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Abstract 

Former colonized countries, especially in Africa, have suffered a tough political climate, 

often under the leadership of a dictator. The process of implementing democracy has, in 

many states, often been violent and terrifying.  

 

Under these circumstances, it has been hard to build institutions where people feel united 

as one nation. Poverty, corruption, old cultural and religious boarders and expressions 

among other circumstances are factors that you have to consider when developing a strong 

economic and democratic nation. 

 

Women often have a marginalized role within these states. In order to achieve the right to 

get education, or to be a part of the political arena, they have had to struggle both against 

men and other women.  

 

Most of Uganda’s income comes from the agriculture. Within this sector there are mostly 

women working under poor circumstances. To develop female self-employment some of 

the Swedish aid is given within micro-financial and cooperation projects to improve the 

economy for the nation and the women’s status within society. 

 

This study could be of importance to see if or how strategically invested aid actually 

improves the role of women as good recourses for building the nation Uganda. The 

answers and the conclusions given could also give clues, important for nation building 

processes in general and for women as nation builders in particular, in the continuing work 

in building the nation Uganda. 

 

The purpose for this dissertation is to interview women that are participating in two 

different projects that are supported by Swedish NGOs, in order to see if their own 

experiences of being part of the projects correspond to the project plans aims.  

 

This dissertation has been made possible through a Minor Field Study Scholarship, 

financed by SIDA, handled by The International Programme Office for Education and 

Training, which is a government agency that promotes academic exchanges and 

cooperation across national borders. 
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1. Inledning 
 

1.1 Frågeställning 

Svenska biståndsorganisationer1 har gjort strategiska investeringar i Uganda för utveckling 

av demokratiska institutioner och ekonomisk stabilitet. Den här uppsatsen har undersökt 

om biståndsgivarnas förväntade mål överensstämmer med faktiskt resultatet utifrån 

intervjuer med kvinnor som deltagit i två olika projekt som stöds från svenska 

biståndsorganisationer. Kvinnornas egen uppfattning om sin situation har undersökts, 

utifrån att vara del av projekten, och analyserats för att se om de överensstämmer med 

projektens målformulering. 

 

Hur påverkar svenskt strategiskt investerat bistånd för nationsbyggnadsprocess i Uganda 

kvinnors möjlighet att skapa demokratiska institutioner? 

 

1.2 Avgränsningar 

Målgruppen för uppsatsens undersökande del har varit kvinnor som deltagit i två olika 

svenska biståndsprojekt2 med frågeställningen hur projekten påverkat dessa kvinnor i den 

ugandiska nationsbyggnadsprocessen. Projektens förväntade resultat har undersökts och 

jämförts med deltagande kvinnors egna erfarenheter och uppfattningar om vad de anser att 

de har uppnått eller ej.  

 

Det är två olika typer av projekt som har undersökts med olika tidsperioder för 

genomförande. Dels Inter Party Cooperation, IPC-projektet, som startade år 2006 för att 

hjälpa olika politiska partier i Uganda att ta fram strategier för hållbar demokrati. Det 

kommer att fortgå åtminstone till parlamentsvalen år 2011. Uppsatsen har fokuserat på 

projektplanen för åren 2007-2008. Dels Manyakabi ACE, ett kooperativ som startade år 

2004, delvis finansierat av Kooperation utan Gränser. Uppsatsen utgår från en 

kombination av dels den generella programförklaringen och målformulering som 

Kooperation utan gränser gjort för sitt arbete i Östafrika, dels UCAs projektbeskrivning för 

EFTAF projektet som sträcker sig inom tidsperioden 2007-2010 samt den muntliga 

                                            
1 Så som beskrivs i kapitel 5 så är ordet bistånd en förlegad term men eftersom ordet är lättidentifierat så kommer den i huvudsak att 
användas som uttryck för ”internationellt utvecklings-samarbete”i uppsatsen. 
2 En av målgrupperna för de undersökta projekten är kvinnor. Övriga målgrupper för projekten finns angivna under kapitel 6.2 samt 7.3 
och 7.5 där man påtalar att projektets direkta målgrupp är Ugandas politiska partier eller småjordbrukare men uppsatsens uppgift är att 
titta på kvinnor som nationsbyggare, därav avgränsningen till målen som är specifikt riktade till de kvinnliga deltagarna i projekten. 
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information som getts vid besöket vid Manyakabi ACE om kooperativets 

verksamhetsinriktning och mål.  

 

Kvinnorna som intervjuats för uppsatsen inom IPC-projektet har valts ut utifrån att tillhöra 

olika samhällsskikt och med bakgrund från olika delar av landet för att ge ett så 

representativt urval som möjligt. På grund av tidsramen för fältstudierna har antalet 

intervjuade kvinnor hållits nere.   

 

Av samma tidsskäl är det endast ett microfinans- och kooperativprojekt som valts för 

intervjuer, Manyakabi ACE, vilket gjorde att de intervjuade kvinnor var sprungna ur 

likartade bakgrunder, från landsbygdsområdet runt Mbarara.  

 

De intervjuade kvinnorna som deltagit i fältarbetet för uppsatsen representerar två av en 

mängd biståndsprojekt som genomförs för nationsbyggnadsprocesser i Uganda. De är inte 

ett urval som kan representera samtliga Ugandas kvinnor men svaren de gett kan ge 

indikationer som påvisar kvinnors möjlighet som nationsbyggare i Uganda och om/hur 

svenskt bistånd påverkar denna möjlighet. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens inleds med en formaliadel för att därefter ge en diskussion om 

demokratibegreppet och hur demokratiska institutioner kan definieras då dessa termer är 

vitala för svenskt bistånd i allmänhet och till Uganda i synnerhet. Kapitlet om 

nationsbyggande i allmänhet och Uganda i synnerhet ligger till grund för det kommande 

kapitlet om Ugandas historia där fokus ligger på etnicitet och maktstrukturer.  Dessa tycks 

vara av stor betydelse för Ugandas utveckling tills dags dato och fortfarande, vilket framgår 

i diskussioner och interaktion med olika personer inom samhällets olika skikt och ses som 

en viktig faktor för hur nationen byggs.3 Utifrån denna kontext kommer följande kapitel 

fördjupa sig i kvinnohistoriken och kvinnorörelsen i Uganda och försöka skapa en 

förståelse för hur kvinnor som grupp har haft och har möjlighet i byggandet av nationen 

Uganda. Det ger en bakgrund till de kvinnor som intervjuats i uppsatsens undersökande 

del. Ca 50% av befolkningen i Uganda är kvinnor (år 2005) vilka haft en stor betydelse för 

Ugandas tillväxt men, de har tillhört en ickesynlig sektor inom samhället, där de till största 

del inte haft någon reell makt i form av påverkan i beslutsfattande position utan deras 

                                            
3 Uppsatsförfattarens egna reflektioner vid vistelser i Uganda år 2006, 2007 samt under uppsatsens skrivande, år 2009.  
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ansvarsområde har begränsats till hushållet och familjens dagliga fortlevnad.4  Ett kort 

kapitel om svensk biståndspolicy generellt och till Uganda specifikt kommer sedan att ges 

som en bakgrund till de två biståndsprojekt som sedan presenteras i uppsatsen.  

 

På detta följer sedan själva fältstudiearbetet där 17 kvinnor intervjuats. Svaren från 

intervjuerna kommer att analyseras utifrån projektmålen och den historiska kontexten samt 

utifrån Charles Tillys teori.  

 

1.4 Teori 

Den teoretiska ansatsen för uppsatsen utgår professor Charles Tilly´s5 bok, Beständig 

ojämlikhet. Tilly beskriver i sin bok hur skillnader mellan olika grupper av människor skapas 

och hur de bevaras. Att ojämlikhet skapas och bibehålls utifrån hierarkiska och sociala 

maktstrukturer, där bland annat olika sociala koder, ”skript”, skapade ur tidigare sociala 

strukturer, används, vilket i sin tur skapar inkludering och/eller exkludering. Dessa 

hierarkier och strukturer kan sedan kopieras, i Tillys teori kallad efterlikning6, och sättas i 

nya sammanhang och kontexter vilket i sig skapar nya ojämlikheter. Även underordnade 

grupper tenderar att anamma dessa ojämlikheter, i boken kallat anpassning, vilket ytterligare 

förstärker och bevarar de beständiga ojämlikheterna. Så länge den makthållande kategorin, 

exploatören, tjänar på att upprätthålla de ojämlika strukturerna, så länge det inte kostar mer 

än det smakar, samt de underordnade skikten i strukturen anpassar sig i strukturmönstret, 

så kommer ojämlikheten att bestå. Vissa ojämlikheter är, enligt Tilly, flyktiga medan andra 

är bestående och varar från en social interaktion till nästa och skär över yrkesbanor, 

livstider och organisationshistorier. Det är dessa ojämlikheter Tilly arbetar utifrån i sin 

teori7  

 

Vad är då en ojämlikhet? Enligt Tilly så definieras den inom samhällsvetenskapen som 

tillgången till olika nyttigheter. Här ger han exempel så som förmögenhet och inkomster men 

även makt över jord, respekt för andra människor, innehav av arbetsredskap osv. Han delar 

upp dem i autonoma (observerbara utan hänvisning till yttre enheter) exempelvis 

                                            
4  Tripp, A. M. & Kwesiga, J. C.: The Women´s Movement in Uganda, History, Challenges and Prospects, Kampala: 
Fountain Publishers Ltd, 2002, ISBN 9970-02-340-3, s 90; Tamale, Sylvia: When Hens Begin to Crow, 
Boulder,Culo: Westview Press, 1999, ISBN 0-8133-3462-4, s 9 
5 Professor Charles Tilly, historiker och sociology, verksam vid New School of Social Research i New York. Han har skrivit en rad verk 
om de europeiska staternas tillblivelse och utveckling, men också om folklig mobilisering samt flera arbeten om historia som 
samhällsvetenskap. 

