UNESCO
UGANDA

Hiphop i storbyen
og kostskoleliv i provinsen
Indsamlet i 2012 i Kampala og Kisoro
af etnograf Lisbeth Kristine Olesen
Tekst af Lisbeth Kristine Olesen, Nanna Schneidermann,
Claire Dungey og Mette Kusk

Moesgård Museum, UNESCO Samlingerne, Uganda

Indholdsfortegnelse
Til læreren ............................................................................................. 3
Introduktion til samlingens emner .......................................................... 5
Kapitel 1 // Hiphop i Kampala ................................................................ 7
Oli steady? ............................................................................................... 7
Bukoto Hood ............................................................................................ 8
Hvad er hiphop egentlig?......................................................................... 9
Positiv hiphop ......................................................................................... 12
Luga Flow ............................................................................................... 12
Rap og politik ......................................................................................... 13
Hiphop som udviklingsstrategi .............................................................. 14
Netværk .................................................................................................. 14
En respekteret person ............................................................................ 15
Musikindustrien ...................................................................................... 15
Lyrik ........................................................................................................ 17
Kikola Sense...................................................................................... 18
Walk to Work ..................................................................................... 21
Kapitel 2 // Kostskole i Kisoro .............................................................. 25
Bite?........................................................................................................ 25
William Tumwizere .................................................................................. 25
At gå på kostskole .................................................................................. 26
Skolegang i Uganda .............................................................................. 27
Batwa fra Nteko ...................................................................................... 29
Et liv uden for skoven ............................................................................. 29
Med William i skole ................................................................................. 31
Min verden i en jernkuffert...................................................................... 34
Mr. President .......................................................................................... 34
Uopfyldte drømme? ................................................................................ 35
Skolegang – en gave for hvem? ............................................................ 35
Kapitel 3 // Baggrund – Uganda .......................................................... 37
Fakta om Uganda ................................................................................... 37
Geografi og klima ................................................................................... 38
Bjergkæder med endemiske dyr og planter ..................................... 40
Verdens sidste bjerggorillaer ............................................................ 42
Befolkning og sprog ............................................................................... 42
The Kabaka of Buganda og stof af bark ........................................... 45
Ugandas politiske historie ...................................................................... 45
Den økonomiske udvikling ..................................................................... 46
Krig og forsoning .................................................................................... 47
Tvangsforflyttelse .............................................................................. 47
Våbenhvile......................................................................................... 48
Aktivitetsforslag ................................................................................... 50
Hiphop-tema .......................................................................................... 50
Lav print på T-shirts .......................................................................... 50
Prøv en gomesi ................................................................................. 51
Skriv lyrik ........................................................................................... 53
Rap på boombox .............................................................................. 53
Gi’ den gas som breakdancer .......................................................... 54
Lav din egen musikvideo .................................................................. 54
Arrangér en musikfestival ................................................................. 55

Moesgård Museum, UNESCO Samlingerne, Uganda

Øv dig på streetball-teknikker ........................................................... 55
Kostskoletema ........................................................................................ 56
Arrangér en undervisningssession ................................................... 56
Læs avis og få et indblik i Uganda @ 50 .......................................... 56
Lav en præsentation om Uganda ..................................................... 56
Lav en præsentation om Batwa-folket ............................................... 57
Hos frisøren ....................................................................................... 57
Diskutér på klassen - Hvad er udvikling? .......................................... 57
Lav din egen legetøjsbil eller –cykel ................................................. 58
Madlavning ............................................................................................. 62
Opskrifter ................................................................................................ 63
Matooke ............................................................................................. 63
Jordnøddesovs .................................................................................. 64
Chapati .............................................................................................. 65
Rolex .................................................................................................. 66
African tea ......................................................................................... 67
Bag om samlingen .............................................................................. 68
Billedtekster ........................................................................................ 69
Genstandsliste

Moesgård Museum, UNESCO Samlingerne, Uganda

Til læreren
Denne UNESCO Samling fra Uganda er opdelt i to hovedemner.
Den ene del har fokus på hiphopkultur i Kampala, og den anden
del tager udgangspunkt i dagligdagen på en kostskole i provinsbyen Kisoro i Sydvestuganda.
Samlingen består af 4 kasser: Kasse 1 med genstande fra hiphopperne i Kampala, kasse 2 omkring kostskolelivet i Kisoro, kasse 3 består af en række typiske ugandiske genstande, og kasse 4
indeholder ugandiske musikinstrumenter plus enkelte traditionelle
genstande.
Baggrundsteksterne er delt op i tre hovedkapitler. Kapitel 1 omhandler hiphopkulturen i Kampala. I kapitel 2 kan man læse mere
om skolegang og hverdagen som kostskoleelev i provinsen. Kapitel 3 indeholder faktuel baggrundsinformation om Uganda. Herefter følger forslag til aktiviteter, som eleverne kan lave med genstandene samt opskrifter til ugandisk madlavning.
I samlingens lånermappe ligger Cd’er med musik, som eleverne
kan bruge til at lave deres egen rap til eller breakdance til. Hér findes også dvd’er med videoklip og artikler om Uganda, som kan
bruges i undervisningen. I lånermappen findes desuden også en
Cd med en billedserie. Billedtekster til hvert billede findes i denne
bog.
Der henvises yderligere til hjemmesiden om denne samling på
www.uganda.unescosamlingerne.dk. Siden med baggrundstekster, aktivitetsforslag, links mm. kan med fordel anvendes i undervisningen, og her kan man altid finde den senest opdaterede
tekst- og billedsamling.
I genstandsbeskrivelsen er alle genstande i samlingen beskrevet
med deres anvendelse, betydning og navn på lokalsprog. Genstandene fra hiphopmiljøet er skrevet med deres navn på luganda,
da det er sproget, som tales i dette område. I Kisoro tales rufumbira. Genstandene fra kostskolen i Kisoro er derfor skrevet med
deres navn på rumfumbira.
Samlingen kan alt efter hvordan man ønsker at bruge den indgå
på alle klassetrin. Vi anbefaler især samlingen til undervisningsbrug i fagene: Dansk, engelsk, samfundsfag, musik, geografi samt
natur og teknik. Hele skolen er naturligvis velkomne til at bruge
samlingen, mens I låner den, blot der er en lærer, der tilser brugen
af genstandene.
Samlingen er indsamlet af etnograf Lisbeth Kristine Olesen i 2012
og etableret på Moesgård Museum i 2013 af Kim Mai Phuong,
Malene Borre Gude, Anna Makra og Lisbeth Kristine Olesen.

// Seneste opdatering 12. marts 2013
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Introduktion til samlingens emner
Hiphoppere i storbyen og kostskoleliv i provinsen
Denne UNESCO Samling fra Uganda er opdelt i to hovedemner.
Den ene del har fokus på hiphopkultur i Kampala, hvor den anden
del tager udgangspunkt i dagligdagen på en kostskole i provinsbyen Kisoro i Sydvestuganda. Alle genstandene i samlingen er nutidige hverdagsgenstande, som unge i Uganda bruger i 2010erne.
I Ugandas hovedstad, Kampala, lever en flok unge mennesker,
som på trods af at Uganda er et udviklingsland, får tilværelsen til at
hænge sammen som musikere og hiphoppere. De unge laver kreative miljøer af sang, breakdance og kunstnerisk udfoldelse som
livsstil.
Genstandene fra hiphopmiljøet giver indblik i kreative, unge mennesker, som går op i stil og udseende samtidig med, at de forsøger
at skabe en tilværelse som respekterede personer i det ugandiske
samfund. Samtidig giver hiphop opmærksomhed fra både lokalsamfund, udenlandske forskere og økonomiske donorer, hvilket
kan åbne nye muligheder for hiphopperne.
I Kisoro ligger skolen Shalom Foundation Nursery and Primary
School, som fungerer både som dagskole og som kostskole for
børn, der bor på skolen. På skolen går flere elever, der er fra Batwa-stammen. Batwa-folket er et pygmæfolk, som indtil for 20 år
siden levede i regnskovene mellem Uganda, Rwanda og DR Congo.
Gennem genstandene fra kostskolen i Kisoro får vi et indblik i,
hvordan det er at bo som elev på kostskolen, men også i hvordan
det er at være en ung person fra Batwa-stammen.
UNESCO Samlingen fra Uganda viser, hvordan det er at være ung
i et afrikansk udviklingsland. Intentionen med denne samling er at
give et indtryk af, at livet som ung i et afrikansk land også byder på
kreativitet, kunst, stoltheden over at gå i skole, og at ugandiske
unge på mange måder har de samme interesser som danske
børn.
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Kapitel 1 // Hiphop i Kampala
Oli steady?
Tekst af Lisbeth Kristine
Olesen, antropolog og etnograf, og Nanna Schneidermann, Ph.d.-studerende
i Antropologi ved Aarhus
Universitet.

- Sådan hilser hiphopperne i Ugandas hovedstad, Kampala, på
hinanden med et slangudtryk, som kan oversættes til "er du stabil?". Udtrykket er en blanding af engelsk og det lokale sprog luganda - ligesom livet som hiphopper i Kampala på mange måder
er en blanding af vestlig indflydelse og den lokale, ugandiske kultur.
Unge i Afrika har i dag store problemer – der gælder for mange af
dem, at de har svært ved at få uddannelse og jobs, og der er ingen
plads eller rolle til dem i samfundet. Sådan ser mange unge
mænds situation også ud i Uganda, men i Kampala laver en gruppe unge musikere kreative grupper af forandring både for dem selv
og lokalsamfundet midt i storbyens slum. Læs bare.
I forstaden Bukoto, lidt udenfor Kampalas centrum, bor de to unge
fyre Richard Walakira og Moses Mpiima. Til daglig går de dog slet
ikke under disse navne – alle kender dem som Burney og Cyno.
De er hiphoppere, og Burney Mc og Cyno Mc er deres kunstnernavne. Men navnene er ikke blot deres kunstnernavne, når de skal
optræde, for dem er hiphop en livsstil!

Sammen med tre andre
unge har Burney, til venstre, og Cyno rapgruppen –
Luga Flow Army, og de to
fyre lever af at lave musik
og af at optræde. Hiphop
har siden kulturens start i
New York i 1970erne været
en undergrundsungdomskultur, men i de
senere år har hiphop i stigende grad vundet indpas
på det ugandiske musikmarked.
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Bukoto Hood
De to hiphoppere Burney og Cyno er i starten af 20erne. De lever i
forstaden Bukoto, som de kalder for deres hood, mellem Kampalas
pænere boligkvarterer og slumområder.
Sammen bor de i et lejet hus, hvor de ved at leje nogle af værelserne ud får et tilskud til huslejen. De kommer ikke fra specielt velhavende familier og må forsørge sig selv. Strømmen går en gang
imellem, men det er helt almindeligt i de fleste områder af Kampala. Vandet bliver fra tid til anden også lukket, hvis drengene ikke
lige har haft penge til at betale deres vandregninger.
I husets stue og opholdsrum står et enkelt træbord med en stol, og
en elkedel står på gulvet ved siden af en termoflaske. Fyrene har
hver deres rum, hvor Burney sidder på sin seng foran sin Maccomputer og kommenterer på henvendelser fra fans på Facebook.
Cyno sidder på sit værelse og spiller guitar, mens han checker oplaget af sin nyudgivne Cd Make Way for the Champion, som han
lige har hentet inde i byen, på sin bærbare computer. De unge
mænds hjem er enkelt, men stort set bor de som mange andre unge i starten af 20erne gør i Danmark.



Der findes et eksemplar af Make Way for the Champion i lånermappen.

De fleste rappere i Kampala
er unge fyre, men der er også
enkelte piger, som dyrker
hiphopstilen. Til højre i billedet her ses rapperen Fasie,
som er den kvindelige rapper
i rap-gruppen Luga Flow Army. Til venstre ses hendes
søster, Xubie, som er kunstner og maler billeder.
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Burney Mc til radiointerview
ved den lokale station Radio
HOT 100 i Kampala.

Som resultat af at være opvokset i et uland lever Burney og Cyno
på sin vis en tilværelse, hvor de ikke altid ved, hvad morgendagen
bringer, men de laver, hvad de elsker – at spille musik og optræde.
Uden uddannelse er det svært at få job, og Cyno og Burney er ikke
sikret en indkomst, men alligevel får de det til at hænge sammen.
Der eksisterer mange mindre studier i Kampala, og ved blandt andet at indspille og udgive Cd’er tjener fyrene nogle penge. Indimellem bliver de også hyret som værter til en event eller optræder
med deres rapgruppe til koncert, hvilket giver dem en indtjening.
Andre gange kan de leje et kamera ud eller tage billeder for andre,
hvilket de også tjener penge på.

Hvad er hiphop egentlig?
Hiphop er en subkultur, som havde sin opstart i 1970ernes New
York blandt den afro-amerikanske befolkning. Med ordet hiphop
tænkes ofte på rap-musik, men for hiphopperne handler det ikke
blot om musik, men om en hel hiphopkultur.
Grundlæggende er der fire elementer i hip hop: 1. Rap eller
MCing, 2. DJing, 3. Breakdance (kaldes ofte b-boying) og 4. Graffiti.
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RAP står for Rythm and Poetry, og er et af grundelementerne i
hiphop-musikken. Rap er således en blanding af poesi blandet
med rytme, hvor lyrikken (teksten) tales, men ”leveres” på et beat.
MC står for Master of Ceremony og kaldes også emceeing – det er
den person, som står med mikrofonen og er vært for en sceneoptræden.
DJ’en er disc jockey og den person, der vender plader og styrer
musikken. Disk referer til de gamle plader, som musik blev optaget
på, før Cd’erne og MP3-afspillerne blev opfundet.
Breakdance er bestemt stilart indenfor dans. Det er en form for
street dance - eller gadedans, hvor der typisk danses til hiphopbeats. Ofte foregår breakdance som en konkurrence, hvor danserne battler mod hinanden i, hvem der kan de vildeste tricks.
Graffiti er skrevne ord, tegninger eller sketcher tegnet med spray
på en væg eller mur, ofte på et offentligt sted.
I Kampala har Burney og Cynos rapgruppe tilføjet et femte element: Viden. Det kræver nemlig viden og intelligens at overleve i
storbyen. Det handler om at have viden til at skrive tekster, at være bevidst om den verden, man lever i og forholde sig kritisk til den.

Cyno Mc er klar til photoshoot
under optagelserne til musikvideoen Kikola Sense.
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Hiphopper Cyno Mc, i orange
sweatshirt, til live interview på
programmet Swinging Beats
hos den lokale station Record
TV.

