som är sig själva trogna i alla lägen.239 

Till dessa ledare gav Pius XII frihet att, beroende på nationens ut
vecklingsnivå, utforma de samhälleliga institutionerna förutsatt att 
de främjade friheten i rätten att tala och jämlikhet mellan medbor
garna. 

I anslutning till katolsk sociallära kunde Nyerere betrakta sig 
som utrustad med kompetens av Gud och därmed fritt argumentera 
för det system han fann mest lämpligt, så länge han höll sig inom 
vissa gränser. Det infördes också ett politiskt system där presiden
ten hade makt att ensam utse 25 ledamöter av parlamentet. Dessa 
ledamöter skulle representera olika samhälleliga intressen, exem
pelvis kooperationen, fackföreningsrörelsen, nationella föräldraför
eningen.240 Dessutom hade "regional commissioners", som presiden
ten utsett, också plats i parlamentet. Presidenten, i egenskap av 
partiordförande, hade ett avgörande inflytande på de kandidater 
som ställde upp i valet. Partiets verkställande organ, National 
Executive Committee (NEC), skulle godkänna de kandidater som 
partidistrikten föreslog. NEC var i sin tur utsedda av partiordföran
den. Presidenten hade ett avsevärt inflytande över parlamentsle
damöterna.241 Vidare måste varje lagförslag i parlamentet ha presi
dentens godkännande innan det blev en lag. Presidenten hade också 
rätt att upplösa parlamentet och utlösa nyval om två tredjedelar av 
parlamentsledamöterna stödde ett förslag som presidenten inte bi
föll.242 

Det politiska systemet var så konstruerat att partiordförande och 
presidenten kontrollerade partiet och statsapparaten. Det demokra
tiska systemet blev en konstitution för presidentens makt, vilket 
var en tendens som förstärktes under 1960-talet. Presidentens 
makt var så omfattande att han kunde bli diktator, om han så ön
skade.243 

239 Citerad på svenska i Weltys förord till Mater et Magistra, 48. 
240 Denna representation hade en idémässig likhet med G. D. H. Coles tankar om gil
lessocialismen. 
241 S. S. Mushi anger att det fanns 107 enmansvalkretsar vid valet 1965 och att val
kretsarna hade ökat till 120 stycken år 1968. Ökningen av antalet valkretsar berodde 
på befolkningsökningen och beräknades så att en valkrets skulle omfatta 100 000 
väljare. S. S. Mushi "Elections and Political Mobilization in Tanzania", i Socialism 
and Participation, Dar-es-Salaam 1974, 100. 
242 Hildebrand Meienberg, Tanzania Citizen: A Civics Textbook, Nairobi 1966, 45. 
243 A. H. Rweyemamu, "The Presidential Election", i Socialism and Participation, 
189f. 
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Strävandena bakom det demokratiska systemet och presidentsty
ret hade varit att skapa folkets delaktighet. Det andra mycket tyd
liga motivet var att skapa nationell enhet. 

Vid presentationen av presidentens kommission för enpartirefor-
mens införande förklarade dess ordförande, vicepresidenten Rashid 
Kawawa, att: 

When we introduced our new One-Party Constitution, we in 
Tanzania were concerned with two things. The first was that the 
unity of our country should be maintained and strenghtened [...]. The 
second objective was to ensure that the intended development, and 
the whole ordering of our lives, should be controlled as much as 
possible by the people themselves.244 

Presidenten och presidentvalet hade om möjligt ett än större syfte 
att ena nationen. Det skedde genom att bara en presidentkandidat 
nominerades av partiet, enhälligt och med "universal acclama
tion".245 Valsedlarna var utformade så att det under bilden på presi
dentkandidaten stod skrivet "Ndio" (ja) och därunder en svart ruta 
med texten "Hapana" (nej). Presidentkampanjen syftade till att 
stärka den nationella enheten. I presidenten sammanstrålade allt. 
Han var ansvarig för partiets och regeringens politik och var förbin
delsen mellan partiet, regeringen och folket.246 

MAENDELEO - UTVECKLING I UJAMAASAMHÄLLET 

Den nationella gemenskapens mål var utveckling.247 Nyerere skilde 
på utveckling och förändring. "Förändring" var det som skett under 
kolonialtiden och som lett till sammanbrottet av den afrikanska 
familjeenheten.248 Han konstaterade: 

The traditional order is dying; the question which has yet to be an
swered is what will be built on our past and, in consequence, what 
kind of society will eventually replace the traditional one.249 

Hans syn var att fortsatt förändring skulle leda till kaos och extrem 
social oro.250 För att förhindra de negativa effekterna av nödvändiga 

244 Leonard Cliffe (red.), One-Party Democracy, Nairobi 1967, 1. 
245 Rweyemamu, "The Presidential Election", i Socialism and Participation, 193. 
246 Ibid., 191,196. 
247 Nyerere använde swahiliordet maendeleo, vilket betyder tillståndet att sträva 
framåt (trots motstånd) tankemässigt eller inom ekonomi (uchumi). Det finns i litte
raturen inga uppgifter om denna betydelse av maendeleo har förändrats av Nyereres 
politik eller om det varit ordets betydelse sedan lång tid. Se Maendeleo i Kamusi ya 
kiswahili sanifu, Dar-es-Salaam 1981, 148. 
248 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 10. 
249 Ibid., 6. 
250 J.K. Nyerere, "McDougall Memorial Lecture - F.A.O." , i Freedom and Unity, 238. 
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förändringar måste de planeras. Utveckling var modernisering som 
skedde under rationell kontroll.251 Skillnaden mellan begreppen var 
att utveckling utgjorde en aktiv process till skillnad från förändring, 
som Nyerere menade var något som man utsattes för. Efter själv
ständigheten hade nya förutsättningar givits och afrikanerna skulle 
själva ta initiativet och utveckla landet.252 

Folkets delaktighet krävdes i utvecklingen, för Nyerere såg fram
för sig en omvälvning som saknade motstycke i landets historia. 
Han förklarade: 

That the Tanganyika we have inherited is a very different 
Tanganyika from the one we are setting out to build and to bequeath 
to our children. 253 

Han kunde använda ord som revolution eller krig om det som 
skulle ske,254 även om han tvekade att använda ordet revolution, 
som han förknippade med våld och blodsutgjutelse.255 Det gick bättre 
att använda ordet i kombination med en bestämning, exempelvis "a 
complete social and economic revolution".256 Han ansåg att en våld
sam revolution visserligen skulle underlätta införandet av socialis
tiska institutioner, men göra det svårare att utveckla den socialis
tiska attityden som ger liv åt institutionerna.257 Han slutsats blev 
därför att "a revolution in under-developed countries like the United 
Republic means an economic revolution if it is to mean anything".258 

Den vikt som Nyerere lade vid nationens utveckling innebar 
också en fullständig ofördragsamhet gentemot de medborgare som 

251 "A core b elief in rational and scientific control", såsom modernisering definierats 
av J. S. Baker, "Political Economy and Political Management", i The African Review, 
vol. 1, no 3, 148f. 
252 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, lOf. Det folkliga engagemanget 
hade betonats av Arthur W. Lewis som skrev, "En folklig entusiasm är både 
planeringens smörjmedel och den ekonomiska utvecklingens drivkraft, en 
dynamisk kraft för v ilken nästan allt är möjligt. Arthur W. Lewis, Den ekonomiska 
planeringens principer, Stockholm 1969, 194. 
53 Citatet skrevs med versaler i orginaltexten. Se J.K. Nyerere, "President's 

Inaugural Address", i Freedom and Unity, 181. 
254Daily News 1965-06-05 . Nyerere intygade att de redan haft sin revolution. En 
intervju med Barbro Johansson gav bakgrunden till detta uttalande som var Chou En 
Lais middagstal, där han menade att vad som fattades i Tanganyika var en 
revolution. Chou En Lai ändrade sin inställning och vid sitt besök på Zanzibar sade 
han "The deep goi ng development of the Tanzanian national - democratic revolution 
and its continous victories have greatly encouraged and supported the other African 
peoples". Daily News 1965-06-07. Nyerere förklarade i konflikt med Chou En Lai, att 
vaije land och vaije generation har sitt eget sätt att komma till rätta med sina problem. 
Det finns inte en lösning som svarar mot alla tider och platser. 
255 J.K. Nyerere, "The Race Problem in East Africa" och "Democracy and The Party 
System", i Freedom and Unity, 28, 196. 
2^6 J.K. Nyerere, "McDougall Memorial Lecture - F.A.O.", i Freedom and Unity, 232. 
257 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Socialism, 24. 
258 J.K. Nyerere, "Opening of the University College Campus", i Freedom and Unity, 
308. 
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inte deltog i arbetet for utveckling eller motarbetade den. Han kal
lade dem för förrädare och landets fiender.259 Detta hot var inte 
kraftlöst, eftersom lagen Preventive Detention Act gav presidenten 
möjlighet att hålla en medborgare fängslad utan rättegång på obe
stämd tid. Nyerere förklarade lagen med att det fanns olika rättig
heter, frihet att tala, publicera, skriva. Friheten omfattade också 
frihet från hunger och diskriminering samt frihet till jämlikhet och 
självutveckling. Dessutom omfattade den statens säkerhet. 
Problemet uppstod när den enskilde brukade sin frihet att tala eller 
att bilda organisationer på ett sätt som allvarligt hindrade den eko
nomiska utvecklingen eller rikets säkerhet. I valet mellan den en
skildes fri- och rättigheter och ekonomisk utveckling och rikets sä
kerhet måste utvecklingen och staten skyddas.260 

I agree that, in the idealistic sense of the word, it is "better" that ni
nety-nine guilty men should go free rather than one innocent man 
being punished. But in the circumstances of a nation like ours [...] 
conditions may well arise in which it is better that ninety-nine inno
cent people should suffer temporary detention than that one possi
ble traitor should wreck the nation. 1 

Det grundläggande problemet var att lagstiftningen inte kunde 
omfatta kravet på ett dygdigt liv. Avsikten med Preventive Detention 
Act var att de medborgare som hölls i fangsligt förvar inte kunde 
straffas för något brott enligt lagen. Innebörden blev därmed att 
deltagande i nationens utveckling blev upphöjt till dygd. 

Nyereres stora svårighet var dock inte de medborgare som all
varligt hindrade utvecklingen utan det var att få till stånd en miljö, 
där varje medborgare insåg att hans sociala roll innebar att verka 
för utveckling på gemenskapens villkor. Detta var vad han kallade 
för "Development consciousness", vilket var inget mindre än att 
medborgarna radikalt skulle förändra sina liv. Han förklarade att: 

The traditional relationships between people in the village are upset 
[...] these things have to be changed if you are to increase production 
in agriculture [...].262 

Människorna, framförallt bönderna, måste anpassa sig efter de krav 
som rationell planering krävde. Utvecklingen måste balanseras och 
Nyerere ansåg att förändringen inte fick vara större än vad befolk
ningen kunde härbärgera.263 Samtidigt anförde han att folkets kon

259 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 177. 
260 J.K. Nyerere, "Opening of the University College Campus", i Freedom and Unity, 
312. 
261 Ibid., 312f. 
262 J.K. Nyerere, "McDougall Memorial Lecture - FAO", i Freedom and Unity, 236. 
263 Ibid., 237. 



238 MWALIMU OCH UJAMAA 

servatism och fördomar inte fick försena eller hindra utveck
lingen.264 Vad Nyerere avsåg med att förändringen inte fick vara 
större än vad befolkningen kunde hysa, preciserade han inte när
mare. 

Nyerere tvekade inte om modernisering. Samtidigt uppmanade 
han emellertid folket att återvända till en attityd, som funnits i ett 
tidigare samhälle. Han ville inte göra om britternas misstag att inte 
erkänna den afrikanska kulturen. 

Till studenterna, som han kallade samhällets fackelbärare, talade 
han tydligast om modernisering.265 Han uppmanade dem att söka 
sanningen, objektivt och vetenskapligt, så långt det var möjligt för 
människor. De skulle på så sätt bekämpa de fördomar som fanns. 
Han förklarade att den största fördomen i början av nationsbygget 
hade varit diskriminering på grund av ras, färg eller kast.266 Senare 
under utvecklingsarbetet bestod det fördomsfulla i en romantisk 
uppfattning av det traditionella jordbruket.267 Nyerere liknade dessa 
romantiker vid don Quijote, som i böndernas förfallna hus såg ro
mantiska slott. Med ironi betraktade han böndernas brist på ratio
nalitet i det traditionella livsmönstret. 

