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Om projektet
Når du og din skole støtter De katolske skolers indsamling 2018-20  
går pengene til at hjælpe børnefamilier i Uganda. 10.000 børnefamilier 
der lever af landbrug, vil få hjælp til at klare klimaforandringer. Bønderne 
vil få undervisning i bæredygtige landbrugsmetoder og teknikker i klima-
tilpasning. Det kan f.eks. være dyrkning af tørkeresistente afgrøder, 
der kræver mindre vand, og anvendelse af naturlig gødning lavet af 
dyreekskrementer, der styrker planternes vækstbetingelser. 

De vil også få adgang til kunstvanding af deres afgrøder ved at opsamle 
regnvand eller skabe adgang til grundvand og andre naturlige vandkilder. 
Bønderne har nemlig brug for at kunne vande deres afgrøder, når regnen 
udebliver. Caritas er sammen med en lokal ekspert i kunstvanding i gang 
med at finde på nogle billige og lavteknologiske kunstvandingsmetoder. 

En del af bønderne træner frivilligt andre bønder i klimatilpassede 
dyrkningsmetoder. Det vil derfor kræve en cykel, så de kan komme  
rundt på tværs af de store afstande. Det støtter indsamlingen også.





Konsekvenser af klimaforandringer
Igennem de sidste 20 år er Uganda for alvor begyndt at mærke 
konsekvenserne af klimaforandringer. Forandringerne bevirker  
blandt andet, at regnen falder langt mere uregelmæssigt end tidligere. 
Nogle gange udebliver regnen helt i de perioder, hvor det ellers plejer  
at regne, og andre gange kommer der så kraftige regnskyl, at det 
medfører jordskred. Begge dele kan være et stort problem i et land,  
hvor 76 % af befolkningen lever af landbrug. 

Langt de fleste bønder i Uganda lever af det, man kalder subsistens-
landbrug. Det betyder, at man kun lige får dyrket mad nok til sig selv og 
sin familie. Mange har ingen uddannelse og kun få års skolegang bag sig. 
Arbejdsløsheden er høj, og der er nærmest intet arbejde at få. 



Landbruget er derfor deres eneste mulighed. Livet som bonde i Uganda 
er på mange måder et hårdt liv med stor usikkerhed. Bliver udbyttet af 
høsten stort nok til, at man kan få mad på bordet og bliver det så stort 
at man kan sælge de overskydende afgrøder? Mange bønder forsøger at 
dyrke mere end det, de selv kan spise, så de kan tjene penge til at sende 
deres børn i skole, have råd til at gå til lægen og så videre. Slår høsten 
fejl, betyder det, at de ikke får mad nok og ikke tjener penge. Familier 
kan derfor blive tvunget til at tage deres børn ud af skolen og sende dem 
ud for at arbejde. Det er virkeligheden for hver 4. barn i Uganda. 





Der er massiv arbejdsløshed i Uganda
Mange søger derfor mod byerne for at finde arbejde. Men der er massiv 
arbejdsløshed i Uganda. De, der tager til byerne, ender ofte med at leve 
i endnu større fattigdom end de, der bliver på landet. Det vil derfor 
være en bedre løsning for de fleste at blive på landet og ernære sig som 
bønder. Caritas Danmark vil med hjælp fra de katolske skoler i Danmark 
hjælpe børnefamilier, der lever af landbrug. Man hjælper nemlig børn 
bedst ved at hjælpe hele familien.

Målet er at samle 350.000 kr. ind over 2 år. 

Hvis din skole vil være med eller hvis du har spørgsmål til indsamlingen, 
er du velkommen til at kontakte Caritas´ kampagnekoordinator  
Sidse Helene Surel Mogensen på ssm@caritas.dk eller 38 18 00 28. 



Caritas er Den Katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation. 
167 Caritas-organisationer udgør tilsammen ét af verdens største humanitære 

netværk. På verdensplan hjælper Caritas-netværket hvert år 24 millioner 
mennesker i 200 lande og territorier. Internationalt arbejder Caritas Danmark 

med både udvikling og nødhjælp. Arbejdet er koncentreret om akutte indsatser 
i katastrofesituationer, langvarige humanitære kriser, indsatser, der kobler 

langsigtet udvikling og humanitær respons, og bæredygtig landbrugsudvikling. 

Nationalt arbejder Caritas med diakoniprojekter forankret i de katolske sogne, 
PREP-kurser, som er kommunikationskurser for par, rådgivning og støtte til au 

pairs igennem Au Pair Network og Caritas Center Stenosgade på Vesterbro i 
København, der yder socialrådgivning og en lang række andre aktiviteter. 
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