Der er naturligvis mange forskellige former for rap-sange, hvor lyrikken handler om at leve som stjerne, tjene penge og feste. Men
elementet af viden, hvor lyrikken er af mere samfundsmæssig kritisk karakter, er en af grundene til, at hiphopkulturen opstod i
Kampala.
I Kampala startede de første karaokebarer i 1996, hvor unge talenter fik chancen for at stå på scenen og opleve suset ved at være
en stjerne i spotlightet. Musikken var hip hop, r’n’b, dancehall og
reggae fra USA og Jamaica.
Unge sangtalenter tog lynhurtigt denne form for underholdning til
sig, først ved at synge henover kendte sange, senere ved at synge
over medbragte Cd’er med originalt produceret musik på natklubber og barer. I denne generation af sangere, har hiphop-kulturen
være en stor indflydelse og inspiration.
Karaoke-kunstnerne er en generation af musikere, der ved at bruge elementer af global celebrity-kultur, lokale værdier og ny teknologi, i løbet af de seneste 20 år har skabt en ny musikkultur for unge i Uganda.
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Positiv hiphop
Positiv hiphop – eller socialt bevidst hiphop – handler og at bruge
viden til at skrive tekster, som forholder sig til den verden, man lever i. Nogle hiphoppere ønsker således at gøre opmærksom på,
hvordan folk for eksempel lever i Kampalas slumkvarterer, stigende fødevare- og oliepriser, eller hvordan det kan være nødvendigt
at stjæle for at overleve.
Som et resultat af finanskrisen steg fødevarepriserne voldsomt i
Uganda. Nogle madvarer er blevet mere end dobbelt så dyre siden
2010. Her i Danmark mærker vi det også, når det bliver dyrere at
købe mad. Men man skal forestille sig, at landbefolkningen i
Uganda bruger størstedelen af de penge, som de tjener, på fødevarer. Når priserne således stiger blot 10-15 %, bliver det et problem for en familie, som i forvejen brugte 80 % af deres penge til
at købe ris, mælk, brød og grøntsager.
Burney Mc har blandet andet skrevet sangen Walk to Work (se på
side 21) om, hvordan mange mennesker i Uganda måtte gå på arbejde, da oliepriserne som resultat af finanskrisen steg voldsomt i
2011.
Da olien blev dyrere, blev benzinpriserne også dyrere, og dermed
blev det dyrere at købe busbilletter. Oppositionspartiet i Uganda
startede derfor en demonstration kaldet Walk to Work, som Burneys sang har taget inspiration i. På den måde bliver hiphop en
politisk uafhængig måde til at skabe kollektiv bevidsthed blandt
befolkningen omkring temaer som demokrati og rettigheder.

Luga Flow
I starten rappede man i Uganda kun på engelsk, men som noget
relativt nyt er mange rappere i Uganda begyndt at rappe på deres
lokalsprog. Luga Flow Army-gruppen kommer alle sammen fra det
område i Uganda, som hedder Buganda, og de taler derfor luganda og rapper på luganda.
Luga er også et swahili ord for sprog, og flow er et andet ord for at
rappe. Lugaflow betyder på den måde en flydende strøm af ord på
hiphoppernes eget lokale sprog. Det har en særlig betydning i et
land som Uganda.
Under kolonitiden var engelsk det eneste accepterede sprog i det
offentlige rum, mens lokale sprog blev anset for mindreværdige.
Selvom der måske er et større internationalt publikum for engelsksproget rap, vælger de unge rappere at udtrykke sig på luganda og
forbinder en særlig stolthed med at lave lugaflow.
For hiphopperne er det vigtigt at komme ud med deres budskab.
Og hvordan kommer man bedst ud med sit budskab til de mennesker, man bor iblandt? – Ved at rappe på det sprog, som folk taler!
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Rap og politik

Se præsident
Museveni give en
rap. Følg linket
her!

Ung hiphopper klædt på til
breakdance-event hos Breakdance Project Uganda i Kampala.

I de senere år er rap blevet mere og mere brugt indenfor politik.
Det er i stigende grad blevet almindeligt, at politikere og politiske
partier hyrer rappere til at turnere rundt i landet og optræde, mens
de opfordrer folk til at stemme på netop deres parti.
I 2011 var der præsidentvalg i Uganda. Museveni, som har siddet
ved magten siden 1986 og var genopstillet til valget, gik til et vælgermøde op på podiet og udtalte: ”So you want another rap?!” –
herefter fulgte en rap, som blev meget kendt i landet. Faktisk er
præsidentens rap en form for lugaflow (omtalt i forrige afsnit på
side 12, som forener det traditionelle og det moderne. Lyrikken er
en kendt traditionel børneremse, mens musikken er hiphop-beats.
Dette viser tydeligt, hvordan rappens role er blevet mere mainstream, men er på sin vis også et udtryk for, at ca. 80 % af befolkningen er unge under 30 år. Politikerne er i stigende grad blevet interesseret i at bruge rap som politisk sprog og udtryksform ved at
følge de unges interesser.
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Hiphop som udviklingsstrategi
Hiphop som musikgenre har også vundet indpas indenfor arbejdet
med udviklingsprojekter i Uganda. Projekter og NGO’er inddrager
rapmusikken som en måde at skabe social empowerment og forbedring af levevilkår.
Idéen er, at de unge gennem rapmusikken lærer at udtrykke sig
omkring emner der angår dem, men også, at de kan give en
stemme til de folk, som ellers bliver overset i samfundet. På den
måde er det NGO’ernes idé, at hiphop kan være med til at styrke
befolkningens bevidsthed om, at de har en stemme i samfundet.
Det har på den anden side også den effekt, at de unge gennem
denne type projekter øjner en chance for at skabe sig en karriere
indenfor musikken. For dem er musik ikke en fritidsinteresse, men
en satsning for fremtiden.
Nogle unge indenfor hiphopkulturen, såsom rappere og breakdancere, er sågar så dygtige, at de får mulighed for at komme på
rejser til Europa eller USA for at optræde eller deltage i konkurrencer.
At hiphop på den måde bruges som et værktøj til at fremme udvikling kan dog også have komplikationer. Det kan blive et problem,
hvis rapperne opfatter sig selv som professionelle kunstnere og
ønsker at gøre en karriere ud af deres musik, mens NGO’erne og
andre organisation forventer, at de optræder gratis for den gode
sags tjeneste om at skabe større bevidsthed om demokrati og rettigheder.

Netværk
I hiphoppernes dagligdag og karriere er det meget vigtigt at benytte sig af og have et godt netværk. Da hiphopperne ikke altid har
økonomisk råderum til at betale mange penge for en konkret service, som for eksempel at få indspillet sange i et studie, er netværket helt uundværligt.
Man har venner, som kan hjælpe én gratis eller til en lavere pris,
mens man til gengæld kan hjælpe dem med andre ting, såsom at
låne et kamera ud eller lignende. Konstant foregår der forhandlinger mellem venner og bekendte om tjenester og andre måder at
hjælpe hinanden på.
Netværk skaber også vidensdeling, og derved opnår hiphopperne
det femte element, viden, som er vigtigt for at kunne rappe om
samfundet og udbrede deres budskab.
Et andet vigtigt aspekt af netværket er at tilhøre en familie – ”hiphop-familien”, hvor alle har hiphoppen tilfælles. For eksempel at
ens kunstnernavn ender med Mc (Master of Ceremonies) gør, at
man er i ”familie” med alle de andre Mc’ere.

Hvad er en
NGO?
NGO står for
Non-Governmental Organisation.
Det vil sige en
ikke-statslig organisation. Det
er ofte organisationer, som arbejder med udviklingsprojekter.
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Netværket skal også forstås som markedsføring. Netværk i den
globale verden med profiler på Twitter, Facebook gør, at hiphopperne kan nå ud til mange flere mennesker. Hiphopperne bruger
for eksempel de sociale netværk til at vise optagelser af optrædener, interviews. Musikvideoer promoveres i høj grad på YouTube,
og Facebook skaber en direkte kontakt til fans.

En respekteret person
I dag er næsten 80 % af Ugandas befolkning på knap 34 millioner
yngre end 30 år, og 50 % af hele befolkningen er under 15 år. For
de unge på landet i hele Uganda er Kampala en lokkende metropol fuld af løfter om hurtige penge og et moderne liv, så mange
forsøger at migrere i håbet om at få en uddannelse og et lønnet
job i storbyen.
Men i Kampala er der få muligheder for at få finansieret uddannelse, og der er langt færre formelle jobs end kvalificerede kandidater. Hvis man ikke har den rigtige uddannelse eller en rig familie, er
det svært at starte sin egen virksomhed eller få foden indenfor på
jobmarkedet.
I denne musikkultur handler det ikke er kun om at have den rigtige
uddannelse og en rig familie. På scenen er det de individuelle faktorer, der er vigtige: Talent, performance, viljestyrke og star quality.
Respekt og berømmelse kommer af publikums modtagelse, og det
er muligt at vinde publikums respekt med originale tekster og en
god sangstemme.

Musikindustrien
Musikindustrien i Uganda er organiseret noget anderledes end i
vores del af verden. Her i Danmark forestiller vi os, at hvis en person eller et band har skrevet og indspillet en sang, så ejer de retten til at spille den og til at kopiere den. Det vil sige, at forfatteren
har copyright over sangen.
Det betyder, at når sangen bliver spillet i radioen, solgt som Cd'er,
downloadet eller streamet på online officielle services, bliver
kunstnerne og deres pladeselskaber betalt for at 'udlåne' deres
rettigheder til sangene.
Der er centrale nationale institutioner, som CODA i Danmark, der
registrer hvor ofte en sang eller album bliver solgt eller spillet i radioen, og igennem dem, betales 'lejen' af sangen. Denne ordning
har i mange år været den måde som musikindustrien og sangere
tjente penge her i den vestlige del af verden.
I de sidste tyve år har den teknologiske udvikling dog udfordret
denne model. Internettet og MP3 filer gør det nemt for mange at
dele og lytte til musik uden betaling og udenom om de officielle registre, for eksempel ved at downloade piratkopier eller ved at lytte
til musik på YouTube.
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Men det er ulovligt, fordi det overskrider sangernes ejendomsret.
På den måde har teknologien udfordret lovgivningen og vores forestillinger om retten til at eje musik.
I Uganda har man dog ikke det problem. Her har staten aldrig
håndhævet ejendomsretten på musik, og der er ingen pladeselskaber. Her er det den enkle sanger eller gruppe, der står for at få
sin musik i radioen og solgt på Cd’er eller MP3-filer.
Og det er netop på grund af de nye teknologiske muligheder for
nemt at dele musik, at det har været muligt for de unge hiphoppere
at sprede deres musik og budskaber.
Her betaler publikum for at komme ind, og en del af profitten går til
de sangere og rapgrupper, der optræder. Derfor er det vigtigt for
rapperne at promovere sig selv i sange og musikvideoer, så de
kan tiltrække mange fans til koncerter.

Rapgruppen Luga Flow Army
på settet til optagelsen af musikvideoen Kikola Sense.
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Måske er Uganda faktisk foran i den globale udvikling, når det
kommer til rettigheder og teknologi?
Det betyder, at rappere som Burney Mc og Cyno Mc ikke tjener
penge på, at deres musik bliver spillet i radioen eller solgt i de lokale musikbutikker. Det, der driver musikindustrien i Uganda, er
koncerter og andre optrædener.

Musikvideoen Kikola Sense
For at holde gang i karrieren som hiphopper er det vigtigt hele tiden at have nye projekter, som kan promoveres.
Projekterne kan for eksempel være udgivelsen af en
ny sang eller Cd. Radio- og tv-interviews offentliggøres som videoer på YouTube, og nye musikvideoer
promoveres på Facebook.
Luga Flow Army indspillede i oktober 2012 musikvideoen til deres sang Kikola Sense, som er et slang for
”det giver mening”. Sangen er en festsang, som handler om, at tingene giver mening, når rapperne lave
sange og optræder sammen.
Lyrikken til sangen findes på side 18. En del af rekvisitterne, som blev brugt til indspilningen af musikvideoen, findes nu i denne samling. Du kan derfor selv
prøve at klæde dig på som hiphopper og fyre den af
som rapper.
I samlingens lånermappe ligger Cd’er med beats til
både at rappe og breakdance til. Som en aktivitet kan
eleverne lave deres egen rapmusik. Prøv eventuelt
også at indspille din egen musikvideo!
Se Kikola Sense her!
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Lyrik
Kikola Sense
Af Luga Flow Army
Verse 1 Luganda
Kikola sense waggulu, kikola sense wansi
Ssefuliya kufumba byokya kudda kujjula bikaawa
Nze sikaawa, mpomesa bigaaga mu Dance
Kufuna chance kudda kwogera nimi nti byonna byansi
Mpa fasi, kengere nkube nti Obangayina
Onsange waggulu kumadaala nga ky’ekibiina
Ina, second chance ne Latomenta
Tunoonye ensimbi Golola Mosese asembe.
Verse 1 English
It makes sense up, it makes sense down
Even though someone can sow and fail to harvest
I am to sow, I harvest while dancing
To get a chance to come back and say everything is for this world
not us
Give me a chance, and I take you back to old Ugandan songs like
‘’Obangayina’’
And you find me up stairs saying everything is for planet earth
Am in class, watching TV shows like ‘’Ina’’, ‘’Second Chance’’ and
‘’Latomenta’’
And we get paid while Golola Mosese (Ugandan boxer) is being
knocked out.
Verse 2 Luganda
Kikola sense flows bwenzitabukira nga nkuba luga
Bwenkutabukira oba olina oyiga, tuula nze avuga
Kikola sense ssi local beat, ssi afro beat
Ki, nsumulula osuna gamba banno nazze
Kakkana jje ly’abajaasi weewale okuwoggana
Nze omulaasi okwagalanina ssi nooma jenina
Story za mpuna akuna ki? Ka girl ka Liz
Kikola sense kakyakibuuza nti ye ekyo kye kki?
Verse 2 English
It makes sense when I become mad, spitting flows in Luga
If I get mad, then you have to learn
Sit down, I am the driver
‘’Kikola sense’’ is not a local beat or afro beat
What? Am spitting, tell your friends am in the building
Be slow, this is an army full of soldiers, avoid the noise
Am a rasta, I have love not hatred
Good stories, about what?
The girl Liz, she makes sense but doesn’t understand the language.

Bonusinfo
Da etnograf Lisbeth Kristine
Olesen var i
Uganda for at
samle ind til
UNESCO Samlingen medvirkede hun til optagelserne af Kikola Sense sammen med Luga
Flow Army rapgruppen. Hiphopperne kaldte
hende for Liz og
nævnte hende i
sangen med reference til, at hun
spurgte ”Hvad er
det nu Kikola
Sense betyder?”
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Chorus
Kikola sense…when the army is in your area
Kikola sense…Abajaasi bwetuyingira
Kikola sense…when you feel us nemuwagira
Kikola sense, kikola sense, kikola sense…
Chorus English
It makes sense…when the army is in your area
It makes sense…when the soldiers arrive
It makes sense…when you feel us and get entertained
It makes sense, it makes sense, it makes sense…
Verse 3 Luganda
Tubaleka basasamadde, b’asamilidde
Bwetulumba ne jje mumanya abakyamu beffe
Foever yenze, salute the storm tooper
Kyokolo kuccupa bibimbya ne pipa
Moto za Leaker kijula kwabika
Kuba twasa mayinja, tukoona birimba agumba yenna akulimba
Army bwetukoona sense y’ekola, buuka mubikunta kuba bweziboggola zibwatuka
Abateesi mwesege tuzze ki LRA, kutula magulu na mitwe
Ayoya saba nkuwe, tuzze teli Reverse tufune nekuzi Award kikola
sense
Kika kikambwe ffe tukikoonye tubabula abatukotoggera ndeka
basembye
Kiro na misana gubeera muliro, ataguwulira akubuuza what’s the
deal yooo…

Lord’s
Resistance
Army
Læs mere om
Lord’s Resistance Army på
side 47.

