
HISTORIE
Den østafrikanske republik Uganda opnåede selvstændighed i 1962 efter 
at have været et britisk protektorat siden 1890. Efter selvstændigheden var 
landet præget af en række etniske, religiøse og politiske konflikter, der førte 
til borgerkrige, militærkup og økonomisk ustabilitet. 

Mellem 1971-1979 sad diktatoren Idi Amin (billede tv.) på magten. Han var 
en meget brutal leder. Idi Amin var bl.a. ansvarlig for at dræbe og torturere 
politiske modstandere og etniske minoriteter. Ca. 300.000 ugandere mistede 
livet under Idi Amin’s styre. Siden 1986, hvor den nuværende præsident 
Yoweri Museveni (billede th.) kom til magten, er der gennemført økonomiske 
og politiske reformer, der har bidraget til mere stabilitet i landet. Udviklingen 
i landet er dog stadig præget af demokratisk underskud, ulighed og ekstrem 
fattigdom blandt store dele af befolkningen.

FAKTAARK OM UGANDA

KILDER ANVENDT

Børn i Afrika:
http://www.borniafrika.dk/pdf/om-at-vaere-barn-i-uganda.pdf

Den store danske Encyklopædi:
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/%C3%98stafrika/Uganda 
(Landeartikel)

Girls Not Brides:
www.girlsnotbrides.org/child-marriage/uganda

Globalis, Uganda:
www.globalis.dk/Lande/Uganda

Human development index, Uganda country profile: 
http://hdr.undp.org/en/indicators/103006

Statista:
https://www.statista.com/statistics/262884/countries-with-the-highest-fertility-rates

The World Fact book- CIA:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2177rank.html

Unesco Samlingerne, Uganda:
http://uganda.unescosamlingerne.dk/index.php/baggrund/befolkning-og-sprog

UNHCR, FN’s flygtningeorganisation:
http://www.unhcr.org/news/press/2018/3/5a9834bc4/launch-of-the-countrywide-
biometric-refugee-verification-exercise-in-uganda.html

World Bank Data:
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=UG
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=UG
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=UG
https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=UG
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/2017-global-poverty-update-world-bank
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=UG
https://data.worldbank.org/indicator/SP.MTR.1519.ZS?locations=UG&page=2
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UDVIKLINGSPROBLEMATIKKER I UGANDA
Fattigdom: 34,6 % af befolkningen lever i absolut fattigdom, hvilket 
betyder at de har under 13 kr. om dagen at leve for1. Fattigdom er 
især udbredt blandt småbønder i landområder. En af årsagerne er 
klimaforandringer. Klimaforandringer skaber tørke og ødelægger høsten, 
hvilket betyder, at bønderne har mindre at spise og mindre at sælge. 
Mange børn bliver derfor tvunget til at arbejde, så de kan bidrage til 
familiens økonomi. 

Uddannelse: I Uganda er der 7 års obligatorisk skolegang. Ugandiske 
børn går dog kun gennemsnitligt 5,5 år i skole. 

Kønsproblematikker og sundhed: Teenagegraviditeter er meget 
udbredte i Uganda. Omkring 24 procent af alle ugandiske piger i alderen 
15-19 år2  har enten født eller er gravide. En af årsagerne er, at piger 
bliver gift meget tidligt. Ca. 40 procent af alle piger bliver gift, inden de er 
fyldt 18 år. Teenagegraviditeter har både sociale og sundhedsmæssige 
konsekvenser, da det forhindrer mange piger i at færdiggøre deres 
skolegang, og da risikoen for at dø i forbindelse med fødslen er større 
blandt unge piger end de lidt ældre kvinder.

DEMOGRAFI
•  Ugandas indbyggertal er ca. 41,5 mio. og er et af de lande i verden 

med størst befolkningsvækst. I løbet af kun 25 år er indbyggertallet 
fordoblet. 

•  Hovedårsagen til befolkningsvæksten skyldes den høje fødselsrate.  
Der fødes i gennemsnit 5,7 børn pr. kvinde. Uganda har den 5. højeste 
fødselsrate i verden. 

•  Uganda har som konsekvens en af de yngste befolkninger i verden med 
en gennemsnitsalder på 15,8 år.3 

•  Den gennemsnitlige levealder i Uganda er 60 år.4 

•  Uganda huser i øjeblikket 1,4 millioner flygtninge fra Sydsudan, Congo, 
Burundi og Somalia.

• Uganda har mere end 50 etniske befolkningsgrupper.

• 76 % af befolkningen er bosat i landområder og lever af landbrug.

GEOGRAFI
• Uganda har et areal på 241.550 km2.

•  Uganda er rig på naturressourcer og har et afvekslende landskab og 
mangfoldig vegetation.

•  Størstedelen af landet udgøres af et plateau på 1000-1500 meter over 
havets overflade.

•  En del af Victoriasøen, som er den største sø i Afrika, ligger i Uganda, 
mens andre dele af søen hører til Tanzania og Kenya.

• Uganda er et af de 14 lande, der ligger på ækvator.

•  Uganda er en indlandsstat og grænser op til Sydsudan, Den 
Demokratiske Republik Congo, Kenya, Tanzania og Rwanda.

RELIGION & SPROG
Kristendom er den mest udbredte religion i Uganda med 41,9 % katolikker 
og 42% protestanter. Herudover er der 12.1% muslimer og 4% af 
befolkningen tilhører andre religioner. 

Det officielle sprog i Uganda er engelsk, men der tales mere end 40 
forskellige sprog. De mest udbredte sprog er luganda og swahili.

1 1,90 USD.
2 I Danmark får kvinder i gennemsnit deres første barn som 29-årig.
3 I Danmark er gennemsnitsalderen 42,2 år.
4 I Danmark er gennemsnitslevealderen 80 år.