Längst i tanken på modernisering gick han i ett tal vid sin gamla 
skola, S:t Mary's i Tabora. Han hade återkommit dit direkt ifrån ett 
statsbesök i Sverige och visade på Sverige som det goda exemplet 
för sitt eget land. Han angav att i Sverige endast 13% arbetade i 
jordbruket och 87% inom industrin och hans slutsats för Tanganyika 
var att: "It is therefore our responsibility to see to it that we train 
more people in industries and the number of farmers become 
less."268 

Trots att han i ett längre perspektiv kunde se utvecklingen av 
andra näringsgrenar stod jordbruket i centrum för nationens ut
veckling. Det fanns flera skäl till varför Nyerere valde jordbruket 
som den mest centrala näringen. Nyereres avståndstagande från 
det moderna stadslivet innebar att han önskade att medborgarna 
skulle bo på landsbygden. Detta perspektiv överensstämde också 
med den katolska sociallärans syn. Däremot finns inget som tyder 
på att Nyerere delade sociallärans mycket höga uppskattning av 
jordbruksarbetet.269 

264 Ibid., 237f. 
265 J.K. Nyerere, "Inauguration, of the University of East Africa", i Freedom and Unity, 
218 
266 Ibid., 219. 
267 J.K. Nyerere, "Opening of the University College Campus", i Freedom and Unity, 
309. 
268 Tanganyika Standard 1963-10-09. 
269 M.M, § 149. 
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Annat arbete, exempelvis i industrin, betraktade Nyerere som 
lika värdefullt som jordbruket. Medborgarnas behov var det som 
styrde arbetets värde. Han förklarade sin syn med att: 

We want capital investment in Tanganyika not because we like fac
tories and think they improve the scenery, not because we like 
working with machines and erect complex systems of distribution 
and exchange. We want capital investment simply and solely be-
cause^we want to improve the lives of the people of this country 

Även om Nyerere har en viss negativ syn på industrier var hans in
ställning inte densamma som Mohandas Gandhis. Gandhis negativa 
syn var ideologiskt grundad.271 Nyerere hade en pragmatisk syn på 
industrialiseringen, där det främst gällde att undvika negativa följ
der. Den värsta konsekvensen var att det privata näringslivet kunde 
medföra att en klasstruktur bildades i landet, eftersom industriarbe
tarna skulle ha löner som stod i rättvis proportion till företagets 
vinst. Utvecklingen skulle också leda till ökad jämlikhet i den anda 
som också socialläran argumenterade för.272 

Lösningen på problemen att balansera stad och landsbygd och 
öka jämlikheten mellan medborgarnas ekonomiska tillgångar såg 
Nyerere i att industrin helst skulle vara kooperativ eller annars 
statligt ägd. Vidare skulle industrin vara småskalig och decentralise
rad till landsbygden.273 Detta var i linje med tankarna i den katolska 
socialläran.274 

Industrialisering av landet var dock av marginell betydelse i 
Nyereres utvecklingssyn. Det centrala området var jordbruket. 
Nyerere konstaterade att jordbruket var mest eftersatt och samti
digt krävde lägre kapitalkostnader än industrin.275 Han hade också 
klart för sig att de mycket fåtaliga industrierna i Tanganyika var 
helt utan konkurrenskraft på den internationella marknaden. 

En expertgrupp från International Bank for R econstruction and 
Development fann vid utvärdering att Tanganyikas möjligheter låg i 
jordbruksutveckling och inte i industrialisering. De analyserade noga 

270 J.K. Nyerere, "Relations with Private Capital Investment", i Freedom and Unity, 
209. 
271 Gavin Hitching, Development and Underdevelopment in a Historical Perspective, 
London 1982, 62f. Kitching hävdar att Nyerere påverkats av narodism och att han 
delar den rörelsens syn på det moderna samhället. Gandhis skrifter som Nyerere läst 
uppvisar en starkt ideologiskt negativ syn på industrialisering. Mohandas G andhi 
skrev i Indian Home Rule, Madras 1922, 65: "It was not that we did not know how to 
invent machinery; but our forefathers knew that, if we set our hearts after such things, 
we would become s laves and loose our moral fiber". 
272 QA, § 78. 
273 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 184. 
274 M M, § 117. 
275 J.K. Nyerere, "McDougall Memorial Lecture - FAO", i Freedom and Unity, 241. 
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det traditionella jordbruket och fann att det fungerade dåligt samt 
att det fanns stora svårigheter med att utveckla den näringsgrenen. 
De listade fem hinder:276 

1. Bönderna använde primitiva metoder pga konservatism och 
motstånd till förändringar. Experterna konstaterade att bönderna i 
Tanganyika, liksom bönder över hela världen, är "notoriously sus
picious of change". De erkände dock att denna misstänksamhet mot 
förändringar inte enbart var irrationellt grundad utan beroende på 
tidigare misslyckade odlingsförsök.277 

2. Bönderna saknade förmåga att sköta sin verksamhet, samtidigt 
som experterna hävdade att det krävdes mer forskning för att för
stå det tropiska jordbruket. 

3. Bönderna arbetade med primitiva och olämpliga redskap och 
hade brist på investeringskapital. 

4. Bönderna påverkades i mycket begränsad omfattning av eko
nomiska drivkrafter. 

5. De traditionella ägandeformerna av land innebar att den en
skilde bonden inte hade äganderätten över det land han brukade. 
Detta ledde till oansvarighet att sköta jorden, enligt experternas 
slutsats, "what is everybody's business is nobody's business".278 

Experterna hävdade att enskilt ägande var en nödvändighet för 
att jordbruket skulle utvecklas, och föreslog att jordbruksutveckling 
skulle ske, dels genom att det befintliga jordbruket förbättrades, 
dels genom "community development".279 De hänvisade till pilotpro
jekt som genomförts i Indien och andra delar av Afrika.280 

Experterna såg i byutveckling en metod att ge tillbaka till det afri
kanska samhället den känsla av självhjälp som det tidigare haft.281 

276 The Economic Development of Tanganyika. Report of a mission organized by the 
International Bank for Reconstruction and Development at the request of the 
Goverment of Tanganyika and the United Kingdom, Baltimore 1961, 101. 
277 Ibid., 105. 
278 Ibid., 80. 
279 Ibid., 104. 
280 Albert Meyer, McKim Marriott och Richard L. Park, P ilot Project i n India, 
Cambridge 1958. Peter de Sautoy, Community Development in Ghana, London 1958. 
Experterna hänvisade även till Swynnertonplanen i Kenya; The Economic 
Development in Tanganyika, 130. 
281 Som grund för denna traditionella självhjälp anfördes Report Submitted by the Food 
and Agricultural Oganization Concerning Land Tenure and Land Use Problems in 
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Det nya i experternas förslag var att erbjuda bönder att flytta och 
bryta ny mark, vilken erbjöds i samarbete med regeringen. 

Dessa riktlinjer var inte helt nya. Kolonialmaktens utvecklingspo
litik i Tanganyika hade på olika sätt försökt främja jordbruksutveck
lingen, sedan mitten av 1950-talet, då kolonialmakten hade övergått 
till att aktivt söka samarbete med de utvecklingsvilliga afrikanska 
bönderna.282 Ett exempel var de försök med nyodlingar som hade 
gjorts. En speciell organisation, Tanganyika Agricultural 
Corporation, drev i samarbete med afrikanska bönder ett antal för
söksjordbruk sedan 1955. Det projekt som fungerade bäst var to
baksodlingen i Urambo, som till stor del byggde på anställd arbets
kraft.283 

Nyerere var positiv till britternas utvecklingspolitik och hävdade 
att: 

No other instruments of government have been created during the 
independence struggle. Colonial develop ment objectives are also ta
ken over. No alternative objectives have been thought out.284 

Han var dock kritisk mot två områden i deras utvecklingspolitik. 
Det ena gällde frågan om makt. För Nyerere var det uppenbart att 
makten bakom britternas politik varit felaktigt grundad och därmed 
blev den i sak riktiga utvecklingspolitiken felaktig: 

Even if they have always done their best to do what they believed to 
be good for us, i t would be no less wrong. A man who tries to control 
the life of another does not destroy the other any less because he 
does it, as he thinks, for the other's benefit. It is the principle which 
is wrong [,..].285 

Det andra området rörde kultur och samhällsliv. Att kolonialmak
ten i sin utvecklingspolitik hade ignorerat afrikansk kultur och afri
kanskt samhällsliv betraktade Nyerere som kolonialismens största 
brott. Britterna, menade han, 

the Trust Territories of Tanganyika and Ruanda-Urundi, United nations, T/1438, 
1959-02-19. 
282 Ruthenberg, Agricultural Development in Tanganyika, 60f. Ruthenberg noterar att 
det skett en stor förändring av utvecklingspolitiken efter mitten av 1950-talet. Den nya 
inriktningen inneburit att tvångsåtgärder ersatts av samarbete och stöd till de progres
siva bönderna. Britterna hade satsat på att öka jordbrukens storlek genom övertalning 
och på att förändra jordbrukens odlingsformer och g e stöd till lokala initiativ från 
producentkooperativ. Nyerere och TANU förändrade sin hållning till 
jordbrukspolitiken efter självständigheten, från politiskt bestämd opposition till stöd 
för jordbrukspolitiken. 
283 The Economic Development in Tanganyika, Annex IV. 
284 J.K. Nyerere, President Nyerere's Speech to the Mass Rally in Lourenco Marques, 
Mozambique 1975-08-31 , CCM archives, Dodoma. 
285 J.K. Nyerere, "The Challenge of Independence", i Freedom and Unity, 133. 
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make us believe we had no indigenous culture of our own; or that 
what we have was worthless - something of which we should be as
hamed, instead of a source of pride.286 

Den koloniala utvecklingspolitikens brist på anpassning till det afri
kanska samhället hade medfört att den saknat folkligt stöd och där
för i stort sett hade misslyckats. Han måste först göra rent hus med 
kolonialismens föreställningar. Det krävdes en mental befrielse ef
ter den politiska: 

True independence was the independence of mind... Colonial powers 
did not merely impose their rule on Africa; they imposed their ideas 
and culture on Africa.287 

Befrielsen krävdes för att folket skulle ta till sig de tidigare kända 
metoderna för jordbruksutveckling. Det skulle införas självhjälps
program som hade sin förebild i kolonialtidens "tribal turnouts". 288  

Vidare skulle försök med kollektiva modelljordbruk införas samti
digt som kooperationen skulle spridas och förstärkas.289 

Det övergripande målet för utvecklingen var, enligt Nyerere, att 
skapa ett värdigt liv för samtliga medborgare.290 Detta avsåg materi
ell välfärd men också andliga värden såsom respekt för sig själv och 
tilltron till sin förmåga att förändra sin verklighet: 

We determined to build a country in which all her citizens are equal; 
where there is no division into rulers and ruled, rich and poor, edu
cated and illiterate [...].291 

De två första motiven, välfärd och respekt, ingick i hans förståelse 
av jämlikhet. Jämlikheten var komplex och omfattade det mesta av 
livsvillkoren för människorna. Den fick inte begränsas av några 
fasta kriterier utan skulle omfatta jämlikhet i status mellan med
borgarna, för att passa i det klasslösa samhället. Det jämlika till
ståndet var framförallt en biprodukt av en rättfärdig fördelning av 
resurser.292 

Det tredje motivet i det övergripande målet var tilltron till den 
egna förmågan att förändra sitt liv. Detta motiv var enbart i sekun

286 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity , 187. Nyerere 
argumenterar som västafrikanen Nnamdi Azikiwe tidigare hade gjort. Nnamdi 
Azikiwe, Renascent Africa, London 1968, 9. 
287 Tanganyika Standard 1963-20-12. J.K. Nyereres uttalande vid besök i Guinea. 
288 Ruthenberg, Agricultural Development in Tanganyika, 117. 
289 I nästa kapitel beskrivs och diskuteras dessa praktiska handlingsplaner som 
N ver er e genomförde. 
29 J.K. Nyerere, "Opening of the University College Campus", i Freedom and Unity, 
314. 
291 J.K. Nyerere, "President's Inaugural Address" i Freedom and Unity, 178 
292 En analys av denna förståelse av jämlikheten framförs av filosofen David Miller, 
"Equality", i Philosophy and Politics, G.M.K. Hunt (red.), Cambridge 1990, 77 - 98 
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där mening ett resultat av samhällsförändringen. Nyerere förkla
rade: "At a given and decisive point in history men decide to act 
against those conditions which restrict their freedom as men".293 

Denna handling har sin upprinnelse i att människan är skapad till 
Guds avbild och att också hon är en skapare, enligt Nyerere. Detta 
är innehållet i hans begrepp "spark of divinity". Han hävdade också 
att människor behöver uppmuntran i sitt skapande; de 

need to be helped to stretch themselves; they need to be given confi
dence in their own ability to take control of their own l ives. And they 
need to take this control, and use it themselves for their own purpo
ses. They need their uhuru, and meaningful uhuru.29i 

Det var samhällets och kyrkans funktion att hjälpa människor att 
ta ansvar för sina liv. Nyerere menade att en människa som är de
moraliserad av de omständigheter som hon tvingas leva under, är 
utan nytta för sig själv, sin familj och sin nation.295 

Utvecklingens teleologiska perspektiv var människan och hennes 
andliga och moraliska mål. Hon skulle ges materiella och andliga 
förutsättningar,"to become his best". I denna målsättning inbegrep 
Nyerere att människans mål var att nå förening med Gud.296 

Nyereres syfte med utveckling, att skapa ett moraliskt gott sam
hälle där individen skulle få utveckla sina förmågor, överensstäm
mer inte med de ekonomiskt orienterade utvecklingsmodellerna. 
Ekonomhistorikern Björn Hettne visar att dessa modeller innehål
ler tre huvudmotiv: industrialisering, etatism och professionalise-
ring.297 Hettne hävdar också att alternativa utvecklingsmodeller har 
dykt upp i historien. Dessa alternativ har bestämts i kontrast till den 
dominerande utvecklingsmodellen. En alternativ modell kräver inte 
avståndstagande från samtliga tre huvudmotiv.298 Hettne har, uti
från detta perspektiv, tillskrivit Nyereres utvecklingsmodell, efter 
Arushadeklarationen 1967, kontrapunktisk karaktär. Hettne näm
ner för sitt ställningstagande betoningen på landsbygden framför in
dustri och urbanisering och betoning på traditionella afrikanska vär
deringar framför individualism.299 Hettne diskuterar inte Nyereres 

293 J.K. Nyerere, "The Christian Rebellion", i African Christian Spirituality, Alwyn 
Shorter (red.), London 1978, 82. 
294 Ibid., 83. 
295 Ibid., 84. 
296 Ibid., 82. Åtminstone kunde han göra detta tydligt i ett tal till ett katolsk auditorium 
bestående av ordensfolk. 
297 Björn Hettne, Strömfåra och kontrapunkt, Naturresurs- och miljökommittén. Bak
grundsrapport 8, Stockholm 1982, 21f. Delar av samma synsätt framkommer även i 
Björn Hettne, Development Theory and the Third World, Sarec Report 2:1982, 
Stockholm 1987, llf. 
298 Hettne, Strömfåra och kontrapunkt, 35f. 
299 Björn Hettne, Utvecklingsstrategier i Kina och Indien, Lund 1979, 8. 
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utvecklingssyn före Arushadeklarationen, men Nyerere betonade 
redan i början av 1960-talet de afrikanska traditionella värdering
arna i motsats till individualism. Vidare betonades jordbruket fram
for industrin, dels därför att jordbruket var mest eftersatt, dels där
för att den inhemska industrin saknade konkurrenskraft. 