Verse 3 English
We leave them wondering, always surprised
When we arrive they just point that those are our top soldiers
I am Foever, salute the storm trooper
Similar to a bottle lid, always hard to open
We shall make you burst because we make rocks burst
We lead; any one resenting is deceiving you
When the army rocks, it makes sense, run out of your bed now
We’re warning you haters because we’re more like LRA (Lord’s
Resistance Army)
To make you jump, if you’re interested let me know
It’s amazing, we still warn you haters you will get last
Every day and night we bring fire, those who don’t understand,
they keep on asking
‘’what’s the deal yoooooooo’’….
Chorus
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Verse 4 Luganda
Blink, blink, blink, and blink again
Buli w’oyita olaba amaje, yes, wuliriza confess
Present tense tetuli mu past tense
Tubaanirizza mukibuga Kampala city
Yonna jemuvudde tutandise ka party,
Hot , hot, tukwate ku fitty , Lugaflow army salute ffe bajaasi.
Verse 4 English
Blinking, blinking, blinking, and blink again
Everywhere you go, you see the army
Yes, listen to confess
It’s a present tense; this is not a past tense
With love, you’re welcome to Kampala city
We have a part for you irrespective of where you from
Always hot at Hot100 Radio we shall get paid
Salute the Luga Flow Army because we’re soldiers
Verse 5 Luganda
Kikola sense Luga Flow Army bwebaawo nojja ku show
Abaana mu ghetto nkikola kyammwe kibe kyannyo
Ku radio asaba request atuzannya wannyo
Mr. Dj yoneza bass ebyana byakoze sense
Nsangula katuuyo hot ndi kukikumi njokya
Tanuulu y’aba fake muluganda nseesa ng’anku
Abaana ku hustle mikono juu edobozzi lya mercy
Power to the people salute it’s the army.
Verse 5 English
It makes sense when you come to our shows
I rap for the ghetto kids to empower you
Those requesting for our songs and we get played, we appreciate
Mr. DJ turn on the bass, the girls make sense
I now have sweat, now at Hot100 FM burning them
They no longer support fake rappers
All the youths hustling, I need those hands up, it’s a mercy voice
Power to the people - just salute the army.
Chorus
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Walk to Work
Af Burney Mc aka Bana Mutibwa fra Uganda Passport the Mixtape
¨Bana Mutibwa er Burney’s kunstnernavn på luganda. Oversat betyder det Bana Den Respekterede
Verse 1 Luganda
Nandigambye nkyabibuza, ebibuuzo
Naye ate Answer zenina omutwe gukyaziwunza
Bakyabituuza, ebimeeza byabwe otuteseza ebitussa
Bakyatulinza, Nomunaku k’alina nako bakyakafunza
Bakyatuzunza, gwebasenze e’naguru anaddawa nkubuza
Bakyatulwaza, gendako malwaliro otegeere kyenkubuusa
Ate bakyatutiisa tear gas
Government e Kampala efuuse y’abassi
Efuuse y’ababbi, tekyali y’abantu
N’abatuuze abagyilonda kati bagyesamba
Omuntu wabantu, ebeeyi y’ebintu
Akasente k’abantu n’emiwendo gya dollar
Amafuta gettaala mbu sukali bamussa
Tunakola tutya gyetudda yonna byekanamye.
Verse 1 English
I would tell you that I have a lot of questions to ask
But even the answers I have do make my head spin
They are still holding meetings to discuss ways of killing us
They are still stealing from the poor
Am asking, those abolished from Naguru where will they go?
They are still infecting us, visit the hospitals you will get my point
And they are still scaring us with tear gas
The Government in Kampala has become of murderers,
– robbers, it’s no longer for the people
Even the people that voted for it are now abandoning it
The people’s people – high prices of commodities
The people’s money – the exchange rate of a dollar
Gas prices and sugar prices
What are we gonna do, where are we gonna go?
Because everywhere you go it’s the same situation
Verse 2 Luganda
Amazima gange g’agano kati nteeka
Ki mba kulimba e\kituufu ate nenkikweka
Ki omusuubuzi abikooye okuggala eduuka
Ki abalamuzi nabo batuguza etteeka
N’batukuba empiso batukubya Ssungu
N’abasomesa basomessa zi answer enfu
Ne City Square enaku zino entiisa
Lwaki Olara Otunu ye yakubwa amazzi
Ki Arinaitwe akoona eggaali ya Kizza
Ki musanvu muntebe ye yekka y’atuula
Idi Amin ne Obote nabo era b’agenda
Owa police ki ankuba nga munda y’akaaba
Kuba ebitunyiga bibanyiga ki b’egaana
Ne batuuni ajigalula nga y’ekaanya
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Ki akayimba bwekati ko teli azannya
Ye lwaki bwenkayimba bwebati mwe mwewunya
Verse 2 English
Hate me if you want but this is my truth
Why would I keep it to myself and instead lie to you
Why is it that the trader all of a sudden has decided to close the
store?
Why do judges sell us the law?
Why is it that the doctors are sad while injecting us?
Even the teachers are teaching the wrong answers
Even the city square is scary these days
Why is Olara Otunu water sprayed?
Why does Arinaitwe bang Kizza’s vehicle?
Why is Museveni the only president?
Idi Amin and Obote were also once like that
Why do the police beat me up yet inside they’re crying?
Because the same issues affecting us, affect them too
You can see it while he’s pulling out the baton
Why is it that nobody plays a song like this?
And why is it that when I sing it like this, everyone is wondering?
Verse 3 Luganda
”Ekyitutambuza bisale bya transport
Silwakuba nze lodi lodi ey’esala essuuti
Enaku zinno amabanja g’akuba koodi
Budget b’asoma naye ate yandeka era ntyo ”
”Ffe ekitutambuza ghetto military base
bu red top b’ayiye ki bunjokya faalu
naye enaku zinno olubeyu gundi lwa mbwa nnyo
kyoka takke nzikuba ate ne mulo ye wabbula”
”Ffe ekitutambuza kabeeyi konna ka bintu
nga mamma owewaka alina ofuba okuza omwana
kuba enaku zino emiwendo gyonna gy’ezobye
budget basoma naye ate yandeka era ntyo”
’Ffe ekitutambuza batwongere amamotoka amapya
ffe tubaletera ebiteeso byonna ebyabantu
kuba enaku zinno prado gyenvuga endwiisa
afazaali bandiyanguyiza otuusa zi hummer”
Verse 3 English
The reason we’re walking, it’s because of transport prices
Even though I’m a boss that puts on a suit
These days, loans keep knocking on my door
They read the new budget, but it didn’t change nothing at all
The reason we’re walking, it’s because the Ghetto has become a
military base
A lot of red-topped soldiers – why do they torture me?
These days the streets are so fucked up
Am so broke and I don’t see no money at all
The reason we’re walking, it’s because of the high prices of commodities
As a mother who’s supposed to raise a kid
These days all the prices went wild
They read the new budget but it didn’t change nothing at all

Hvem var Amin
og Obote?
Læs mere om Idi
Amin og Milton
Obote på side
45.
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The reason we walking, it’s because we need new cars
We the members of the parliament that bring all the people’s issues
These days the Prado am driving gets me to work late
At least let them hurry to order us the Hummers
Outro Luganda
(Enkyukakyuka bwejja, tutambula tukumba
Tugeda maso gy’eli tujisange ng’abatuuze
Nonya kwagala edembe Liliwa
Akamwenyo n’essanyu obulyake bwebukyanzita
WALK TO WORK) x2
Outro English
When change is coming we match towards it
We wanna meet it as the citizens
Am looking for love, where is freedom?
Smiling and happiness, but corruption is still killing me
SO WALK TO WORK x2
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Kapitel 2 // Kostskole i Kisoro
Bite?
Tekst af Lisbeth Kristine
Olesen og Claire Dungey,
Ph.d.-studerende i Antropologi ved Aarhus Universitet.

- Sawa sawa!, svarer man, når nogle spørger én "bite?" - hvordan
går det? - på sproget rufumbira i Sydvestuganda. Den mindre by
Kisoro ligger for foden af Virunga-bjergkæden, som deles mellem
Uganda, Rwanda og DR Congo. I dette område bor Batwa-folket,
et pygmæfolk, som indtil 1990erne boede og levede i regnskovene
omkring Virunga-bjergene.
12 timer i bus fra Kampala er Kisoro en provinsby på ca. 25.000
indbyggere. Byen er den største i distriktet og ligger navn til området, som hedder Kisoro District. I Kisoro by ligger skolen Shalom
Foundation Nursery and Primary School. Shalom betyder fred, og
skolen er en privatskole, der fungerer både som dagskole og kostskole for børn, der bor på skolen.

William Tumwizere
Her er William sammen med nogle af sine venner. Han går i skole
på Shalom Foundation School – og han er en af de børn, som bor
på skolen. Han er mutwa, det vil sige, at han kommer fra Batwafolket, men mere om det senere...Nu skal du først høre om hans liv
på kostskolen.

William, her i midten, bor
på Shalom Foundation
School i Kisoro som kostskoleelev.
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At gå på kostskole
…er helt almindeligt i Uganda. I Danmark er det ofte velhavende
familier, som lader deres børn gå på kostskole. En kostskole i
Uganda er dog ikke det samme koncept som i Danmark. Da mange familier bor i små landsbyer eller længere ude i landområderne
har mange familier langt til den nærmeste skole. Det er derfor ret
almindeligt, at børnene i stedet bor på en skole i nærmeste by, så
de på den måde ikke skal rejse frem og tilbage hver dag. Shalom
Foundation School har derfor elever fra hele oplandet omkring
Kisoro by og fra Kanungu og Kabale distrikter, som ligger tæt på.
På skolen går omkring 200 elever, hvoraf ca. halvdelen bor på
skolen. Det er ofte de yngste børn, som ikke bor på skolen, men
kun er på skolen til undervisningen i dagtimerne. Skolen har en
minibus, som hver dag henter og bringer de børn hjem, som går i
dagskole.

Shalom Foundation School
i Kisoro med skolegården i
midten. I baggrunden ses
de tre vulkanske bjerge –
Virunga Mountains. Læs
mere om bjergene og deres regnskove i Baggrundskapitlet.
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Skolegang i Uganda
Da Uganda tidligere har været en koloni under Storbritannien,
lægger skolegangen sig op ad det engelske skolesystem. Børnene
starter i P1 (Primary One), som ca. svarer til 1. klasse i Danmark.
Herefter fortsætter skolegangen op til P7 (7. Klasse). Efter de første syv år, kan børnene forsætte i Secondary, som er seks års
skolegang, der med afgangseksamen svarer til gymnasieniveau.
Skolen har også Baby, Middle og Top, som er tre niveauer, der
svarer til børnehave, inden børnene starter i P1.
I 1997 blev syv års obligatorisk og gratis skolegang indført i Uganda. Det vil sige, at alle børn skal gå i skole og som minimum have
undervisning i syv år. Ifølge loven er skolegangen på de offentlige
skoler derfor i dag gratis, men det er den i virkeligheden ikke!

Børn i skolegården på Shalom Foundation School.
Alle børn bærer uniformer.

Forældrene skal som oftest betale et mindre beløb for hvert semester et barn går i den offentlige skole. Det kan være, det kun drejer
sig om 5-10.000 ugandiske shillings (10-25 danske kroner), men
det kan godt være mange penge for en familie, som bor på landet
og kun ernærer sig af at dyrke deres jord – specielt hvis familien
har mange børn.
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Foruden beløbet til skolen for at ens barn er indskrevet, skal forældrene dertil også betale for skolebøger, uniformer, blyanter, kuglepenne osv. Så selv om skolegangen i teorien er gratis på de offentlige skoler, kan det alligevel være svært for mange familier at
få deres børn i skole.
Tidligere var det bestemt ikke alle børn, som kom i skole. Men på
grund af indførelsen af ’næsten’ gratis skolegang, kommer langt
flere i skole i dag end tidligere. Det er et af de helt store ønsker for
langt de fleste forældre, at deres børn kan komme i skole, da det
er utroligt vigtigt for børnene at gå i skole for at kunne forbedre deres levestandard.
Skolegangen på folkeskoleniveau i Uganda er delt op i tre semestre: Fra februar til tidlig maj, dernæst juni til august og sidste semester fra september til november. Ind imellem perioderne er der
ferie. Den længste ferie er fra slutningen af november til februar. I
slutningen af hvert semester er der eksamener for de ældste klasser.
På ydersiden af skolens mure er forskellige billeder malet som udsmykning, men også som lærerige billeder. For eksempel ses en
fisk, og hvad dens dele hedder på engelsk. På en af de andre mure står skolens motto: ”Education is a treasure” – uddannelse er en
rigdom.

Et par af skolens elever
kigger her interesserede
ud af et af klasselokalernes
vinduer. På murene er malet billeder af en fisk og det
menneskelige øre.
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Batwa fra Nteko

Hvad betyder
minoritet?
Minoritet betyder
mindretal – det
vil sige i modsætning til et flertal. Et flertal betegnes som en
majoritet.

Hvad er en
NGO?
NGO står for
Non-Governmental Organisation.
Det vil sige en
ikke-statslig organisation. Det
er ofte organisationer, som arbejder med udviklingsprojekter.

Som nævnt er William mutwa, det vil sige, at han er fra den pygmæ-befolkning, som hedder Batwa. Batwa’erne er en minoritet i
Uganda og er et pygmæfolk, som i mange århundreder har levet
forholdsvis isoleret i regnskovene i Virunga-bjergene mellem
Uganda, Rwanda og DR Congo.
Batwa kommer af ordet twa, som oversat betyder pygmæ. Batwa’erne er således lave mennesker, som er under 150 cm høje.
William kommer fra den lille landsby Nteko, som ligger oppe i bjergene lige på grænsen til Bwindi Nationalpark.
I begyndelsen af 1990erne blev Batwa-pygmæerne i Uganda
tvangsforflyttet fra de regnskove, hvor de havde levet i flere generationer. Årsagen var blandt andet, at regnskovene var blevet nationalparker i starten af 1900tallet, og man ønskede at beskytte truede dyr og planter i skovene (læs for eksempel om de truede
bjerggorillaer på side 42).
Batwaerne modtog ingen erstatning, men måtte flytte ud til de områder, som ingen andre ville bebo – en stor del af dem blev derfor
jordløse. I dag lever de ofte i dyb fattigdom og kæmper dagligt for
at få nok mad og rent drikkevand og er afhængige af NGO’er, som
støtter dem på forskellige måder.
Flere nødhjælpsarbejdere i det sydvestlige Uganda fortæller, at
Batwa’erne er blevet socialt diskriminerede i flere generationer og
er blevet betegnet som ’vilde’ og ’urene’, hvorfor de har brug for at
tilpasse sig andre for at undgå social diskrimination. Et vigtigt redskab i denne tilpasning er derfor at sende Batwa-børn på kostskole.

