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UGANDA: DE ÅBNE ARMES LAND

Uganda har trods stor fattigdom taget imod over en million 
flygtninge. De får en presenning, nogle rafter, en stor kniv 
og et stykke jord, og så skal de selv i gang med at forme 
deres nye tilværelse. ”I dag er det dem, i morgen kan det 
være os,” siger premierministeren. FN’s generalsekretær 
kalder det et eksempel til efterfølgelse.

Af Louise Windfeld-Høeberg

Langs den hårdt stampede jordvej ligger små butikker og stan-
de side om side. Her kan man købe det mest basale som tørrede 
bønner, lyserød håndsæbe eller friske løg og skinnende tomater, 
der ligger nænsomt arrangeret i små pyramider. En kvinde sid-
der ved sin symaskine, begravet i grønmønstret stof, og vipper 
med fødderne på fodpedalen. Mangler man en ny kjole, kan hun 
levere. 

En mand kommer trækkende med en cykel, der er belæsset med 
brænde: der er brænde på bagagebæreren, brænde på sadlen og 
brænde på styret. Hans kasket har engang været rød, men solen 
har bleget den i forskellige nuancer af lys orange. En enlig motor-
cyklist må i allersidste øjeblik slå et ukontrolleret sving for ikke 
at ramme en flok børn, der spiller fodbold med en bold, der er 
lavet af tynde plasticposer, bundet sammen med en snor.

Længere nede ad bakken ligger huse og runde hytter med græs-
tag i klynger. Vasketøj blafrer i vinden, hængt op på en snor mel-
lem to mangotræer. Mellem husene vokser solsikker, majs og 
jordnøddeplanter, og på et træstativ udenfor en af hytterne står 
blankskurede gryder til tørre ved siden af to gule vanddunke.

Bidibidi ligner med andre ord ethvert andet hjørne af det nord-
lige Uganda. Og det er det, der er det helt særlige, for området er 
i virkeligheden Afrikas største flygtningelejr med en kvart milli-
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on beboere. Men her er ingen hegn at se, og lejren flyder i ét med 
det omkringliggende lokalområde.

Gammel vin på nye flasker
I Uganda anbringer man ikke flygtninge i traditionelle lejre, 
men i bosættelser. Et af de landområder, den ugandiske rege-
ring har udlagt til flygtningebosættelse, er netop Bidibidi, der 
er lidt større end Møn og ligger i det nordvestligste hjørne af 
landet. Flygtningene får jord stillet til rådighed, så de har et sted 
at bo og dyrke mad, og FN og hjælpeorganisationerne træder til 
med hjælp og støtte. 

Før 2016 så her helt anderledes ud. Mellem de små landsbyer, der 
lå her i forvejen, var uopdyrket bush. Men i løbet af fire måneder, 
fra 3. august til 8. december 2016, blev 272.000 sydsudanesiske 
flygtninge – flere mennesker end der bor i Århus – genbosat i 
Bidibidi. I december 2013, blot to år efter Sydsudans uafhængig-
hed, udbrød der nemlig borgerkrig på grund af magtkampe i re-
geringen. En våbenhvile kom i stand, men i 2016 brød voldsom-
me kampe ud igen, og derfor flygtede titusindvis af mennesker 
igen sydpå, ind i Uganda til Bidibidi.

”Vi tog derop med det samme for at se, hvad vi kunne bidrage 
med,” fortæller den daværende landechef for Folkekirkens Nød-
hjælp i Uganda, Karin Elisabeth Lind. 

”Der kom tre-fire-fem tusinde flygtninge i døgnet, og vi var sim-
pelthen nødt til at handle. Noget af det første, vi gjorde, var at 
uddele penge til flygtningene, og tilbyde psykosocial hjælp sam-
men med en lokal partner. Vi fik ret hurtigt finansiel støtte fra 
UNHCR (FN) og ECHO (EU) til opgaven. Normalt arbejder vi 
gennem partnere, men i denne helt særlige situation gjorde vi en 
del af arbejdet selv,” siger hun og tilføjer: 