Det var mer av praktiskt-politiska skäl som Nyerere tog avstånd 
från industrins utveckling. På längre sikt antog dock Nyerere att 
antalet bönder skulle minska och att industrin skulle få större bety
delse. Utbildning såg han som medlet att balansera denna övergång. 
I ljuset av dessa uppfattningar anslöt sig Nyerere närmast till en 
dualistisk utvecklingsekonomisk syn.300 

Nyerere var förtrogen med fabianen och ekonomen Arthur W. 
Lewis' dualistiska syn, som innebar att utveckla den moderna sek
torn i samarbete mellan regeringens resurser och privata investe
ringar. Helst hade Nyerere sett att privat profit helt hade elimine
rats och ersatts av kooperativa metoder.301 Utvecklingstanken hade, 
som utsädes i partiprogrammet, högsta prioritet och därför kom-
promissade han med kravet på kollektivt ägande av produktionsre
surserna. 

Nyereres praktiska strävan var dock knappast att följa Arthur W. 
Lewis' målsättning "Industrialization by invitation". Istället sökte 
Nyerere efter bistånd för att bygga upp infrastrukturen i landet och 
för att mekanisera jordbruket. Samtidigt strävade Nyerere efter att 
skapa rättvisa villkor på den internationella marknaden för att lan
dets export av råvaror skulle vara konkurrenskraftig mot industri
produkter. Detta i syfte att öka graden av självförsörjning.302 

Någon tydlig kategorisering av Nyereres utvecklingsmodell vid 
denna tid går inte att finna. Gavin Kitching har försökte att knyta 
samman Nyereres syn med narodnikirörelsen via Mohandas Gandhi 
och beteckna den som populism.303 Gandhis ideologiskt grundade 
motstånd mot modernitet och den västerländska kulturen saknar 
dock motsvarighet i Nyereres tänkande, men han delade dock flera 
av narodnikirörelsen tankar med Gandhi.304 Det som överensstämde 

300 J.K. Nyerere, "Relations with Private Capital Investment", i Freedom and Unity, 
209. 
301 Harvey Glickman, "Dilemmas of Political Theory in an African Context: The 
Ideology of Julius Nyerere", i Boston University Papers on Africa, 203, not 23. 
302 Detta var i enlighet med de tankar som Johannes XXIII presenterat i Mater et 
Magistra. 
303 Gavin Kitching, Development and Underdevelopment in a Historical Perspective, 
1982, 62f. 
304 »The workers in the mills of Bombay have become slaves. The condition of the 
women working in the mills is shocking." M.K. Gandhi, Indian Home Rule, citatet 
hämtat från P.E. Sigmund, The Ideologies of the Developing Nations, 76f. Nyerere var 
pragmatisk och fördömde inte kategoriskt industrialisering, som Gandhi gjorde. 
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var uppfattningen att det är möjligt att gå ifrån jordbrukssamhälle 
till socialism utan att passera det kapitalistiska stadiet. Liksom 
Nyerere var inte heller narodnikerna negativa till modern teknik el
ler industrier. Det kunde förbättra levnadsvillkoren och jordbruks
produktionen, men industriutvecklingen måste ske småskaligt och 
utifrån jordbrukarnas behov, enligt rörelsens uppfattning. En av 
dess ledande filosofer, Michailovsky, reflekterade över individens be
roende av samhällets organisation för sin egen självförståelse och 
moraliska hållning.305 Det finns överenstämmelser mellan Nyereres 
och narodnikirörelsens syn på individen och samhället, även om det 
ligger närmare till hands att se inspirationen från katolsk sociallära 
i Nyereres tänkande. Det framstår även att Nyereres utvecklings-
syn var i överensstämmelse med samtidens optimistiska ton
gångar.306 Hans utvecklingssyn kombinerades med ett kommunita-
ristiskt perspektiv i den form som katolsk sociallära hade presente
rats i encyklikan Mater et Magistra. 

KOMMUNITARISTISK INTERNATIONALISM 

De tre dygderna "love, sharing and works" uppstår, enligt Nyerere, i 
den goda sociala gemenskapen hos människorna. Detta perspektiv 
var inte bundet till några nationella gränser. Nyerere var följdaktli-
gen också ambivalent i sin syn på nationer. Han ville forma en ny 
nationalism och menade att 1900-talets utmaning mot nationalism 
var internationalism.307 Hans synsätt tycks närmast stå i traditionen 
från Erasmus' föreställning om pan-europeism, till i senare tid 
Guiseppe Mazzinis nationalism, som var öppen för internationa
lism.308 Nyerere använde sig dock aldrig explicit av europatankens 
långa tradition. Han kunde förebildligt nämna om det ekonomiska 
samarbetet inom EEC men framförallt hänvisade han till USA, som 
förebild för enhet.309 

Det var avarterna av nationalism, som hade gjorde Nyerere be
tänksam mot nationer. Heui ansåg att en följd av nationsbildningen i 
Afrika hade varit att de tidigare etniska konflikterna hade övergått 

305 Andrzej Walicki, The Controversy over Capitalism: Studies in the Social 
Philosophy of the Russian Populists, Oxford 1969, 116f. 
306 Hettne, Development Theory and the Third World, 27. 
307 J.K. Nyerere, "The Courage of Reconciliatio n", i Freedom and Unity, 266f. 
308 Lester K. Born, The Education of a Christian Prince by Desiderius Erasmus, 1965; 
William Clarke (red.), Essays: Selected from t he Writings, Literary, Political and 
Religious, of Joseph (Giuseppe) Mazzini, London 1887. 
309 J.K. Nyerere, "The Nature a nd Requirements of African Unity", i Freedom and 
Unity, 334f. Kopplingen mellan europatanken och Amerikas förenta stater återfinns 
hos William Penn, Essay toward the Present and Future Peace of Eu rope, 1693, och i 
hans senare verksamhet i de amerikanska kolonierna. 
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till att bli konflikter mellan nationerna. Orsakerna till dessa konflik
ter var det nationella egenintresset.310 Nationalism och nationernas 
utbildningssystem innebar främjande av exklusiv nationell lojalitet 
och chauvinism. Detta kom till uttryck i att nationella ledare van
ligtvis använde ett fientligt språk om sina motståndare for att visa 
sig vara patriotiska.311 Det krävdes därför mod av nationernas ledare 
att vilja kompromissa om nationella intressen.312 Nationalismen in
nebar också att det var orealistiskt att förvänta sig altruism från 
stater, menade Nyerere.313 

Nationer hade inget egenvärde i Nyereres tänkande och han upp
fattade att de var ett övergående skede i historien. I konsekvens 
därmed fanns inte heller anledning att betrakta de nuvarande afri
kanska staterna som nödvändiga enheter.314 

Med den utgångspunkten blev nationens geografiska omfattning 
av underordnad betydelse. Nyereres tanke var att det goda samhäl
let skulle expandera och omfatta allt fler människor. Hans före
ställning var inklusiv och öppen för pan-afrikanism. Hans nationsi
deal var nästan gränslöst, vilket han uttryckte på följande sätt: 

For no true African socialist can look a t a line drawn on a map and 
say 'The people on this side of the line are my brothers, but those 
who happen to live on the other side of it can have no claim on me'; 
every individual on this continent is his brother.315 

Förebildligt för Nyerere i de europeiska nationerna var folksuverä
niteten och att folket var centrum i en nationell ideologi.316 Det var 
inte nationen, utan folket, som var det centrala. Med en sådan syn 
på nationen kunde Nyerere hävda, att alla nationella institutioner 
och organisationer hade som syfte att tjäna folket.317 Vad Nyerere 
avsåg vara folket framstår dock som otydligt och kunde inte utgöra 
bestämning för nationen. Nyerere kom därför att betrakta både 
Östafrika och hela Afrika som tänkbara grunder för nationsbildning. 

310 J.K. Nyerere, "Opening of the U niversity College Campus", i Freedom and Unity, 
305f. 
311 J.K. Nyerere, "The Courage of Reconciliation" , i Freedom and Unity, 266f. 
312 J.K. Nyerere, "The Nature and Requirements of African Unity", i Freedom and 
Unity, 334f. 
313 J.K. Nyerere, "Opening of the University College Campus", i Freedom and Unity, 
305f. 
314 Ibid. 
315 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 
170. 
316 James Kellas tydliggör de värderingar som fanns i de europeiska nationsbild-
ningarna och visar hur framförallt den franska nationella ideologin gjorde folket till 
centrum. Hans renodlande av olika typer visar dock att nationella institutioner varit 
mer avgörande för brittisk nationsbildning. Se James G. Kellas, The Politics of 
Nationalism and Etnicity, London 1994, 27f. 
317 J.K. Nyerere, "McDougall Memorial Lecture - FAO", i Freedom and Unity, 231. 
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Den mytiska föreställningen om afrikaners enhet kunde leda i rikt
ning mot hela Afrika. Folket kunde också utgöras av alla människor 
som bodde i Östafrika eller Afrika, oavsett om de var afrikaner, eu
ropéer eller asiater. 

Otydligheten i Nyereres syn på folket, nationen och internationa
lism visar sig som en trefaldig målsättning. Det långsiktiga målet 
var att åstadkomma Afrikas förenta stater. Det något kortsiktigare 
målet var att förena de forna östafrikanska kolonierna i en union. 
Det omedelbara målet var att skapa nationen Tanganyika. Det som 
förenade dessa tre målsättningar var viljan att åstadkomma utveck
ling och att bevara folksuveräniteten.318 

Men Nyerere kunde föra tanken ännu längre och inte enbart 
tänka sig pan-afrikanism utan till och med en världsregering: 

At the moment the talk of a "World Govern ment" - which is what a 
world society implies - is day-dreaming. It is very logical dreaming 
and very necessary. But it is not likely to become a reality soon [...], 
we are not just going to create a world government in this century -
unless of course, some unforeseeable event transforms present-day 
human attitudes.319 

Även om han inte kunde se att världssamfundet inom överskådlig 
tid skulle enas utifrån den naturliga lagen om allas gemensamma 
intresse, tvivlade han dock inte på idealens riktighet. I detta avse
ende, liksom annars när han funderade kring samhällsideal, var 
inte problemet för honom att idealen skulle vara orealistiska utan 
frågan var snarare "[t]he question to ask is not whether they are 
capable of achievement, which is absurd, but whether a society of 
free men can do without them."320 

318 J.K. Nyerere, "African Unity - OAU Cairo", i Freedom and Unity, 303. 
319 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 19. 
320 Ibid., 13. 
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EN MODERN IDEOLOGI FÖR TANZANIA 

Nyereres dilemma i nationsbildningen var att det saknades en före
ställning som inkluderade samtliga medborgare och ordet taifa 
ledde enbart tankarna till etnisk begränsning. Detta måste glömmas 
genom att en stark ny tanke tog makt över medborgarnas före
ställning. Nyerere sökte sig bort från splittringen genom att nästan 
helt ignorera den. Han gjorde det genom att hävda att folket var en 
enhet med en gemensam afrikansk tradition. Européerna, som sak
nade del i denna tradition, försvann helt i diskussionen. Detta märk
tes tydligt i hans demokratisyn. Det grundläggande perspektivet 
blev afrikanskt, som Gus Liebenow benämner "Overarching 
Integrative Strategy".321 Detta innebar viljan att skapa en nationell 
kultur och nationella afrikanska institutioner. 

Centralt i föreställningen om nationen var den afrikanska tradi
tionen. I likhet med andra afrikanska socialister behandlade 
Nyerere den afrikanska traditionen rationellt. Genom den induktivt 
generaliserade metoden reducerade han den afrikanska traditionen 
till tre sociala principer - kärlek, delande och arbete. Dessa principer 
var inte resultatet av noggranna studier av ett stort antal etniska 
kulturer utan konstruerades för att stämma överens med hans 
grundsyn. På liknande sätt förhöll han sig till västerländsk kunskap. 
Som tidigare konstaterats hade de afrikanska nationalisterna valt ut 
vad de ansåg vara bäst och använde dessa idéer. Av den västerländ
ska socialismen valdes enbart de idéer ut, som de afrikanska natio
nalisterna kunde ha användning av i sitt eget samhällssystem, vil
ket innebar att de inte stämde överens med några tidigare tolk
ningstraditioner inom socialismen. 

Det ideala samhällssystem som Nyerere utformade hade starka 
drag av kommunitarianism. Han använde beteckningen kommunita-
riansk om sin samhällssyn och samtidigt uttryckte han tveksamhet 
om det ordet gick att använda. Grunden i hans samhällssystem var 
att tolka den afrikanska traditionen så att den i hög grad anslöt till 
katolsk sociallära. Denna samhällssyn vilade på en föreställning om 
den naturliga lagen och ett teleologiskt perspektiv. Den naturliga la
gen innebar att människor har möjlighet att leva ett gott liv i ett 
välfungerande samhälle. Kännetecknet för ett sådant samhälle är 
att medborgarna älskar varandra, delar resurser med varandra och 
arbetar för varandra. I ett sådant samhälle sammanfaller männis
kans roll som samhällsvarelse och som individ. Människan finner sin 

321 Gus J. Libenow, African Politics, Indianapolis 1986, 89. 



SÖKANDET EFTER EN NATIONELL FÖRESTÄLLNING 249 

roll och uppfyller sin uppgift vilken är den dygd som samhället be
stämmer för den enskilde. Det teleologiska perspektivet på samhäl
let var att människans och samhällets uppgift var att utformas på 
så sätt att den enskilde kan uppfylla sitt mål genom att leva i dygd 
och fritt välja gemenskap med Gud. 

Det demokratiska systemet, demokrasi, utformades av Nyerere 
utifrån de kommunitarianska idéerna. Minimikrav for demokratin 
var att få tala fritt och välja fritt samt att det i rimlig utsträckning 
skedde förnyade val. Dessa krav skulle tillgodoses i en politisk or
ganisation som alla medborgare tillhörde. Utöver denna ordning in
tog presidenten en i hög grad styrande funktion inom det politiska 
systemet. Den naturliga lagen verkade genom att alla hade rätt att 
delta i det politiska livet. Presidentens styrande funktion skedde i 
enlighet med den katolska kyrkans tolkning av den naturliga lagens 
funktion i det politiska livet. Med uppdraget som högste styresman 
följde också särskild vishet att agera inom det politiska systemet. 

