
Skolegang i Uganda
I 1997 blev det gratis at 
gå i skole for børn indtil 
7. klasse. Det gjorde en 
meget stor forskel. An-
tallet af børn i skolerne 
steg fra 2,5 million til 6 
millioner.

Uganda Danmark
Hvor mange børn dør, før de fylder 5 år? 62,47 ud af 1000 4,24 ud af 1000
Hvor længe kan et barn forvente at leve? 53 år 79 år
Hvornår begynder man i skole? Som 6-årig Som 6-årig
Hvor mange år går børn gennemsnitligt i skole? 3,5 år 9,7 år
Hvor mange elver er der pr. lærer? Mindst 50 10-30
Hvor mange kan læse og skrive? Omkring 80 % Stort set alle 

FAKTAKORT: BØRNS LIV I UGANDA OG DANMARK

Stemmer fra Uganda
Se filmen om børn og  
klimaforandringer. 

EN VERDEN TIL FÆLLES



Uganda Danmark

Hvor meget CO2 
udledes pr. ind-
bygger?

0,064 kiloton 10,11 kiloton

Hvor mange har 
viden om klima-
forandringer

35 % 90 %

Gennensnitligt 
vandforbrug pr. 
person om ugen

140 liter ca. 800 liter

Hvilke miljøpro-
blemer er der i 
landet?

Tørke, afskovning, jord-
erosion, krybskytteri, 
plastikaffald

Luftforurening, vandfor-
urening (hav og grund-
vand)

Uganda
Landet ligger i det østlige 
Centralafrika. Nabolandene 
er Kenya, Sydsudan. Den 
Demokratiske Republik Con-
go, Rwanda og Tanzania. 
Hovedstaden hedder Kam-
pala og ligger ved Victoria-
søen, Afrikas største sø.

FAKTAKORT: UGANDA OG DANMARK

Stemmer fra Uganda
Se filmen om børn og  
klimaforandringer. 

Uganda Danmark 

Befolkning 35,6 millioner 5,6 millioner 

Sprog Engelsk, swahili, luganda 
og 53 forskellige stamme-
sprog 

Dansk og forskellige 
minoritetssprog

Areal 241,038 km2 43,098 km2

Uganda Danmark 

Økonomi: Hvor stort er 
bruttonationalproduktet 
per indbygger (2011-2015)?

Cirka 4.600 kr. Cirka 395.000 kr. 

Fattigdom: Hvor mange 
mennesker lever for 
under 2 dollars (13 kr.) om 
dagen?

33 % (i 2012) Ingen data 
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Når man taler om bæredygtighed, henviser man tit til denne definition på bæredygtig udvikling: 

”En udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af 
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov”.

Definitionen kommer fra FN’s rapport ”Vores fælles fremtid”, der ofte kaldes ”Brundtlandrapporten” efter den 
norske statsminister og leder af FN’s Miljø- og Udviklingskommision, Gro Harlem Brundtland.

Bæredygtighed betyder, at vores forsøg på at skabe os et godt liv i dag skal balanceres med andre menneskers 
behov – både nu og i fremtiden. Hvis vi lever på en måde, der ødelægger naturgrundlaget på vores eget sted 
eller andre steder i verden, er det ikke bæredygtigt. 

Man taler ofte om de tre dimensioner af bæredygtighed:
•  Social bæredygtighed
•  Miljømæssig bæredygtighed
•  Økonomisk bæredygtighed. 

Social bæredygtighed handler om at skabe et samfund, hvor alle mennesker - her og andre steder, nu og i 
fremtiden - kan få et godt liv. Social bæredygtighed omhandler derfor også retfærdighed og demokrati. 

Miljømæssig bæredygtighed handler om at leve på en måde, der ikke ødelægger naturgrundlaget og klimaet. 

Økonomisk bæredygtighed handler om at have resurser nok i et samfund til at kunne betale for vigtige ting, 
som f.eks. skoler og hospitaler.  

FAKTAKORT:       BÆREDYGTIGHED
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Interessekonflikter
Julian Katambe for-
tæller om de kon-
flikter, der kan op-
stå, når flere gerne 
vil have adgang til 
de samme resurser, 
f.eks. rent vand.  

Forskellige mennesker har forskellige interes-
ser. Det betyder, at der er forskellige ting, der 
er vigtige for os. 

Eksempel: 

I parken vil de mennesker, som har en hund, 
gerne lade den løbe frit. De store børn vil gerne 
cykle og klatre i træer. Cyklerne og hundene kan 
være farlige for små børn, og deres forældre 
vil gerne have, at der er en legeplads med en 
sandkasse. Fuglene vil gerne have høje træer at 
sidde i, og insekterne vil gerne have gamle rådne 
træstubbe at bo i. De gamle mennesker vil ger-
ne kunne sidde i fred og ro på en bænk og se på 
blomsterne. Nogle synes, at der skal være krat 
og buskads i parken, andre vil gerne have pæne 
rosenbede. Nogle vil holde fest, andre bliver sure 
når der er larm og skrald. Kommunen vil gerne 
have, at så man

ge som muligt kan bruge parken, uden at det 
koster for mange penge at passe den og holde 
den ren. 