”De to år, jeg arbejdede med flygtningene i Bidibidi, var de to 
mest givende af mit 25 år lange arbejdsliv med udviklingslande.”
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En måned senere besluttede et enigt FN, at medlemslandene 
skul le forpligte sig til at gøre mere for at integrere flygtningene 
i lokalsamfundet. 13 lande, blandt dem Uganda, går forrest med 
pilotprojekter, men når det kommer til stykket, så er det gammel 
vin på nye flasker. Flygtninge har længe kunnet søge tilflugt her, 
slå sig ned og finde arbejde eller skabe egen virksomhed. Det ske-
te for eksempel under borgerkrigen i Sudan fra 1983-2005. Mens 
mange lande lukker grænserne og forsøger at holde flygtninge 
ude, står Uganda klar med åbne arme.

Flygtninge er mennesker med ressourcer
På trods af at Uganda er fattigt, har landet taget imod langt over 
en million flygtninge, de fleste fra Sydsudan og Demokratisk Re-
publik Congo. Landets minister for kriseberedskab og flygtnin-
ge, Hilary Onek, sagde i forbindelse med et møde i UNHCR, at 
årsagen skal findes i ”den traditionelle, afrikanske gæstfrihed”, 
hvor man ikke afviser nogen, der har brug for hjælp.

Men den kollektive hukommelse spiller også en rolle. Mange 
ugandere husker tiden under diktatoren Idi Amin i 1970’erne, 
hvor hundredtusinder endte som internt fordrevne eller flygte-
de ud af landet. Det samme gælder tiden i begyndelsen af 00’er-
ne, hvor Joseph Kony og hans børnesoldater i Lord’s Resistance 
Army (LRA) hærgede i den nordlige del af landet og sendte 1,8 
millioner mennesker på flugt. Uganderne har prøvet det på egen 
krop, eller, som premierminister Ruhakana Rugunda har for-
muleret det: ”I dag er det dem, i morgen kan det være os.”

Mange humanitære organisationer har rost Uganda til skyerne 
for at efterleve dette princip, og FN’s generalsekretær Antonio 
Guterres har kaldt Ugandas politik på området for et symbol på 
integritet og et eksempel til efterfølgelse.

”Det er på mange måder en rigtig god model, der kan tjene som 
eksempel for både det kortsigtede og det langsigtede arbejde 
med at skabe modstandskraft og styrke evnen til selvforsørgelse 
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hos flygtninge,” fortæller Charlotte Slente, der er generalsekre-
tær i Dansk Flygtningehjælp.

”Modellen tager udgangspunkt i, at flygtninge er mennesker med 
ressourcer, der skal modtages og behandles værdigt og være med-
bestemmende i forhold til, hvordan de gerne vil indrette deres 
eget og deres familiers liv, og således kan bidrage positivt til de 
samfund, de befinder sig i. Det er positivt, værdigt og fordrende 
– set fra både modtagerlandets og flygtningenes eget perspektiv.” 

Nybyggere
Uganda er et af otte danske prioritetslande i Afrika, og DANIDA 
støtter Uganda i arbejdet med fortsat at spille en positiv rolle 
som nærområde for flygtninge. Også EU prioriterer støtte til 
Ugandas flygtningemodel højt. Det sker også, fordi den mind-
sker flygtninge- og migrantpresset mod Europa. Derfor modta-
ger Uganda penge fra EU’s nødhjælpsfond for Afrika (EUTF), 
der både går til støtte til flygtningene og til lokalområderne. 

Det første døgn tilbringer man som nyankommet i de enorme, 
hvide telte. Man får et måltid mad og et sted at sove i modtagel-
sesområdet, men allerede næste dag er man i gang. Familierne 
køres i bus ud til de områder, der er ryddet for bush. De får udle-
veret en presenning, nogle rafter og en ”panga”, en stor kniv. De 
får anvist et stykke jord og så er det ellers med at komme i gang 
med at bygge det nye hjem. 

Familierne får også senere udleveret såsæd, så de kan plante en 
køkkenhave. Som tiden går, laver de nyankomne byggemateria-
ler af jord og mudder og ender med at bygge en hytte med græs-
tag meget lig den, de boede i hjemme i Sydsudan.

