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Manuskript til præsentationen ”Tag med til Uganda” 

 

Dias 1 – Uganda 

• Uganda ligger i Østafrika. Landet er cirka 

fem gange større end Danmark. Der bor 

cirka 42 millioner mennesker i landet.  

• En stor del af befolkningen lever i 

fattigdom. Mange har ikke adgang til rent 

drikkevand og elektricitet og mange børn 

kommer ikke i skole.  

 

 

Dias 2 – geografi 

• Uganda ligger på ækvator. Hovedstaden 

hedder Kampala.  

• Uganda grænser op til: Den 

demokratiske republik Congo, Rwanda, 

Tanzania, Kenya og Sydsudan. Uganda 

har ingen kystlinje.  

• Victoriasøen ligger delvist i Uganda, og 

Nilen har sit udspring i Victoriasøen i 

Uganda.  

 

 

Dias 3 – naturen  

• Uganda har både tørre sletter, grønne 

nationalparker, frodige 

landbrugsområder, smukke bjerge og 

store søer. Store dele af landet er 

dækket af savanne.  

• Uganda har fået tilnavnet “Afrikas Perle”. 
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Dias 4 – land og by  

• Langt de fleste mennesker i Uganda bor på 

landet. Mange landsbyer ligger isoleret. 

Vejene er dårlige, så der kan være mange 

timers kørsel til nærmeste større by.  

• Flere og flere flytter til byerne. De fleste 

ugandere flytter til byerne for at finde 

arbejde eller få adgang til gode skoler. 

 

 

 

Dias 5 – historie  

• Fra 1890 til 1962 var Uganda et britisk 

protektorat. Fra 1962 til 1971 var landet 

præget af ustabilitet. 

• I 1971 tog Idi Amin tog magten ved et 

militærkup. Han var en brutal og korrupt 

leder.  

• Ugandas nuværende præsident, Yoweri 
Museveni, har siddet på magten siden 
1986. Han har været fremhævet som et 
godt eksempel. Men de sidste år, er 
kritikken af ham steget, på grund af korruptionsskandaler og fordi han ikke følger de 
demokratiske spilleregler.   

 

 

Dias 6 – folk og sprog  

• I Uganda er der over 50 forskellige folk. Det største 
hedder Baganda.  

• Det officielle sprog i Uganda er engelsk. I skolerne 
underviser lærerne på engelsk. Alligevel er der mange, 
som kun taler de lokale sprog. 

 



Uganda 2020 
Tag med til Uganda - manuskript 

3 
 

 

Dias 7 – religion  

• Kristendommen er den mest udbredte 
religion i Uganda. Over 72 procent af 
befolkningen er kristne, mens cirka 14 
procent er muslimer.  

• I de nordlige og vestlige dele af landet 
bor der flest kristne. I den østlige del af 
Uganda bor de fleste af Ugandas 
muslimer. 

 

Dias 8 – skoler  

• Skolegangen i Uganda lægger sig tæt op 
ad det engelske skolesystem, fordi Uganda 
tidligere var et engelsk protektorat. 

• I Uganda er det gratis at gå i skole. 
Familier skal selv betale for skoleuniform, 
bøger og materiale til børnenes skolegang. 
Det er derfor ikke alle familier, der har råd 
til at sende deres børn i skole.  

• I de fattige dele af landet er der ofte brug 
for, at børnene hjælper til i hjemmet eller 
arbejder, så de kan tjene penge til mad til 
familien. For mange børn betyder det, at de i kortere eller længere perioder må 
droppe skolen. 

• På landet kan der være langt til skole. Mange børn må gå i op til et par timer hver 
dag, for at komme i skole.  

 

Dias 9 – børn må arbejde  

• De fleste børn i Uganda hjælper til 
derhjemme. Ofte er det børnene, der 
henter vand og fejer. Mange (især piger) 
passer deres yngre søskende. 

• Mange børn på landet hjælper til i 
marken. Hvis familien har dyr, kan det 
også være børnenes opgave at passe 
dyrene.  
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Dias 10 – flygtninge i Uganda  

• Uganda er et af de lande i verden, der 

modtager flest flygtninge. Der lever over 

1,4 millioner flygtninge i Uganda. Over en 

million af dem kommer fra nabolandet 

Sydsudan. 

• Alle flygtninge bliver budt velkommen. De 

får hjælp til at starte et nyt liv. Alle bliver 

sikret beskyttelse, får adgang til vand og 

får udleveret mad. De får også materialer 

til at bygge hytter, og børn får tilbudt gratis uddannelse. 

• I Uganda bor flygtninge ikke i lukkede lejre.  

• Flygtningene har også de samme rettigheder som resten af befolkningen. De kan 
arbejde og rejse frit rundt i landet.  

• Ugandas måde at modtage flygtninge bliver ofte fremhævet som et godt eksempel 
– den omtales endda som Uganda-modellen.   
 

Dias 11 – flygtninge fra Sydsudan  

• De mange etniske grupper i Sydsudan 

kæmper om, hvem der skal have magten 

i landet. Huse og land bliver ødelagt, og 

mange har derfor ingen steder at bo og 

ingen jord at dyrke. Derfor må mange 

flygte fra Sydsudan. De fleste tager til 

Uganda. 

• Der bor over en million af flygtninge fra 

Sydsudan i Uganda. 

 

Dias 12 – mad  

• Det er langt fra alle mennesker i Uganda, 

der får 3 måltider mad om dagen. Derfor 

er det vigtigt, at måltiderne mætter i lang 

tid. Kød spises ofte kun, når der er fest. Et 

typisk måltid i Uganda består af matoke, 

posho, bønner eller chapati. Græshopper 

og myrer indgår også i det ugandiske 

køkken. De er en god kilde til protein. 

• De fleste gør deres indkøb på de lokale 

markeder.  
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Dias 13 – dyrene  

• Uganda har et rigt dyreliv. En stor del af 

landet er dækket af savanne. Her lever 

elefanter, impalaer, bøfler og mange andre 

vilde dyr. I de mange floder lever flodheste 

og krokodiller. De vilde dyr kommer ofte 

ganske tæt på landsbyerne.   

• Den store bjerggorilla lever dybt inde i 

Ugandas skove. Der er ikke mange tilbage 

af dem i verden, så man skal være heldig 

for at se den.  

 

 

Dias 14 – afslutning  

På hjemmesiden kan I gå på opdagelse og se 

en masse film og billeder fra Uganda.  

 

 