Alle dem, der gerne vil noget bestemt med eller 
i parken, har en interesse. Nogle gange er der 
plads til det hele, men andre gange er interes-
serne i modsætning til hinanden, og så kan folk 
blive uenige. 

Hvis folk bliver meget uenige, kan der opstå en 
konflikt. Så kan man blive så gal på hinanden, 
at det er svært at finde en løsning på proble-
met. Nogle gange kan det hjælpe, at der kom-
mer en person udefra og hjælper med at løse 
problemet på den bedst mulige måde. Sådan 
en person hedder en konfliktmægler.

FAKTAKORT:     INTERESSEKONFLIKTER

Stemmer fra Uganda
Se filmen om interessekon-
flikter om vand.
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Hvorfor sker klimaforandringer? 
Klimaforandringer skyldes, at mennesker udleder for mange drivhusgasser - især CO2 - til atmosfæren, som 
omgiver Jorden. De drivhusgasser, vi udleder, lægger sig som et lag rundt om Jorden. Det betyder, at solens 
varme har svært ved at slippe ud i atmosfæren igen. Derfor bliver jorden varmere og varmere.

Der dannes især meget CO2, når man brænder kul, olie og gas af for at få energi til industri, varme og trans-
port. Det er de rige lande i verden, som står for de største CO2-udslip. I de fattige lande i verden, og især i 
Afrika, har man udledt meget lidt CO2. Alligevel er det i disse lande, at klimaforandringerne rammer hårdest.  

Hvad er konsekvenserne af klimaforandringer? 
Højere temperaturer betyder tørke på nogle områder af Jorden og vandstigninger på andre. Over hele Jorden 
bliver vejret mere ustabilt, og der bliver flere voldsomme vejrbegivenheder (f.eks. storme og store regnskyl). 
Klimaforandringer rammer forskelligt forskellige steder på Jorden.  

I Afrika betyder klimaforandringerne:     I Europa betyder klimaforandringerne:
• Flere tørkeperioder    • Flere kraftige regnskyl og oversvømmelser
• Dårligere adgang til vand   • Højere vandstand i havene
• Mindre høstudbytte    • Flere hedebølger 
• Flere sygdomme

 

FAKTAKORT: KLIMAFORANDRINGER
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Valg til parlamen-
tet
Alle klasser vælger 
repræsentanter til 
børneparlamentet. 
De holder møder og 
forbereder oplæg, 
de skal diskutere. 

Stemmer fra Uganda
Se filmen om børneparlamen-
tet på Skt. Kaggwa Primary 
School

I Danmark er der elevråd på alle skoler, 
og på Grønt Flag skoler er der også et 
miljøråd. ”Eco pupils parliament” på Eco-
schools i Uganda svarer til at have samlet 
miljøråd og elevråd i det vi her kalder ”bør-
neparlamentet”. 

Valg til parlamentet
Alle klasser vælger 
repræsentanter til 
børneparlamentet. 
De holder møder og 
forbereder oplæg, 
de skal diskutere. 

Ordet ”parlament”
• Kommer fra det franske ord parlement og det franske ord parler, som betyder at tale.
• Et parlement er en diskussion.
• Ordet kom til at betyde et møde, hvor folk diskuterede.
• I dag betyder et parlament en gruppe mennesker, som mødes for at diskutere statslige affærer.

Hvad er et børneparlament?
• En struktur som giver elever mulighed for at have medbestemmelse og tage ansvar i skolen.
• Parlamentet består af elever fra forskellige klassetrin, som er valgt demokratisk i deres klasse.
• Eleverne vælger en formand, som styrer møderne.
• Før et parlamentarisk møde begynder, indsender medlemmerne emner, som de gerne vil have diskuteret.
• På mødet diskuteres emner, og det besluttes, hvad der skal gøres.
• Der skrives referat af hvert møde.
• Parlamentet kan nedsætte arbejdsudvalg.

Børneparlamentets formål
• At give elever mulighed for at formulere ideer, bekymringer og forventninger til arbejdet i deres skole.
• At styrke elevernes deltagelse og gruppearbejde.
• At styrke elevernes forståelse af demokratiske processer.

Parlamentets rolle
• At være elevernes stemme.
• At identificere elevernes behov og komme med løsningsforslag.
• At give anbefalinger til skolerådet. 
• At sprede information til andre elever.

