
Hjælp børnefamilier i Uganda
OM PROJEKTET 
De indsamlede midler skal bruges til at styrke småbønders modstands-
kraft og evne til at tilpasse sig klimaforandringer i Uganda. Det sker 
igennem undervisning i bæredygtige landbrugsmetoder og teknikker  
i klimatilpasning. Bønderne vil også få hjælp til at kunne kunstvande  
deres afgrøder. 

Teknikkerne går bl.a. ud på at holde bedre på vandet i jorden, opsamle 
regnvand og anvende naturlig gødning bestående af planterester og 
dyreekskrementer, der styrker planternes vækstbetingelser. De lærer  
også at dyrke tørkeresistente afgrøder, der kan klare sig med mindre vand. 

OM MÅLGRUPPEN
Skoleprojektet hjælper 10.000 familier i Uganda, der igennem 
landbrugsforeninger og kooperativer vil få adgang til klimatilpassede 
dyrkningsmetoder. Antallet af bønder, der vil få adgang til kunstvanding, 
afhænger af hvor mange midler, der samles ind.
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OM KLIMAFORANDRINGER
Klimaforandringerne er en af de problematikker, der optager verdens-
samfundet. Mange danskere oplever måske klimaforandringerne som lidt 
abstrakte, da det endnu ikke har fået de helt store konsekvenser for vores 
dagligdag og levestandard.

Verdens fattigste er meget mere sårbare overfor klimaforandringerne 
- heriblandt småbønderne i Uganda der både rammes af tørke og 
oversvømmelser, der ødelægger deres afgrøder. 

Når høsten slår fejl, har det store konsekvenser for bønderne, da de 
både er afhængige af deres afgrøder til at brødføde deres familier og 
til at skabe en indkomst. Slår høsten fejl, betyder det færre penge til 
skoleudgifter og medicin. Familierne er derfor nødsaget til at finde andre 
indtægtskilder, og her må børnene ofte hjælpe til. Derfor har hvert fjerde 
barn i Uganda et arbejde foruden at deltage i familiens husholdning  
og landbrug.

De katolske skoler i Danmark kan med skoleindsamlingen hjælpe 
småbønder i Uganda med at sikre en god høst trods klima-
forandringerne. Og kan på den måde hjælpe børnefamilier, der er 
afhængige af landbruget, til at skaffe mad på bordet og penge til 
skolegang. Man hjælper nemlig børn bedst ved at hjælpe hele familien.
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