
Når vi trækker på smilebåndet… 

Hvor tit har jeg selv og andre besøgende ikke trukket på smilebåndet eller stået med åben mund og 

polypper, når vi har betragtet transporten af varer her i Karagwe. Det er fascinerende, hvor meget der 

kan stables oven på hinanden bag på en cykel eller en lille 

motorcykel… eller ind i en bil.  

Men bag dette farverige leben gemmer den barske virkelighed sig. 

For det handler om nød. Den enkelte bonde, der skal have 

transporteret sine varer fra landsbyen og ind til markedet bliver nødt 

til at overudnytte sit transportmiddel, hvis et lille bitte overskud skal 

genereres af salget. De tunge kina-cykler med pølsegear skal ofte 

bære lasten af 5 klaser bananer, der hver vejer 20-25 kg. Der skal 

ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad der sker med en cykel, når 

den benyttes på den måde. Dækkene slides hurtigt, tandhjul og lejre 

er på overarbejde og hjulene kan ekse, da vejene ikke ligefrem er 

uden huller.  

Også bilerne mærker til de hullede veje, så støddæmperne hurtigt 

ikke kan udføre deres arbejde ordentligt. I en almindelig personbil 

kan der proppes op til 8 voksne plus det løse som blandt andet er børn, høns, en ged, en madras, 

spande med afgrøder eller indkøb – foruden chaufføren ind i bilen. I de minibusserne, der er udstyret 

med plads til 14 passagerer, er det ikke ualmindeligt, at der er 22 voksne, børn på skødet, diverse 

bagage, en konduktør og en chauffør med. Al denne sammenstuvning af passagerer i biler og busser er 

igen for at ejeren af køretøjet kan leve af sin forretning. 

Men det er ikke kun forretningsfolkene, der er nødsaget til at handle på denne måde. Når en familie 

skal transporteres, så er det ikke kun ét familiemedlem, der kører med på motorcyklen. Det kan godt 

være hele familien. Hvis der skal betales for to motorcykel-taxier, så koster det pludselig det dobbelte, 

og det er ikke alle familier, der kan finde de 500 tanzaniske shilling (1,75 kr.) til den ekstra 

transportudgift.  

Ja… egentlig er der ikke så meget at trække på smilebåndet over… men vel hellere det end at give sig til 

at græde over at goderne i verden er så uretfærdigt fordelt.  