Utvecklingssynen, maendeleo, var ett uttryck för principen om 
arbetsplikt för alla. Det var en dygd att arbeta och bidra till hela 
samhällets materiella tillväxt. Ökad materiell levnadsstandard ska
pade förutsättningar för ett fullvärdigt mänskligt liv. Den som inte 
bidrog till samhällets ekonomiska tillväxt eller enbart hade som 
syfte att främja sin egen materiella levnadsstandard bröt mot sam
hällets dygdemönster. Dessa individer blev fiender till nationen. 

En annan aspekt av samhällssynen var universalisai. Alla män
niskor hade likartat mål och alla samhällen hade samma uppgift att 
främja dygd och ge människor frihet. Nyerere ansåg inte att det 
fanns någon ontologisk skillnad mellan afrikaner och andra män
niskor. Denna ståndpunkt intog han i motsats till Leopold Senghor i 
deras olika perspektiv på "African personality" respektive 
"Negritude". 

I den stora visionen såg Nyerere hela mänskligheten som en en
het, organiserad under en världsregering. I det något kortare per
spektivet såg han Afrikas enhet. I det ännu kortare perspektivet såg 
han Östafrikas enhet. Den enda enhet som han dock ansåg sig ha 
uppnått mot slutet av sin statsmannagärning var nationen 
Tanzania. 

De kännetecken på modernitet som hans föreställning om natio
nen uppvisade var att samhällets högsta värde var människan. 
Hans politiska budskap vände sig till medborgarna i syfte att öka de
ras självreflektion och självmedvetenhet om sitt värde. Det grund
läggande budskapet var att medborgarna skulle tillägna sig "attitude 
of mind". Människan som högsta värde för samhället var förbundet 



250 MWALIMU OCH UJAMAA 

med det goda samhället - ujamaa. Människan kunde inte vara det 
högsta värdet om inte samhället gav förutsättningarna för att leva 
ett i alla avseenden mänskligt liv. Därmed blir de brott mot indivi
dens frihet, som sker i ujamaapolitikens namn, enbart en del av det 
faktum att samhället och individerna inte nått till fullkomning av de 
kommunitaristiska principerna. 



EPILOG 

NATIONSBILDNINGENS 
PRAXIS 1963-1977 

När Nyerere i början av år 1967 presenterade Arushadeklarationen 
för National Executive Committee (NEC) hade han bearbetat sin be
svikelse över bristen på "attitude of mind" som medborgarna hade.1 

Han hade besviken dragit sig tillbaka till sina hemtrakter i 
Butiama kring årsskiftet 1966/67. Nationens första fem år hade varit 
mycket påfrestande och visat hur lite folket hade förstått. Nu åter
vände han inte bara hem utan också till sin roll som profet. I en
samhet skulle han på nytt formulera ett budskap för nationen, så
som han hade gjort våren 1962. Nyerere befann sig i profetens situ
ation att förkunna ett budskap som folket entusiatiskt tog emot, 
men inte levde efter. 

Dagarna i Butiama är höljda i dunkel. Det finns ingen säker 
uppgift om att någon medhjälpare fanns till hands för samtal. Det 
nya budskapet skulle på nytt innehålla tankar om det nationella li
vet och uppmana till bot - att komma till rätta med det som gått 
snett. Det hade varit år av kamp, som kantats av både framgångar 
och nederlag. Under hösten 1966 hade misslyckandena kulminerat i 
studentdemonstrationerna och uppdagat att medborgarna, fram
förallt den kommande generationen, inte hade tillägnat sig natio
nens anda. 

Nyerere kunde minnas den folkliga entusiasmen, när han som 
nationens förste president talade till medborgarna i december 1962.2 

Han hade hävdat att den nya konstitutionen svarade mot den natio-

1 J.K. Nyerere, "Ujamaa - The Basis of African Socialism", i Freedom and Unity, 162. 
2 Det fanns dock ett visst mått av besvikelse som vilade över presidentvalet. Nyerere 
hade visserligen vunnit 97% av de avlagda rösterna men enbart en tredjedel av 
valmanskåren hade gått till valurnorna. Nyerere hade i formell mening fått den 
makt som fanns tillgänglig i staten men i praktiken var hans maktutövning i hög 
grad begränsad. Se Henry Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic 
Development, Princeton 1970, 281f. 
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nella kulturen och han betraktade presidentämbetet som en symbol 
för nationens enhet och värdighet.3 Därmed var det sista formella 
bandet med den forna kolonialmakten bruten och folksuveräniteten 
var fullbordad. Den politiska makten var nationaliserad. I sitt instal
lationstal förklarade han att nationen är folket och att nationen 
handlar om folkets liv: 

To build a nation in the true sense, a task into which we must throw 
ourselves wholeheartly, is to build the character of its people - of 
ourselves; to build an attitude of mind which will enable us to live 
together with our fellow citizens of Tanganyika, and of the whole 
world, in mutual friendliness and co-operation.4 

Nyerere hade räknat med att folket ville utveckling och han anvi
sade två instrument - regeringen och kooperationen - som skulle 
styra nationsbyggandet. Den demokratiska andan i nationen skulle 
vara styrande, genom regeringen. Den representerade den främsta 
politiska makten och det enda tillåtna partiet efter 1965.5 Den an
dra kraften var samarbetet om materiella ting. Kooperationen intog 
den plats som fackföreningsrörelsen hade haft under sj älvständig-
hetskampen.6 Kooperationen vilade på tanken att förena traditio
nell gemenskap och modernisering, i enlighet med ujamaasamhäl-
lets ideal. 

Han arbetade med fyra problem under perioden fram till 1967. Ett 
av dem gällde möjligheten att samtidigt främja utveckling och öka 
jämlikheten. Kolonialmaktens metod hade varit att stödja de ut-
vecklingsintresserade bönderna för att därigenom skapa förebilder 
för modern jordbruksskötsel. Tanken var att de förebildliga bön
derna skulle dra med sig de övriga bönderna, när de såg hur lycko
samma de utvecklingsintresserade bönderna var. I denna modell 
såg man den ojämlikhet, som uppstod, som något nyttigt. Nyerere 
ansåg att kolonialismens utvecklingsmetoder hade misslyckats och 
menade att det inte fanns någon automatik mellan önskan om ökad 
konsumtion och viljan att öka den egna produktionen. Det missnöje, 
som väckts av jämförelsen med andras högre standard, blev "gu
domligt" enbart när det blev en kraft till förändring av situationen.7 

3 J. K. Nyer ere, "Dissolving the Independence Parliament", i Freedom and Socialism, 
35f. 
4 J. K. Nyerere, "President's Inaugural Address", i Freedom and Unity, 178. 
5 Tanzania blev enpartistat, vilket förverkligades vid parlamentsvalet 1965. Denna 
händelse förklarade Cranford Pratt vara den mest avgörande händelsen under perio
den 1963-67. Se Cranford Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 1945 -1978. Cambridge 
1976,201f. 
6 Fackföreningsrörelsen var styrd av konsumistiska ideal och hade enligt Nyerere 
inte tagit sitt nationella ansvar. Fackföreningsrörelsen kom därför a tt leva en ty
nande tillvaro i nationen. Se William H. Friedland, V ut a Kamba, Stanford CA 1969. 
7 J.K.Nyerere, "McDougall Memorial Lectures - FAO", i Freedom and Unity, 235. 
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För Nyerere var det snarast så att ökade ekonomiska skillnader till 
varje pris skulle förhindras, varför han inte ville främja enskilda 
bönders förmögenhet. Han menade att ökade ekonomiska skillna
der mellan bönderna skulle leda till uppkomsten av ett klassam
hälle och att utvecklingen därmed hade förfelat sitt syfte, som var 
alla medborgares välbefinnande.8 Samtidigt hävdade han också att 
risken för ökad ojämlikhet inte fick förhindra utveckling. Lösningen 
på detta etiska problem blev för Nyerere inrättandet av kollektiv
jordbruk, som inte gynnade enskilda bönder utan grupper av bönder 
som gått samman och blivit goda föredömen. 

Ett andra problem hade gällt förhållandet mellan planerad ut
veckling och subsidiaritetsprincipen, dvs. att människorna har rätt 
att fatta sådana beslut som de har kompetens för. Nyerere ansåg 
att det var nödvändigt att folket hade initiativet i förändringen, dels 
av principiella skäl, dels därför att förändring av jordbruksskötseln 
också medförde förändringar av människornas sociala villkor, vilket 
krävde deras aktiva medverkan. Regeringens jordbrukspolitik inne
bar därför att initiativ skulle komma från bönderna själva eller att 
regeringen använde sig av afrikanska rådgivare, med hjälp av 
TANU, skulle förklara för bönderna vilka åtgärder som behövdes. 
Regeringen utgick från att bönderna ville samarbeta med rege
ringen för att åstadkomma utveckling.9 

Ett tredje problem hade gällt spänningen mellan självbestäm
mande och beroende av utländskt bistånd. Förutsättningen för tän
kande om utveckling var folksuveräniteten uttryckt i staten 
Tanganyikas existens, som Nyerere hade uttryckt det: "The first re
sponsibility of a Government is to ensure the survival of the state 
and the safety of its citizens."10 

Nyerere ställdes inför sådana situationer, där givarnas politiska 
villkor hindrade honom från att acceptera biståndet. Hans lösning 
på detta problem var att försöka nå multilaterala biståndsavtal, ef
tersom de politiska problemen med dessa avtal var betydligt mindre 
än med de bilaterala avtalen.11 

Det Ç är de problemet han arbetade med var att åstadkomma en 
östafrikansk union. Nyerere strävade efter att skapa en större na
tionell gemenskap, än den som givits honom genom kolonialmak
tens territoriella gränser. Ytterst var målet att förena alla konti

8 Ibid., 237. 
9 Hans Ruthenberg, Agricultural Development in Tanganyika, Berlin & New York 
1964,124. 
10 J.K.Nyerere, "OAU Emergen t Meeting of Foreign Ministers", i Freedom and Unity, 
9Ö7 
11 Ibid, 240. 
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nentens nationer i ett Afrikas förenta stater. Även om han byggde 
denna tanke på föreställningar om afrikaners gemensamma erfa
renheter och kultur, anförde han också pragmatiska skäl för enhe
ten. Han hävdade att ett enat Afrika skulle öka afrikanernas frihet. 
Argumenten för detta var både ekonomiska och säkerhetspolitiska: 

The people of Africa wish to determine their own destiny and to 
overcome the poverty from which they now suffer. For this it is not 
enough to be technically free, to have a Parliament and a President 
and Ministers. It is necessary also to have real power to stand on 
your own feet and follow your own int erests.12 

Nyereres ekonomiska skäl för enhet hade sin grund i balkanisering-
ens problem med de många alltför små afrikanska staterna. 
Balkaniseringsproblemet var återkommande i samtidens analys av 
Afrikas ekonomi.13 Innebörden var att Afrikas stater var ekonomiskt 
underutvecklade och hindret var att de inte samlade sina resurser 
för att igångsätta utvecklingen. Dessutom tillkom problemet med 
neokolonialism, att den gemensamma afrikanska marknaden, som 
omfattade 240 miljoner människor, utnyttjades av andra än afrika
nerna. För att åstadkomma ekonomisk utveckling krävdes ett poli
tisk samarbete mellan de afrikanska staterna under en regering.14 

Det var två krav som Nyerere ställde på den nya suveräna sta
ten. Den måste ha alla afrikanska folks stöd och den måste ta an
svar för hela kontinenten.15 Detta kunde endast vara möjligt om en 
ny suverän stat för hela Afrika blev verklighet. De existerande afri
kanska nationerna måste då ge upp sina suveräniteter, vilket dock 
inte innebar att de enskilda nationerna skulle bli helt maktlösa. De 
enskilda nationerna skulle få bibehålla sitt självbestämmande och 
sin nationella identitet. Nyerere hänvisade till USA som ett exempel 
på delstater med egna regeringar och bibehållen identitet. 

Det låg en subsidiaritetstanke bakom Nyereres planerade afri
kanska enhetsstat, men det blev inte mycket som lämnades åt de 
enskilda medlemsstaterna att själva avgöra. I den nya staten skulle 
makten över utrikespolitik, försvar, valuta, tullar, handel med ut
landet och kontroll över naturresurser ligga hos centralregeringen. 
För att stävja konflikter måste den nya statsledningen ha makten 

12 J. K. Nyere re, "The Nature and Requirements of African Unity", i Freedom and 
Unity, 336. 
13 Kwame Nkrumah anför FN:s ekonomiska kommission för Västafrika samt ett antal fors
kare som hävdade balkaniseringen som utvecklingens problem. Se Kwame Nkrumah, Neo
colonialism: The Last Stage of Imperialism, London 1965, 15f. 
14 J. K. Nyerere, "The Nature and Requirements of African Unity", i Freedom and 
Unity, 336. Nkrumah, Neo-Colonialism: The Last Stage of I mperialism, 30. 
15 Ibid. 
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över ekonomisk utveckling, militär, polis, kommunikationer, hälso
vård och utbildning.16 

Vägen för att åstadkomma denna nya suveräna stat, tänkte sig 
Nyerere, var att gå stegvis.17 Det första steget var en överenskom
melse mellan de nationella ledarna, som måste följas av handling. 
Han anvisade två konkreta förslag till handling. Dels bildandet av 
mindre unioner, såsom East African Union och unioner som de 
nordafrikanska staterna planerade, dels att de afrikanska staterna 
skulle anta konstitutioner som var anpassade till bildandet av en 
afrikansk suverän nation.18 

Nyerere var starkt pådrivande för bildandet av East African 
Union . Ha n hade varit villig att göra uppoffringar för unionen, ge
nom att fördröja Tanganyikas självständighet. Han tvingades dock 
se hur Uganda, Kenya och Tanganyika blev självständiga stater. 
Unionsförespråkarnas perspektiv var att en politisk enhet, bestå
ende av Uganda, Kenya och Tanganyika, var en "återförening" av 
en enhet som existerat i förkolonial tid. Det var, enligt denna myt
bildning, kolonialmakterna som hade splittrat Östafrika. Sanningen 
var dock den omvända, att den brittiska kolonialmakten hade fört 
området samman.19 

I juni 1963 undertecknades ett avtal mellan de tre staterna. 
Intentionen med avtalet var att bilda "Political Federation of East 
Africa", vilket innebar en gemensam politisk auktoritet för alla sta
terna.20 Representanter från Uganda var dock tveksamma till den 
starka centralism som förhandlats fram, pga det egna landets in
stabilitet och Kenyas ekonomiska dominans.21 Mot slutet av året vi
sade det sig att förhandlingarna om federation hade misslyckats.22 

Orsakerna till misslyckandet var, enligt Nyerere, att de tre län
derna Kenya, Uganda och Tanganyika var alltför olika varandra. 
Arvet från kolonialperioden skilde dem åt och det faktum att de var 
tre självständiga stater gjorde att ett snabbt unionsbildande inte gick 
att genomföra. Nyerere förklarade i misslyckandets stund att för
handlingarna skulle fortsätta trots svårigheterna och kritiken från 
Kwame Nkrumah. 