Et liv uden for skoven
Flere NGO’er peger på, at Batwa’ernes eksistensgrundlag hænger
på en tynd tråd, da der er så få af dem tilbage i Uganda. Derfor
mener de, at det er altafgørende, at Batwa’erne tilpasser sig ’moderniteten’, og at der gøres noget netop nu, hvor gennemsnitsalderen for Batwa’erne er langt lavere end for resten af befolkningen.
Som en konsekvens heraf investeres der massivt i udviklings- og
skoleprogrammer, hvor Batwa’erne bliver undervist i alt fra familieplanlægning til hygiejne.
Batwa’ernes situation er for de ældre generationer forholdsvis
uændret i dag, og de er nogle af de fattigste mennesker i Uganda,
som har store udfordringer med at have mulighed for at give deres
børn skolegang.
Organisationen UOBDU (United Organisation for Batwa Development in Uganda) arbejder for at støtte Batwa-befolkningen. Organisationen arbejder blandt andet sammen med Care International,
som er en udviklingsorganisation, der også har en afdeling i Danmark.

Moesgård Museum, UNESCO Samlingerne, Uganda

Der er offentlige skoler spredt over hele landet – i enhver lille
landsby. Desværre er undervisningen i de offentlige skoler langtfra
så god som på de private skoler. De familier, som har råd, prioriterer derfor mange gange at betale for at få deres børn i en privat
skole.
William gik tidligere på en offentlig skole i Nteko, men var så heldig, at UOBDU kunne betale for en bedre skolegang på Shalom
Foundation School. Faktisk var William nødt til at gå fire år om, da
han startede på Shalom Foundation School på grund af, at kvaliteten af undervisningen, som han havde fået på den offentlige skole
i Nteko, ikke var højt nok. På Shalom Foundation School går 10-15
Batwa-børn, som er støttet af UOBDU.

Williams mor, som også er
Mutwa, bor i den lille
landsby Nteko på en bjergskråning lige uden for
Bwindi Nationalpark. Her
er hun ved at flette en kurv.
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Med William i skole
William går i P7 (7. klasse). Han har særligt travlt, da han er afgangselev og derfor har vigtige eksamener i slutningen af semesteret for at bestå P7 og få adgang til at komme i Secondary. Undervisningen starter hver dag kl. 6-6:30.

I Uganda går man meget
op i hårmode. Det er helt
normalt, at både piger og
drenge får lavet kunstfærdige frisurer. De ældre
børn på skolerne får dog
alle klippet håret helt kort,
kun få mm langt, da håret
ikke skal tage fokus fra
deres læring i skolen.

William vågner, ligesom de andre børn, der bor på skolen, op omkring kl. 6:00. Børnene starter først dagen ud med, at de har 1-1½
times undervisning i klassen. Nogle af de ældste elever opfordres
endda til selvstudie fra 5-6. Kl. 7:00 er der morgenmad. Skolens
køkken ligger ud til skolegården, og William stiller sig i kø sammen
med de andre børn foran køkkenet, hvor de får deres mad serveret.
Hvert barn har sin egen kop og tallerken. De børn, som bor på
skolen har blå kopper og tallerkener. Børnene, som går i dagskole,
har i stedet en grøn kop og tallerken.
Børnene spiser som regel en kop maize porridge (grød af majsmel) til morgenmad. William får grøden serveret i sin blå kop.


Se et barns ”sæt” af ting, som børnene medbringer for at bo på kostskolen, i
samlingens kasse to.
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Derefter begynder undervisningen kl. 8 og fortsætter indtil frokost
ved 12-13-tiden. På skolen er der et klasselokale til hver årgang,
og eleverne har hver sin stol og et bord, som de sidder ved. En
tavle fylder næsten hele den ene endevæg, men rundt omkring på
alle andre vægge hænger plancher med tegninger og skemaer,
som lærerne har lavet til at bruge i undervisningen. Lærerne genbruger nogle gange en plastiksæk, som bliver tegnet på og hængt

op i klasseværelset .
Den ugandiske regering udgiver curricula – eller læseplaner – for
hvert fag på alle skoletrin, ligesom Undervisningsministeriet også

gør her i Danmark .
Undervisningen er dog i Uganda noget anderledes, end vi oplever
den i Danmark, da der ikke er et ligeså stort fokus på pædagogik i
undervisningen. Undervisningen foregår primært ved, at læreren
skriver det, der står i læseplanen op på tavlen, hvorefter børnene



Se et eksemplar af en plastiksæk som undervisningsmateriale i samlingens
kasse to


Se flere eksemplarer af curricula i kasse to.

Her er børnene på vej hjem
fra skolen. Mange forældre
betaler en boda bodachauffør for at køre deres
børn hjem efter skole.
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skriver det samme ned i deres notesbog. I hele Uganda foregår
undervisningen på engelsk, som er det officielle sprog i landet.
Til frokost får William typisk en varm ret. Maden har ikke den store
variation, og oftest får børnene et måltid af posho, som er en stiv
grød lavet af majsmel kogt på vand. Til posho serveres oftest en
sovs af kidney-bønner. Det sker, at børnene får ris eller matooke
(opskrift findes på side 63), men som regel er det posho.
Efter frokost har William igen undervisning til kl. 17. Da han går i
P7 har han en lang skoledag, hvor de yngre børn, får fri tidligere.
Efter dagens overståede undervisning, er børnene dog ikke færdige med at studere. Om eftermiddagen sidder børnene gerne i
klasselokalerne og repeterer undervisningen, eller eleverne deler
sig op i mindre grupper, hvor en lærer repeterer, hvad de har lært i
dag.
De yngre børn leger i skolegården eller rundt omkring på skolens
område, hvor der er græsmarker og plads til fodbold, som er en
populær aktivitet.
Omkring kl. 19 serveres aftensmaden, som er et lettere måltid,
men igen af varme retter som til frokost. Børnene får hér også en
kop te til maden.

En dag på skolen
06:00-07:00
Klasseundervisning

17:00-19:00
Repetition i grupper

07:00-07:30
Morgenmad

19:00-20:00
Aftensmad

07.:30-12:00
Klasseundervisning
12:00-13:00
Frokost

20:00-21:00
Repetition og lektier
Tøjvask
Opvask mm.
Leg

13:00-17:00
Klasseundervisning

21:00
Godnat

Efter aftensmaden har børnene fri. De ældre elever fortsætter tit
med at repetere dagens undervisning, ellers vasker børnene deres
tøj og har også andre pligter, som de skal udføre på skolen såsom
opvask og at feje gulvene.
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Min verden i en jernkuffert
På Shalom Foundation School bliver eleverne indlogeret i sovesale, som er delt op efter piger og drenge. I sovesalene står køjesenge langs væggene med en gang gennem lokalet.
Hvert barn har en køjeseng, og for en enden af sengen har børnene en jernkuffert stående. Kufferten indeholder alle de ting, som
børnene bruger på kostskolen – lige fra sæbe til at vaske tøj med,
skolebøger, et par sæt skoleuniformer og andre personlige ting.

Mr. President
På Williams jernkuffert har en af hans venner skrevet The White
House – Det Hvide Hus – med reference til en af de mest kendte
bygninger i USA, nemlig præsidentens bolig. Vennen har skrevet
det på hans kuffert som en joke, fordi William altid siger, at han
studerer så meget i skolen, fordi han en dag bliver Ugandas præsident!
Den historie, som oftest fortælles om Batwa-folkets baggrund, er,
at de blev tvunget til at forlade deres boligområder i skovene, uden
de selv ønskede det. Men William synes faktisk, at det er en god

Børnenes sovesale på Shalom Foundation School.
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ting, at hans folk ikke længere bor i skoven. Årsagen er, at William
mener, det er farligt at bo i skoven, og at livet der er mere udsat.
Han drømmer selv om at få en uddannelse og karriere.

Uopfyldte drømme?
Ligesom William drømmer mange Batwa-børn om en anderledes
fremtid end deres forældres, hvor de kan få adgang til ressourcer
og muligheder for at brødføde deres familier. Spørgsmålet bliver
dog, om Batwa-børnene kan opfylde de drømme, som skolen giver
forhåbninger om.
Der er meget stor arbejdsløshed i Uganda, og en stor del af Batwa-børnene dropper desværre ud, inden de har gennemført deres
skoleforløb.
Børnene får viden, hvilket kan hjælpe dem til en fremtid uden fattigdom, men fremtiden er stadig uvis, da chancerne for at skabe
sig en karriere i Uganda er usikker på grund af den høje arbejdsløshed. Skolen giver viden til børnene, men sikrer sig også at de
får både penge og bestemte typer adfærd retur, som er i overensstemmelse med, hvordan de skal socialiseres ind i det ugandiske
samfund.

Skolegang – en gave for hvem?
Et andet perspektiv på Batwa’ernes skolegang er også, at de er
med til at sikre skolen penge, da NGO’erne betaler skolepenge til
de private kostskoler, som Batwa’erne går på.
Ligesom skolerne har også NGO’erne en interesse i Batwabørnene. Batwa-børnene er den ideelle målgruppe for NGO’er, da
de er med til at sikre NGO-ansattes arbejde i og med, at udenlandske organisationer støtter arbejdet med at forbedre Batwa’ernes levevilkår.
NGO’erne gør sig forhåbninger om, at de vil ændre deres adfærd
og dermed sikre Batwa’ernes overlevelse. Derfor kan det forstås
således, at Batwa’erne faktisk også sikrer organisationernes overlevelse, idet de dermed bliver den ideelle målgruppe for skole- og
udviklingsprojekter.
Batwa-elevernes skolegang bliver på den måde del af et større spil
omkring udviklingsprojekter, NGO’er og skolens indtjening samt
økonomiske overlevelse. Derved er skolegang ikke kun en gave til
børnene, men også en måde hvorpå Batwa’erne bliver til materiel
og symbolsk gave til privatskoler og NGO’er.
Læs eventuelt artiklen ”Håbets fælde?” af antropolog Lotte Meinert. Artiklen findes i samlingens lånermappe.
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Kapitel 3 // Baggrund – Uganda
Fakta om Uganda
Officielt navn:
Hovedstad:
Areal:
Indbyggere total:
Indbyggere i Kampala:
Officielle sprog:
Nationalsang:
National selvstændighed:
Politisk styreform:
Statsoverhoved:
Etniske grupper:

The Republic of Uganda
Kampala
241.038 km2
33.640.833 (juli 2012 est.)
1.535.000 million (2009)
Engelsk
”Oh Uganda, Land of Beauty” – lyt her!
Siden 9. oktober 1962, tidligere britisk koloni
Republik
Præsident Yoweri Museveni (siden 26. januar 1986)
Baganda 16,9 %, Banyakole 9,5 %, Basoga 8,4 %,
Bakiga 6,9 %, Iteso 6,4 %, Langi 6,1 %, Acholi 4,7 %,
Bagisu 4,6 %, Lugbara 4,2 %, Bunyoro 2,7 %, andre
29,6 % (2002 census)
Religion:
Romersk-katolske 41,9 %, protestanter 42 % (anglikansk 35,9 %, Pinsebevægelse 4,6 %, Syvende Dags
Adventister 1,5 %), muslimer 12,1 %, andre 3,1 %, ingen 0,9 % (2002 census)
Befolkning fordelt på alder:
0-14 år: 49,1 % (mænd 8.229.045/ kvinder 8.280.499)
15-64 år: 48,8 % (mænd 8.158.822/ kvinder 8.252.120)
65 år og over: 2,1 % (mænd 320.237/ kvinder 400.110)
(2012 est.)
Forventet levealder:
53,45 år
Dødsrate:
11,6 dødstilfælde/1.000 indbyggere (juli 2012 est.)
Befolkningsvækst:
3,3 % (2012 est.)
HIV/AIDS udbredelse blandt vokne: 6,5 % (2009 est.)
Personer som lever med HIV/AIDS: 1,2 million (2009 est.)
Læsedygtighed, over 15 år:
66,8 %
Befolkning i byerne:
13 % af total befolkning (2010)
BNP per indbygger:
$1.400 (2011 est.)
Indkomst:
44 % af befolkningen tjener mindre end 60.000 ugandiske shilling pr. måned (125 danske kroner)
Landbrugsprodukter:
Kaffe, te, bomuld, tobak, cassava, kartofler, majs, hirse,
bælgfrugt, skårne blomster, oksekøb, gedekød, mælk,
fjerkræ
Industri:
Sukker, brygning, tobak, bomuldstekstiler, cement, stålproduktion
Arbejdsstyrke i beskæftigelse:
82 % landbrug, industri 5 %, servicefag 13 %
Befolkning under fattigdomsgrænsen: 24,5 %
Eksportpartnere:
Kenya 11,6 %, Rwanda 9,7 %, Forenede Arabiske Emirater 9 %, DRC 8,8 %, Holland 7 %, Tyskland
6,7 %, Belgien 4,6 %, Italien 4,3 % (2011)
Eksportvarer:
Kaffe, fisk og fiskeprodukter, te, bomuld, blomster, havebrugsprodukter og guld
Importpartnere:
Kenya 14,9 %, Forenede Arabiske Emirater 14 %, Indien 11,1 %, Kina 9,3 %, Sydafrika 5,6 %, Japan 4,4 %
(2011)
Møntfod:
Ugandiske shilling
Vekselkurs:
1.000 ugandiske shilling = 2,09 danske kroner (2013)

Kilde: Den Ugandiske ambassade i Danmark; CIA (The World Factbook)
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Geografi og klima
Uganda ligger nord for Victoriasøen. Victoriasøen – det velkendte
”øje” i det afrikanske kontinent – er den største sø i Afrika og den
største tropiske sø i verden. Her ligger Uganda på grænsen til Kenya, Sydsudan, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda og
Tanzania.
Klimaet i Uganda er tropisk med normale dagstemperaturer på
omkring 25-30 grader, om natten 15-20 grader afhængig af højden, man befinder sig i. Da vi her befinder os på ækvator, er solopgang og solnedgang samme tid hver dag, hele året rundt. Solen
står hele året op omkring klokken 7 og går ned igen cirka klokken
7.
I Uganda falder der generelt en del regn. Modsat hvad man måske
kunne forestille sig i et afrikansk land, er her i de største dele af
landet bestemt ikke tørt. I den sydlige del af landet er der masser
af grønne marker, regnskov og bananpalmer.
Nilen, som generelt anses for at være verdens længste flod, har sit
udspring ved byen Jinja (lige øst for Kampala). Nilen løber fra Jinja
hele vejen op til Egypten, hvor den løber ud i Middelhavet. På
grund af Nilen er der i Uganda masser af søer og frodig jord – det
er lige før landmanden blot kan sætte en gren i jorden, og så gror
den.
Dog er der i det nordlige og nordøstlige Uganda mere varmt og
store tørre områder. Der er to tørketider i Uganda fra december til
februar og igen fra juni til august. Men disse tørkeperioder er i de
senere år i stigende grad blevet uforudsigelige på grund af klimaforandringer, hvilket kan gøre det svært for de lokale at dyrke deres afgrøder.