6 Tilly, Charles: Beständig ojämlikhet (översättning Sven-Erik Torhell) Lund: Arkiv, 2000,  
ISBN 91-7924-135-2  (Originaltitel Durable Inequality) s 107 
7 Tilly (2000) s 17 
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förmögenhet, inkomst och hälsa och relativa (observerbara endast i relation till andra 

enheter) där prestige, makt och klientförhållande exemplifierar den senare. Ofta används de 

relativa nyttigheterna i syfte att upprätthålla olikheter som bevarar de autonoma 

nyttigheterna.8  

 

Enligt Tilly grundar sig den bestående ojämlikheten på något han kallar kategoriella par, 

kategoribaserade motsatspar - man/kvinna, svart/vit, medborgare/utlänning, muslim/jude 

– som bärare av organisatoriska maktstrukturer och som ger grogrund för exkludering och 

underordning beroende av hur interaktionen är emellan de olika kategorierna.9 Kategoriella 

skillnader bibehålls för att upprätthålla maktstrukturer där vissa kategorier utestängs från 

resurser som kontrolleras av andra som befinner sig i maktposition vilket skapar system för 

social exklusion och kontroll.10 De underordnade anpassar sig även för att göra den dagliga 

interaktionen lättare, anpassar sig och utvecklar goda relationer med överordnade 

kategorier. Dessa motsättningar försvinner inte av sig självt utan man måste medvetet 

handla för förändringen. Men, som Tilly säger: 

 

Kategoriella ojämlikheter är inte nödvändigtvis något dåligt; den kan erbjuda fördelar genom 
att förenkla det sociala livet och underlätta skapandet av kollektiva nyttigheter. Den är dock 
ödeläggande i den mån den vållar de utestängda skada, berövar dem tillträde till vad som kan 
vara kollektiva nyttigheter och leder till att potentiellt livshöjande talanger inte används i 
tillräcklig grad.11 

 

Med sin teori vill Tilly visa på att framväxten, överlevnaden och förändringen av kategoriell 

ojämlikhet kan synas vara ojämlikheter mellan individer men som i själva verket är en följd 

av kategoriellt organiserade skillnader där det finns fyra centrala orsaksmekanismer som 

bibehåller den beständiga ojämlikheten; exploatering, möjlighetsansamling, efterlikning och 

anpassning. 

 

Exploatering är, enligt Tilly, då en mäktig grupp människor, exploatörer, förfogar över 

resurser som de kan bibehålla tack vare mindre mäktiga gruppers arbetsinsatser, vilka är 

utestängda från värdet av den resurs de bidrar till. Kategoriellt organiserad exploatering 

spelar en roll i nästan alla de processer som skapar bestående ojämlikhet. 

                                            
8 Tilly (2000) s 37 
9 Vilket Tilly visar i två olika figurer, dels utifrån 5 grundläggande sociala konfigurationer; Kedja, hierarki,triad,organisation och kategoriella par, 
dels den kombinerade konfigurationer i en tänkt social struktur där han visar på olika interaktioner utifrån de 5 grundläggande 
konfigurationerna. Tilly (2000) s 60 och 62 
10 Tilly (2000) s 18 
11 Tilly (2000) s 96 
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Möjlighetsansamling är icke-elitens ansamling av möjligheter. Då medlemmarna av ett 

kategoriellt nätverk vinner tillträde till en resurs som är värdefull, förnyelsebar och möjlig 

att monopolisera, underbyggs nätverkets aktiviteter. Något som skiljer 

möjlighetsanpassning från exploatering är att här tar inte förmånstagarna i anspråk tjänster 

från utomstående, så som mindre mäktiga gruppers arbetsinsatser.  

 

Dessa två mekanismer löper oftast parallellt med varandra där båda parter drar vinning av 

att tillsammans utestänga andra. De upprätthåller beständig ojämlikhet och aktiverar i 

förlängningen den tredje mekanismen, efterlikning. 

 

Efterlikning sker när etablerade organisationsmönster och/eller sociala relationer blir 

kopierade till en annan miljö. Det innebär väsentligt mindre kostnader för en organisation 

att överta redan existerande och etablerade mönster, detta innebär i förlängningen att 

mönstret fortlever. När delar av ett organisationsmönster kopieras benämner Tilly det som 

lån. Via efterlikning kopieras mer än kategoriella gränslinjer och relationer över dessa 

gränslinjer. Genom kopiering av organisationsmönster, inklusive ojämlika kategoriella 

relationer, överförs effekterna av en ackumulerad anpassning till den nya miljön. 

 

Anpassning är den fjärde mekanismen, den upprätthåller den kategoriella ojämlikhetens olika 

system men skapar inte i sig kategoriell ojämlikhet. Anpassning sker när dagliga rutiner 

utvecklas ur de kategoriellt ojämlika strukturerna. Även de som blir exploaterade hjälper i 

regel till att upprätthålla ordningen på detta sätt. Anledningen till detta är att det, på kort 

sikt, kan innebära fördelar och trygghet för dem.12 

 

Men, den bestående ojämlikheten är inte statisk utan förändras utifrån nya kontexter. Tilly 

skriver: 

 

Eftersom den kategoriella ojämlikheten grundar sig på exploatering, möjlighetsanpassning, 
efterlikning och anpassning har den ett dubbelt förhållande till förändring. Den har å ena 
sidan en tendens att, om den inte utsätts för störningar, reproducera sig som murgrönan på 
en tegelvägg, anpassa sig till lokala ytor och hämta näring från sina många förbindelser till 
omgivningen. Men en förskjutning i organisationen, resursbasen eller i de sociala 
förbindelserna hos åtminstone en eller två av de viktigaste deltagarna kan snabbt 
åstadkomma en förändring. Härom vittnar förändringen av många invandrarnischer, 
återupptagandet av en fredlig politik efter inbördeskrig, svarta arbetares inträde på den 
offentliga arbetsmarkanden i USA, manliga arbeten som blivit kvinnliga, nationalister som 

                                            
12 Tilly (2000) s 20 – 21 samt 98 – 110.  
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snabbt förvandlas från ”terrorister” till erkända statschefer. [---]Dessutom kan medlemmar 
av underordnande kategorier självklart framkalla förändringar i sina ojämlika öden.13  

 
Utifrån uppsatsens perspektiv, om kvinnors möjlighet som nationsbyggare i Uganda och 
hur den påverkas av svenska biståndsinsatser, kan Tillys teori bli intressant och eventuellt 
ge olika förklaringar till de skeenden som kommer att presenteras i uppsatsen.   
 

1.5 Tidigare forskning 

Uganda tycks vara en intressant nation för forskning och fältstudier då många olika 

studentuppsatser hittats, ofta med inriktning fattigdom, hiv/aids och medicinsk forskning. 

 

Uppsatsens fokuserar på kvinnor och deras möjlighet som nationsbyggare i Uganda14 ett 

område där det inte tycks finnas mycket forskning. Det finns dock mycket forskning som 

tangerar ämnet vilket till viss del använts som referenslitteratur för denna uppsats. 

 

Mr Juma Okuku diskuterar i sin publikation Ethnicity, State Power and the Democratisation 

Process in Uganda  problematiken vid byggandet av en demokratisk nation och underliggande 

orsakerna till etniska konflikter; 

 

The tragedy of Uganda is that there has emerged a militarist, autocratic, ethnically organised 
state, which relies on ethnic chauvinism and resists the democratisation of state power since 
the regime’s survival hinges on ethnic hegemony over state resources.15 

 

Litteratur som belyser kvinnohistorik i Uganda, speciellt från förkolonial tid, och specifikt 

då det offentliga rummet, tycks vara en bristvara. Enligt Sylvia Tamale är frånvaron av 

kvinnor i litteraturen märklig, trots att cirka hälften av Ugandas befolkning är kvinnor och 

att de spelat en viktig roll i det förkoloniala politiska sfären så tycks den skrivna historien 

gjorts som om kvinnor inte existerade.16  

 

En del litteratur har dock hittats, bland annat The Women’s Movement in Uganda; History, 

Challenges and Prospects  och Sylvia Tamale´s publikation  When Hens Begin to Crow, vilken ofta 

citeras av andra forskare.  Dessutom har International IDEA publicerat  Women in 

Parliament  och  Alfred Lakwo skrev år 2006 om ämnet  Microfinance, rural livelihoods, and 

women´s empowerment in Uganda, något som Margeret Snyder år 2002 efterlyste då hon ansåg 

                                            
13 Tilly (2000) s 111 
14 Uppsatsen fokuserar på kvinnor som nationsbyggare utifrån två svenska biståndsprojekt. 

15 Okuku, Juma: Ethnicity, State Power and the Democratisation Process in Uganda, Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet, 2002, ISBN 91-7106-493-1 s 39; Förklaring: Regimen Mr Okuku refererar till är the NRM, 
National Resistant Movement, ledd av President Yoweri Museveni.  
16 Tamale (1999) s 2  
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att för lite forskning gjorts rörande jordbruk, landsbygdsutveckling och kvinnor i Uganda, 

en sektor som varit vital för Ugandas ekonomi och familjers överlevnad och hon tillade att 

kvinnodimensionen utifrån ett ekonomiskt perspektiv tilldragit sig relativt lite 

forskarintresse. 17  

 

1.6 Metod 

I uppsatsen har valts att genomföra en kvalitativ studie i form av fältstudier med 

djupintervjuer för att få en förståelse av sambanden och få en personlig insikt i 

frågeställningens kontext, av vikt för uppsatsens analys och slutsats. Att genomföra en 

fältstudie innebär även att kunna göra observationer som annars är svåra att fånga via 

litteratur, så som kroppsspråk, uttryck, känslor och sammanhang där intervjun hålls.18 

Dessutom har det gett en möjlighet att få en inblick i och upplevelse av dagens ugandiska 

samhälle och därigenom få en referensram till den ugandiska historiken som presenteras i 

uppsatsen. 