Unionsförhandlingarna fortsatte i april 1964 i Kampala och föl
jande år i Mbale. Förhandlingarna ledde fram till "Kampala"-avtalet, 

16 Ibid. 
17 J.K. Nyerere, "Africa Unity - OAU Cairo", i Freedom and Unity, 300f. 
18 J.K. Nyerere, "The Nature and Requirements of African Unity", i Freedom and 
Unity, 334f. 
19 D. Rothchild, Politics of Integration: An East African Documentary, Nairobi 1968, 115. 
20 Colin Leys & Peter Robson, Federation in East Africa, London 1965, 205f. 
21 Thomas M. Frank, East African Unity Through Law, New Haven CT 1964, 158f. 
22 Tanganyika Standard 1963-12-12. Presskonferens med Julius Nyerere. 
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vars syfte var att främja industrietableringar i Uganda och Tanzania 
och att reglera handeln mellan de tre staterna.23 Dessa förhand
lingar skedde under hot om att de tre länderna skulle bilda sina 
egna nationalbanker och att Tanzania skulle dra sig ur den gemen
samma marknaden. 

Nyerere deklarerade att hans regering var beredd att ingå i en 
federation, även om bara en av staterna var beredd att göra det. 
Om länderna skulle vänta tills alla interna problem eller problem 
mellan länderna hade lösts, skulle det aldrig bli någon federation.24 

Det var i denna anda som Nyerere hastigt slöt unionen med 
Zanzibar i april 1964. Ett skäl, som nämnts till den snabba unions
bildningen, var ryktet att Sovjet hade intentionen att placera vapen 
på Zanzibar, för att göra ön till ett brofäste för revolutionen i 
Afrika.25 Nyerere fann anledning att i parlamentet förklara att unio
nen inte hade varit påverkad av vare sig Moskva eller Washington.26 

En annan anledning till unionen var att stoppa det utbredda våldet, 
som följde på maktkampen på ön.27 

Nyerere ville dock själv enbart hävda att unionsbildningen varit 
en naturlig utveckling och att det var ett uttryck för mognad och 
vilja till enhet.28 Han kallade in parlamentet i Tanganyika för att ra
tificera unionsfördraget.29 Han förklarade för de folkvalda att de två 
staterna hörde samman historiskt, geografisk, lingvistiskt, kultu
rellt och politiskt och att det enbart var kolonialmakterna som hade 
skiljt dem åt. Han menade att det var betydelsefullt att visa att län
der som historiskt hört samman kunde förenas. Symboliskt uttryck
tes enheten genom att jord från Zanzibar och från Tanganyika blan
dades i två kalebasser. 

Utifrån denna unionsbildning hävdade Nyerere att om två länder 
kan förenas, så kan tre länder förenas och då kan trettio länder 
förenas. Han meddelade parlamentet att unionen accepterats av 

23 "The Kampala Agreement", i East Africa Journal, vol. 2, no 1, 1965, 24-32. Analys av 
detta dokument återfinns i Arthur Hazlewood, Economic Integration: The East 
African Experience, 57f. 
2 J.K. Nyerere, "Desire for a Federation of East Africa", i Freedom and Unity, 295. 
25 I Tanganyika Standard 1964-02-14 rapporterades om Sheikh Yahya Hussein som 
hade för avsikt att bilda ett oppositionsparti i Tanganyika. Han hölls i fängelse på 
Zanzibar under någon tid och meddelade därifrån: "... su ggestions that Zanzibar was 
a communist country were false and groundless". 
26 J.K. Nyerere, "The Union o f Tanganyika and Zanzibar", i Freedom and Unity, 291. 
27 Intervju med Prof. Anthony Clayton augusti 1994. 
28 Nyerere fick läsa korrektur på texten i läroboken Tanzania Today. I korrektur löd 
den: "the two territories were happily surprised when the union came about". Nyerere 
rättade den till "Emphazise that our country believes in African Unity. The Union bet
ween Zanzibar and Tanganyika was a natural outcome of this belief held equally in 
Zanzibar and Tanganyika. (The other words, emphasize the 'naturalness' more than 
'unexpectedness' of the union)". Källa i privat ägo. 
29 J.K. Nyerere, "The Union of Tanganyika and Zanzibar", i Freedom and Unity, 291. 
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statscheferna i Kenya och Uganda och att unionen mellan 
Tanganyika och Zanzibar inte skulle hindra bildandet av en östafri
kansk union eller ett enat Afrika. Nyerere förklarade att unionen 
inte skulle förändra de båda ländernas utrikespolitik och att unio
nen inte stödde någon -ism.30 

Trots att unionsbildningen skedde i all hast tillkom den i enlighet 
med gängse lagstiftning och blev internationellt erkänd.31 

Konstitutionen föreskrev en regering för Zanzibar, en unionsrege
ring för Tanganyika och tre juridiska system. Av allmänheten tolka
des detta så att Tanganyika saknade regering.32 Andra oklarheter 
var att det saknades uppgifter om att avtalet ratificerats av parla
mentet på Zanzibar. Den konstitution som antogs betraktades som 
gällande endast under en interimsperiod och någon konstitution för 
unionen Tanzania antogs inte förrän 1977.33 

Unionen ledde till förändringar. Den nya nationens namn blev 
Tanzania. En ny flagga och en gemensam nationalsång antogs för 
nationen. Dessa nya nationella symboler fick dock inte fullständigt 
genomslag. De gamla nationalsångerna sjöngs vidare och så sent 
som i februari 1966 uppmanades statstjänstemän (area commissio
ners) att tillse att endast den tanzanska flaggan vajade på officiella 
byggnader.34 Trots dessa mindre förseelser var unionen i funktion 
och regeringen i Dar-es-Salaam handhade utrikespolitiska ärenden 
och ärenden som rörde det forna Tanganyika. Regeringen på 
Zanzibar handhade enbart frågor som berörde ön. Den femårsplan 
som antogs av Tanzanias parlament sommaren 1964 berörde dock 
inte Zanzibar, utan öns egen treårsplan fortsatte att gälla. 

Med den större unionsbildningen gick det dock trögt. Kenyanska 
politiker var negativa till "Kampala"-avtalet och det ratificerades al
drig i deras parlament. Konkret visade sig också avtalet vara verk
ningslöst när en bildäcksfabrik, som enligt avtalet skulle placerats i 
Arusha, Tanzania, istället placerades i Kenya.35 Nyerere svarade 
med att ensidigt införa tullar och kvotera import av produkter från 
Kenya i augusti 1965. 

30 Ibid. 
31 Issa G. Shivji, The Legal Foundations of the Union, Dar-es-Salaam 1990. 
32 Ibid., 43. 
33 Tanganyika Standard 1966-10-15, uttalande av Julius Nyerere. Issa Shivji hävdar 
dock att unionsakten var den skrivna konstitution som gällde. Se Issa G. Shivji , The 
Legal Foundation of the Union, 16. 
34 Tanganyika Standard 1966-02-23. Ministerns svar till MP:s fråga. 
35 Allen L. Springer, "The Evolution of East African Coperation", i Integration and 
Disintegration in East Africa, Christian P. Potholm och Richard A. F redland (red.), 
1980,18. 
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En grupp kenyanska parlamentspolitiker tog sommaren 1965 ini
tiativ till förhandlingar om det östafrikanska samarbetet. Nyerere 
uppskattade kravet på snabb handläggning av unionsfrågan. Han 
ville dock göra klart att unionen skulle bestå när den väl etablerats 
och att den endast kunde röras mot större enheter. Unionen skulle 
bli en suverän stat som skulle försvaras till varje pris. För sina egna 
partikamrater förklarade Nyerere, att de tre nationerna måste ha 
gemensam flagga och nationalsång.36 

Nyerere nådde inte fram till detta mål utan snarast till en form 
av ekonomiskt nära samarbete med ambition av politisk union.Det 
fortsatta förhandlingsarbetet ledde fram till att de tre statscheferna 
underteckande "The Treaty for East African Cooperation" den 6 juni 
1967.37 

Med detta avtal fördes den gemensamma marknaden och de ser
viceorgan som funnits mellan de tre staterna in under ett gemen
samt reglerat avtal i syfte att: 

[Strengthen and regulate the [...] relations of the Partner States to 
the end that there shall be accelerated, harmonious and balanced 
development and sustained expansion of economic act ivities the be
nefits whereof shall be equitably shared.38 

Avtalet införde en transferskatt för handel mellan länderna, som 
skulle tillkomma det land som missgynnades av handeln.39 East 
African Development Bank bildades för att främja utveckling av in
dustrier i de stater som hade låg grad av industrialisering.40 

De politiska banden kring samarbetet stärktes genom att de tre 
statscheferna måste godkänna det gemensamma parlamentets be
slut, innan de blev bindande. Ett ministerium, under ledning av en 
minister från respektive lands regering, inrättades. Det gemen
samma parlamentet fick dock inte mer makt än det haft under det 
tidigare samarbetsavtalet mellan de östafrikanska staterna. Tre 
domstolar inrättades - "The Common Market Tribunal", "The Court 
of Appeal for East Africa", "The East African Industrial Court" - vilka 
blev tämligen verkningslösa och delvis tvingade att agera inom re
spektive stats lagar.41 

36 Nyereres tal till TANTJ Executive Council. Tanganyika Standard 1963-08-19. 
37 Treaty for East African Cooperation", i International Legal Materials, vol. 6, 1967, 
932 - 1057. Avtalet undertecknades i Kampala den 6 juni 1967 och trädde i kraft den 1 
december 1967. 
38 Ibid., artikel 2. 
39 Ibid., artikel 20. 
40 Ibid., Annex VI, artikel 1. 
41 Yash P. Ghai, "Legal Aspects of the Treaty for East African Cooperation", i East 
African Economic Review, vol. 3, no 3, 1967, 28f. 
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Samtidigt med de intensiva unionsförhandlingarna skulle nationen 
Tanzania byggas. Nationsbyggandet var liktydigt med utveckling. 
Under perioden 1962 -1964 införde regeringen ett självhjälpspro-
gram - "the People's Plan"- vid sidan om den treårsplan 1961-1964, 
som tillkommit under kolonialtiden. Programmet var regeringens 
sätt att mobilisera den folkliga entusiasm som fanns efter självstän
digheten. Det var ingen utvecklingsplan i gängse mening. 
Utvecklingsmålen skulle bestämmas lokalt i byarna, men det 
främsta syftet var att öka jordbruksproduktionen. Dessutom inne
höll programmet en uppfordran till medborgarna att utföra obetalt 
kommunalt arbete - vägarbete, reparation av hus, förhindrande av 
jorderosion och vattenförsörjning. I anslutning till de direkta ut
vecklingsmålen, som rörde jordbruket, tillkom också byggandet av 
skolor, sjukhus och "folkets hus". 

Det första årens nationsbyggande inom "the People's Plan" hade 
lyckats kanalisera den folkliga entusiasmen, men Nyerere tvingades 
inse att mycket av det arbete som utförts hade varit förslösade in
satser. Trots de felaktigheter som skett inom programmet kunde 
Nyerere konstatera att "as a nation, are we now "development-
conscious".42 

Nyerere förklarade också att det arbete som utfördes inom pro
grammet var mycket betydelsefullt för nationens kamp att nå eko
nomisk självständighet.43 

Perioden mellan 1963 och 1966 präglades helt av den riktiga ut
vecklingsplanen - förberedelser, genomförande och analyserande.44 

Utvecklingsplanen, som gick under beteckningen "It can be done. 