FAKTAKORT: BØRNEPARLAMENTER I UGANDA

Stemmer fra Uganda
Se filmen om børneparlamentet 
på Skt. Kaggwa Primary School
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Kære børneparlament

Skolebestyrelsen holder 
møde i næste uge for 
at lægge en plan for, 
hvordan vi kan  
blive en mere klima- og 
miljøvenlig skole. Vi vil 
derfor bede børnepar-
lamentet om at  
udarbejde en liste med 
tre forslag til  
forbedringer af skolen. 

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen 

              FAKTAKORT:  
    BÆREDYGTIGHED OG DEMOKRATI - ROLLESPIL 

QR
Stemmer fra 
Uganda
Se filmen om bør-
neparlamentet. 

Præsident
Du ønsker at finde forbedringer til skolen, som både hjælper miljø og klima, gør eleverne dygtige og sko-
len smukkere, og som samtidig ikke koster for mange penge. 

Miljø- og klimaminister
Du ønsker at gøre det bedst mulige for miljøet og klimaet. Økonomi og læring interesserer dig mindre. 

Uddannelsesminister
For dig er det vigtigste, at skolens miljø- og klimaarbejde er med til at gøre eleverne kloge og dygtige. 

Økonomiminister
Du interesserer dig især for skolens økonomi, og ønsker kun at hjælpe miljøet og klimaet, hvis det kan 
betale sig økonomisk.

Socialminister
For dig er det især vigtigt, at skolens elever og lærere har det godt og er tilfredse med deres skoleliv. 

Kulturminister
Du synes, det er vigtigt at skolen bliver smukkere, og at der foregår forskellige kulturelle aktiviteter. 

Udviklingsminister
Du er optaget af, hvordan skolen kan arbejde med miljø og klima i fattige lande. 

Medlemmer af parlamentet 
Du er imod miljø- og klimaaktiviteter og synes andre områder er vigtigere. Find selv på argumenter. 
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I november 2015 samledes 
64 børn fra hele verden til en 
børne-klimakonference i Sve-
rige for at diskutere klima-
spørgsmål. Børnene fortalte 
om deres oplevelser af klima-
forandringer, og i fællesskab 
skrev de en besked om klima-
problemerne. Beskeden blev 
sendt til verdens ledere, som 
holdt klimatopmøde i Paris 
i december 2015. Her kan du 
læse beskeden:

GØR SOM ET BARN! 
Vi er børn, og vi vil kæmpe for at redde verden!
Vi er børn, og vi ser vores skoler sejle væk i sti-
gende vandstande. Vi ser isen smelte og sulten-
de bjørne. Vi ser vores brønde tørre ud. Og vi ser 
sort røg, som slår folk ihjel. 
– Men vi vil kæmpe for at redde verden! 

Vi er børn, og vi ser tyfoner ramme vores hjem. 
Vi ser store mennesker, som fælder træer, og vi 
kan mærke, hvordan det nogle gange er svært at 
trække vejret. Vi kan se skoven brænde. 
– Men vi vil kæmpe for at redde verden!  
 
Vi er børn, og vi kan lide at lege. Vi kan lide at 
tegne, at spille fodbold og at læse bøger.  
– Men nu vi vil kæmpe for at redde verden. 
 
Vi er børn, og vi betaler for fejltagelser vi ikke 
selv har gjort. I voksne giver os en verden i kaos, 
og vi er bange. Men vores fremtidige børn skal 
leve i en bedre verden end denne.  
– Så vi vil kæmpe for at redde verden! 

Vi er børn, vi er stadig unge og har meget at 
lære. Men det er sidste chance for at redde vores 
planet, og vi har ikke tid til at vente til vi bliver 
voksne. Vores planet dør langsomt. Det må slutte 
nu. Derfor er vi her, for at fortælle de voksne:

Gør som os børn – og kæmp for at redde verden!

FAKTAKORT: CHILDREN’S CLIMATE CONFERENCE

ACT LIKE A KID! 
We are kids, and we will fight to save the world! 
We are kids, and we see our schools float away in rising 
water. We see the ice melting, and starving polar bears 
in our land. We see our water wells drying out. And we 
see black smoke killing people. 
– But we will fight to save the world! 

We are kids, and we see typhoons hitting our homes. 
We see big people cutting down trees, and we feel how 
the air sometimes is hard to breathe. We see how the 
forest is burning. 
– But we will fight to save this world! 

We are kids, and we like to play. We like to draw, play 
football and read books. We like to sing and dance.  
– But now we will fight to save the world! 
 
We are kids, and we have to pay for mistakes that we 
haven’t made. You adults are giving us a world in cha-
os, and we are scared. But our future children should 
live in a better world than this. 
– So we will fight to save the world! 
 