 

Metoden för intervjuerna har varit semi-strukturerade individuella intervjuer. En 

intervjuguide har använts, men frågorna har även memorerats i förväg så att ett öppet 

samtal skapats där respondenten känt sig bekväm. Frågorna har inte ställts i en specifik 

ordning utan samtalet har fått styra hur frågorna getts. Under samtalet har en viss 

flexibilitet fått råda där ytterligare frågor lagts till utifrån respondentens svar. Intervjuerna 

har hållits som en diskussion/samtal och, om respondenterna samtyckt, har intervjuerna 

bandats. 19 

 

Intervjusvaren har analyserats för att se hur de korresponderar med de undersökta 

projektens mål. Dessa svar i kombination med Charles Tillys teori och den historiska 

kontexten i uppsatsen har legat till grund för slutdiskussion och slutsats. 

 

För den historiska bakgrunden har delvis valts litteratur av ugandiska forskare och 

författare för att få en förståelse av den ugandiska historien ur ett ugandiskt perspektiv.  

 

 

                                            
17 Tripp & Kwesiga (2002) s 181 

18 Fonow, Mary M, & Cook, Judith A: Beyond methodology: feminist schoolarship as lived research, Bloomington: 
Indiana University Press, 1991, ISBN 0-253-32345-2, s 48 
19 Reinharz, Shulamit: Feminist methods in social research, New York: Oxford University Press, 1992, ISBN 0-19-
507385-1, s 18 
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1.7 Fältstudiearbetet 

På plats i Uganda var samtliga kontakter ugandier och dessa kontakter måste skapas på 

plats för att kunna påbörja fältstudien. Första tiden i Uganda gick därför till att ordna olika 

möten och skapa kontakter med ”rätt” personer, bland annat med handledaren på 

Makerere Universitet i Kampala. Det är Östafrikas äldsta universitet, grundat 1922 som i 

dagsläget har cirka 30 000 elever. Kontakt etablerades även med en politisk informatör vid 

Svenska Ambassaden samt med personal och chefen för National Democratic Institute, 

NDI, som till viss del samarbetar med Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC, i 

demokratiutvecklingsfrågor. Chefen för Swedish Cooperative Center, SCC, i Nairobi gav 

förslaget om kooperativet i Mbarara och vid mötet med ledningen för Uganda Cooperative 

Alliance, UCA, arrangerades resan till Manyakabi ACE.  

 

Under fältstudiens gång utkristalliserade sig tre grupper av kvinnor som kom att intervjuas; 

kvinnliga parlamentariker, kvinnliga lokalpolitiker och kvinnliga jordbrukare vid ett 

kooperativ. De kvinnliga parlamentarikerna och de lokala kvinnliga politikerna valdes ut 

utifrån en lista med kvinnor som på något sätt deltagit i aktivitet delvis genomförd via IPC-

projektet. Utifrån en lista med namn och telefonnummer skulle kontakt skapas för att få till 

stånd intervjuerna. Jordbrukskooperativet valdes ut i samråd med SCC-kontoret i Nairobi 

för att i möjligaste mån uppfylla kriterier för intervjuerna.  

 

Fyra eller fem huvudindelningar utkristalliserade sig under fältstudien; 

 Inledande möten med nyckelpersoner för att nå de kvinnor som skulle intervjuas. 

 Intervjuer med de kvinnliga parlamentarikerna vid Parlamentet i Kampala. 

 Resan till sydvästra Uganda där möjlighet gavs att komma hem till kvinnorna 
inom Manyakabi ACE, tillreda och äta mat med dem i deras hem, långt ute på 
landet.  

 Resan till norra Uganda och möten med kvinnliga politiker på lokalnivå som 
större delen av sitt liv levt i internflyktingläger på grund av strider med 
rebellarmén Lord Recistant Army, LRA.  

  En avslutande del där nedtecknandet av de inspelade intervjuerna upptog större 
delen av tiden.  

 
Mer eller mindre samtliga intervjuer som genomfördes tog längre tid än avsatt. Tanken var 

att det skulle ta cirka 45 – 60 minuter, men oftast tog det ända upp till två timmar. Samtliga 

samtyckte till bandinspelning men tyvärr gick bandspelaren sönder två gånger vilket gjorde 

att 7 av intervjuerna gjordes utan bandspelare. Flertalet av dessa intervjuer var dock på 

engelska, endast två var med tolk. 
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Totalt gjordes 17 intervjuer; 6 med kvinnliga parlamentariker, 3 med kvinnliga politiker vid 

local council, 7 med kvinnliga jordbrukare och 1 med deras ledare och ”chief mobilizer”. 

10 av intervjuerna gjordes på engelska och 7 gjordes via tolk från det lokala språket 

ruyankole. För att få en bild av hur korrekt tolkningen var rådfrågades en oberoende 

person, ej delaktig i projektet, som fick lyssna på bandupptagningarna och som verifierade 

att tolkningen var korrekt. Visserligen påtalade han att han skulle ha använt ett annat 

ordval, men andemeningen var korrekt.  

 

16 av intervjuerna transkriberades under vistelsen i Uganda. En intervju upptog dock hela 

10 A4, dataskrivna sidor vilket tog rejält med tid att korrekt återge. Samtliga intervjuer gav 

mer information än vad som behövdes för själva analysen av överensstämmelsen av 

projektmålen, men det gav viktig information för att få ytterligare inblick i historiken i 

uppsatsen, både vad gäller nationen Uganda som kvinnohistoriken. Dessutom gjordes 

anteckningar, i direkt anslutning till att intervjuerna avslutades, om miljön där intervjun 

genomfördes, en personlig uppfattning av mötet med kvinnan och under vilka 

omständigheter intervjun genomfördes (före/under/efter).  

 

Sex kvinnliga parlamentariker intervjuades. Fyra av intervjuerna skedde på deras arbetsrum 

vid Bauman House, nära parlamentet. Rummen var strikta och relativt kala, oftast med ett 

eller två skrivbord (om de hade en sekreterare) en stol och en bokhylla med rapporter, 

skrivelser osv, annars väldigt sparsmakat. En kvinna hade dock smyckat hela kontoret med 

affischer, bilder av sina barn och en mängd litteratur, mest utifrån sitt eget 

kompetensområde, men även annan litteratur. 

 

På listan med kvinnliga politiker fanns förslag på kvinnor i norra delen av Uganda, Pader 

och Kitgum. Vid ett ”retreatmöte” med samtliga oppositionspartier i IPC gavs möjlighet att 

träffa flera olika parlamentariker från olika distrikt, bland annat den kvinnliga 

parlamentarikern för Kitgum district som introducerar de tre kvinnliga politiker på 

lokalnivå som kom att intervjuas i sin hemstad, Kitgum. Där blev det tyvärr omöjligt att 

hålla individuella intervjuer, alla tre kvinnorna var närvarande i rummet, ett sorts allrum till 

ett hotell.  
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I området talades acholi, men samtliga tre kvinnor talade utmärkt engelska, vilket 

underlättade intervjuerna. De var mycket spända på intervjun och satt till en början något 

stelt för att inte hamna ur position för bandspelaren, men vart efter intervjun fortskred 

slappnade de av och levde sig in i frågor och svar. Något man bör vara medvetna om i 

sammanhanget är att de flesta ugandier är otroligt skickliga talare. Eventuellt kan det bero 

på att många av skolorna har debatt som ämne där man står upp inför grupp och 

argumenterar och diskuterar utifrån en specifik fråga.20  

 

I förväg var bestämt att de kvinnor som skulle intervjuas vid Manyakabi ACE inte skulle få 

någon förhandsinformation om min ankomst, allt för att inte skapa förväntningar som inte 

kom att infrias, jag är trots allt en ”mzungo”21 och en vit person i fattiga områden ses helt 

förståeligt som rik. Den grupp kvinnor som valts ut för intervjuerna, sådde vid tillfället 

bönor på kommunområdet, Masha. På området fick de information om fältstudien och de 

som ville vara del av intervjuerna för uppsatsen visade med handuppräckning att de var 

intresserade. Tanken var att intervjuerna med kvinnorna skulle ske i deras hem, där 

eventuellt mat skulle lagas tillsammans för att komma varandra lite närmare, men, 

fortfarande, verkligheten ger att jag är en mzungo och gäst och som gäst ska man inte laga 

mat, utan serveras den.  

 

1.8 Validitet  

Så som skrevs tidigare så måste man i sammanhanget vara medveten om att det är endast 

kvinnor som intervjuats, vilket eventuellt påverkat uppsatsens ansats och slutsatser. Med 

det inte sagt att så är fallet, men man bör vara medvetna om förhållandet. 

 

Man bör även vara medveten om att jag som person påverkat uppsatsens skrivprocess, 

utifrån min kulturella bakgrund och förförståelse. Det är jag som valt frågeställning, det är 

jag som valt tillvägagångssätt, metoder och teoretiska ramar och det är jag som valt 

material. De val jag gjort beror troligtvis på min sociala och kulturella bakgrund och utifrån 

egna erfarenheter. En annan forskare med samma frågeställning kanske kommer fram till 

helt andra svar. 