42 Ibid., 256. 
43 J. K Nyerere, "Uhuru na Kazi", i Africa Today, 1961, 5. 
44 Arbetet hade högsta prioritet och The Ministry of Development Planning, var direkt 
underställt presidenten men under daglig ledning av tre ministrar, Amir Jamal, 
Mohammed Babu och Nsilo Swai, till vilka Nyerere delegerat en del av sin makt. Till 
sitt förfogande hade ministrarna sex utländska ekonomer i ledningen av ett direkto-
rat och ytterst styrdes planeringsverksamheten genom "Economic Development 
Commission'', vars ordförande var presidenten. Organisationen för planeringsmi
nisteriet varierade dock under perioden 1963-1965 och finns beskrivet av Henry 
Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic Development, 284f. De tre 
ministrarna använde dock al drig sin formella maktutövning och var inbördes delvis 
splittrade med en otydlig fördelning mellan sig. Amir Jamal var den ende med asia
tiskt ursprung i regeringen, Mohammed Babu, från Zanzibar, var bekännande marx
ist med orientering mot Peking, Nsilo Swai var från Tanganyika. Cranford Pratt, 
"The Administration of Economic P lanning in a Newly Independent State: The 
Tanzania Experience 1963-66", i Socialism in Tanzania , vol. 2, Lionel Cliffe & John 
S. Saul (red.), Nairobi & Dar-es-Salaam 1973, llf. Direktoratet leddes av den franske 
ekonomen M. J. Faudon som hämtats från Office du Plan. Faudon var vald dels för att 
Frankrike inte varit kolonial m akt i Östafrika och dels för att det franska 
planeringsorganet hade erfarenhet av planering inom en marknadsekonomi. Det var 
aldrig avsett att Tanzania skulle förverkliga en statlig planekonomi. Henry Bienen, 
Tanzania: Party Transformation and Economic Development, 284f. 
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Play your part", anlade ett helhetsperspektiv på samhällsförän
dringen.45 Planen omfattande tiden från 1964 till 1970 och beräkna
des ha en ekonomisk omslutning på 264 miljoner pund. Denna plan 
skulle följas av två till, som täckte tiden fram till 1980.46 

Den underliggande tanken i planeringsarbetet var att moderni
sera nationen på det sätt som Nyerere lärt sig utanför Afrika. För 
att beskriva vad han menade med den nya utvecklingen använde 
han ord som objektivt och rationellt.47 Han upprördes av det tradi
tionella livets irrationalitet och talade om "stupid taboos" när kvin
norna inte åt ägg, kyckling, getkött och fisk. Han sade att de tradi
tionella produktionsmetoderna var "out of date and wasteful", och 
att det inte kunde tillåtas få fortsätta.48 

Förändringar av det traditionella livet måste dock genomföras på 
ett sådant sätt att det inte skapade kaos, vilket enbart kunde ske 
om förändringarna var planerade och tog hänsyn till vad medbor
garna klarade av.49 Nyerere befann sig i ett dilemma, att både se 
den nödvändiga förändringen som enbart kunde genomföras plane
rat och att samtidigt upprätthålla människornas rätt att själva få 
förändra sig. Han löste inte detta dilemma under åren före 1967 
utan tiden rann iväg. Den folkliga entusiasmen falnade efterhand. 
Istället hade många medborgare utvecklat en extrem individualism 
och i samhället som helhet fanns starka krafter som upprätthöll 
kapitalism och feodalism.50 Detta felaktiga leverne var inte enbart 
den enskildes fel utan också beroende av omständigheterna: "If they 
are treated like animals, they will act as animals. If they are denied 
dignity, they will act without dignity."51 

Trots att de enskilda medborgarna inte ensamma kunde lastas 
för sitt felaktiga beteende så fanns det enligt Nyereres kommunita-

45 Metoden i generalplanen var att utgå från målet att inkomsten skulle ökas per capita 
från 19.6 till 45 pund fram till 1980 och att landet samma år skulle vara helt 
självförsörjande på utbildad arbetskraft och att medellivslängden då skulle ha ökat 
från 38 till 50 år. Vidare att tillväxten i ekonomin årligen skulle komma att bli 6.7% 
per år och att industrin skulle öka årligen med minst 14 %. Jordbruket skulle öka med 
7% under den kommande femårs-perioden. Bistånd och lån från utlandet beräknades 
uppgå till mer än 125 miljoner pund och 118 miljoner pund beräknades från privata 
investerare för industrin. Tanganyika Standard 1964-05-13. Tanganyika Standard 
1963-09-27; Colin Leys, "The Analysis of Planning", i Politics and Change in 
Developing Countries, idem (red.), Cambridge 1969, 267f. Planeringens tre faser finns 
väl beskrivna av Henry Bienen, Tanzania: Party Transformation and Economic 
Development, 294f. 
46 Tanganyika Standard 1964-05-13. 
47 J. K. Nyerere, "McDougall Memorial Lecture - FAO", i Freedom and Unity, 235. 
48 Tanganyika Standard 1963-03-18. 
49 J.K. Nyerere, "McDougall Memorial Lecture - FAO ", i Freedom and Unity, 237f. 
50 J.K. Nyerere, "The Arush a Declaration: Socialism and S elf-Reliance", i Freedom 
and Socialism, 233. 
51 J.K. Nyerere, "The Church and Society", i Freedom and Development, 219. 



EPILOG 261 

ristiska syn ingen annan väg för att lösa detta problem än att be
tona folkgemenskaperna på den individuella frihetens bekostnad. I 
böljan av 1966 skrev han: 

Man's existence in society involves an inevitable and inescapable 
conflict - a conflict of his own desires. [—] Yet as soon as an indivi
dual becomes a member of society he must sacrifice, in the interests 
of society, certain of private freedoms which he possesses outside so
ciety. 52 

Den inledningsvis självklara harmonin hade, efter 5 års regerande, 
förbytts till insikten om att konflikten var det genuina tillståndet 
mellan individen och samhället. Det var också klart att individen 
skulle få ge vika i den konflikten och offra s in frihet. Inget tyder 
dock på att Nyerere skulle ha förändrat sina värderingar eller sin 
grundläggande syn på hur det goda samhället åstadkoms. Däremot 
hade han gett legitimation för ökat bruk av tvångsåtgärder mot de 
enskilda individerna, vilket också skulle följa. 

EFTER ARUSHADEKLARATIONEN 

När Nyerere lämnade sin hembygd i slutet av januari 1967 för 
sammanträdet i Arusha hade han med sig ett nationalistiskt bud
skap. Det var en tydligare förklaring av partiprogrammet än den ti
digare Ujamaa - The Basis of Socialism hade varit och perspektivet 
var förändrat. Huvudordet var nu Self-Reliance.53 Tanken var att 
folket skulle lita till sina egna resurser, både materiellt och kultu
rellt. Den tanzanska identiteten skulle visas genom att folket beja
kade sina rötter och fullt ut accepterade sin "african-ness". Därför 
fanns ingen"helig politisk bok" att ta över utan det egna perspekti
vet skulle styra nationens liv.54 Nyerere hade anledning att uttala 
att vaije nation har sin egen väg, eftersom det fanns en kritik mot 
att han blivit alltför inspirerad av Kinas exempel. Nyerere hade fört 
en alliansfri utrikespolitik, men pga unionen med Zanzibar hade na
tionen hamnat i konflikt med både USA och Västtyskland och där
med fått minskat bistånd.55 Både av principiella och realpolitiska or

52 J.K. Nyerere, "Introduction", i Freedom and Unity, 7. 
53 Nyerere hävdade att "Self-Reliance in development is merely an application of so
mething we knew in 1954" samt att "...the truth is that it is not possible to accept socia
lism without self-reliance". I denna mening var självtillit inte ett helt nytt perspektiv. 
Självtillit blev ett perspektiv med betydande politiskt egenvärde först genom 
Arushadeklarationen. Se J.K. Nyerere, "The Purpose is Man", i Freedom and 
Socialism, 318. 
54 Ibid., 315f. 
55 Nyereres utrikespolitiska principer, se J.K. Nyerere, "Independence Address to the 
United Nations", i Freedom and Unity, 154f. För analys av Tanzanias utrikespolitik 
se Timothy C. Niblock, "Tanzanian Foreign Policy: An Analysis", i Foreign Policy of 
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saker hade Nyerere sökt närmare kontakt med Kina och han hade 
gjort ett statsbesök i Kina våren 1965. Han hade tagit mycket starka 
intryck av kinesernas entusiasm och deras enkla och sparsamma 
livsföring. Att detta kunde ha ett samröre med den svältkatastrof, 
som de återhämtade sig ifrån, fick sannolikt Nyerere aldrig känne
dom om.56 

Arushadeklarationen innebar att de politiska ledarna skulle för
verkliga deklarationens ideal i sina liv och att de statliga institutio
nerna skulle göra ujamaa till verklighet. När han föredrog sitt do
kument for ledamöterna och därefter lämnade fritt for diskussion 
blev diskussionen kort och resolutionen antogs med några smärre 
förändringar.57 

Med beslutet hade Nyerere möjlighet att fora en tydlig nationalis
tisk politik. Som ett retoriskt drag för att få en folklig förankring för 
Arushadeklarationen företog Nyerere tillsammans med regering 
och partistyrelse en marsch i solidaritet med tusentals landsmän 
över hela landet ,58 

En del i Arushadeklarationen handlade om vad Nyerere ansåg 
vara felaktigt ställda förhoppningar på industrin. Nyereres person
lig ovilja mot industrin, hade fått ge vika för nya utvecklingsidéer,59 

som innebar att industri var en nödvändig förutsättning även för 
jordbruksutveckling.60 Det förkastliga med industrin var, enligt 
Nyerere, inte enbart risken för kapitalism och utsugning, utan 
också att staten var tvungen tillförsäkra trygga investeringsvillkor, 

Tanzania 1961-1981: A Reader, S.S. Mushi & K. Mathews (red.), Dar-es-Salaam 1981, 
175f. 
56 Jasper Becker, Hungry Ghosts: China's Secret Famine , London 1997, 287f. Bland de 
mer namnkunniga kinabesökarna i samtiden var Gunnar Myrdal, Francois 
Mitterand, John K. Fairbank, Dwight H. Perkins och John K. Galbraith, som förmed
lade den positiva kinabilden. Några av kinanetusiasterna var också jordbruksexper
ter och hade besökt landsbygden. Tanganyika Standard 1965-03-09. 
57 Intervju med Patrie Kunambi och hans hustru 1993-08-26. Hon var ledamot av NEC 
under denna period. 
58 Nyerere och hans grupp gick drygt 200 km till Mwanza. Runt om i landet marsche
rade folk från sina byar t ill respektive TANU distriktskontor. 
59 Nyerere beskrev att de vänligt sinnade ekonomer som han samarbetade med 
hävdade: "We must start push out industry a little". Se Tanganyika Standard 1963-09-
14. 
60 United Nations, Economic commission for Africa : Industrial Growth in Africa, New 
York 1963, 27. Nationalist 1964-07-02. Industriministern Kassim Hanga talade till 
parlamentet och betonade tung industri i syfte att skapa ekonomisk nationalism. 
Henry Bienen hävdar att detta var en variant av den planerade ekonomiska politiken 
samtidigt som Bienen hänvisar till ett tal av Nyerere i Tukuyu, refererat i Nationalist 
1964-08-20, där Nyerere bestämmer den nationella självbestämmandegraden inom 
ekonomin till 1/4. Hanga gick längre än Nyerere i att formulera ekonomisk nationa
lism grundad på tung industri. Se Henry Bienen, Tanzania: Party Transformation 
and Economic Development, 223. 
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vilka skulle godkännas av The International Monetary Fund.61 Det 
nya var att Nyerere ville ha ett fastare nationellt grepp över indus
trin och inom en vecka efter beslutet nationaliserades samtliga 
större företag i landet.621 samband med nationaliseringen varnade 
Nyerere för övertro på denna åtgärd.63 Tidigare hade han hävdat 
att det inte fanns någon skillnad mellan socialistiskt och kapitalis
tiskt produktionssätt. Nu hävdade han att nationalisering inte au
tomatiskt skulle innebära att industrin blev socialistisk. Det visade 
sig också att det saknades en klar strategi för industriell utveck
ling.64 Industrietableringarna växte dock vidare under det kom
mande decenniet. Skillnaden mot den tidigare perioden var att de 
ekonomiska medlen i större utsträckning skulle komma från den 
nationella ekonomin, dvs. jordbruket skulle finansiera industrin. 
Nyerere tvingades vid utvärderingen efter nationens första 16 år 
medge att industrin fungerat mycket bristfälligt.65 

Trots att Nyerere hävdade att alltför stor betydelse för landets 
utveckling hade lagts på industrin under perioden 1961-66, blev 
ändå resultatet att utvecklingspolitiken i allt väsentligt hade följt 
Arthur W Lewis tänkande.66 

Nyerere önskade dock att jordbruket skulle vara tyngdpunkten i 
nationens utvecklingen. Under de första åren hade jordbruksut
vecklingen gått dåligt. Få bönder hade flyttat samman i byar, miss
bruk och misskötsel av kollektivjordbruken var ett faktum och det 
fanns tendenser till framväxten av ett klassamhälle på landsbyg
den.67 För att stävja dessa tendenser skulle nu bönderna övertygas 
om att flytta samman för att kunna få tillgång till samhällets ser
vice. Därefter skulle de övertygas om att arbeta på gemensamt ägd 
jord. Slutligen skulle bönderna få tillit till den kollektiva metoden så 
att de överlät sin egen jord ti ll kollektivet, förutom marken kring 
husen som skulle behållas som privat grönsaksodling.68 

Kollektivismen fick inte gå längre än att subsidiaritetsprincipen 
kunde upprätthållas.69 Strävan till kollektivism gick inte heller lika 

61 Tanganyika Standard 1963-09-11. 
62 J.K. Nyerere, "Public Ownership in Tanzania", i Freedom and Socialism, 251. 
63 J.K. Nyerere, "The Arusha Declaration", i Freedom and Socialism, 234. 
64 Kimse Okoko, Socialism and Self-Reliance in Tanzania, London & New York 1987 , 
158. 
65 J.K.Nyerere, The Arusha Declaration: Ten Years After, 32f. 
66 Okoko, Soc ialism and Self-Reliance in Tanzania, 93. 
67 J.K. Nyerere, "Socialism and Rural Development", i Freedom and Socialism, 343. 
För utvärderingar av jordbruket se exempelvis René Dumont, Tanzanian Agriculture 
after the Arusha Declaration, Ministry of Economic Affairs and Development 
Planning, 1969; Stefan Hedlund & Mats Lundahl, Ideology as a Determinant of 
Economic Systems: Nyerere and Ujamaa in Tanzania, Uppsala 1989. 
68 Okoko, So cialism and Self-Reliance in Tanzania, 97f. 
69 Jasper Becker, Hungry Ghosts, 235f. 