We are kids, we’re still young and have a lot to learn. 
But this is the last chance to save our planet, and we 
don’t have the time to grow up. Our planet is dying 
slowly. This has to end. That’s why we’re here to tell 
you adults:

Act like us kids – and fight to save the world! 

EN VERDEN TIL FÆLLES



Grønne bananer
Hårde grønne ba-
naner er hovedin-
grediens i mange 
måltider i Uganda. 
De koges til mos 
og spises med sovs 
lavet af grøntsager.

UGANDISK BØNNERET
Til 4 personer.

Ingredienser:
2 dl pinto bønner (eller en anden slags bønner)
1 løg
1 fed hvidløg
2 gulerødder
4 tomater 
1 spsk garam masala 
2 dl vand 
1 bouillon terning
Salt 

Fremgangsmåde:
• Bønnerne sættes i blød natten over. 
• Næste dag hældes vandet fra. Nyt vand hældes på, og   
   bønnerne koges 45 minutter, til de er møre. Kassér  
   kogevandet.
• Skær løg, hvidløg, gulerødder og tomater i små tern. 
• Steg løg og hvidløg i olivenolie til de er lysebrune. 
• Tilsæt resten af grøntsagerne og krydderierne, og kog  
   indtil grøntsagerne er møre.
• Tilsæt bønnerne og nyt vand. 
• Smag til med salt og evt. mere garam masala. 
• Spis med ris eller chapati. 

FAKTA: OPSKRIFTER FRA UGANDA

Stemmer fra Uganda
Se filmen om mad og klima 
i Uganda.

CHAPATI
8 stk.

Ingredienser:
225 g mel
50 g olie
1 dl vand
Lidt salt

Fremgangsmåde:
• Bland mel og salt i en skål
• Varm olien op
• Hæld den i melet og bland. 
• Tilsæt vand og ælt dejen godt.
• Del dejen i 8 små kugler, rul dem ud, så de lig-
   ner pandekager og passer til jeres pande. 
• Steg chapatierne en af gangen på en pande i lidt 
   olie. Vend dem flere gange, og steg til de er lyse- 
   brune.  
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1972: FN’s første miljøkonference afholdes i 
Stockholm. 

1987: Brundtland-kommissionen udgiver rap-
porten ”Vores fælles fremtid” om bæredygtig 
udvikling.

1988: Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC) etableres. IPPC samler videnskabelig 
viden om klimaforandringer, som kan bruges, når  
politikere skal tage beslutninger.

1990: IPCC udgiver sin første rapport, som siger, 
at Jordens temperaturer er steget med 0,3-0,6 
grader i det sidste århundrede.

1992: På et stort globalt møde i Rio de Janeiro i 
Brasilien vedtager verdens regeringer, at niveau-
et af drivhusgasser i atmosfæren skal stabilise-
res (altså ikke stige mere).

1995: IPCC udgiver sin anden rapport, som kon-
kluderer, at mennesker er ansvarlige for klodens 
klimaforandringer. 

1997: Kyoto-protokollen vedtages. De rige landes 
regeringer lover at nedsætte deres CO2-udled-
ning med 5 % fra 2008-2012.

Hvad lever de af?
Et land som Uganda, 
hvor de fleste lever af 
landbrug, er særligt 
sårbart overfor foran-
dringer i vejr og klima. 
De er afhængige af 
regn på de rigtige tids-
punkter.

2001: Præsident George W. Bush beslutter, at 
USA ikke skal være med i Kyoto-processen.
2001: IPCC udgiver sin tredje rapport, som be-
kræfter, at drivhusgasser er skyld i Jordens op-
varmning. 

2006: Stern rapporten beskriver de økonomiske 
konsekvenser af klimaforandringer. 

2007: IPPC udgiver sin fjerde rapport og mod-
tager Nobels Fredspris. I Danmark oprettes det 
første klimaministerium.

2009: FN’s klimatopmøde afholdes i København, 
men det lykkes ikke for verdens regeringsledere 
at lave en global klimaaftale.

2015: FN’s klimatopmøde afholdes i Paris, og en 
aftale vedtages af verdens regeringsledere. Afta-
len lyder på, at den gennemsnitlige globale tem-
peraturstigning skal holdes under 2 grader. Alle 
lande skal lave sine egne klimaplaner med mål, 
som opdateres hvert femte år. Fra 2020 skal der 
afsættes mindst 100 milliarder dollars til at hjæl-
pe de fattige lande med deres klimaproblemer. 

FAKTAKORT:                             KLIMAPOLITIK
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Uganda Danmark Verden

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
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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.

FAKTAKORT: HISTORIE 1700-1800- TALLET
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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.

Uganda Danmark Verden

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.

FAKTAKORT:    HISTORIE 1990’ERNE-IDAG 
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