 

                                            
20 Av erfarenhet från ett samarbete mellan Röda Korset Gotland och Entebbe Red Cross där det ingått ett Skola till Skola samarbete med 
Entebbe Parent School som besökts ett antal gånger. 
21 Mzungo är ett ugandiskt uttryck för ”vit människa”. 
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Det är 17 av Ugandas cirka 17 miljoner kvinnor som intervjuats för uppsatsen, men svaren 

de ger i uppsatsen kan ge indikationer av betydelse för kvinnors möjlighet som 

nationsbyggare i Uganda. 

 

Även om svaren som ges i uppsatsen kan bli användbara i annan forskning eller inom 

andra projekt så är det viktigt att hålla i minnet att nationsbyggnadsprocesser skiljer sig från 

land till land och det finns flera olika variabler att ta hänsyn till som kan påverka processen, 

så som kultur, traditionell jurisdiktion, traditioner, religion, ojämlikheter vilka dessutom 

varierar från land till land. Det kan finnas likheter men man måste hela tiden jämföra givna 

svar utifrån den nya kontexten och dess förutsättningar. 

 

2. Definition av uttrycken demokrati och demokratiska institutioner 

Följande kapitel diskuterar begreppen demokrati och demokratiska institutioner, två 

begrepp som ofta förekommer inom svensk bistånds strategi. Begreppen är även centrala 

för att ge en bakgrund till kvinnors möjligheter som nationsbyggare i Uganda vilket även 

påverkar kvinnorna intervjuade för uppsatsen. 

 

2.1 Demokrati 

Ordet demokrati kommer från det grekiska ordet demokratia, folkstyre, sammansatt av 

orden demos, folk och kratia, styre. Redan här uppstår vissa frågetecken där Robert A. Dahl 

frågar sig ”Vilka ska utgöra »folket« och vad innebär det att folket »styr«?”22  Vad som utgör folket 

då det gäller demokratiskt styre är och har ofta varit en källa till diskussion. Dahl vänder 

och vrider på begreppet och frågar sig varför det ska gå politiska gränser mellan Sverige 

och Norge? Eller vänd på frågan; Har folk på olika orter i en nationalstat rätt till lokalt 

självstyre?  

 

Här får man finna sig i att demokrati som idé och verklighetens demokrati skiljer sig. 

Verkligheten består ofta av kompromisser där mänskliga tillkortakommanden inte kan 

uppfylla idévärldens renodlade och tydliga demokrati.23  

 

I dagens demokratibegrepp, inte minst inom biståndsvärlden, ingår mänskliga rättigheter 

som en central aspekt. Här anser vissa att demokrati och mänskliga rättigheter står i 

                                            
22 Dahl, Robert, A: Demokratin och dess antagonister,(översättning Göran Henberg) Stockholm: Ordfront Förlag, 
1999, ISBN 91-7324-600-X ( originaltitel Democracy and its critics) s 13 
23 Hylén, Jan: Demokrati som begrepp och ideal – en diskussionsinledning, www.palmecenter.org/upload/filer/kunskapsbank/demokrati.doc, 
dowmloaded 2009-07-19 
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beroendeförhållande till varandra – man uppnår inte det ena utan det andra. Så även om 

medborgare har möjlighet att delta i politiska val, kan en stat utsätta sina medborgare för, 

bland annat, politiskt våld och kan då inte ses som en demokrati.24 I förordet till Women in 

Parliament  skriver Frene Ginwala25: “The seed of democracy lies in the principle that the legitimacy of 

the power to make decisions about people’s lives, their society and their country should derive from a choice 

by those who will be affected.”26 

 

Precis som i de flesta länder så torde det även i Uganda innebära män som kvinnor, fattig 

som rik, acholi som baganda, kristen som muslim osv. 

 

Jan Hyléns definiering av de demokratiska värderingarna bygger på tre pelare27; 

- Jämlikhet 

- Frihet 

- Solidaritet; eller social rättvisa 
 
Pelarna grundar sig på ett demokratiskt styrelseskick utifrån: 

- Styrelse av folket 

- Autonomi 

- Politisk jämlikhet 

- Flertalet bestämmer 
 

Men även om demokrati här har getts en definition måste man vara medveten om att just 

begreppet demokrati är tänjbart utifrån vilket syfte som vill uppnås. International IDEAs 

GS, Vidar Helgesen, skriver i förordet till International IDEAs årsrapport år 2008: 

  

If we try to draw lessons from a longer time frame, we are bound to conclude that 
democracy is imperfect, vulnerable and ultimately reversible everywhere. In some countries 
of the North where democracy is well established, it has not yet been able to significantly 
reduce gender inequality, or to eradicate racism, xenophobia and similar undemocratic social 
behaviours. And in both the North and the global South, a major discrepancy persists 
between the high value attributed to the idea of democracy and popular distrust in 
democratic institutions such as political parties and parliaments, which all too often are seen 
as alienated from the people – lacking inclusiveness and representativeness, most 
conspicuously with regard to gender – ineffective and unresponsive.28 

 

                                            
24 Hylén, downloaded 2009-06-19 
25 Frene Ginwale, tidigare talman för Nationalförsamlingen i Sydafrika under åren 1994 - 2004.  
26 Ballington (2005)  
27 Det Hylén här presenterar brukar inom forskningssammanhang definieras som representative demokrati. Kontradiktoriska definitioner av 
demokratibegreppet är direktdemokrat samt den demokratiska enpartimodellen. Hylén, downloaded 2009-06-19 
28 http://www.idea.int/publications/annualreport_2008/upload/annual_report_08-2.pdf, downloaded 2009-10-23 

http://www.idea.int/publications/annualreport_2008/upload/annual_report_08-2.pdf
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I samma skrift finns även följande citat som också bör beaktas i byggandet av demokrati 

och demokratiska institutioner: “Democracy cannot be imported or exported, but it can be supported.”   

 

2.2 Demokratiska institutioner 

Demokrati och demokratiska institutioner lever i symbios varandra. Helt kort kan man 

uttrycka det som att utan demokrati kan inga demokratiska institutioner verka fritt och fullt 

ut och utan demokratiska institutioner, ingen demokrati. På regeringens websida kan läsas 

att: 

 

En levande demokrati kännetecknas av starka och väl fungerande demokratiska institutioner, 

att den offentliga makten utövas med respekt för de mänskliga rättigheterna, att alla 

människor har goda möjligheter till insyn, inflytande och ansvarsutkrävande samt ett 

självständigt och variationsrikt föreningsliv. 29 

 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA arbete 

syftar till att stärka demokratiska institutioner och processer och enligt Sidas hemsida är en 

av fyra fokusområden för svenskt demokratibistånd “- Uppbyggnad av demokratiska 

institutioner och värnandet av rättsstatens principer.” 

  

Hur ska man då definiera uttrycket demokratiska institutioner ? Uttrycket förekommer ofta i 

text, men dess egentliga betydelse framgår oftast inte tydligt.   

 

Men, enligt Hylén, råder en stor enighet bland statsvetare om hur demokratiska 

institutioner definieras. Han framhåller att institutionerna behövs för att kunna upprätthålla 

demokrati och är således grundläggande för att demokrati ska råda. Han definierar 

institutionerna i fem punkter; 

 ett civilt samhälle: sammanslutningar skilda från staten 

 en politisk arena: med val, en politisk debatt, kanske partier… 

 ett rättssamhälle: allas likhet inför lagen 

 en oväldig, icke mutbar byråkrati som lyder sin regering 

 en ekonomisk arena med någon grad av pluralism, kanske i form av en marknad. 30 
 

Så som framgår av Hyléns bild över det demokratiska språkbruket så krävs formella 

normer, en konstitution, och verksamma normer, det vill säga en politisk kultur för att 

                                            

29 http://www.regeringen.se/sb/d/2001/a/12467, downloaded 2009-05-11 
30 Hylén, downloaded 2009-07-19 

http://www.regeringen.se/sb/d/2001/a/12467
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inrätta demokratiska institutioner. Enligt Sida så finns anledning till oro då det gäller 

Ugandas politiska utveckling vad gäller respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska 

principer. De ser en ökad maktkoncentration till den exekutiva grenen av statsmakten där 

NRM i stort kontrollerar både den politiska som ekonomiska utvecklingen i Uganda trots 

att flerpartisystem inrättades år 2005. Vid flera tillfällen har regeringsmakten inte 

respekterat domstolarnas oberoende ställning, men, enligt Sida, så har delar av 

domstolsväsendet dock lyckats upprätthålla ett visst oberoende. 31   

 

Enligt Tilly´s uppfattning om en stat så är den: 

 
[...]demokratisk i den mån som den institutionaliserar ett brett och relativt jämlikt 
medborgarskap, skyddar medborgarna mot godtyckliga handlingar från statens egna 
företrädare och ger medborgarna en betydande kollektiv kontroll över statens personal och 
politik. En omfattande kategoriell ojämlikhet hotar de demokratiska institutionerna på två 
sätt: genom att ge medlemmarna av mäktiga kategorier incitament och medel till att utestänga 
andra från fullständiga förmåner och genom att tillhandahålla synliga markörer för inklusion 
och exklusion.32  

 

Det man också bör beakta då man tittar på kvinnors möjlighet i byggandet av demokratiska 

institutioner i Uganda är det som Robert A. Dahl påvisar; att demokratiseringstakten 

historiskt sett varit långsam och sträckt sig över hundratals år och att man dessutom måste 

ta hänsyn till vilka fördemokratiska institutioner som funnits då en icke-demokrati övergått 

till demokrati. Här exemplifierar han sådant som: läs- och skrivkunnighet, utbildning, 

mänskliga rättigheter, oberoende rättsväsen, autonoma organisationer och pluralism, 

inkomstfördelning och förmögenhetsspridning osv.33 

 

