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Uganda er kendt som Afrikas perle (‘Pearl of Africa’) siden 
Winston Churchills besøg i landet i 1907 grundet landets 
smukke og varierede natur. 

Selvom Uganda har haft en blodig fortid, er landet i dag et 
af Afrikas sikreste lande at rejse rundt i som turist. 

Uganda er et fattigt land, og børnenes opvækst i Uganda er 
mere primitiv og simpel end i Danmark. 



TEMA 1: Barn i Uganda i 1970’erne  
og 1980’erne

Ugandas udvikling har længe været bagud sammenlignet 
med vestlige lande. Derfor har opvæksten og livet generelt 
altid været meget anderledes sammenlignet med det, vi 
kender fra Danmark. 

 Hvordan var børnenes opvækst?

 Var der pligter, der skulle passes? – Og hvilke? 

 Gik alle børn i skole? – Hvis ja; hvordan var skolegangen? 

 Hvilke redskaber havde børnene til at lege med? 
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Der er sket meget i Uganda siden 70’erne og 80’erne. 

 Hvordan er børnenes opvækst i dag? Sammenlign med 
jeres egen. 

 Er der pligter, der skal passes? – Og hvilke? 

 Går alle børn i skole? – Hvis ja; hvordan er skolegangen? 

 Hvilke redskaber har børnene til at lege med i dag? 

 Hvordan er El Cambio-elever privilegerede?

TEMA 2: Barn i Uganda i 2017
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Uganda ligger i det østlige Afrika og kaldes for ‘Pearl of 
Africa’ grundet landets smukke natur.

Landet har tidligere været præget af dårlige ledere, som 
ikke har arbejdet i Ugandas bedste. Derfor har man først 
indenfor de seneste år oplevet en positiv udvikling.

Udviklingen er dog ikke nær så markant som i Danmark, 
bl.a. på arbejdsmarkedet, hvor flere erhverv er forbundet 
med større risici.
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Uganda har en barsk og blodig historie og har ikke altid 
været et selvstændigt land.  

 

 Hvem koloniserede landet frem til 1962?

 Hvilke sprog tales i Uganda?

 Hvilke religioner er mest udbredte i Uganda?

 Tænk over hvordan religion påvirker hverdagen i Uganda 
og diskutér om den adskiller sig fra Danmark
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Yoweri Kaguta Museveni er Ugandas præsident – og har været 
det siden 1986. Han er af Vesten blevet udråbt som ”Den nye 
generation af afrikanske ledere”, som skulle bringe stabilitet. 

 Hvordan kom Museveni til magten? 

 Hvilken lov, som Museveni har vedtaget, har skabt stor 
debat? 

 Diskutér denne lov på klassen. 

 Hvordan adskiller præsident Museveni sig fra sin 
forgænger, Idi Amin?

 Hvordan har Ugandas udvikling været med Museveni ved 
magten?

TEMA 2: Yoweri Kaguta Museveni
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I Uganda adskiller mange erhverv sig fra Danmark, fordi 
man ikke har adgang til de samme redskaber og maskiner. 
I Danmark er mange erhverv begunstiget af moderne 
teknologi, hvor man i Uganda må bruge ren håndkraft. 

 Hvilke muligheder har en arbejdsløs ugander? 

 Perspektivér til Danmark

 Hvordan er en ugandisk smeds arbejdsvilkår anderledes 
fra en dansk smed? 

 Hvilke konsekvenser har dette fysisk – og økonomisk? 

TEMA 3: Arbejdsvilkår
HISTORIE 
MELLEMTRIN 

 
UGANDA

Se flere spørgsmål på næste side ...



 Tænk over, hvilke erhverv der kan være risikobetonede 
og/eller farlige i Uganda?

 Sammenlign med danske erhverv og snak med 
sidemanden.

 Kom med forslag til, hvordan man kan gøre det mere 
sikkert at arbejde.
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Uganda oplever lige nu økonomisk fremgang og politisk 
stabilitet, men sådan har det langt fra altid været. Landet 
oplevede således sin blodigste periode relativt få år tilbage. 

Den nye generation af afrikanske ledere, bl.a. 
eksemplificeret ved landets nuværende præsident, Yoweri 
Museveni, skal udvikle landet yderligere i fremtiden.

Trods sin blodige fortid er Uganda i dag et af Afrikas 
sikreste lande.
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Uganda har en barsk og blodig historie og 
har ikke altid været et selvstændigt land. 

 Hvem koloniserede landet frem til 1962 – og hvorfor?

 Hvilke sprog snakkes i Uganda? 

 Hvilke religioner er mest udbredte i Uganda? 

 Tænk over hvordan religion påvirker hverdagen i Uganda 
og diskutér om den adskiller sig fra Danmark.
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Ugandas barske og blodige fortid skyldes dårlige ledere, 
der har handlet mere ud fra egen interesse end i landets. 

 Hvem var Idi Amin?

 Hvilken politisk ideologi styrede han landet ud fra? 

 Hvad kommer kaldenavnet ”Slagteren fra Uganda” af? 

 Hvor mange menneskeliv menes Idi Amin at have på 
samvittigheden? 

 Hvilket aftryk har Idi Amin sat på Uganda den dag i dag?

TEMA 2: Idi Amin
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Uganda har været udsat for mange omdiskuterede ledere 
gennem tiden. Idi Amin, Museveni og Kony har alle sat sine 
væsentlige aftryk i Ugandas historie. 

 Hvem er Joseph Kony?

 Hvor mange ressourcer har USA brugt på at forsøge at 
fange Kony? 

 Hvilken ideologi forsøgte Kony at etablere en regering ud 
fra?

 Til sidst: Se filmen ‘Kony 2012’ på YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc

 Snak om dokumentaren på klassen.
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