264 MWALIMU OCH UJAMAA 

långt i Tanzania som den gjort i Rina. Därmed kom också Nyereres 
kommunala jordbruk mer att likna Liu Shao-Chis jordbrukspro
gram än Mao Tse-tungs katastrofala program, som ledde till 30 
miljoner människors död i Kina. Nyerere tänkte sig dock att ge
menskapen mellan kollektivets medlemmar, oavsett om de var 
släktingar eller inte, skulle innebära att de betraktade skörden som 
"vår skörd" och den kooperativa affären som "vår affär" och verksta
den som "vår verkstad".70 

Nyerere betonade att det inte fanns någon "blueprint" som skulle 
appliceras på alla bönder överallt i landet.71 Fastställda detaljföre
skrifter stred mot subsidiaritetsprincipen och hans uppfattning var 
fortfarande att människans värdighet grundades i den gudagivna 
rätten och skyldigheten att ta ansvar för sitt och sin familjs liv. 

Avsaknaden av tydliga föreskrifter innebar samtidigt att det blev 
svårt att bestämma vad som avsågs med ujamaabyar och att veta 
hur många bönder som deltog i det landsbygdssocialistiska pro
grammet. Det beräknades dock att antalet byar och människor i 
programmet ständigt ökade, till att år 1977 omfatta drygt 13 miljo
ner människor, som levde i ca 7000 byar.72 Eftersom anslutningen 
till ujamaabyar hade gått trögt frångicks tanken på att enbart över
tyga bönderna. Istället användes på sina håll ett stort mått av 
tvång, våld och avrättningar för att övertyga motsträviga bönder att 
flytta samman i byar.73 När bönderna väl hade kommit till byarna, 
önskade Nyerere i påven Johannes XXIII:s anda, att folket skulle 
finna sin materiella välfärd och tillfredsställelse av alla sina behov.74 

Dessvärre var många av de nya bosättningarna misslyckanden 
och landets bruttonationalprodukt sjönk under perioden 1967-1975 i 
jämförelse med åren 1964-1967.75 Misslyckandet berodde inte på 
bönderna, som enligt Nyerere arbetade hårt, utan på de politiska 
ledarna,76 som saknade såväl kunskap som vilja att lära sig det mo
derna jordbruket. De behandlade ofta folk illa och missbrukade sin 
makt för egna syften.77 Trots att detta var ett ständigt problem för 
Nyerere, betraktade han aldrig problemet som en klassfråga och 

70 J.K. Nyerere, "Socialism and Rural Development", i Freedom and Unity, 351. 
71 Ibid., 348. 
72 J.K. Nyerere, The Arusha Declaration:Ten Years After, 41. Sjuttio procent var 
13.065.000 som levde i 7 684 byar. 
73 African Watch rapporterade att bönder hade dödats av armén för att de vägrat flytta 
och Andrew Coulson rapporterade att Nyerere i Presidential Circular no 1 1972, 
påbjudit att alla medborgare skulle tillhöra en ujamaaby. 
74 J.K. Nyerere, "Education for Self-Reliance", i Freedom and Socialism, 273. 
75 J.K. Nyerere, The Arusha Declaration: Ten Years After, 32. 
76 Ibid., 21. 
77 Ibid., 40f. 
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beskrev det aldrig som en klasskamp. Han sträckte sig till att säga 
att det var ett uttryck for en tendens till klassamhälle.78 

I samband med Arushadeklarationen nationaliserades skolan ge
nom att swahili i större utsträckning än tidigare blev undervisning
språk, genom att politisk utbildning och militär träning infördes och 
genom att lärarna började undervisa om självtillit. Skolan skulle stå 
i nationens tjänst och vara en integrerad del i nationens liv. Den ti
digare elitistiska inriktningen på ungdomsskolan förändrades efter 
riktlinjerna i Nyereres pamflett Education for Self-Reliance" (1967).79 

Skolan skulle förmedla den nationella etiken - jämlikhet, respekt 
för människans värdighet och delande av nationens resurser-80 och 
den skulle 

produce good farmers; it has also to prepare people for their re
sponsibilities as free workers and citizens in a free and democratic 
society [...]. They have to be able to think for th emselves, to make 
judgement on all the issues affecting them; they have to be able to 
interpret the decisions made through the democratic institutions of 
our society, and to implement them in the light of the peculiar local 
circumstances where they happen to live.81 

En metod för att uppnå dessa mål var att varva jordbrukspraktik 
med den vanliga undervisningen i ujamaabyns praktiska arbete för 
utveckling. Vaxje skola skulle självständigt utforma sin verksamhet 
och eftersträva självtillit i praktiken, vilket innebar att vara självför
sörjande genom sina odlingar. Kravet på aktivt deltagande i arbetsli
vet infördes för att få tillträde till universitetsutbildning. I detta 
krav inräknades även ett intyg från arbetskamraterna.82 

Anknytningen till arbetslivet drevs dock så långt att föräldrarna 
klagade på att deras barn inte längre lärde sig att läsa och skriva.83 

Nyereres politik efter Arushadeklarationen innebar att alla vä
sentliga samhällsfunktioner fick en tydlig nationalistisk prägel där 
tyngdpunkten i politiken inte låg på en snabb ekonomisk utveckling 
utan på att få medborgarna att anamma den nationella etiken.84 

Vid partikongressen i januari 1977 gav Nyerere sin syn på de se
naste tio årens händelseförlopp. Han gick igenom område för om-

78 Ämnet hade behandlats på partikongresser, påtalats i Arushadeklarationen och i 
pamfletten Mwongozo. 
™ Skolan hade under perioden 1961-66 endast genomgått smärre förändringar. Inom 
skolan accepterades inte längre några åtskillnader p.g.a. ras eller religion. Vidare 
hade skolverksamheten utbyggts kraftigt. Däremot förändrades inte undervisningen 
innehållsligt. 
80 J.KNyerere, "Education for Self-Reliance", i Freedom and Socialism, 272. 
81 Ibid, 274. 
82 J.K. Nyerere, The Arusha Declaration: Ten Years After, 13. 
83 Okoko, Soc ialism and Self-Reliance, 65. 
84 J.K. Nyerere, "The Rational Choice", i Freedom and Development, 379f. 
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ràde och pekade på framsteg och misslyckanden.85 Med belåtenhet 
kunde han finna att folket efter tio år av denna politk hade anam
mat den nationella etiken.86 De hade förhindrat klassamhället att 
uppstå genom att viljan till samarbete for det gemensamma bästa 
hade blivit ett normerande socialt beteende. När denna etiska 
hållning var förhärskande kunde Nyerere hälsa människornas 
ökade krav på livskvalitet som en positiv utveckling.87 Han såg fram 
emot att medborgarna skulle anamma en socialistisk etik. För att 
göra detta möjligt uppmanade han medborgarna att producera mer, 
med motiveringen att det var deras chans att bli friare, både som 
nation och som individer.88 Kongressen beslöt också att socialistisk 
retorik skulle avspeglas i partinamnet, som byttes till Chama cha 
Mapinduzi - revolutionspartiet. Nyerere reste till Zanzibar den 5 fe
bruari 1977 och förklarade att TANU och ASP (Afro-Shirazi Party -
Zanzibars enda politiska parti) nu gick samman i det nya partiet. 
Nyerere beskrev det nya partiet som "the act of a people who are 
determined to revolutionise their lives through orderly processes."89 

Nyerere hade inte ändrat sin grundläggande syn att revolutionen 
skulle ske under kontrollerade former att den avsåg i lika hög us-
träckning samhällets organisation och institutioner som attityder 
och relationer mellan människor och mellan människan och sam
hället.90 Han avslutade trogen sina ideal den nya partibildningen 
med orden: 

May God help us also to overcome th e temptation of power and of 
the strength which CCM will embody, and therefore to act always in 
accordance with that socialist morality which treats all men with re
spect, justice and on the basis of equality.91 

85 J.K. Nyerere, The Arusha Declaration: Ten Years After, 2. 
86 Ibid., 3. 
87 Nyerere formulerade de förstådda nyväckta behoven hos folket på följande sätt. "No 
longer does a man or woman think of life as an endless round of hard physical labour, 
enlivened only by marriage and birth and the fellowship of community. For here also 
we have achieved fundamental success. Our people are now more conscious of their po
tential as human beings, and of the possibilities of human life". Se ibid., 5. 
88 Ibid., 51. Nyerere formulerade målet, "... therefore more free, as a nation and as in
dividuals". 
89 Address by the Chairman of Chama cha Mapinduzi Mwalimu Julius K. Nyerere, at 
the Inaugural Celebrations of CCM. Zanzibar 5th February 1977. Headquarter and ar
chive of Chama cha Mapinduzi, Dodoma. 
90 Det hade pågått en mycket livlig debatt, framför allt vid universitet i Dar-es-
Salaam, om vilken socialism som Nyerere drev i Tanzania. Debatten hade pågått 
sedan Arushadeklarationen. Se Magnus Blomström & Björn Hettne, Beroende och 
underutveckling: Den latinamerikanska beroendeskolans bidrag till 
utvecklingsteorin, Stockholm 1981, 154f. Statsvetaren Katabaro Miti vid universitetet 
sammanfattade diskussionen som fördes kring tre frågor - Is Tanzania moving to
wards socialism? How sh ould Tanzania move towards socialism? How far has 
Tanzania moved towards socialism? Debattörernas ställningstaganden var helt be
roende på vad de avsåg med socialism. 
91 Ibid. 
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Samtidigt kunde Nyerere konstatera att grannationerna saknade 
vilja till samarbete, samtidigt som han hävdade att samarbete var 
kännetecknade för tanzansk nationalism. När gränsen mellan 
Tanzania och Kenya stängdes av Nyerere, i början av år 1977,92 som 
en bekräftelse på att det östafrikanska samarbetet hade upphört att 
fungera, uttalade han: "Our col leagues neither had, nor have, the 
desire for real co-operation."93 

I och med detta blev nationalismen i Tanzania även geografiskt 
tydligt. Den existerade nu som en geografisk entitet i medborgarnas 
medvetande. 

* * * 

När Nyerere avgick från presidentposten i november 1985 beskrev 
han resultatet av sitt verk: 

We have built a nation together. You were t hanking me and praising 
me, but I accepted your praise and your thanks on your behalf. For 
you were thanking me for what we have done together.94 

Men han ansåg också att nationen var en del i ett gudomligt 
skeende. Betoningen lade han på samarbetet som hade skett mellan 
människor och Gud. Han förklarade att inte ens ängeln Gabriel 
skulle kunna ha utfört detta arbete utan folket. 

92 Richard A. Fredland, "Who killed the East African Community ?", i Integration and 
Disintegration in East Africa, Christian P. Potholm & Richard A. Fredland (red.), 
Washington 1980, 63f. 
93 J.K. Nyerere, The Arusha Declaration: Ten Years After, 25. 
94 Daily News 1985-11-05. 





SUMMARY 

MWALIMU AND UJAMAA: JULIUS KARAMBAGE NYERERE 

AND NATION-BUILDING IN TANZANIA 

He came to be called "Baba ya Taifa" - father of the nation. Julius 
Karambage Nyerere was a prerequisite for the creation of the 
nation, and his personal history became part of its history. The 
present dissertation is chronologically arranged after his own life 
and limited to the period 1922-1977. 

In the first chapter, "Nationalism in Africa", five themes are 
described which have been discussed in modern scholarship on 
nationalism and which are considered relevant to the study of 
African nationalism: the origin and globalization of nationalism; 
constructivism versus realism; the relationship between nationalism 
and modernity; strategies for nationalizing a populace; and the 
significance of an elite for nation-building. 

These themes are thereafter elucidated in the chronological 
presentation. 

CHRONOLOGY 

In chapters two and three, a description of Nyerere's youth and 
education is presented. A brief description is given of the Zanaki, the 
ethnic group to which the Nyerere family belonged, with the 
emphasis on Karambage Nyerere from the year of his birth in 1922. 
After which, Nyerere's education is described, from primary school 
to teaching studies at Makerere College, his career as a teacher and 
further studies at the University of Edinburgh. A number of 
"thought collectives" (Ludwik Fleck's concept), which inspired the 
political ideas he would later pursue, are presented. 
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The fourth chapter describes how Nyerere pursued these ideas 
during the 1950s, when he was chairman of the nationalist 
movement TANU, the Tanganyika African National Union. As 
leader of this movement, he led the demand for self-determination 
and the founding of the nation Tanganyika. Independence was 
finally achieved in 1961 and Nyerere became the state's first prime 
minister. 

In a fifth, thematic chapter, his leadership role is discussed based 
on the categories of Max Weber: tr aditional leader, bureaucratic-
legislative leader, and charismatic leader. It is stated that he fulfilled 
all three leadership roles, which also is in agreement with the 
strong emphasis on personality in the African political environment. 

In January 1962, Nyerere chose to resign his post as prime 
minister after only two months. The reason for his resignation was 
that he needed time to formulate a national ideology, which he had 
previously only roughly outlined for the citizens of Tanganyika. In 
the sixth chapter, the national ideology which Nyerere called 
Ujamaa - The Basis of African Socialism, is described and analyzed. 
In English he referred to the term as "familyhood". In a 
comprehensive chapter, his thoughts on ujamaa are analyzed. He 
himself called it African Socialism, though according to scholars like 
Cranford Pratt and Kimse Okoko, many of the characteristics of 
socialism are lacking in ujamaa. In the present study's analysis of 
the basic ideas of ujamaa, its origins are traced to primarily Catholic 
social teachings. This view of society, with its roots in Aristotle and 
Thomas Aquinas, can be called "communitarianism". He united 
these thoughts with his knowledge of African social life and the way 
in which it was dealt with in British social anthropology. The Fabian 
Society also influenced some of his political ideas. Using the ujamaa 
idea as a point of departure, his ideas on democracy and 
development are analyzed. In conclusion, these ideas are combined 
with his view of the international community. 

In the autumn of 1962, parliament ratified a republican 
consitution for Tanganyika, and Nyerere was elected as the 
republic's first president. 