En dreng i bjergene udenfor
Kisoro by med sit eget hjemmelavede løbehjul.
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Kilde: ReliefWeb, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(UNOCHA). I Uganda er der 111 distrikter og et bydistrikt – Kampala.
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Bjergkæder med endemiske dyr og planter
I Uganda er der flere vulkanske bjergområder. I øst ligger lavabjerget Mount Elgon på grænsen til Kenya med en højde på 4.321
meter. I det vestlige Uganda, på grænsen til DR Congo, ligger
Rwenzori-bjergkæden, som er et af de få steder i Afrika, hvor der
findes permanent sne.
Udover Mount Kilimanjaro er Rwenzori-bjergene det eneste sted i
Afrika, hvor man kan stå tæt på ækvator med fødderne solidt plantet i sne. Med sit højeste punkt på 5.109 meter er bjergene blot
786 meter lavere end Mount Kilimanjaro, og her ligger konstant
sne. Sneen svinder dog i hastig fart på grund af klimaforandringer,
og nogle forskere mener, at sneen endeligt kan være smeltet allerede i 2020!

Hvad betyder
endemisk?
Endemisk betyder, at dyr og
planter af deres
art kun findes på
et meget begrænset område.

Rwenzori-bjergenes natur er helt spektakulær – der findes bogstaveligt talt intet andet sted som dette på jorden. Flere af planterne i
bjergene, blandt andet Giant Lobelia og Giant Groundsel, findes i
deres art kun i disse bjerge. På grund af bjergenes regelmæssige
regn, er planterne vokset usædvanligt store.

Her findes også bjergelefanter og endemiske fuglearter. Bjergene
er kendt for deres vegetation, som går gennem tropisk regnskov til
fugtig bjergskov, hvor der gror mos på overalt på alle træer.

Rwenzori-bjergenes tinder af
granit og sne – et af de eneste steder i Afrika, hvor der
permanent ligger sne.
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En ung mand fra Bakonzofolket arbejder her som bærer i Renzori-bjergene. Al
oppakning, som medbringes
på trek i Rwenzori-bjergene,
bæres på denne måde på
ryggen i en plast-sæk, som
er forbundet med et bånd
over panden.

Landskabet ligner en scene fra Ringenes Herre, og de lokale kalder mossen for ’Old Man’s Beard’, da det ligner skæg på gamle
mænd. Længere oppe kommer man gennem store områder med
sump videre op til enge med hedelyng og øverst oppe gror næsten
intet, foruden ’Evighedsblomster’, som knitrer tørt, når man rører
ved dem.
Heroppe er der kun de golde stenbjerge at se med tinderne af sne
og smeltede isgletsjere. Rwenzori-bjerne kaldes for resten i lokale
folkemunde for ’Månebjergene’ og er i dag et UNESCO World
Heritage Site, hvor en del af området er fredet nationalpark.
I det sydvestlige Uganda, på grænsen mellem Uganda, DR Congo
og Rwanda ligger Virunga-bjergkæden, som en del af Den Østafrikanske Great Rift Valley. Bjergkæden består af 8 vulkanske bjerge, hvoraf to af vulkanerne stadig er aktive – senest i 2006 og
2010. Det højeste bjerg er 4.507 meter højt. Et af bjergene ligger
lige på grænsen mellem Uganda, Rwanda og DR Congo – det betyder, at man på toppen kan stå lige netop der, hvor de tre lande
mødes.
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Verdens sidste bjerggorillaer
Virunga-bjergkæden er hjem for de truede bjerggorillaer, som er
en af de mest kritisk truede dyrearter i verden. Bjerggorillaerne er
registrerede på IUCN’s (International Union for Conservation of
Nature) røde liste over dyr, som er tæt på at uddø, og de findes
kun hér på jordkloden – i regnskovene mellem Uganda, Rwanda
og DR Congo.
Bjerggorillaer lever kun vildt – det er ikke lykkedes at opfostre dem
i fangenskab. I alt findes der i verden kun knap 900 bjerggorillaer
tilbage. Mange er blevet slået ihjel som følge af krig, sygdom og
krybskytteri.
Den ugandiske regerings-organisation Uganda Wildlife Authoity
arbejder, sammen med andre samarbejdspartnere, for at beskytte
bjerggorillaerne. Dette har ført til, at bestanden i de senere år er
steget.

Befolkning og sprog
Uganda har et af verdens yngste befolkninger. Mere end halvdelen
af befolkningen er under 18 år. Baseret på nuværende tendenser i
befolkningsvæksten forventes det, at befolkningstallet vil være fordoblet i 2030.

Bjerggorillaen – en af verden
mest truede dyrearter. Billedet er fra Bwindi Natinalpark i
Sydvestuganda.
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Fasie er her stillet op som model
i gomesi – den traditionelle klædedragt for Baganda-folket

Mu...Ba...Lu
Muganda: er ental
for en person fra
Baganda-folket
Baganda: er den
største etniske
gruppe i Uganda
Buganda: Baganda-folkets kongedømme
Luganda: Baganda-folkets sprog

Selvom der har været fremgang og udvikling i hovedstaden Kampala og de større byer de seneste 50 år, har befolkningen i landområderne ikke levet godt af udviklingen i byerne og slåedes ikke
i udpræget grad forbedret deres levevilkår. 80 % af befolkningen
beskæftiger sig fortsat med landbrug.
Etnisk set inddeles befolkningen i Uganda generelt i adskillige
sproggrupper. Majoriteten er dem, som taler et bantu-sprog, det vil
sige et sprog, som lægger sig op ad bantu-sprogstammen. Disse
består af Baganda-folket, der historisk har haft størst indflydelse,
og flere andre etniske grupper, som hovedsaligt bor i den centrale,
sydlige og vestlige del af Uganda. De grupper, som ikke taler et
bantu-sprog, bor i de østlige, nordlige og nordvestlige områder.
Uganda har mere end 50 forskellige etniske grupper, og mange af
disse har deres egne sprog. En person fra det vestlige Uganda
kan således ikke umiddelbart tale det samme sprog, som en person fra det nordlige Uganda. Nogle etniske grupper har sprog, som
minder om hinanden, ligesom vi i Danmark kan forstå norsk og
svensk, men mange er sprogene er også markant forskellige.
Den største etniske gruppe er Baganda, som udgør knap 17 % af
befolkningen. Disse taler luganda. En person fra Baganda-folket
hedder en muganda, flere personer kaldes Baganda i flertal, og de
lever i kongedømmet Buganda. I Uganda er der mange kongedømmer. Kongerne har ingen officiel politisk indflydelse, men har
stor betydning for de etniske gruppers identitet, og har derfor også
en vis form for magt og præger den offentlige debat.
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Indenfor Baganda-folket er der 56 forskellige klaner, som Baganda
er født ind i. Et barn får efternavn efter, hvilken klan det tilhører.
Der gælder én regel: Man må aldrig gifte sig med en person af
samme klan.
Den næststørste etniske gruppe er Banyakole, som udgør knap 10
% af den samlede befolkning og lever i Vestuganda. Dernæst er
der Basoga med 8,4 % af befolkningen og Bakiga samt Iteso, som
er knap 7 % hver. Dertil kommer adskillige mindre etniske grupper.
I det sydvestlige Uganda bor Batwa-folket, som er et pygmæfolk,
der indtil for 20 år siden boede og levede forholdsvis separat fra
andre befolkningsgruppe i regnskovene mellem Uganda, Rwanda
og DR Congo. Batwa-folket udgør ca. 6700 personer i Uganda, og
de har deres egen religion, historie, traditioner og myter, hvor
mange af deres hellige steder befinder sig i regnskoven. Da de levede i regnskoven havde de desuden et enormt kendskab til planter og naturmedicin.
Fordi blandt andet regeringen ønskede at bevare naturen i regnskoven og beskytte den truede flora og fauna, blev Batwa-folket
derfor i 1990erne tvunget til at forlade regnskoven – desværre
uden at få nogen erstatning.
Batwa’erne mistede således deres hjem, hvilket har haft den konsekvens, at de i dag er blandt nogle af de fattigste mennesker i
Uganda. De er kendt for deres særlige traditioner indenfor dans og
historiefortælling. Da de blev tvunget til at flytte ud af regnskovene,
mistede de samtidig også adgangen til mange af deres religiøse
område.

Det ugandiske flag
Ugandas flag er seks horisontale bannere; øverste er
sort, dernæst gul og rød, sort igen, gul og nederst rød. I
midten er en hvid cirkel, hvori den ugandiske trane
(Uganda Crested Crane) er gengivet. Tranen er Ugandas nationalsymbol. Sort symboliserer det afrikanske
folk, gul er for sol og vitalitet, og rød symboliserer det
afrikanske broderskab. Der et i øvrigt et eksemplar af
flaget i kassen.

Du kan læse mere om Batwa-folket i bogen The Batwa of Uganda
eller læse nogle at Batwa’ernes myter i Batwa Folktales. Begge
bøger ligger i samlingens kasse 2.

Buganda
Læs mere om Baganda-folkets kongedømme Buganda på
www.buganda.or.ug
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The Kabaka of Buganda og stof af bark
The Kabaka – det er titlen på Baganda-folkets konge. Siden det
14. Århundrede er Buganda blevet ledet af en konge, og der har
gennem tiden været 36 konger. Den nuværende konges navn er
Ronald Muwenda Mutebi II.
Historisk set har Buganda-kongerne haft den største betydning for
landets udvikling. Det var blandt andet the kabaka, som startede
handel med araberne og samarbejdede med europæerne. Dette
samarbejde har for eksempel haft stor betydning for, at Uganda
blev en britisk koloni, indførelsen af skolesystem, kristendom og
slaveri.
Kongen er i dag stærkt relateret til Baganda-folkets identitet. I
Kampala ligger det såkaldte Kasubi Tombs, som tidligere var kongefamiliens bosted, og hvor flere af de tidligere konger er begravet. Hovedbygningen i Kasubi Tombs indeholdte en af verdens
største, bevarede stråtækte bebyggelser, hvor taget på indersiden
var bygget i en bestemt cirkulær teknik, som havde tilladt bebyggelsen af stå siden det først blev bygget i 1881.
Området blev erklæret UNESCO World Heritage Site i 2001. Desværre brændte store dele af området ned 16. marts 2010 ved en
brand, som endnu ikke er opklaret (februar 2013). Den største bebyggelse, hvori nogle af de tidligere konger lå begravet, var beklædt med stof fremstillet af bark fra et figentræ. I kasse 3 i samlingen ligger en pose, som er syet af bark-stof. Stoffet fremstilles af
en bestemt teknik, hvor barken fra figentræet ligges i blød, bankes
ud og derefter tørres og syes sammen til større stykker stof.
Efter Kasubi Tombs brændte kunne man rundt omkring i hele
Kampala se folk bærende et stykke bark-stof – enten om håndledet eller krydset over brystet, som en måde at vise deres sympati
for kongen og hans familie på.

Ugandas politiske historie
Siden Ugandas uafhængighed fra Storbritannien i 1962 har landet
gennemgået flere perioder med interne konflikter og borgerkrig.
Den første premierminister, Milton Obote, var første gang ved
magten fra 1962-1971.
I januar 1971 tog Obotes militærgeneral, Idi Amin, magten. Dette
blev generelt velmodtaget i den ugandiske regering, men den periode hvor Idi Amin sad ved magten ledte til en af de blodigste perioder i landets historie.
I de otte år, hvor Idi Amin var premierminister fra 1971-1979 led
landet under udpræget voldsom inflation, udbredt økonomisk ineffektivitet, politisk forfald og folkemord. Under kolonitiden kom
mange indere til Uganda. I Idi Amins tid som regeringsleder, blev
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alle indere forvist fra landet, og op imod 300.000 mennesker døde
under hans styre.
Hvor Idi Amin er kendt i Vesten for sin brutale styreform, er der
generelt en opfattelse af, at den anden periode hvor Milton Obote
sad ved magten fra 1979-1986, var endnu værre.
Den nuværende præsident, Yoweri Museveni, og hans parti kaldet
The National Resistance Movement (NRM) har siddet ved magten
siden 1986 efter en langvarig væbnet konflikt mod Obotes styre.
Ved seneste valg i 2011 blev Museveni genvalgt for en femårig
periode.

Mzungu mzungu!
I store dele af Østafrika kaldes en hvid person for
Mzungu (udtales musungo). Som hvid person skiller
man sig typisk ud af mængden, og det er almindeligt,
at folk blot omtaler én som mzungu. Ordet kommer af
swahili og betyder direkte oversat, den som rejser, eller den som vandrer rundt uden mål. Ordet stammer
fra europæernes ankomst til de afrikanske lande.

Typisk er det, at børnene kalder på en hvid person
med: Mzungu, mzungu! At blive kaldt mzungu er ikke
nedsættende, og der menes bestemt ikke noget racistisk med udtrykket – det skal nærmere forstås som
en beskrivende måde at henvende sig eller omtale en
person på.
Ligeledes er det også almindeligt, at en kvinde tiltales
med sister, mama, madam eller nyabo (njabo) på luganda, som betyder frue. Mænd kaldes ofte for boss
eller ssebo, som betyder Hr. En ældre herre kaldes
ofte muzee (udtales musæi), som er swahili og betyder ældre, vis mand.

Den økonomiske udvikling
Da Uganda er en indlandsstat og ikke har kyst ud til havet, er landet stærkt afhængig af den kenyanske havneby Mombasa for at
sikre handel. De seneste 20 år er Ugandas økonomi steget støt –
hvilket i høj grad skyldes den politiske stabilitet under Musevenis
styre.
Den sydlige del af landet har draget fordel af, at der har været fred,
forbedret infrastruktur og et landbrug i vækst. Det nordlige Uganda
har derimod lidt under konflikter med rebelgruppen Lord’s Resistance Army (LRA).
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Den sydlige del af landet har lidt under stigende pres af flygtninge,
som et resultat af etniske konflikter i Rwanda og DR Congo. Det
vestlige Uganda, på grænsen til DR Congo, har ligeledes lidt på
grund af konflikter og afsides beliggenhed fra hovedstaden og de
større byer.

Krig og forsoning
Tekst af Mette Lind Kusk,
speciale-studerende ved
Antropologi på Aarhus Universitet.

Da den nuværende præsident Museveni overtog magten i 1986,
skabte det stabilitet og fremgang i det sydlige og centrale Uganda.
I det nordlige Uganda opstod der dog oprørsgrupper, der var modstandere af den nye regering.
Mange i nord var utilfredse med Musevenis regering, fordi folk oplevede at blive behandlet dårligt og diskrimineret af regeringen og
militæret.
Den mest vedholdende oprørshær kaldte sig for The Lord’s Resistance Army. De nød i starten nogen støtte lokalt i Ugandas
nordlige distrikter. Der gik dog ikke lang tid, før oprørshæren også
begyndte at rette deres vold imod befolkningen i nord.
De overfaldt civile, som de beskyldte for at samarbejde med regeringen, og de bortførte børn og unge, som de tvang til at kæmpe i
oprørshæren. Samtidig slog regeringshæren hårdt ned på folk,
som de mistænkte for at samarbejde med oprørshæren. Mange
civile blev altså både udsat for overgreb fra regeringen og fra oprørerne.

