
Uganda Danmark Verden

1700-
tallet

Danmark havde handels-
kolonier på Guldkysten i Af-
rika, i Vestindien og i Indien 
(Tranquebar). Danmark var 
involveret i slavehandel.

Europæisk slavehandel bragte 
millionvis af afrikanske slaver til 
Amerika.

1800-
tallet

Før 1890’erne 
bestod Uganda 
af en række store 
kongedømmer. Det 
største af dem hed 
Buganda.

I 1894 blev Ugan-
da et britisk pro-
tektorat (en slags 
koloni).

Danmark sælger sine kolo-
nier. 

I perioden fra 1849-1920 
blev mange af Danmarks 
demokratiske institutioner 
opbygget. I 1849 fik Dan-
mark sin første  
grundlov.   

De fleste afrikanske områder del-
tes mellem de europæiske  
kolonimagter, især Frankrig, Eng-
land og Tyskland. 

Industrialiseringen tog fart i  
Europa og USA. Nye en-
ergikrævende maskiner blev 
opfundet, og flere og flere menne-
sker flyttede til byerne.
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1900-
1945

Britiske missionærer omvendte mange ugandere til 
kristendommen. 

Kolonimagten skubbede på for at få ugandiske 
bønder til at dyrke bomuld, kaffe og andre afgrøder, 
som kunne sælges i Europa.  

Utilfredshed med kolonimagten tog især fart i 
1940’erne. 

I 1901 indførtes parlam-
entarisme, og i 1915 fik 
kvinder stemmeret.

Efter 1. Verdenskrig (1912-14) og 2. Verdens-
krig (1939-45) grundlagdes FN i 1945.

1945-
80’erne 

I 1962 blev Uganda et selvstændigt land med Bugan-
das kong Mutesa som præsident.

Fra 1962 til 1985 regeredes Uganda først af Milton 
Obote, så af Idi Amin og så igen af Obote. Begge 
præsidenter regerede som diktatorer, landet var 
præget af konflikt og hundredetusindvis af menne-
sker blev slået ihjel. Ugandas økonomi blev i denne 
periode helt ødelagt.

I 1986 indtog The National Resistance Army (en gue-
rilla-hær) hovedstaden Kampala og indsatte Yoweri 
Museveni som præsident.  

Opbygningen af den dan-
ske velfærdsstat begyndte 
efter 2.verdenskrig, men 
tog især fart fra 1960’erne, 
hvor et stærkt sundheds- 
og uddannelsessystem 
blev opbygget. 

I 1948 vedtoges menneskerettighedser-
klæringen.

Den kolde krig begyndte efter afslutnin-
gen på 2. Verdenskrig i 1945 og fortsatte 
til Berlinmurens fald i 1989. Den kolde krig 
havde stor betydning for de vesteuropæiske 
landes og Sovjetunions politik i Afrika.

Afkoloniseringen af Afrika begyndte i 
1950’erne. Ghana var det første afrikanske 
land, som fik sin selvstændighed (i 1957). 
Det sidste var Namibia, som i 1990 blev fri-
gjort fra Sydafrika.  

   
FAKTAKORT: HISTORIE 1900-1980’ERNE

EN VERDEN TIL FÆLLES



Mr. President 
Yoweri Museveni 
(født 1944) har været 
Ugandas præsident 
siden 1986. Han blev 
genvalgt igen i 2016, 
men er ikke lige po-
pulær hos alle.
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Med Museveni som præsident kom der 
mere styr på økonomien og vestlige 
lande begyndte at give udviklingshjælp 
til Uganda. Der var fortsat konflikt i den 
nordlige del af Uganda. Konflikten fort-
satte helt frem til 2006.  

I 1996 afholdtes for første gang præsi-
dentvalg. Museveni blev præsident, og 
han holder fortsat fast ved præsident-
magten efter femte præsidentvalg (det 
seneste i 2016).

Først i 2005 indførtes et flerpartisystem 
i Uganda, men Museveni kritiseres for 
at chikanere oppositionen (de partier og 
politikere, der ikke støtter ham). 

I Danmark kan globaliseringen 
f.eks. ses i vores indkøbsvaner 
(mad, tøj osv.), i vores kulturfor-
brug (f.eks. film), vores rejsevaner 
og i vores befolkning (immigra-
tion).

Verdens økonomi har i mange år- 
hundrede bygget på udveksling og 
kontakt mellem lande og verdens-
dele. I den sidste del af 1900-tallet 
betød internet og stigende transport 
mellem forskellige dele af verden, at 
de enkelte landes økonomier kny-
ttedes tættere og tættere sammen. 
Man begyndte at tale om globalise- 
ring. 

Flere og flere mennesker flytter sig i 
dag over store afstande – på flugt fra 
krig eller fattigdom eller som migran- 
ter. Samtidig bliver klimaforandringer 
en mere og mere vigtig global ud-
fordring.
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