In an epilogue, a brief description is given of how Nyerere 
attempted to effect an East African union and how he accomplished 
the union with Zanzibar, after which, the new state was given the 
name "Tanzania". The central focus of Nyerere's work was the 
realization of the idea of ujamaa. Between 1962 and 1966, Nyerere 
initiated the establishment of some fifty collective agricultural 
communities, called "ujamaa villages". The project depended on 



NATIONALISM I AFRIKA 271 

large government loans which would be supported by development 
funds. Conflicts in foreign policy, primarily with West Germany, one 
of the largest providers of funds, led to a drastic decrease in funding 
after 1964. Instead, Nyerere turned to China, inspired by ideas of 
self-reliance. Economic gaps between members of society increased 
in Tanzanian society and student demonstrations at the end of 1966, 
protesting class differences, forced Nyerere to reform his national 
ideology. In the early spring of 1967, he composed the "Arusha 
Declaration". Nyerere wanted to supress the growing class society, 
and he thought and acted from a socialistic perspective. He set 
restrictions on property ownership and free enterprise, and 
introduced obligatory membership in an ujamaa village for all 
citizens. This reorganization of society into ujamaa villages involved 
a gigantic relocation of populations throughout the country. 

The study concludes with the party congress of 1977 - ten years 
after the Arusha Declaration. Nyerere summarized what had been 
accomplished since 1967 and stated that education was the field 
which functioned best, and that the people had embraced a national 
ethic. The new era to come would be characterized by socialism, and 
the task of the people was to acquire a socialist ethic. The party thus 
changed its name from Tanzania African National Union to Chama 
cha Mapinduzi - the "revolutionary party". Therewith had Nyerere 
concluded one period of nation-building and entered into the next. 

Within this external historical framework, the five above-
mentioned themes have been treated as described below. 

THE ORIGINS AND GLOBALIZATION OF NATIONALISM 

Some scholars have stated that the main prerequisite of nationalism 
is the territorial state, which became the dominant political model 
during the Westphalian era. The majority of researchers agree that 
nationalism has its origins in the Enlightenment. The 19th century 
has subsequently been referred to as the century of nationalism, 
since nation-building totally dominated European politics during that 
period. European nationalism reached its culmination with the 
Treaty of Versailles after the First World War, when consensus was 
achieved concerning the right of self-determination for all peoples. 
The League of Nations was founded as a direct expression of the 
fact that the nation would be the common denominator for the 
fellowship of peoples. 

The apprehension of nationalism having become globalized is 
generally accepted by all researchers. However, globalization did not 
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begin until after the Second World War. As far as Africa is 
concerned, it would take a further decade before African states 
would be founded, beginning with the independence of Sudan and 
Ghana in 1956-57. Ten years later, the majority of the former 
colonies were independent states. 

The German colony of Tanganyika was turned over to Great 
Britain by the League of Nations after the First World War. 
Tanganyika was given the status of protectorate, whereby the 
administrative responsibility of the British implied that the interests 
of the Africans were to predominate. 

The globalization of the idea of nation-states was expressed 
practically in the work begun by the United Nations' Trusteeship 
Council after the Second World War. The UN's visiting commissions 
worked to quickly put an end to the protectorates by encouraging 
African nationalists to take over and the British to turn over power 
to them. The British, on the other hand, attempted to protect 
European interests by introducing restrictions to the democratic 
elections. In one aspect, the UN and the British were in agreement, 
i.e., in creating a nation-state out of the protectorate. The British did 
not want to compromise the nation-state idea and obstructed the 
nationalist movement's attempts to create a regional state based on 
Pan-African ideals. The United Nations confirmed the idea of the 
nation-state through the "pigment-related saltwater theory" of self-
determination, which implied full rights over all the resources of the 
territory. 

Thus when Nyerere, the day after the Independence Day 
ceremonies in Tanganyika on 9 December 1961, spoke at the United 
Nations' General Assembly, it can be seen as a kind of "graduation 
day" for the nation-state idea. In his speech, he confirmed that 
Tanganyika was a nation among the world's united nations. 

CONSTRUCTIVISM VERSUS REALISM 

The African nations which were founded were constructions created 
by their colonial heritage, which led to this type of nationalism being 
called "colonial nationalism". Julius Nyerere, as an African 
nationalist, did not invoke historical states in East Africa. On the 
other hand, he could insist in a somewhat more diffuse manner that 
the people of East Africa had been unified in historical times. 
However, more significant was the Pan-African idea, which 
embraced all of Africa and which was related to the Pan-African 
movement. The proto-history of this movement can be located in 
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late 18th-century America, at which time it embraced all Americans 
of African origin. Via Europe, the focal point of this movement 
migrated to the African continent during the 1950s. The Pan-African 
perspective was formulated ideologically in the form of concepts like 
"Négritude" and "African Personality". The purpose was to describe 
that which was distinctive for Africans, their culture and society. 
Ethnic nationalism, in other words. 

The idea of a Pan-African nation was broached by the majority of 
nationalist leaders, but was difficult to translate into practice. 
Leopold Senghor and Julius Nyerere wanted to realize the Pan-
African nation by creating regional unions as the first step towards 
larger entities. Nyerere succeeded in creating a stable union 
between Zanzibar and Tanganyika, but he failed to create an East 
African union, which had been his goal during the first years of the 
1960s. 

Many African nationalists shared the goal of establishing a specific 
type of African social life, referred to as "African Socialism" or 
"African Democracy". Nyerere's purpose was to reestablish the best 
aspects of African communalism, which he denoted as ujamaa - the 
great African family. In the spirit of communitarianism, he wanted 
to unite the individual and the collective, whereby a virtuous life 
would be chosen over egotism. He listed three virtues which served 
the public good - loving, sharing and working. This fundamental 
view of society was also decisive for his apprehension of the 
democratic system and his view of development. 

For Nyerere, "African Democracy" implied the reestablishment of 
an African form of government. Historically, this had taken the form 
of elders in a village sitting down under a tree and talking until they 
were in agreement. In its modern form, women and younger men 
would also take part in the decision-making process. Democracy on 
a national level demanded a coordination of numerous local 
decisions. This occurred through indirect elections within the only 
existing party, TANU. This system united African Democracy with 
national democracy. The citizens who were not Africans and who 
were not directly involved in African Democracy would have to 
submit to tradition. 

Nyerere wanted the nation to achieve development. This would 
mean that its citizens could live a dignified human life and that its 
three arch enemies - poverty, disease and illiteracy - would be 
eradicated. In practical politics, he allied himself with the model of 
dual development which had been designed by the Fabian socialist 
Arthur W. Lewis. After the Arusha Declaration of 1967, the 



274 MWALIMU OCH UJAMAA 

developed model was altered, through the influence of the Chinese 
model, to embrace self-reliance and ujamaa villages. 

Nyerere's ujamaa society was based on communitarianism. 
However, this did not involve a clash with universal society, since 
universal society consists of local societies. Thus in his thought, 
Nyerere could embrace communitarian universalism and visualize a 
world government. 

NATIONALISM AND MODERNTTY 

No one single theory of nationalism and modernity can be said to 
have guided the writing of the present study. The reason being that 
neither industrialization, education nor similar aspects of 
modernization proposed in research on nationalism is of decisive 
importance to African nationalism. The Africanist Gus Liebenow has 
indicated that modernization in Africa can be primarily understood 
as the emergence of individualism in contrast to a dominant 
collective and a hierarchical order. Social anthropologist Louis 
Dumont has emphasized that the nation is the form of society which 
corresponds with the individual as the highest value. In an historical 
study, Dumont has seen this value burgeon in contrast to the 
condition he calls "holism". The individual as the highest value has 
been the guiding perspective on modernization used in the present 
study. 

The nationalist movement TANU sought to create "united 
nationalism". This implied unifying both the various ethnic groups 
among the Africans and the Europeans, Asians and Africans living 
within the territory. To grant minorities within the nation a special 
status in order to solve the unification problem was incompatible 
with the movement's principle of democratism. Instead, the solution 
was to unite individuals and guarantee the individual citizen legal 
protection in the new state. While placing the emphasis on the 
individual, the best aspects of collective African society would also be 
preserved, so that individuals would not feel astray in the urban 
jungle. 

Individualism took practical form through individual membership 
in the nationalist movement, in legislation concerning citizenship, in 
decisions about voter's rights and in approval of the UN declaration 
of human rights. 

At the end of the struggle for independence, Nyerere formulated 
the fundamental problematic of unifying individuals in a nation. With 
the support of Pierre Teilhard de Chardin's thoughts on the process 
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of evolution, Nyerere considered that both the individual and society 
as a whole could be realized in harmony. Through emphasizing the 
belief in harmony between the individual and society, Nyerere's 
thoughts share common ground with those held by the social 
ideologues of modernity. 

After independence, he concretized these ideas in his book 
Ujamaa - The Basis of African Socialism. The individual would 
assume his role in local society, where he would live in accordance 
with the particular virtue to which the collective subscribed. 
However, by the mid-1960s, Nyerere discovered that this did not 
work. Some individuals refused to live according to virtue, but 
rather selfishly saw to their own needs at the cost of society's 
welfare. The growth of individualism created its own enemies, and 
Nyerere wrote the Arusha Declaration, which was an attack on 
private property. Later, he decreed that all citizens must belong to a 
collective - an ujamaa village. 

Another expression of modernity in nationalism was the 
formation of political leadership in Tanganyika. The colonial power's 
governor disappeared with the creation of the state and the 
settlement with the tribal chieftains paved the way for a 
democratically-elected leader. It was primarily Nyerere's 
charismatic role which provided him with the opportunity to act 
without restriction. He managed to unite religious legitimacy with 
democratic leadership. The prerequisites for personal leadership 
were individualism on the one hand and religion on the other. 

STRATEGIES FOR NATIONALIZING THE POPULACE 

In the African context, nationalization involves the nation's 
relationship to the multiplicity of African ethnic groups and the 
racial question (Africans vis-à-vis Europeans and Asians), as well as 
the question of nationalizing the citizens into a nation. Leading 
African nationalists publically denied that ethnicity was a problem, 
though in practice their actions took ethnic matters into 
consideration. Gus Liebenow characterized Nyerere's strategy as an 
"overarching integrative strategy", i.e. a will to create a national 
culture and national institutions. 

Nyerere thought that he could take the best (i.e., that which was 
in agreement with his ujamaa theory) from the varied African 
cultures and blend them with foreign culture, thereby creating a 
national culture. In order to facilitate the creation of a national 



276 MWALIMU OCH UJAMAA 

culture, one of the territory's approximately 120 languages, Swahili, 
was decreed as the common language of the nation. Furthermore, a 
number of national institutions were founded, the most significant of 
which were the party, the trade union movement and the 
cooperative movement. 

Education was another way of creating national unity. Nyerere 
enforced obligatory elementary school attendance (insofar as it was 
possible) and started campaigns for adult education. The contents of 
this education was not specifically nationalistic, since Nyerere 
considered nationalism to be chauvinistic. However, the educational 
system was to promote national unity. Since the intellectual elite 
carried the national code, it was particularly important that the 
minority receiving higher education show its loyalty to the nation. 
The state introduced an obligatory year of "civil service" for all 
citizens who had acquired higher education. They were to serve the 
nation with their knowledge in exchange for board and lodging and a 
small allowance. 

THE SIGNIFICANCE OF THE ELITE FOR NATIONALISM 

A nation is a large, anonymous entity, i.e. a community containing 
more people than any one individual will ever come in contact with 
during the course of his life. Individuals who display loyalty toward 
the nation are people who have left the smaller community behind. 
For the African elite, this occurred through education, which took 
them from being members of the African family community to 
becoming individuals, "Black Europeans". The African elite was to be 
civilized through dedicating itself to Western culture and the 
Western worldview, suppressing their previous apprehension of life. 

The respective goals of the colonial powers and the Catholic 
missionaries to change the lives of Africans were in agreement, but 
between themselves, the colonial apprehension of reality and the 
goals of the Catholic mission clashed. The missionaries, largely non-
Englishmen (Irish, Frenchmen, Belgians and Dutchmen), felt that 
their efforts were being thwarted by the colonial powers. The 
Catholic perspective, in contrast to that of the colonial powers, 
viewed the burgeoning African elite as a resource for increasing the 
influence of the Catholic church in the African state. To the English 
colonialists, a well-educated African always remained something 
distinctly different from an actual Englishman. In this aspect, 
English colonialism differed from the French variant, which granted 
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the African student citizenship and put him on equal footing on the 
basis of his education. The Catholic church gave the African equality 
through religiously-motivated individualism, expressed in baptism. 

For the African elite, the confrontation with the colonial powers 
not only implied distancing itself from its own cultural background. 
It also involved a common reflection over its own roots. The result 
of these reflétions was a conscious and willed sense of identification 
with its own roots, which came to be referred to as "African 
Personality". Nyerere himself experienced this at the colonial 
boarding schools in Tanganyika and later at Makerere College in 
Kampala. Two methods distinguished their work, i.e. to treat 
cultural differences between Africans through inductive 
generalizations of African culture, and to "pick out what is best from 
(European culture) and dilute it with what we hold". 

The ideas with which Nyerere became familiar came from his 
confrontation with the Catholic church's social teachings and its 
African variant of Catholic Action, and the university courses which 
familiarized him with British nationalism, which was founded on the 
heritage of Ancient Greece and the great Englishmen of the liberal 
tradition and its institutions. This knowledge was combined with a 
modern ideal - a rationally-planned welfare state. 

Alongside his studies, Nyerere participated in several "thought 
collectives" which increased his consciousness of colonialism. These 
included the anti-colonial Fabian Society and Cosmos Group. The 
Fabian Society was a force to be reckoned with within the English 
labour movement and which, through journals, pamphlets and 
courses, conducted a discussion about how a good society was to be 
constructed. A section called the Fabian Colonial Bureau existed 
within the society, solely dedicated to dismantling the British 
Empire. The student group Cosmos was comprised of students from 
the colonies, who gathered to hold lively discussions on the right to 
self-determination in the light of India's independence in 1948. 

Nyerere's sense of having been "called" was reinforced during his 
stay in Great Britain and he knew that when he returned to 
Tanganyika, it would be he who would lead his people toward 
liberation. He would create an African nation which would be equal 
to all the other nations of the world. A perspective on nation-
building in Tanzania which can be summarized with the words 
mwalimu and ujamaa. 

Translated by Stephen Fruitman 
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