”Men der er jo dem, der ikke kan magte den opgave: Enlige, høj-
gravide kvinder, gamle eller mennesker med handicap,” fortæl-
ler Karin Elisabeth Lind fra Folkekirkens Nødhjælp. ”Jeg kan 
huske gamle mennesker, der sad i dagevis under et træ med den 
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udleverede presenning rundt om skuldrene, fordi de ikke selv 
kunne lave en midlertidig bolig. De skulle bruge hjælp, så det 
prioriterede vi.”  

”Ugandas model er en gave til dem, der kan,” siger hun. ”De bli-
ver ikke passiviseret på et center og frarøvet deres virkelyst og 
identitet. Her har de mulighed for at skabe sig en ny, aktiv tilvæ-
relse fra begyndelsen og får ret til at arbejde, bo og flytte som de 
vil, og ikke mindst adgang til sundhed og uddannelse på lige fod 
med lokalbefolkningen.”

Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, er 
enig: ”Det er vigtigt at have fokus på det, vi kalder selvforsørgel-
se, og at flygtninge ikke skal bo i lejre. At de får mulighed for at 
forsørge sig selv og leve et værdigt liv, også i fordrivelse, et liv, der 
klæder dem på til en tålelig nutid og fremtid. Det gælder uanset, 
om det er i Uganda eller i Danmark.”

Mobildækning, lokalbefolkning og skoler
Ambitionerne er i virkeligheden endnu højere for Bidibidi. Om-
rådet skal ikke bare være et midlertidig opholdssted, men udvik-
le sig til at blive en levedygtig, sprudlende by. Vel at mærke en by 
som lever videre, når eller hvis flygtningene engang vender hjem. 

Men før da er der en masse infrastruktur, der skal på plads. Helt 
lavpraktisk indså man i Folkekirkens Nødhjælp ret hurtigt, at 
der var behov for langt bedre mobildækning, så flygtningene 
kunne få udbetalt støtte og selv kunne betale for varer med mo-
bilen.

”Vi lavede et partnerskab med et teleselskab, der fik sat mobil-
master op. Det er helt afgørende, at det økonomiske, digitale 
økosystem fungerer,” siger Karin Elisabeth Linde.

Men når en kvart million mennesker i løbet af kort tid flytter 
ind, kan konflikter med de lokale beboere ikke undgås. Der var, 
og er fortsat, frustrationer hos lokalbefolkningen, der føler, at 
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flygtningene får en masse goder, som lokalbefolkningen, der er 
lige så fattig, ikke får. Ugandas regering har forsøgt at få hjælpe-
organisationerne til at følge nogle retningslinjer, der går på, at 
70 procent af en hjælpeindsats skal gå til flygtningene, og de re-
sterende 30 procent skal bruges på lokalbefolkningen. Men ikke 
alle følger den praksis.

”Vi gjorde meget for at leve op til de retningslinjer, og vi brugte 
meget energi på møder og dialog med lokalregeringen, så de ikke 
følte, at de blev løbet over ende. Set i lyset af hvor mange mennes-
ker, der er ankommet til Bidibidi, er det gået ret godt – på trods 
af forventelige konflikter og sammenstød,” vurderer Karin Eli-
sabeth Lind.

Over halvdelen af flygtningene i Bidibidi er under 18 år. Selvom 
der er blevet bygget flere nye skoler, som EU har været med til at 
finansiere, er det ikke unormalt, at en skole ikke har lærere eller 
faciliteter nok. 

Ifølge Ugandas undervisningsministerium skal der være én læ-
rer per 45 elever. I Bidibidi er det tal op til fire gange så højt. 
Klasseværelserne er fyldt til bristepunktet. Fem børn deles om 
et bord beregnet til to. Andre sidder på gulvet eller står op langs 
væggene. Ifølge UNHCR bliver 25 procent af de børn, der bur-
de gå i grundskole, ikke undervist. For de ældre børn og unge er 
tallet helt oppe på 86 procent.

Jord-komfurer og mikro-køkkener
I det hele taget er der et voldsomt pres på alle former for ressour-
cer i Bidibidi. Det gælder også brænde og trækul. Her tilberedes 
mad over åben ild, og de traditionelle og billige madretter har ti-
melang kogetid, fordi bønner ofte indgår - som i morgenmaden 
”sahan ful”, der direkte oversat betyder ”en tallerken bønner”. 