Tvangsforflyttelse
I 1996 besluttede Musevenis regering, at alle civile i det nordlige
Uganda skulle flytte ind i lejre for ’internt fordrevne’ – at være internt fordrevet betyder, at man er flygtning i sit eget land. På et
tidspunkt boede op mod 2 millioner mennesker i det nordlige
Uganda i disse lejre.
Der var meget lidt plads i lejrene. Sygdomme spredte sig hurtigt,
der var dårlig adgang til medicin, og folk kunne ikke dyrke jorden,
som de plejede. De var derfor afhængige af nødhjælp for at få
mad.
De var tvunget til at være i lejrene i bestemte tidsrum, og de kunne
ikke udføre deres sædvanlige arbejde. Det var meningen, at regeringen skulle beskytte folk imod oprørsangreb i lejrene. Ofte angreb oprørerne alligevel, og mange civile blev udsat for grove
overgreb. Livet i lejrene var derfor meget usikkert og svært.
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Våbenhvile
I 2006 blev der vedtaget en våbenhvile mellem oprørshæren og
regeringen. Siden da har der ikke været væbnede kampe i det
nordlige Uganda. De fleste er flyttet væk fra lejrene og tilbage til
deres tidligere hjem. Her genopbygger de langsomt hverdagen.
Selvom folk oplever stor fattigdom efter de mange års krig, fortæller mange også, hvor glade de er for at kunne forsørge sig selv
igen og gå frit rundt uden at være bange hele tiden.
Oprørshæren skrev ikke under på den endelige fredsaftale. Det
skaber utryghed i forhold til, om oprørshæren vil vende tilbage i
fremtiden. Lige nu befinder de sig i Sydsudan, DR Congo og Cen-

Et billede fra en flygtningelejr
i det nordlige Uganda.
Foto fra USAID IDP (Internally Displaced Persons) Camp,
Amuru, 2006.
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tralafrika – tre af Ugandas nabolande. Folk håber selvfølgelig, at
freden vil vare ved i det nordlige Uganda.
På grund af konflikter i Ugandas nabolande var der i 2012 registreret 209.860 sudanesiske, 27.560 congolesiske og 19.710 rwandiske flygtninge, mens ugandiske flygtninge og medlemmer fra
gruppen Lord’s Resistance Army som konsekvens af krigen i det
nordlige Uganda er flygtet til Sydsudan og DR Congo.

Amnesti – hvad er det?
I et forsøg på at stoppe krigen har lokale ledere i det
nordlige Uganda støttet idéen om ’amnesti’. Amnesti betyder, at man bliver fritaget for straf for en bestemt lovovertrædelse.
I år 2000 indførte Uganda amnesti for tilbagevendte oprørere i et håb om, at flere ville opgive oprørskampen og
vende hjem. Det er dog ikke alle tidligere oprørere, der
kan tildeles amnesti. De fem oprørsledere, som har haft
det største ansvar, er eftersøgt af den Internationale
Straffedomstol.
I 2008 var 22.520 tilbagevendte oprørere blevet tildelt
amnesti. Mange af dem var blevet tvunget til at kæmpe
for oprørerne, og med amnesti-lovgivningen kunne de
vende sikkert hjem. At vende hjem efter at have været
med i en oprørsgruppe er dog ikke nemt, selvom man
fritages for straf.
Mange har opholdt sig på rehabiliteringscentre, inden de
er vendt hjem til familien. Nogle har gennemgået traditionelle ritualer for at blive renset, inden de skulle bo
sammen med familien igen. Andre har valgt at blive boende i byen i stedet for at vende tilbage til familiens
hjem.
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Aktivitetsforslag
Hiphop-tema
Lav print på T-shirts
I samlingens kasse 1 findes to serigrafirammer til silketryk (UG. 38
og 39). Ved at bruge trykfarve kan du printe tryk på en T-shirt.

Vidste du...
1. Brug en ensfarvet T-shirt og læg den ud på en bordplade
2. Læg rammen ovenpå T-shirten med silketrykket helt ned mod
T-shirten, således rammen vender opad
3. Et tyndt lag af trykfarve lægges øverst i rammen langs kanten
4. Ved hjælp af den medfølgende rakel (en træliste med gummikant) trykkes farven gennem motivet ved med let pres at føre
rakelen frem og tilbage over silkemotivet
5. Vigtigt! Husk at vaske rammen grundigt i koldt vand, således
alle huller i motivet vaskes rene
6. Når malingen er tør lægges bagepapir over trykket og det stryges i 3 min. ved 150 gr. (to streger på strygejernet)
7. T-shirten kan nu holde til vask!
TIP: Alternativt kan du lave dit helt eget tryk. Skær dit eget motiv i
malerpapir. Klistr derefter motivet på din T-shirt og brug samme
fremgangsmåde.

...at silketryk er
en trykmetode,
som oprindeligt
stammer fra Kina?

Moesgård Museum, UNESCO Samlingerne, Uganda

Prøv en gomesi
Prøv den traditionelle gomesi-dragt, som bæres af kvinder i Uganda ved traditionelle lejligheder (UG. 172-177).
På følgende side kan du se en vejledning til at tage den på på den
korrekte måde – det vigtigste er, at bæltet hænger lige langt ned i
hver side!
Gomesi’er findes i to forskellige størrelser i samlingens kasse 3.
Gomesi’en går hånd i hånd med kanzu’en, som bæres af mænd
ved traditionelle begivenheder. Drenge kan derfor passende prøve
kanzu’erne, som findes i forskellige størrelser i samlingens kasse 3
(UG. 167-169, se også UG. 31).

Fasie viser, hvordan
en gomesi tages på

1. Ekikooyi’en fungerer som
en underkjole

4. Spænd et bælte eller bind den
medfølgende snor om livet

2-3. Fold ekikooyi om brystet

5. Det øverste af ekikooyi’en
foldes ned over livet

6. Det øverste af ekikooyi’en
foldes ned over livet

1

7. Gomesi’en tages på

8. Knap foran

10-11. Det lange stykke stof i højre side af gomesi’en føres
rundt om maven

13. Bæltet bindes nu på – syningen skal vende opad

9. Stoffet fra venstre side af
gomesi’en foldes over brystet

12. Gomesi’en er nu på korrekt!

14. Bind en knude

2

15-16. Knude nr. 2 bindes, således at forsiden af knuden danner en firkant

17. Knuden skal se således ud

18. Tricket er,
at bæltet bliver
lige langt
i begge sider.

Sådan!

3
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Skriv lyrik
Diskutér eventuelt på klassen, hvordan man laver god lyrik.
Spørgsmål:
 Hvordan kommer man ud med et godt budskab?
 Hvad er et godt budskab?
 Hvad har du selv på hjerte?
 Hvad vil du gerne sige og hvorfor?
 Hvad skal dit budskab fortælle andre?
 Skal lyrikken rime?
 Eller leveres på et bestemt beat?

Rap på boombox
Brug boomboxen i kasse 1 (UG. 1). Tilslut mikrofonen (UG. 2) og
du er klar til at rappe! I lånermappen ligger Cd’er med forskellige
beats, som du kan rappe til.
Prøv eventuelt også at sætte kassettebåndet (UG. 3), som er en
adapter til at bruge en MP3-afspiller, i boomboxen. På den måde
kan du for eksempel rappe til din egen musik fra iPod, iPhone eller
anden MP3-afspiller.
1. Sæt båndet i boomboxen således teksten på båndet vender
udad og ikke står på hovedet.
2. Tilslut båndets ledning til din MP3-afspiller.
3. Tænd boomboxen og sæt den på 'tape' og tryk derefter ’play’
ved båndafspilleren.
4. Vælg nu musik på din MP3-afspiller, og musikken afspilles gennem boomboxens højtalere.
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Gi’ den gas som breakdancer
Breakdance ligesom B-boys og B-girls fra Breakdance Project
Uganda!
I samlingens lånermappe finder du Cd’er med beats til breakdance.
Husk at lægge et gummiunderlag ud på gulvet.
Find eventuel inspiration fra Breakdance Project Uganda på YouTube.
TIP: Denne aktivitet anbefales til idrætsundervisning.

Lav din egen musikvideo
Bliv hiphopper for en dag! Klæd dig ud i hiphop-tøjet fra samlingens kasse 1 og lir dig op med solbriller, halskæder og smykker
(smykker til piger findes i samlingens kasse 3).
Lav eventuelt en ’scene’ eller anden kreativ baggrund som setting
til videooptagelsen.
Sæt noget musik på, som du kan synge lyrikken til.
Man kan også vælge at filme udenfor. Kun fantasien sætter grænser! - Det vigtigste er bare at have en musikafspiller med, som
man kan synge og danse til.
Brug et kamera eller en telefon til at optage videoen med.
TIP: Find eventuelt inspiration til at lave videofilm ved at se Luga
Flow Army’s musikvideoer på samlingens hjemmeside.
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Arrangér en musikfestival
Eleverne kan arrangere forskellige workshops med rap, skrive lyrik
og breakdance.
Brug også gerne de ugandiske musikinstrumenter Endingidi,
Adungo og Kalimba, som er en ”tommelfinger-klaver”. Musikinstrumenterne findes i samlingens kasse 4, hvori der også er forskellige trommer og rasler.
Kombinér musikken med dans – husk at bære de traditionelle
bastskørter og gedeskin, som bæres ovenpå skørterne. Alle findes
også i samlingens kasse fire.
Lav en scene og optræd for hinanden – gerne iført hiphoptøjet eller nogle af de traditionelle dragter gomesi og kanzu, som findes i
samlingens kasse tre. Kun fantasien sætter grænser!
Mwamba Children's Choir fra Uganda giver en sang her!

Øv dig på streetball-teknikker
Streetball er variation af basketball, hvor kun teknikkerne bruges.
Det går ud på at kunne de vildeste tricks, og deltager konkurrerer
mod hinanden i, hvem der bedst kan ’narre’ hinanden med bolden.
I samlingens lånermappe ligger en dvd fra Streetball Uganda. Find
inspiration i dvd’en.
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Kostskoletema
Arrangér en undervisningssession





Prøv uniformer fra kostskolen, som findes i samlingens kasse
2.
Kig i samlingens læseplaner (curricula findes i kasse 2) og få
et indtryk af, hvordan undervisningen foregår i Uganda.
Lær nogle ugandiske gloser. I samlingens kasse to findes en
miniparlør engelsk-luganda. Eleverne kan parvis lære at hilse
på hinanden, sige tal osv.
Forslag til diskussion: Hvad ville du selv putte i din jernkuffert?

Læs avis og få et indblik i Uganda @ 50
Læs avisens artikler og få et indblik i mediafremstillingen i Uganda
og stoltheden omkring den ugandiske nation og at være ugander.
Mange af aviserne i Uganda er statsejede, men avisen The Daily
Monitor er ikke og er således politisk uafhængig. Fremgår det i
journalistikken?
Andre aviser har også en noget mere ’kulørt’ presse. Et eksempel
på en af disse aviser findes i samlingens lånermappe. Vær opmærksom på at der findes voldsomme billeder i denne udgave,
omend avisen udtrykker en del af den virkelighed, som eksisterer i
Uganda. Vi anbefaler kun avisen som læsestof til de ældre elever.

Lav en præsentation om Uganda
Ved at læse baggrundsteksterne om Uganda med fakta, information om befolkning og sprog, Ugandas politiske historie mm., kan
eleverne holde oplæg om landet.
Brug også gerne samlingens plakater og plancher, som findes i
kasse to.
Brug gerne billeder til oplæg. I samlingens lånermappe findes en
Cd med en billedserie, som kan bruges til oplæg. Tekster til alle
billeder findes i denne bog under Billedtekster på side 69.
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Lav en præsentation om Batwa-folket
Læs om Batwa-folkets historie og hold et oplæg på klassen eller
lav en diskussion. I samlingens kasse 2 findes bogen The Batwa
of Uganda om Batwa-folket (UG. 125).
Læs også artiklen ”Skolegang – en hjælp til hvem?” om Batwabørn i Kisoro. Artiklen findes i tidsskriftet Jordens Folk med temaet
'Skole' i samlingens kasse 2.
Forslag til diskussion:
 Er det vigtigt at bevare Batwa-folkets traditioner?
 Er skolegangen en hjælp til Batwa-folket? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hos frisøren
Rigtigt mange piger og kvinder i Uganda bruger hår extensions til
deres frisurer. Ens eget hår flettes helt stramt, således håret ligger
i en cirkulær fletning hele vejen rundt på hovedet. Derefter syes
hår extensions ind i fletningerne. Ved at sy hår extensions på over
hele hovedet, kommer det nye hår til at fungere som en paryk, der
ligner, at det er ens eget hår.
I samlingens kasse 3 ligger hår extensions (UG. 190-191), som
man kan sætte i håret med spænder (spænder findes også i kassen). Prøv også smykkerne og hårdekorationerne i kasse 3.

Diskutér på klassen - Hvad er udvikling?
Ud fra teksterne i kapitel 2 og 3 kan eleverne diskutere, hvad udvikling er.
Forslag til diskussion på klassen:
 Hvad forstås ved udvikling? – hvordan defineres udvikling?
 Hvem/hvad skal udvikles? – og hvorfor?
 Er udvikling en business?
 Hvem bestemmer, hvem og hvad der skal udvikles?
 Er udvikling altid godt?
 Laver vi indsamlinger til udvikling i ulande for vores egen
skyld?
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Lav din egen legetøjsbil eller –cykel
Den nemme
Prøv at lave din egen legetøjsbil som børnene i Uganda. Brug
samlingens legetøjsbil af plastikflaske (UG. 187) som inspiration.
Produktionstid ca. 30 min.
Materialer:
1 vandflaske, for eksempel 500 ml.
4 plastiklåg
To små pinde
En snor
Skær fire huller – to foroven og forneden på flasken, parvis overfor
hinanden. Før pindene gennem hullerne og sæt plastiklågene på
ydersiden af flasken, således de fungerer som hjul. Bind snoren
rundt om åbningen på flasken - og bilen er færdig.
Ståltrådsbil (brug UG. 182 som model)
Produktionstid: ca. fire timer
Materialer:
Ca. 8 m ståltråd (1,5 mm)/tynd ståltråd eller cykelslange klippet i
tynde strimler/skævbider, universaltang og saks.
Tegnforklaring: Sammenføjninger med tynd ståltråd eller cykelslange strimler. Stopgummi er cykelslange viklet om ståltråden for
at forhindre hjulene i at køre fra side til side.
Sådan gør du:
1. Stellet. Start med at klippe ca. 115 cm ståltråd af. Bøj derefter
som vist på billedet. Enderne samles ved at vikle tynd ståltråd
eller cykelslange omkring. Lav én magen til den første.
I stedet for en personbil, kan man lave en landrover, jeep, lastbil, bus eller andet. Brug fantasien!
2. Bøj nu 12 stk. ”bindeled” (se 2a). Disse bindes på, mellem hver
bilside, med tynd ståltråd, som vist på 2b.
3. Hjulene. Nu laves 2 par hjul. Sørg for at hjulstangen sidder lige
i midten af hjulet. Til sidst kan du bevikle hjulene med cykelslange, så de kører mere jævnt.
4. Forhjulsmontering. 4a viser det ståltråd, som skal hæfte hjulet
på bilen (4c).
5. Baghjulsmontering 5a viser hvordan ståltråden skal vikles om
baghjulet. Der sættes gummistoppere på (5b), og det hele sættes fast på bilen med tynd ståltråd (5c).
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6. Styrtøjet. Klip ca. 150 cm ståltråd af til rattet, og lav det som vist
på 6a. Det vikles rundt om forhjulsstangen mellem de to gummistoppere og går ud gennem taget på bilen (6b).
Når man drejer på rattet, skal man være i stand til at dreje hjulene fra side til side. Bilen er klar til at køre med!
Nu er det op til din egen fantasi at finde på ting til at pynte bilen
med. F.eks. kapsler til lygter, antenne, gamle dåser, der skæres op
til døre i bilen, bakspejl og meget mere.

