
Forurening, genbrug og affaldsindsamling – lørdag den 14.10.17. 

Af Irene Søndergaard. 

 

I Tanzania lever man på samme tid i middelalderen og i nutiden. Nutidens problemer med 

voksende industriel forurening findes sideløbende med folk, der laver mad på ildsteder på jorden.  

 

Vores underviser, Saui Manyanda, arbejder i miljøforvaltningen i Arusha regionen.  

Saui delte forureningen op i 3 hovedfelter, vand, luft og jord. Alle problemerne stammer fra 

menneskelig aktivitet: at vi dyrker jorden, fælder træerne og skal af med vores affald. 

Befolkningstallet i Tanzania er vokset voldsomt, og det forstørrer problemerne. Der er simpelthen 

ikke jord nok, og derfor må der reguleres. Tidligere slap folk af med affaldet ved at grave et hul i 

jorden, fylde det, dække det til og grave et nyt. Den går ikke længere. Der findes ikke noget 

spildevandssystem, og man må ikke forurene tættere på en kilde end 60 m. Der tages jævnligt 

vandprøver Man skal nu selv have septiktank og selv betale for at få den tømt. Man får bøder, hvis 

man ikke gør det.  

 

Dagrenovationen hentes i bymæssige områder, men også her skal man selv betale for det. Der 

arbejdes med et system til indsamling, sortering og genbrug af affaldet, men regionen har 

ikke tilstrækkeligt mange egnede vogne til indsamling, så man må have private til det, og her 

mangler der kontrol.  

 

Der er endnu ikke megen industri, så luftforurening er ikke det store problem endnu, men der er 

problemer med vandforurening f.eks. fra gartnerier, der eksporterer blomster til Europa.  

 

Et andet problemfelt er befolkningens bevidsthed om affaldsproblematikken. Miljømedarbejderne 

tager ud til landsbyerne og deltager i landsbymøder og forsøger at formidle, at det drejer sig om 

børnenes fremtid. 

 

Som afslutning tog vi ud og besøgte en stor, åben losseplads, hvor affaldet bare blev læsset af. 

Der gik private mennesker rundt, der sorterede og senere solgte fx. plastic og metal. Man vil gerne 

væk fra disse åbne lossepladser, hvor der undertiden opstår brand pga. af udsivning af metangas, 

men der mangler kapital.  

 

Problemerne i Tanzania er anderledes end i Danmark. I Tanzania lever man på samme tid i 

middelalderen og i nutiden. Nutidens problemer med voksende industriel forurening findes 



sideløbende med folk, der laver mad på ildsteder på jorden. Saui fra miljøforvaltningen havde 

overblik og realistisk syn på problemerne, men havde to overordnede kæmpeproblemer:  

1) økonomi og 2) manglende bevidsthed i befolkningen om vigtigheden af at bekæmpe forurening. 

 

At behandle forurening og konsekvenserne heraf vil være en stor og vigtig opgave i skolen. 

 

 