Det har ført til massiv træfældning, og der er efterhånden meget 
få træer tilbage. Området er i forvejen ramt af klimaforandringer, 
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der blandt andet betyder, at det regner mindre, og at regntiden er 
blevet kortere. Efterspørgslen på brændsel er så stor, at den har 
ført til konflikter mellem lokalbefolkningen og flygtningene, og 
det har længe stået klart, at forbruget langt fra er bære dygtigt.

Derfor er der blevet søsat en række projekter for at finde alterna-
tiver og begrænse afskovningen, og det er faktisk lykkedes at hal-
vere forbruget af trækul i Bidibidi siden 2017. En metode har væ-
ret at opfordre flygtningene til at bygge et slags ”jord-komfur”, 
der holder mere effektivt på varmen, end når man laver mad over 
åben ild.

Caritas Danmark har lanceret et projekt med at sælge solcelle-
drevne mikro-køkkener i Bidibidi. 175 familier skal have mulig-
hed for at købe mikro-køkkener til nedsat pris og på afbetaling. 

Pengene til afdrag kan dels komme fra de sparede udgifter til 
brænde og kul, men også fra indtægter fra mikro-køkkenet, der 
kan bruges til andet end madlavning. Det producerer nemlig 
strøm, og der er penge at tjene ved at oplade naboens mobiltele-
fon. Flere NGO’er har lanceret projekter, hvor flygtninge og lo-
kale sammen planter træer for at reetablere naturen og mindske 
spændingerne mellem de to grupper.

Også når det handler om vand, er der kommet et større fokus 
på bæredygtighed. Der er igangsat flere projekter for at begræn-
se, at drikkevand skal køres ind på lastbiler hver dag, da det er 
en dyr, besværlig og ikke spor bæredygtig metode. For eksempel 
har den danske virksomhed Grundfos og DTU introduceret sol-
celledrevne vandpumper.

Stadig meget at gøre
Corona-pandemien og de økonomiske konsekvenser som stigen-
de fødevarepriser og tabte indtægter har naturligvis også ramt 
flygtningene i Bidibidi. Allerede tilbage i april måtte FN’s føde-
vareprogram WFP sætte deres madrationer ned med 30 procent, 
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fordi der manglede penge i kassen. EU har efterfølgende bevilget 
knap 180 millioner kroner til humanitær hjælp i Uganda under 
corona med særligt fokus på flygtningene og lokalbefolkningen. 
Men det kan være svært at undgå, at smitten breder sig i Bidibidi, 
hvor mange ikke har ordentlig adgang til vand og sæbe, og slet 
ikke håndsprit, og man bor tæt og ikke har mulighed for at iso-
lere de syge.

Indtil nu har Uganda vist sig som landet med de åbne arme. Men 
der er selvfølgelig en grænse for, hvor mange flygtninge landet 
kan huse. De første tegn har allerede vist sig: De jordlodder, som 
flygtningefamilierne får anvist, bliver mindre og mindre. Der er 
ikke jord nok til at drive et lille landbrug, kun til en køkkenhave, 
der kan supplere husholdningen med lidt grønsager. Spørgsmå-
let er derfor, om andre lande i konflikters nærområde kan over-
tales, inspireres eller presses til at overtage ”Uganda-modellen”?

”Vi vil meget gerne anbefale de positive aspekter af ”Ugan-
da-modellen”, der handler om selvforsørgelse, fri bevægelighed, 
adgang til rettigheder og fokus på, at folk ikke skal bo i lejre, til 
andre lande,” udtaler Charlotte Slente.

”Men ”Uganda-modellen” er ikke en permanent løsning, selvom 
det er en væsentligt bedre tilgang end at indkvartere folk i lejre. 
Derfor skal vi holde fast i de gode principper, som er i FN’s flygt-
ningepagt, samtidig med at vi stadig fokuserer på de varige løs-
ninger. Det er frivillig tilbagevenden, lokal integration eller mu-
ligheden for genbosætning. Der er stadig meget at gøre for det 
internationale samfund for at sikre langsigtede, varige og værdi-
ge løsninger for verdens alt for mange flygtninge og fordrevne.”