Kilde: Mellemfolkeligt Samvirke

Moesgård Museum, UNESCO Samlingerne, Uganda

Ståltrådscykel
Ståltrådscykel (brug UG. 181 som model)
Produktionstid: ca. fire timer
Materiale:
Ca. 5 m ståltråd (1,5 mm)/tynd ståltråd eller cykelslange, stofrester, pap, skævbider, universaltang, saks, nål og tråd.
Sådan gør du:
1. Cykelstellet. Bøj ståltråden, sådan som du ser på tegningen.
Slut af med at vikle tynd ståltråd om.
2. Hjul med pedaler. Når du bøjer hjulene, vær da nøjagtig med,
at de to aksler sidder ud for hinanden og lige i midten af hjulene.
3. Krop og montering af hjul. Kroppen vikles som en spiral, som
vist på tegningen. Hjulene sættes på med tynd ståltråd. Der
sættes evt. gummistoppere på hver side (se ståltrådsbil).
4. Arme. Ståltråd vikles som vist på tegningerne 4a og 4b, om
kroppen og rundt om styret.
5. Ben. I første omgang laves benene uden at sættes på kroppen.
Brug evt. klisterbånd til at klistre ståltrådsbidderne fast på pappet med.
6. Manden. Vat eller stof kommes i ”hovedløkken” og dækkes med
stof om spiralen. Evt. laves et rat (se ståltrådsbil). Dette vikles
med, når kroppen bliver tilviklet. Benene sættes på pedalerne
ved at bøje pappet rundt om pedalen og derefter vikle stof rundt
om hele benet. Lårene sys på kroppen. Vær nøje med at måle
benene ud, og sy dem på på rette sted på kroppen, så de kan
køre rundt med pedalerne.
7. Sidst bevikles armene og resten af cyklen med stof. Brug nu
selv fantasien til at pynte videre på manden og cyklen.
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Kilde: Mellemfolkeligt Samvirke
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Madlavning
Det ugandiske klima byder på mange andre typer afgrøder, end vi
almindeligvis kender til her i Danmark. Grønne bananer fra bananpalmer dyrkes i store dele af landet.
Næsten alle familier udenfor byen har et jordstykke, hvorpå de
dyrker afgrøder som cassava, yams, majs, søde kartofler, jordnødder, kidney-bønner, ananas og durra til familiens hushold.
Det ugandiske køkken er en kombination af afrikansk, indisk og
arabisk mad, men maden er ikke specielt krydret. Ofte bruges kun
salt og en anelse karry i madlavningen.

Min livret er...
Mange ugandere har posho (også ofte kaldet ugali) som
deres livret. Posho er en stiv grød lavet af majsmel, som
er kogt på vand. Andre er også ret vilde med den lokale
ret omutsima på rufumbira, kalo på luganda, som er en
grød lavet af durra. Grøden er nærmest lilla i farve og
blød, men fast. Med den ene hånd tager man et stykke af
grøden og former det som en lille ’skål’. Dernæst dypper
man omutsima’en i sovs og spiser det. Ved at forme disse små skåle af grøden og dyppe dem i sovsen, spises
hele retten.

De mange anderledes grøntsager fra den afrikanske natur gør det
sjovt og lærerigt at eksperimentere med ugandisk madlavning.
Cassava, søde kartofler og en lignende sort af grønne bananer
kan ofte købes i Danmark i asiatiske forretninger. På de følgende
sider findes en opskriftssamling.
Som desserter i Uganda spises frugt – ananas, bagoya (gule bananer), passionsfrugt, mango eller papaya.
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Opskrifter
Matooke
Se filmklip på hjemmesiden med hvordan matooke laves.
Matooke er navnet for grønne melbananer på luganda. Denne sort
af bananer bliver ikke gule og bløde, når de modner, ligesom de
bananer, vi normalvis spiser i Danmark. Melbananer forbliver hårde og kan derfor ikke pilles, men skal skrælles med en kniv.
Matooke-retten er en gryderet lavet af dampede matooke-bananer.
Retten minder om kartoffelmos og er den klassiske ugandiske ret,
som ofte serveres med bønnesovs, oksekød, fisk eller kylling.
Tilberedning: 1 ½ time
Forberedelse: 30 min.
Til 4-6 personer
Ingredienser:
8-10 melbananer
2 blade fra bananpalmen
2-3 dl. vand
2-3 spsk. salt
Vaseline

Valgfrit:
2-3 løg
2-3 tomater
1 grøn peber
3-4 fed hvidløg
1 chili

1. Skræl melbananerne og skær dem i stykker af ca. 5 cm.
Vær opmærksom på, at bananerne klistrer meget. Klisteret bliver hurtigt sort, og det kan være svært at få af hænderne. Man
kan bruge vaseline som en hjælp til at fjerne klisteret.
2. Læg palmebladene i bunden af en stor gryde, således de dækker hele bunden.
3. Hæld vandet i gryden og læg stykkerne af matooke oveni. Hakkede løg, tomater, grøn peber, hvidløg og chili kan tilføjes efter
smag.
4. Palmebladene foldes over bananstykker, således de holder tæt.
5. Sæt herefter matooken til at koge ca. 30 min, indtil bananstykkerne er møre og bløde.
6. Når bananerne er møre, mases de til en mos, ved at man presser med hænderne ovenpå palmebladene. Pas på: Det er meget varmt. Man kan med fordel folde et viskestykke om hænderne. Det gælder om at gøre mosen så jævn som muligt.
7. Matooken er nu færdig og formes til en rund klump, som serveres på et fad.
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Jordnøddesovs
En sovs lavet af jordnødder er en af de traditionelle og meget typiske ugandiske retter. Retten spises som oftest ovenpå matooke
eller ris.
Efter at jordnødderne er blevet høstet og tørret i solen, knuses
nødderne fint i en morter til en mel af jordnødder.
Tilberedning: 1 ½ time.
Ingredienser:
250 g. knuste jordnødder
(hvis man ikke ønsker at bruge tid på at knuse jordnødderne, kan
man med fordel bruge peanut butter)
½ l. vand
1 tomat
2 skalotteløg
½ tsk. paprika
Salt
Peber
1. Hak tomat og løg fint
2. Hvis du bruger hele jordnødder, skal disse først knuses fint i en
blender. Blend med lidt vand, indtil jordnødderne minder om
peanut butter.
3. Bring vandet i kog i en gryde, tilsæt tomater og løg og lad simre
i 5 min.
4. Tilsæt jordnødderne eller peanut butter og rør grundigt.
5. Varm sovsen godt om, men bring det ikke til kogepunktet –
husk at røre ofte.
6. Brug eventuelt en håndmikser til at blende sovsen jævn og
cremet. Konsistensen skal være tyk, men lind.
7. Tilsæt paprika og smag til med salt og peber. Sovsen må gerne
være ret krydret med en lidt saltet smag.
8. Så er sovsen færdig – og serveres rygende varm. Drys eventuelt lidt grofthakkede jordnødder på sovsen som pynt.
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Chapati
Chapati er oprindeligt et indisk fladbrød, som er blevet introduceret
i Uganda under kolonitiden.
Fladbrødet er en populær spise enten som tilbehør, til morgenmad
med en kop te eller som en snack mellem måltider.
Forberedelse inkl. hævning: 45 min.
Tilberedning: 30 min.
Ingredienser:
300 g. hvedemel
1 spsk. salt
Vand
Madolie

Valgfrit:
1 skalotteløg
1 fed hvidløg

1. Hæld mel i en skål og tilsæt salt. Finthakket rødløg og hvidløg
kan tilsættes efter smag.
2. Form en udhuling i melet og tilsæt langsomt vand – lige nok til
at blandingen bliver til en fast dej.
3. Tag dejen ud på en bordplade med mel på overfladen og ælt i
10 min.
4. Tag dejen i skålen igen. Læg et rent viskestykke over skålen og
lad dejen hæve i 30 min.
5. Efter hævning formes dejen til små ’bolde’ på størrelse med en
golfbold.
6. Opvarm en pande til medium temperatur med olie – og der skal
bruges meget olie!
7. Hver ’dejbold’ trilles ud med en kagerulle til samme størrelse
som en pandekage (15-20 cm. i diameter).
8. Fladbrødene steges på panden i ca. 4 min. til de bliver gyldenbrune på begge sider – og så er der chapatis klar til servering!
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Rolex
Nej det handler ikke om Rolex-ure!
En ugandisk rolex er en omelet rullet ind i chapati. Navnet stammer fra at sige role of eggs – derfor rolex.
En rolex købes ved gadekøkkener og er en af de mest populære
snacks. Rolex’en laves, mens man står og venter, så den er helt
frisk.
Se filmklip på hjemmesiden med, hvordan en rolex tilberedes.
Tilberedning: 10 min.
Ingredienser til et stk. rolex:
1-2 æg (afhængig af hvor meget æg, man ønsker)
En knivspids salt
En håndfuld grofthakket hvidkål
½ tomat
½-1 hakket skalotteløg
Madolie
2 chapati (se opskrift på forrige side)
1. Slå ægget/æggene ud i en mindre skål eller kop og rør rundt
med en gaffel eller et piskeris.
2. Tilsæt salt, hakket hvidkål, og løg.
3. Opvarm en pande med olie og streg omeletten. Brug en stor
grydeske til at fordele æggene jævnt. Vend én gang for at stege
på begge sider.
4. Med skeen løftes æggeblandingen, og en chapati lægges ind
under omeletten og varmes i 10-20 sek.
5. Tag chapati’en med omeletten af panden og put eventuelt lidt
mere salt på.
6. Tomaten skæres i skiver, som fordeles på det halve af omeletten.
7. Den anden chapati foldes halvt over og ligges på den del af
omeletten, hvor tomaterne ikke ligger.
8. Rul nu omeletten med chapati’en under – og rolex’en er færdig!
9. Rolex’en serveres i en lille plastic- eller papirspose lige til at tage med.
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African tea
Prøv at lave din egen afrikanske te!
I Uganda drikker man rigtigt meget chai - og de bruger rigtigt meget sukker til! Det kan sagtens være 4-5 sukkerknalde til en lille
kop te. Teen kan også laves med frisk citrongræs.
Til ca. 6 personer
Tilberedning:
6 kopper vand
2 tebreve
6 kopper mælk
10-15 skefulde sukker

Valgfrit:
Masala-krydderi

1. Vandet bringes i kog med tebreve. Lad det koge ca. 10 min.
2. Herefter tilføjes mælken (african tea er ca. halv vand, halv
mælk). Teen varmes op til næsten kogepunkt.
3. Tag dernæst tebrevene op og tilsæt sukker - teen skal være
MEGET sød. Smag eventuelt til med lidt masala. Oftest drysser
man selv lidt masala på sin te. Klar til servering!
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Bag om samlingen
Siden 2010 har antropolog Lisbeth Kristine Olesen i flere omgange
udført feltarbejde i Uganda. Gennem to måneders feltarbejde i efteråret 2012 har Lisbeth Kristine Olesen indsamlet genstandene til
denne samling om hiphopkultur og kostskole-hverdag i Uganda.

Udover Lisbeth Kristine Olesen har nedenstående etnografer bidraget til samlingen:
Ph.d.-studerende Nanna Schneidermann ved Antropologi på Aarhus Universitet har arbejdet som eventmanager i Ugandas hovedstad Kampala og har siden 2006 lavet feltarbejde blandt unge musikere i samme område.
Claire Dungey, som også er ph.d.-studerende ved Antropologi, har
siden 2009 arbejdet og lavet feltarbejde omkring Batwa og skolegang i Kisoro. Det er disse to felter, som har været genstand for
indsamlingen til UNESCO Samlingen.
Mette Kusk, som har skrevet afsnittet Krig og forsoning i kapitlet
omkring Ugandas baggrund, er specialestuderende i Antropologi
ved Aarhus Universitet. Hun har gennem en længere periode lavet
feltarbejde i Gulu i det nordlige Uganda med fokus på forsoningsprocesser.

Lisbeth Kristine Olesen er
uddannet antropolog ved
Aarhus Universitet. Her
sammen med hiphopperen
Cyno Mc til tv-interview hos
Record TV i Kampala.
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Billedtekster
Foto af Lisbeth Kristine Olesen
1.

Til hiphop-breakdance event i Kampala ved organisation
Breakdance Project Uganda. En hiphopper poserer her for
kameraet. Breakdance Project Uganda er et projekt, hvor
man gratis kan få breakdance-undervisning, til gengæld skal
man også selv lære andre at breakdance uden at få penge
for det.

2.

Samme hiphopper giver den senere gas på gulvet og viser
sine tricks frem.

3.

Trickene vises frem til breakdance-eventen, hvor breakdancerne battler mod hinanden.

4.

Hiphopperne Cyno Mc og Burney Mc bor i forstaden Bukoto,
lige uden for Kampalas centrum. De lever af at lave musik og
optræde med rap.

5.

Cyno og Burney er med i rap-gruppen Luga Flow Army. Her
er gruppen på settet til optagelse af musikvideoen Kikola
Sense.

6.

Cyno Mc til optagelse af musikvideo.

7.

Endnu et billede af Cyno, mens kameraet kører.

8.

Settet til optagelsen af Kikola Sense musikvideoen. Hvad
man ikke kan se på billedet er, at der var problemer med
elektriciteten, derfor måtte fyrene ud og finde en generator,
så der var strøm nok til spotlights.

9.

Kameraerne kører, og væggen bagved er blevet malet sort,
hvorefter der er lavet graffiti i anledningen af videooptagelsen.

10.

De fleste rappere i Kampala er unge fyre, men der er også
enkelte piger, som dyrker hiphopstilen. Til højre i billedet her
ses rapperen Fasie, som er den kvindelige rapper i rapgruppen Luga Flow Army. Til venstre ses hendes søster, Zubie, som er kunstner og maler billeder.