3. Nationen Uganda 

3.1 Att bygga en nation 

För att kunna, i möjligaste mån, ge en förståelse för hur och varför nationen Uganda ser ut 

som den gör idag krävs en historisk tillbakablick. Precis som i allt nationsbyggande, som 

ofta är skapade samhörigheter eller exklusioner, är det många faktorer som spelar in i hur 

nationen ser ut idag, hur olika etniska och kulturella faktorer använts och används både för 

att stärka tillhörigheter, som för att utnyttja dem för att diversifiera olika klaner eller 

stamtillhörigheter. Så som Thomas Hylland Eriksen skriver: 

 

                                            
31 Sida´s samarbets strategier för utvecklingssamarbete med Uganda, år 2009, http://www.sida.se/Svenska/Lander--
regioner/Afrika/Uganda/Vart-arbete-i-Uganda/, downloaded 2010-01-31 
32 Tilly (2000) s 254 
33 Dahl (1999) s 347 

http://www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Afrika/Uganda/Vart-arbete-i-Uganda/
http://www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Afrika/Uganda/Vart-arbete-i-Uganda/
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Historierna är selektiva och ideologiska, oavsett om de rent faktiskt visar på händelser i 
förgången tid eller inte. Det som räknas är hur historierna om det förflutna – oavsett om de 
kallas ”objektiv historieforskning” eller ”myter”- uppfattas och används, hur de dras in i 
människors förståelse av sig själv och världen.34 

  

Det man måste vara medveten om då man tittar på nationsbyggande är att dessa 

tillhörigheter är skapade av människan. Det är inte något som är genetiskt betingat utan 

något man tagit till sig utifrån tid-, rum-, och social miljö. Människan har, utifrån sitt första 

andetag, hela tiden tagit intryck av sin omgivning och formats ur den. Genom de olika 

kulturella/etniska dimensionerna, -processerna, -beteendena och –systemen som byggs upp 

har varje individ anammat det som tilltalat dem utifrån bakgrund/ tidigare intryck och blivit 

unik, samtidigt som han/hon formats till en del av en gemensam kultur/ etnisk sfär. Denna 

sfär har skapats ur tidigare generationers uppfattning/ konstruktion av sitt kulturella rum, 

samtidigt som varje individ är med och skapar nya sfärer eftersom detta är en process som 

är ständigt pågående.35 

 

Det som resonemanget vill påvisa är att etniska/ kulturella yttringar är i ständig förändring. 

Det som idag ses som ”min” tillhörighet, kan i morgon ha förändrats på grund av olika 

omständigheter. Ta t.ex. det som Tamas Hofer  beskriver i Construction of the Folk cultural 

heritage in Hungary där Ungern, enligt Hofer, under de senaste århundradet försökt upprätta 

en ungersk identitet men då landet, främst under första världskriget, ändrat både politisk 

inriktning och geografiska gränser, fått ompröva ”sin” identitet och kulturella tillhörighet. 

Hofer tar även upp relationen mellan nationell kultur och nationell identitet, vilket åter 

visar på hur kultur och identitet är skapade föreställningsvärldar, som kan förändras, 

beroende på vad det är man vill framhäva.36 Det här är faktorer som, så som bland annat 

fallet är i Uganda, har påverkat och använts genom historien för att bygga maktstrukturer 

likt feodalsamhällets ”söndra och härska”. Men, så som Juma Okuku uttrycker det: 

 

The intricate ethnic configuration and militarism in Uganda´s politics lie in their historical 
construction and continued reproduction since independence 1962. Ethnicity is neither 
primordial (archaic) nor static. All societies are plural because human organisation is based 
on cognition of different levels of identity – family, clan, village, tribe, religion, language, 
region or nationality. Pluralism in itself is not problematic except when certain groups 
perceive that they are being excluded from what they consider to be their rights, whether 
political, religious, administrative, economic or linguistic. The central problem posed by 
exclusion is domination. Since ethnicity is made or constructed it can be reconstructed”37 

                                            
34 Hylland Eriksen, Thomas: Historia, myt och identitet, Stockholm: Bonnier Alba, 1996, ISBN 91-34-51867-3, s 20 

35 Tilly (2000) s 107 
36 Hofer Tamas, Construction of the Folk cultural heritage in Hungary, år 1991 
37 Okuku (2002) s 40 



21 
 

 

Här blir det intressant att titta på Okumu´s uttalande i förhållande till Tillys teori om 

bestående ojämlikhet där Tilly uttrycker att den kategoriella ojämlikheten består, men, om 

det sker en förskjutning i organisationen, resursbasen eller i de sociala förbindelserna 

förändras hur den beständiga ojämlikheten tar sig uttryck.38 Frågan blir då om det alltid 

kommer att vara grupper i samhället som skapar exklusioner och inklusioner och bevarar 

den kategoriella ojämlikheten eller om det faktiskt går att skapa ett mer jämlikt samhälle? 

Tilly uttrycker att demokrati och dess institutioner hotas av kategoriell ojämlikhet då vissa 

mäktiga kategorier ges tillträde till incitament och medel för att utestänga andra (se kapitel 

2.2). Är då demokrati svaret för ett mer jämlikt samhälle? 

 

Uppsatsens intention är på intet sätt menad att rättfärdiga de händelser som skett historiskt 

i Uganda, utan försöker endast ge en del av bakgrunden till hur situationen ser ut idag. De 

motsättningar som fanns mellan olika folkgrupper redan innan kolonialtiden nyttjades och 

har troligen förstärkts under det fortsatta nationsbyggandet.  

 

3.2 Nationsbildning Uganda 

3.2.1 Förkolonial historia 

Nationen Uganda bildades som nation på det västerländska ritbordet via linjal under 

Kongokonferensen i Berlin år 1884. Den är uppbyggd av ett 40-tal olika folkgrupper där 

Baganda 17 %, Banyankole, 10 %, Basoga 8 %, Bakiga 7%, Iteso 6 %, Langi 6 % och 

Acholi 5 % tillhör de största grupperna och brukar delas in i fyra huvudgrupper  utifrån 

språk; Västniolitiskt folk, som lever främst i norra delen av landet, östniolitiskt folk som i 

huvudsak är bosatta i de östra delarna av landet, i nordväst folkgrupper som talar 

sudanesiska språk så som lugbara och madi samt den största folkgruppen som utgör två 

tredjedelar av befolkningen, bantufolket. Bantufolket lever främst i södra och sydvästra 

Uganda och omkring en sjättedel av bantufolket tillhör bagandafolket som traditionellt är 

bosatta i Buganda i söder. Inom bantugruppen finns även banyoro, banyankole, basoga och 

bakiga. 

 

Ugandas historia genomsyras av motsättningar mellan folkgrupperna i söder, främst 

bantufolket, och folkgrupperna i norr, något som senare kom att utnyttjas och förstärkas 

under det brittiska herraväldet vilket har fortsatt att prägla Ugandas politiska liv. 

                                            
38 Tilly (2000) s 111 



22 
 

 

I söder var området uppbyggt som kungariken medan folkgrupperna i norr hade en helt 

annan struktur där man levde i klaner som leddes av en hövding eller ålderman. Klanerna 

inom en folkgrupp kunde ibland ha ett gemensamt råd, men någon statsbildning kan man 

inte tala om. 

 

3.2.2 Under brittiskt styre 

Den första britten i det som kommer att bli nationen Uganda var upptäcksresande John 

Speke som kom till området år 1862 i sökandet efter Nilens källa. I väntan på tillstånd att få 

resa till sjön som han tror är Nilens källa, ger han sin betraktelse av bland annat 

kvinnosynen och rättsväsendet inom det Bugandiska kungadömet i sin reseberättelse The 

Journal of the Discovery of the Source of Niles. Enligt Speke fanns det ingenting som hette 

äktenskap, det var kungen som delade ut kvinnor utifrån merit eller rang och om någon 

man hade en vacker dotter kunde hon ges bort som lämplig gåva, trots att kvinnan inte 

ansågs som egendom. Vissa män kunde ha upp emot hundra kvinnor som de antingen 

hade som fruar eller tjänare, allt efter behag. 39 

 

Samtidigt påtalar Aili Mari Tripp40 att kvinnor, troligen sedan 1200-talet, härskat både som 

kungar inom det Bugandiska riket eller haft nyckelpositioner som systrar eller mödrar till 

kungar inom de fyra olika kungadömena där de haft maktbefogenheter som inte kungen 

lade sig i.    

 

Under perioden 1884 – 1892 råder en kaotisk period där olika nya folkgrupper vill komma 

åt de bördiga områdena vid Viktoriasjön. Med sig har de olika religiösa inriktningar så som 

arabiska islamister, franska katoliker, engelska protestanter osv, och många bugandier 

konverterade och konflikter mellan de religiösa fraktionerna avlöser varandra.  

 

Inledningen till den brittiska kolonialiseringen kan sägas ta sin början i och med att det 

Brittiska östafrikakompaniet startade handelsverksamhet i området och 1888 får de 

Storbritanniens tillstånd att administrera området Uganda. Något att reflektera över i det 

här sammanhanget är just namnet på nationen Uganda. Uganda är en swahilisk term för 

området Buganda. Swahili är inte lika utbrett i Uganda som i övriga Östafrika endast cirka 

                                            
39 Briggs, Philip: Uganda (uppdaterad av Andrew Roberts), UK: Bradt Travel Guides Ltd, 2007, ISBN 1-
841621-82-X, s 12 
40 Tripp & Kwesiga (2002) s 24 
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en tredjedel av befolkningen förstår swahili och swahili har förknippats med militärens 

språk och har därigenom fått en negativ klang.  