11.

Moze the Beatboxer optræder her til en rap-konkurrence. Se
videoklip med ham på UNESCO Samlingens Uganda-side.

12.

En ung rapper deltager her i en rap-konkurrence arrangeret
af hiphopbevægelsen End of the Weak i Kampala.

13.

Unge kvinder til hiphop-event. Øreringene findes tilsvarende i
UNESCO Samlingen (UG. 207-209).
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14.

Rapperne Burney Mc og Fasie stiller herop til fotografering
med et af hiphoppens med ikoniske symboler – boomboxen.

15.

Her er vi henne ved det lokale trykkeri-værksted, hvor rammer til T-shirts laves, og logoerne trykkes på T-shirts. Som
det kan ses på væggen, har ejeren lavet tryk af alle de logoer, han har lavet. På væggen i højre side hænger også et
udklip af Stephen Kiprotich, som vandt en guldmedalje ved
OL i London i 2012. Dette blev meget omtalt i Uganda – naturligvis med stor stolthed.

16.

Så finder du bare en ghettoblaster! Eller en Cd-afspiller fra
1990erne, eller en gammel japansk boombox fra 1970erne –
næsten alt i elektronik findes i denne lokale butik i Kampala.

17.

En genbrugt guitar kan naturligvis også købes i elektronikbutikken.

18.

Et profilbillede af rapperen Nelly-Sade Saint fra Luga Flow
Army.

19.

Burney Mc er her til radiointerview hos den lokale hiphopradiostation Radio HOT 100.

20.

Efter radiointerviewet tages et par billeder.

21.

Burney får her påsat mikrofon inden et Tv-interview ved Tvstationen Record TV, som har et hiphop-program kaldet
Swinging Beats, hvor Big Tonny er vært.

22.

Kameraerne kører – og kameramanden holder stilen, selvom
han er på arbejde!

23.

Kameraerne kører til optagelsen af Swinging Beats, som
sendes direkte på den lokale tv-station Record TV i Kampala.

24.

Burney Mc til photoshoot, hvor der tages billeder til hans nye
plade, som han har kaldt Uganda Passport.

25.

Rapperen JDM har her stillet op til rap-konkurrence – en
konkurrence han forresten vandt!

26.

Rapperne Cyno Mc og Foever Mc rapper her som underholdning til rap-konkurrencen.

27.

Luga Flow Army optræder her på Bayimba Musikfestivalen i
Kampala, en festival med masser af musik og kunst, som afholdes en gang om året. Billede af Bayimba International Festival.

28.

Nelly-Sade Saint iført Kanzu til aftenens optræden – ”because it’s swag!”, som han siger. Billede af Bayimba International Festival.
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29.

Medlemmerne i Luga Flow Army: Forrest pige Fasie med
hænderne oppe, bagved hende Burney, Foever, som ligger
på jorden, Cyno med en kakigrøn kasket og Nelly-Sade Saint
med kasket og hvide shorts. Billede af Jarmila Štuková.

30.

Shalom Foundation and Nursery School en tidlig morgen,
mens børnene er på vej ind i klasserne. I baggrunden ses de
tre vulkanske bjerge i Virunga-bjergkæden. De ligger i DR
Congo.

31.

Børnene kigger interesserede ud fra klasselokalet på fotografen. På alle væggene rundt omkring på skolen hænger lærerige billeder – her af øret og af en fisk.

32.

Her er børnene på vej hjem fra skolen. Mange forældre betaler en boda boda-chauffør for at køre deres børn hjem efter
skole.

33.

Alle piger, som har længere hår, får ordnet deres hår i kreative fletninger og frisurer.

34.

Nogle af børnene fra Shalom Primary School. Børnene er
hurtige til at posere, så snart et kamera tages frem. De elsker
at blive taget billeder af – og især at se billederne bagefter.

35.

William, hvis personlige ejendele er blevet del af UNESCO
Samlingen fra kostskolen i Kisoro, ses her omgivet af nogle
af sine venner. Billedet er taget en aften efter dagens overståede skolegang; drengene var egentligt i færd med at vaske deres tøj, som de selv skulle vaske på skolen.

36.

Her er vi på besøg i den landsby, William kommer fra langt
oppe i bjergene på grænsen til Bwindi Nationalpark. William
og hans familie er Batwa, og her ses hans mor.

37.

Et billede fra Williams landsby, Nteko, oppe i bjergene. Det er
karakteristisk at se nogen gå rundt med en transistorradio
som manden på billedet, mens de følger med i dagens nyheder. Der findes utroligt mange lokale radiostationer, som
bringer lokale nyheder, men også internationalt nyt, blandt
andet direkte transmission fra foldboldkampe.

38.

Billedet er også fra Williams landsby, Nteko, hvor hans mor
her ses komme gående ned af en trappe, som er lavet af jord
på skråningen.

39.

Ækvator løber gennem Uganda – her kan man stå med et
ben på både den nordlige og sydlige halvkugle. Vidste du, at
vandet løber i hver sin retning afhængig af, om man befinder
sig på den nordlige eller sydlige halvkugle på grund af jordens magnetfelt?

40.

Dette er billede et af en meget typisk vej i Uganda. De større
veje er asfalteret, men på grund af den tunge trafik, blandt
andet med transport af varer fra DR Congo til Kenya, slides
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asfalten ned. Der findes kun en jernbane i Uganda, som går
fra Kampala til Nairobi i Kenya, men den bruges ikke til persontransport.
Da Uganda ikke har nogen kystlinje, er landet afhængig af at
køre alle varer, som skal transporteres og eksporteres ud af
landet. Mombasa i Kenya er en stor havneby, derfor transporteres mange varer til hertil, hvorfra det shippes videre til
det store udland. Da der ikke findes jernbanenet, er folk derfor afhængige af at køre i bus og bil, hvis de skal rejse nogen
steder hen. Ligeså snart man bevæger sig ud fra de større
veje, er vejene ikke asfalteret.
41.

Her en uasfalteret vej i det nordlige Uganda. Nogle mænd
transporterer Matooke-bananer på deres cykler.

42.

En boda boda knallerttaxi er et af de mest almindelige transportmidler i Uganda. Især i Kampalas travle trafik er boda
bodaerne et populært transportmiddel, som hurtigt kan
transportere én fra a til b.

43.

Her ser vi samme boda boda-chauffør. Chaufførerne udsmykker ofte deres boda’er med flotte farver og smykker. Billedet er fra Kisoro.

44.

Nogle boda boda-chauffører tager sig her en pause med et
spil kort. Billedet er fra Bukoto, lige udenfor Kampala centrum.

45.

En kvinde i Kisoro laver her en kurv. Kurven laves af plastikstrimler fra en plast-sæk.

46.

Manden her sidder og hører radio. Han er i ført en trøje med
Ugandas præsident Yoweri Museveni, som i daglig tale staves M7.

47.

Kvinden her piller jordnødder, som er en almindelig afgrøde i
Uganda. Barken er af den samme type kastebakke, som den
der findes i samlingens kasse 4.

48.

Fasie er her stillet op som model i gomesi – den traditionelle
klædedragt for Baganda-folket (som bor i Buganda kongedømmet og taler luganda. En person af Baganda-folket kaldes desuden en muganda).

49.

Fasie i gomesi. Prøv den selv – den ligger i samlingens kasse 3!

50.

En kvinde i Kampala iført gomesi.

51.

Burney Mc iført kanzu. Denne type kanzu bruges kun ved
traditionelle begivenheder. Denne specifikke kanzu har en
håndsyet udsmykning foran, derfor bruges denne kanzu kun
ved bryllupper.
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52.

Ung pige udsmykket i forbindelse med festlighederne ved
Ugandas 50-års jubilæum for uafhængigheden.

53.

En tur på Owino marked i Kampala – her sælges alt fra tøj,
sko, parfume, frisk fisk, røget fisk, oksekød og alle mulige
grøntsager.

54.

Hver sælger på markedet har sin lille biks – her en fyr, som
sælger damesko.

55.

Sælgeren her sælger fodboldtrøjer og andet fodbold-udstyr
fra det ugandiske landshold, som kaldes Uganda Cranes.

56.

Var det noget med et nyt ur? Billedet her er også fra Owino
marked i Kampala.

57.

Kvinden her har en lille butik i et større boligkompleks med
utallige butikker. Hun sælger stof i alverdens farver.

58.

Stof med mange designs i prangende farver.

59.

Der leveres Coca Cola. Billedet er fra Kampala.

60.

Her ses et almindeligt køkken i et hushold tæt på den lille
landsby Matiri. Således bor mange mennesker på landet.

61.

Det typiske billede på afrikanske kvinder, som kommer gående, bærende på bananer.

62.

Manden her spiller på endingidi – et violinlignende musikinstrument.

63.

Endingidi, som musikinstrumentet hedder på luganda, findes
i samlingens kasse 4 (UG. 244).

64.

Harpen, som kaldes en adungu på luganda, spændes her, så
den er klar til at blive spillet på. Harpen findes også i kasse 4
(UG. 245).

65.

På dette billede ses, hvordan bastskørtet og gedeskindet
bæres til dans. Begge findes i kasse 4 (UG. 240-243).

66.

Dette er et værksted, hvor musikinstrumenter laves. Et skind
ligger her til tørre, således det strækkes ud.

67.

Naturen i Sydvestuganda er meget frodig. Matookebananpalmer ses i forgrunden, Virunga-bjergene i baggrunden.

68.

Huset her ligger på en skråning i bjergene tæt på Bwindi Nationalpark – en af de eneste nationalparker i verden, hvor der
lever Bjerggorillaer.

69.

Lake Mulehe lidt udenfor Kisoro by.
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70.

En dal i bjergene. Det ses hvordan, bønderne har lavet terrasser til deres afgrøder. Billedet er også fra Kisoro-området.

71.

En vej på vej op i bjergene. Langtfra alle hushold i Uganda
har strøm, især ikke i de landlige områder. På billedet her
ses, hvordan der gøres klar til at opsætte elmaster.

72.

En dreng oppe i bjergene udenfor Kisoro by kom kørende på
dette hjemmelavede løbehjul.

73.

Solnedgang over Nilen. Nilen, verdens længste flod, har sit
udspring ved byen Jinja, en times kørsel øst for Kampala.
Herfra løber Nilen hele vejen til sit udløb i Middelhavet i
Egypten.

74.

I det nordlige Uganda gror der mange af disse træer, som –
naturligvis – kaldes Sausage Tree (Pølsetræet).

75.

Uganda Crested Crane, den ugandiske trane, er Ugandas
nationalfugl.

76.

Gazellen kaldet Uganda Kob. Muchison Nationalpark.

77.

Uganda er et særligt land for ornitologer – landet har nemlig
et rigt fugleliv, hvoraf mange fuglearter er sjældne. Her ses
en stork i Queen Elisabeth Nationalpark i Vestuganda.

78.

Flodhesten med sin baby. Vidste du, at en flodhest kan åbne
sin mund i næsten 180? Man kan i øvrigt langt fra løbe fra
dem, de kan nemlig løbe op til 50 km./t.

79.

Der findes mange forskellige arter af vilde aber i Uganda.

80.

Elefanterne her løber langs Nilen i Murchison Nationalpark.
Tidligere kunne man se grupper af flere hundrede elefanter, i
dag er der desværre ikke mange tilbage, da en stor del af
populationen blev udryddet under krigene i Uganda.

81.

En elefant i Queen Elisabeth Nationalpark, Vestuganda, på
grænsen til DR Congo.

82.

En han-kamæleon ved Bwindi Nationalpark.

83.

Sådan ser hun-kamæleonen ud. Bwindi Nationalpark, Sydvestuganda.

84.

Dyrenes konge – løven ligger her og slapper af, mens det er
varmt. Løver er faktisk meget dovne dyr; det meste af dagen
går med at ligge og dase. De jager som regel faktisk kun en
gang om ugen.

85.

En ung løveunge, Queen Elisabeth Nationalpark.
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86.

Her ses en han- og hun-giraf. Hunnen er lidt mindre, og hangiraffen bliver mørkere med alderen. Murchison Nationalpark.

87.

Bjerggorillaen – en af verden mest truede dyrearter. Bwindi
Nationalpark.

88.

Her ses en gruppe bjerggorillaers leder, en Silverback. Som
navnet antyder, har silverbacks virkelig sølvfarvede hår på
ryggen. Gorillaerne er meget lig mennesker. De kender også
til kærlighed og lever med den samme partner gennem livet.
Når en silverback dør, sørger resten af gruppen, før de drager videre, og en ny, yngre silverback tager over som gruppens leder. Silverback er kæmpe store og i øvrigt otte gange
stærkere end de stærkeste mennesker. Bwindi Nationalpark.

89.

Rwenzori-bjergenes tinder af granit og sne – et af de eneste
steder i Afrika, hvor der permanent ligger sne.

90.

Rwenzori-bjergenes særprægede natur. Oppe i højderne er
der så fugtigt, at der gror mos alle vegne, på alle træer og
grene. Mosset kaldes Old Man’s beard.

91.

Rwenzori-bjergene har endemiske plantearter – det vil sige
planter, som kun gror i disse bjerge. Til højre på dette billede
ses Giand Groundsel, som af sin art kun findes i Rwenzoris.

92.

En ung mand arbejder her som bærer i bjergene. Han er
Mukonzo (fra Bakonzo-folket).

93.

Al oppakning, som medbringes på trek i Rwenzori-bjergene,
bæres på denne måde på ryggen i en plast-sæk, som er forbundet med et bånd over panden.

94.

En sti i bjergene, som skal passeres for at komme op i
Rwenzori-bjergene.

95.

En af de endemiske bjergarter i Rwenzori-bjergene kaldes
Giant Lobelia. Blomsterne bliver enormt store på grund af
bjergenes hyppige regn og høje fugtindhold i luften.

96.

Evighedsblomsterne er en af de eneste planter, som kan gro
allerhøjest oppe på bjergenes granit.

97.

Et billede fra felten, hvor antropologen Lisbeth Kristine Olesen er på feltarbejde i forbindelse med indsamlingen af
Uganda-samlingen. Her sammen med hiphopperen Cyno Mc
til tv-interview ved programmet Swinging Beats hos Record
TV i Kampala. Billede af Burney Mc.

98.

På feltarbejde og med til at indspille musikvideo blev Lisbeth
Kristine Olesen spurgt, om hun ville agere statist i musikvideoen til sangen Kikola Sense. Titlen er en blanding af luganda og engelsk og kan oversættes til ”det giver mening”.
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99.

Indsamling og hjemtransport af genstande foregik ofte på en
boda boda gennem Kampalas gader. Her ses Lisbeth Kristine Olesen på en boda boda med musikinstrumenter (som
findes i kasse 4).

100. For at spørge om tilladelse til at filme William på kostskolen i
Kisoro måtte Lisbeth Kristine Olesen tage op i bjergene og
besøge Williams familie. Hun ses her sammen med Williams
mor, som er mutwa (fra Batwa-pygmæfolket i Sydvestuganda).