 

I stort kan man säga att det politiska systemet, under det brittiska styret, kom att innefatta 

ett skiktat Uganda. Bugandafolket sattes att administrera kolonin Uganda och det satsades 

mer utbildning där än i övriga Uganda. Folket i norr betraktades som arbetskraft för 

jordbruken i söder och från folkgrupperna acholi och lango värvades poliser och soldater 

till armén.41 I princip rådde ett styre som kan uttryckas som den klassiska styrelsetaktiken 

”söndra och härska” vilket har präglat det fortsatta byggandet av nationen Uganda.  

 

Mot slutet av kolonialtiden växer motståndet mot kolonialmakten och frågan om 

självständighet genomsyrar den politiska debatten allt mer. Men det är en fråga som är 

uppdelad i två fraktioner. Dels mellan ”stornationalister” som vill se en fortsatt utveckling 

av stornationen Uganda. Dels ”miniminationalsiterna” som önskade självstyre för de små 

kungadömena. Under 1950-talet bildas så de första politiska partierna med en stor nationell 

intention men där något direkt nationellt manifest inte fanns utan slagordet var ” Self 

Government Now”. Två av de nationalistiska partierna bildar år 1960  ett parti, Ugandas 

Folkkongress, UPC, under ledning av Milton Obote. Partiet hämtar huvudsakligen sitt stöd 

från norra Uganda hos lango-folket som Milton Obote härstammar från. Ytterligare ett 

parti bildas, Demokratiska partiet, DP, vilket ses som ett katolskt parti med huvudsakligt 

stöd från det södra Buganda, där bagandafolket drev på hårt för de egna kungadömenas 

självständighet42.  

 

Det var ett splittrat Uganda som gick in i självständighet. Juma Okuku skriver; 

 

By the end of colonialism, civil society – that domain mediating between the state and 
society and one of the building blocks of a democratic society – was basically 
underdeveloped. Colonial state practices had obstructed the emergence of autonomous 
organisations and leadership determined to put, and capable of putting, the national interest 
above their individual and geo-ethnic group. It was only on this basis that the 
democratisation process could be advanced meaningfully. The combination of the above 
colonial practices led to the institutionalisation of ethnicity the initial, even the later, 
resistance to colonialism was fragmented along ethnic lines. The organisation that emerged 
were ethnically oriented as well. Even their demands were not for democratisation.43 

 
 

                                            
41 Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, Landguide, updated 2007-09-11, downloaded 2009-01-09  
42 Okuku (2002) s 13; Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, downloaded 2009-01-09 
43 Okuku (2002) s 14 
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3.2.3 Självständighet 
 
I april 1962 hålls parlamentsval och i oktober blir så Uganda självständigt. Landet får nu en 

federal författning där en koalitionsregering bestående av UPC och Endast Kungen44 ska 

leda landet. En koalition som skulle ha kunnat bli en bra kombination för att ta tillvara och 

utveckla både de etniska, regionala önskemålen som önskan om ett enat Uganda. Men, 

tyvärr så blir det tvärt om och motsättningarna mellan norr och söder ökar och 1966 

genomför premiärminister Obote en palatskupp där trupper ledda av vice arméchefen, Idi 

Amin Dada, stormar kungens palats. Kungen, kabaka, Edward Mutesa II, flyr till London 

där han tre år senare dör. Nu inrättas en enhetsstat där presidenten, Obote, har stora 

maktbefogenheter.45 

 

Enligt Okuku såg Obote etnicitet som negativt och hämmande för ett framgångsrikt 

nationsbygge. Han citerar ett uttalande av Obote år 1963 ”The tribe has served our people as a 

basic political unit very well in the past. But now the problem of people putting the tribe above national 

consciousness is a problem that we must face, and an issue we must destroy.”46  Men i sitt fortsatta styre 

är det just detta han utvecklar än mer. Behandlingen av Buganda under 1966 – 71 ger lite 

kredibilitet för hans intentioner att reducera de etniska faktorerna vid nationsbygget av 

Uganda.  

 

Suppressing the Kingdom of Buganda and the imprisonment of Southern politicians without 
trial simply politicised ethnicity in the country’s body politic. Obote´s partisan 
authoritarianism played a key part in keeping ethnic consciousness alive in the country 
waiting for an opportunity to re-assert itself.47 

 

Med den nya konstitutionen år 1967 förbjuds alla oppositionspartier eftersom de var 

“dangerous sociteies” som skulle ha en negativ effekt i skapandet av lag och ordning i Uganda. 

Allt motstånd mot regeringen slogs ner brutalt av säkerhetstjänst och halvmilitära styrkor. 

Och 1971 blir det ett faktum då vice arméchef Idi Amin Dada genomför en stadskupp då 

Obote befann sig utomlands. Han lär ha motiverat kuppen med att Obote undertryckt 

utvecklingen av flerpartisystem och påtvingat landet en enpartistat under diktatur. 

 

                                            
44 Partiet ”Endast Kungen”eller ”Kabaka Yekka”, KY, var ett stödparti för att bevara det bugandiska kungariket status. Utrikespolitiska 
Institutets Countrydatabase, downloaded 2009-01-09 
45 Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, downloaded 2009-01-09 
46 Okuku (2002) s 15 
47 Okuku (2002) s 16 
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Till en början hyllades Amin av både sina landsmän och i västvärlden48 då han sågs som en 

hjälte som befriat landet från Obotes hårda regim. Istället blev det som att komma ur askan 

i elden där Amin införde ett skräckvälde och man beräknar att ca 100 000 människor under 

några månader efter kuppen dödades. Främst angreps människor från acholi- och 

langofolket som dominerade armén. Själv tillhörde han kakwa-folket från de nordvästra 

delarna av Uganda. Totalt har uppskattningar gjorts att under Amins styrelsetid fram till 

1979 fick 100 000 – 500 000 människor sätta livet till. Istället för att utveckla ett 

flerpartisystem så ser man återigen ett uttryck för maktfullkomlighet. Från ett utdrag i 

Human Right Watch, år 1999 kan vi läsa; 

 

Within three month after he took power […]Amin suspended all democratic rights, gave the 
army dictatorial powers of arrest and punishment and set up a military tribunal to try political 
offenders. A period of terror administrated by the army (now dominated by Sudanese 
mercenaries, the Anyanya, Kakwa and Nubien ethnic groups from Amin´s West Nile region) 
and security forces followed.49 

 

Åter hade etnicitet och religion används i skapandet av nya nationella maktstrukturer och 

löftena om demokratiska val som gjordes vid statskuppen krossades då Idi Amin förklarade 

sig som livstids president och allt tal om flerpartisystem bannlystes. Han utvisade alla 

personer av asiatiskt ursprung50 Åter fick Uganda genomleva en regim som styrde med 

terrorvälde och förtryck vilket ledde till kollaps av både rättsväsen och vanskött ekonomi. 

För att vända blickarna från sitt eget misslyckande invaderade han år 1978 Tanzania. 

Invasionen slogs tillbaka och i januari 1979 marscherar tanzaniska trupper in i Kampala51 

för att störta Idi Amin.  

 

Åter skapas förhoppningar om lugn och stabilitet i landet. Åter grusas förhoppningarna. En 

löst sammansatt övergångsregering sitter i 68 dagar där de gamla etniska motsättningarna 

åter gör sig påminda och i maj 1980 genomförs ytterligare en kupp av Obote trogna 

anhängare. Åter ska fria val genomföras, åter förs den ugandiska befolkningen bakom 

ljuset. Valrörelsen ses som en fars; 

 

The disputed elections of 1980 broke all the principles and practices of multi-partyism. The 
nomination of party candidates was a farce. During the elections there was more talk about 

                                            
48 Där större delen av de västerländska länderna ansåg Obote som alltför vänsterradikal. Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, 
downloaded 2009-01-09 
49 Human Right Watch, år 1999, http://www.hrw.org/en/node/79183, downloaded 2010-01-31 
50 Asiater stod för största delen av handel och näringsliv. Amin delade ut asiaternas egendom till sina egna anhängare utan kunskap om 
affärer, vilket gjorde att den ugandiska ekonomin bröt samman. Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, downloaded 2009-01-09 
51 Kampala, huvudstad i Uganda. 

http://www.hrw.org/en/node/79183
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which party had which military commanders and “meeting violence, intimidation with 
intimidation” than which party programmes were likely to pull Uganda out of the post-Amin 
quagmire.52 

 

Då resultaten från det fria valet redovisas har det Demokratiska Partiet, DP, fått fler röster 

än Obotes UPC. Trots det meddelas att UPC vunnit och Obote installeras åter som 

president. Bara dagar efter valet beger sig försvarsministern Yoweri Museveni ut i bushen 

för att starta gerillakrig gentemot Obote. Han startar motståndsrörelsen National Recistant 

Movement, NRM, och nu inleds en era av tilltagande inbördeskrig.  

 

Omvärlden tycks vara mest medveten om Idi Amins skräckvälde och maktfullkomlighet 

men enligt flera bedömare dödades minst lika många personer i strider, massakrer och 

tortyr under Obotes regim som under Amins tid.53 Obote försökte bibringa lag och 

ordning i landet men verkligheten blev det motsatta. Soldaterna inom armén fick inte betalt 

och försörjde sig istället på plundring och rån. Rebellarmén NRA var däremot en 

disciplinerad armé som behandlade befolkningen väl och vann därigenom stöd bland 

folket, främst i den södra regionen. 

 

Detta banade väg för NRA och Yoweri Museveni och i januari 1986 svärs Museveni in som 

Ugandas nya president, något han fortsatt att vara fram till dags datum. Många var de 

människor som nu, äntligen, såg en möjlighet till en ny era i Ugandas historia. Äntligen 

skulle här bli lag och ordning och många var nu trötta på det kaos som rått i landet sen 

självständigheten. Mycket förbättrades och har fortsatt utvecklats, men det öppna samhälle 

byggt på yttrandefrihet, alla medborgares lika värde och de definitioner som Jan Hylander 

föreskriver ska råda för att demokrati ska råda kan dock inte påstås gälla för nationen 

Uganda. Vid ett valtal år 2001 lär Museveni ha sagt: 

 

 I´m not ready to hand over power to people or groups of people who have no ability to 
manage a nation… Why Should I sentence Ugandans to suicide by handing over power to 
people we fought and defeated? It´s dangerous despite the fact that the constitution allows 
them to run against me [---] At times the constitution may not be the best tool to direct us 
politically for it allows wrong and doubtful people to contest for power”54 

 
Det känns som historien upprepas. 
 

                                            
52 Mugaju, Justus: No-Party Democracy in Uganda: Myths and Realities, Kampala: Fountain Publishers, 2000  
53 Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, downloaded 2009-01-09 
54 President Yoweri Museveni, i ett valtal i Västra Uganda, citerad i tidningen The East African, 12 februari 2001, Okuku (2002) s 24 
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Här har getts en del av bakgrunden till det som i dag är Uganda och de utmaningar som 

funnits och finns i skapandet av nationen Uganda. Utifrån detta kommer följande kapitel 

att fokusera på den ugandiska kvinnohistoriken för att ytterligare ge bakgrund till 

kvinnorna som intervjuats för uppsatsens frågeställning. 

 
4. Kvinna i Uganda 

4.1 Inledande reflektion 

Att läsa, diskutera och analysera kvinnorörelsen i Uganda, som en del i byggandet av 

demokratiska institutioner och nationsbygget, ger flera olika reflektioner. Om man läser 

Ugandas historia och forskning om kvinnorörelsen så kvarstår ett faktum som kan vara av 

betydelse för varför kvinnorörelsen generellt sett inte kommit längre än vad den tycks gjort, 

nämligen gemene mans attityder i frågor som är genusrelaterade och svårigheten att 

implementera nationella, konstitutionella ställningstaganden med genusperspektiv genom 

hela samhällskedjan ut till minsta by där, oftast, en traditionell attityd och kvinnosyn 

fortfarande dominerar. Attityder vitala för att kunna implementera ett samhällssystem där 

den enskilde människans lika värde, vare sig man bor i Karamoja eller Kampala, är kvinna 

eller man, är viktiga byggstenar i byggandet av demokratiska institutioner inom nationen 

Uganda. Detta är ett påstående som ofta återkommer i litteraturen55, men ingen tycks ta 

den som en viktig grundpelare för att utveckla kvinnans möjlighet att bygga demokratiska 

institutioner ytterligare eller att se detta som en viktig aspekt för bygge av demokratiska 

institutioner överhuvudtaget.  

 

Genusfrågan måste dock sättas in i en kontext där flera andra faktorer för byggandet av 

nationen Uganda så som fattigdom, korruption, kulturella- och religiösa- gränser och 

skillnader, gjort att kvinnofrågan troligen fått stå tillbaka.56 Om man gör en jämförelse med 

den svenska kvinnorörelsen så finns likheter i utvecklingsprocessen, men den avgörande 

skillnaden är att kvinnorörelsen i Sverige nått så mycket längre. Detta är inte sagt för att 

förringa den utveckling som skett i Uganda, utan för att ge en reflektion över den. 

                                            
55 Tripp & Kwesiga (2002); Empowering Farmers Through Agribusiness and Financial Services (EFTAF) Project 2007 - 

2010. Uganda Cooperative Alliance, UCA, 2007; Gemensamt projekt i Uganda; Ansökan om projektmedel för stöd 
genom partiknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i utvecklingsländer på Västra Balkan och i Östeuropa,  KIC, 
2006; Ballington, Julia: Women in Parliament: Beyond Numbers, Stockholm: International IDEA publications, 
2005, ISBN 91-85391-19-0   
56 Waliggo skriver ”Traditional African cultures ought to be critically screened in order to be modernized in 
favour of gender equality. Cultural and structural injustices are not easily eradicated because they have existed 
for a long time and have influenced the way people think and act. In order to eradicate them gradually, 
societal leaders need to give guidance and support.” Walligo, John Mary: Struggle for Equality, Women and 
Empowerment in Uganda, Eldoret, Kenya: AMECEA Gaba Publications, 2002, ISBN 9966-836-27-6, s 5 
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Utveckling för alla medborgares lika villkor inom en nation tar tid. Som exempel kan ges 

den kvinnliga rösträtten i Sverige där föreningen ”Landsförening för Kvinnans Politiska Rösträtt” 

bildades år 1903. År 1913 gjordes ett upprop där man samlade in 360 000 

namnunderskrifter till förmån för inrättandet av kvinnlig rösträtt. År 1919 togs beslut i 

kommunala val för kvinnlig rösträtt och år 1921 ändrades grundlagen så även kvinnor 

kunde rösta i politiska val.57 

  

4.2 Kvinna i samhället 

En aspekt på kvinnors möjlighet att bygga nationen Uganda är möjligheten att äga land. 

Jordbrukssektorn är av stor betydelse för Ugandas ekonomi och, precis som i stora flertalet 

av de afrikanska länderna, spelar kvinnan en viktig roll för jordbrukssektorn. Cirka 80% av 

ugandierna sysselsätter sig inom jordbrukssektorn och 77% av den kvinnliga arbetskraften 

livnär sig på jordbruk. Men, enligt statistik, endast 7 % av marken ägs av kvinnor. 

 

Redan 1998 antog det ugandiska parlamentet ett lagförslag där kvinnans möjlighet att äga 

land stärktes. Framförallt gällde det en klausul inom the Land Act som gav äkta makar rätt 

till gemensamt ägande av familjens egendom. Men när lagtexten skrevs saknades klausulen 

om gemensamt ägande. Trots hård lobbying så är klausulen ännu idag inte inskriven i 

lagtexten.58   

 

Varför kan det då vara så svårt att få igenom lagförslag eller ändra normer som ger kvinnan 

större möjligheter att bli en god resurs för byggandet av nationen Uganda? Här presenteras 

några av de omständigheter som kan vara orsaker till detta. 

 

Traditionellt sett är det mannen som äger och i stora delar av Uganda gäller det fortfarande, 

inklusive ägande av kvinnan. Så som en av de intervjuade kvinnorna för uppsatsen sa; 

 

You know, when we are in council as women, when we bring issues on gender based violence, the men 
normally say…they have…now, when you marry, in our culture, you become a property of the man. But we 
say: No! Our rights has to be…respected! We are the same! Our rights have to be protected. […] But the 
men always says: No, no, the Government of Uganda has brought a very bad system of saying: We should 
have equal rights with men. But…all along we are just pushing it, but the men…are not…supporting us at 
all. We are their properties! When we marry from the parents you become a property of the man.59 

 

                                            
57. http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/hist.pdf, downloaded 2009-07-20 
58 Tripp & Kwesiga (2002) s 121 
59 Intervju nr 2, Kitgum 2009-04-10 

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/hist.pdf
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Det kvinnan säger innehåller flera olika uttryck för kulturell tradition.60 Själva giftemålet 

anses som kvinnans livsmål där ägande av land inte korresponderar med ett lyckligt 

äktenskap. Inom traditionell praxis köps bruden via brudgåva till flickans föräldrar där 

kvinnan blir mannens egendom, vilket begränsar kvinnans möjlighet att hävda ägande av 

mark. Allt hon eventuellt medfört i boet blir automatiskt mannens egendom. De barn de 

får tillsammans tillhör mannen och dör han tillfaller de mannens släkt. Det här är mest 

utbrett på landsbygden där analfabetism är stor både hos män som kvinnor. En av de 

kvinnliga jordbrukarna inom Manyakabi ACE berättade;  

 

Jag har bott i huset i 16 år och vi bor bredvid mina svärföräldrar. Då jag var i 5:e månaden dog min man. 
Han ligger begravd här utanför. Då mina svärföräldrar såg att mina barn började växa upp så ville de att 
jag skulle försvinna från huset och lämna barnen kvar här men jag kunde inte lämna mina barn så lätt så 
jag fick vara stark och envis. Min svärfar gick till ordföranden i the Local Council och anklagade mig för att 
vara ”stubheaded” och ha stulit hushållstillbehör som tillhörde fastigheten och att jag borde jagas bort från 
egendomen. I 6 år fick jag kämpa för att få rätten att bo kvar och rätten till mina barn. Det har kostat mig 
mycket pengar men nu har jag dokumentet som bevisar att jag får bo kvar här. 61 

 

Om man då tittar på Tillys teori där han definierar den bestående ojämlikheten med 

möjligheten till tillgång av nyttigheter där ägande av land kan ses som en autonom nyttighet 

så ser man i ovanstående skrivning hur, via tradition, kvinnor exkluderats från tillgången till 

en autonom nyttighet, vilket i sig skapat en beständig ojämlikhet. Exploatering via relativa 

nyttigheter har upprätthållit olikheter som bevarat de autonoma nyttigheterna hos 

exploatörerna.  

 

 Men det är inte bara en fråga som handlar om mans-/kvinnorollen. Här måste man även 

titta på hur det sociala livet i stort är uppbyggt där det kollektiva är normgivande, där 

individen inte är autonom, där hon inte äger rättigheter utöver någon annan inom sitt 

samhälle. Individens roll eller status definieras utifrån en helhetssyn av samhället som 

bygger mer på skyldigheter än rättigheter, mer på ömsesidiga förpliktelser än individens 

möjligheter till utveckling något som ytterligare försvårar kvinnans möjlighet till 

utveckling.62 63   

 

                                            
60 Waliggo skriver ”In the Ganda culture, women are in most cases not allowed to become heirs to their fathers or paternal uncles, even when they are the only 
child of the father or the best qualified in wisdom and leadership in the family.” Waliggo (2002) s 4  
61 Intervju nr 1, Manyakabi 2009-03-24. Citatet är en tolkning av intervjun då intervjun gjordes med tolk från det lokala språket 
Ruyankole så kvinnans egna ord kommer ändå inte fram. Intervjufrågorna handlade om något helt annat men kvinnan pratade om detta i 
40 minuter, vilket får tolkas som att detta var något viktigt för henne. 
62 Tripp & Kwesiga (2002) s 135 
63 Enligt tradition gifts kvinnan in i mannens klan, vilket bland annat är framträdande inom Bantu folket i södra och sydvästra Uganda. 
Tripp & Kwesiga (2002) s 123 
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Mäns attityd till kvinnor spelar också roll. Sylvia Tamale reflekterar över det då hon 

diskuterar kvinnors möjlighet inom den politiska världen; 

 

If the inclusion of women in national assemblies is meant (as it should be) to foster change 
by incorporating a feminist policy agenda, then we need to go beyond numbers and address 
other important structural factors such as patterns of gender interaction that have significant 
nearing on the behaviour and the profile of any given institution.64 

 

Uganda är ett patriarkaliskt samhälle i många stycken där bland annat Sylvia Tamale 

förklarar uttrycket på följande sätt: 

 

The term”patriarchy” as used in this study refers to male dominance within the specific 
cultural and historical arrangements of Ugandan gender relations. [---] , patriarchy in the 
Ugandan context is grounded in the institution of polygyny – the practice of a man taking on 
multiple wives. Under this system, men are the dominant sex, having control over women 
and the management of gender relations. Although men are theoretically obligated to 
support and maintain their wives and families, in reality Ugandan women carry a 
considerable burden of productive and reproductive labour (albeit unwaged).This form of 
patriarchy offers women relative autonomy; indeed, inherent in the struggle by Ugandan 
women for emancipation is their attempt to maximize this relative autonomy.65  

 

Polygami är relativt utbrett inom Uganda och en av de kvinnliga parlamentarikerna som 

intervjuades såg detta som en av orsakerna till att klausulen i the Land Act ännu inte 

skrivits in i lagtexten. 

 

[---]But, for a number of years now we have failed to get the blessing of men support. Because they keep 
reasoning…our society is a polygamous society. Some are monogamous, then some are polygamous. They keep 
reasoning now; I have my three, four wives and I have one peace of land. Then, for make this contract; say 
with the first wife, what happeneds with the other women? So we failed to get their blessing. […] But, also, 
we are talking about the stereotype attitude. Now, if these women are empowered, if these women get money 
enough, I won’t be able to manage her. This kind of reasoning… it’s simply that…and it is a challenge and 
a real one.”66 

 

Även här kan man se mönster som överensstämmer med Tillys teori. Om man ser till den 

parställda  kategorin man/kvinna, där mannen är exploatören som vill upprätthålla sin 

relativa nyttighet, makt, och kvinnan den underställda som via anpassning, förlikat sig med 

sin position i den sociala konfigurationen och den sociala strukturen, så upprätthålls de 

beständiga ojämlikheterna.67 

 

                                            
64 Tamale (1999) s 27 
65 Tamale (1999) s 35 not 13 
66 Intervju nr 2, Parlamentet, 2009-03-20 
67 Tilly (2000) s 60 och 62 
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En annan aspekt på kvinnors olika möjlighet inom Uganda är sprunget ur kolonialtiden. 

Kvinnor i norra Uganda har haft sämre möjlighet till utbildning än kvinnor från Buganda 

där de flesta välrenommerade flickskolorna placerades. Kvinnor, då främst på landsbygden, 

är ofta illitterära eller har inte fått möjlighet att fortsätta studier och tvingats sluta på en låg 

utbildningsnivå. Statistik påtalar att ca 58% av Ugandas kvinnor är skriv- och läskunniga 

men att många slutar sina studier i förtid där endast vart sjätte barn går vidare till studier på 

motsvarande högstadie- och gymnasienivå.68 

 

Det som här målats upp kan te sig dystert, men är ett faktum för kvinnans möjlighet att 

vara en god resurs för byggandet av nationen Uganda. Kvinnor har haft och har stor 

betydelse för Ugandas tillväxt men, så som skrivits tidigare, de har tillhört en ickesynlig 

sektor inom samhället där deras ansvarsområde begränsats till hushållet och familjens 

dagliga fortlevnad.69 

 

4.3 Kvinna i maktens korridorer 

Den brittiska koloniseringen av Uganda ser Sylvia Tamale som en orsak till att kvinnor fick 

sent tillträde till den politiska sfären. Där kristna missionärer och brittiska administratörer 

transplanterade ett viktorianskt, manligt dominerat, styrelseskick där kvinnans roll var 

underordnad mannens. Där en klar distinktion rådde mellan den privata och publika sfären 

där mannen var den publika aktören och kvinnan den privata. En sådan uppdelning hade, 

enligt Tamale, inte tidigare denna klara avgränsning i det ugandiska samhället.70  

 

De kvinnliga missionärerna och kolonisatörerna i Uganda ville främst utbilda den 

ugandiske kvinnan till att bli bättre fruar till sina ”Westernised” afrikanska män.71 Flera 

olika forskare har varit kritiska till denna reproduktion av västerländska normer och menar 

att detta istället har begränsat den ugandiska kvinnans möjligheter till utveckling.72 Ska man 

se till Tillys teori kan detta vara ett uttryck för efterlikning, där man helt enkelt kopierar 

sociala strukturer av brittisk modell, för att på ett enkelt sätt överföra en modell som 

kändes bekväm för kolonisatörerna inklusive eventuella ojämlika kategoriella relationer där 

effekterna av den ackumulerade anpassningen tycktes naturlig i den nya miljön.73 

                                            
68 Statistiken åsyftar samtliga barn, (början av 2000-talet); Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, downloaded 2009-01-09 
69 Tamale (1999) s 9; Tripp & Kwesiga (2002) s 90 
70 Tamale (1999) s 9 
71 Tripp & Kwesiga (2002) s 23 

72 Hansen, K.T.: African Encounters with Domesticity, New Brunswick, N.J.:Rutgers University Press, 1992, ISBN 
0-8135-1803-2, s 5 
73 Tilly (2000) s 108 
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Ytterligare en orsak torde vara kvinnors möjlighet till utbildning. Möjlighet till utbildning 

gavs främst pojkar. Under den koloniala tiden utbildades flickor främst till att bli goda fruar 

till utbildade män. Miss Allen, missionär och rektor vid Gayaza High School, senare Buloba 

Collage, lär ha sagt under tidigt 30-tal; ” My staff will do their best to teach Domestic Science, 

House-wifery and Hygiene as it is taught in England”.74 75 Något som än i dag kan vara en orsak 

till att kvinnor har svårare att få tillträde till parlamentet då det föreskrivs att den som 

tillträder parlamentet ska ha lägst A-standard nivå eller likvärdigt.7677  

 

Under de första stapplande självständighetsåren blev det de kvinnliga organisationerna som 

drev kvinnofrågor och kvinnorörelsen blev allt starkare. Men redan under Obotes styre 

sker en förändring och då Idi Amin kom till makten år 1971 så förbjöd han all form av 

opposition, inkluderande kvinnoorganisationer.78 Under perioden kan man via statistik se 

att kvinnlig representation inom parlamentet sjönk från den redan låga procentsatsen 4% 

åren 1955-1958 till knappa 1% under perioden 1980 – 1986.79 

 

I närmare 30 år kan man säga att kvinnan varit negligerad i det politiska rummet men i och 

med Musevenis och the National Recistant Movement, NRM, tillträde till makten år 1986 

så sker en vändpunkt. Då inrättas en plats, specifikt för kvinnor, inom de olika executive 

council vid the local councils, (verkställande utskott inom LC), på alla fem olika nivåerna.80 

Främst fyllde de då posten som ”secretary for women” i den nio man starka styrelsen inom 

respektive Local Council. Medvetet eller omedvetet så fick de kvinnliga representanterna, 

utifrån sin historiskt kvinnliga roll som den omvårdande, inta positionen som te- och 

kaffekokare eller ta hand om det praktiska inom styrelsens arbete och tillgången till det rent 

politiska arbetet lyste med sin frånvaro.81 

 

                                            
74 Tamale (1999) s 12 
75 En parentes, eller parallell som inte bör glömmas i sammanhanget är att detta var inte unikt för koloniserade länder. Även i de 
europeiska länderna under denna tidsperiod var kvinnans roll främst inom den privata sfären. Tripp & Kwesiga (2002) 

76 Ballington, Julia: The Implementation of Quotas: African Experiences, Stockholm: International IDEA 
publications, 2004, ISBN 91-85391-17-4, s 42 
77 Det ugandiska skolsystemet följer i princip det brittiska, 7-årig Primary School därefter 7-årig Secondary 
School där de första 4 åren är ett lägre stadie, O-level och därefter 2 år som ger A-level. Nationalensyklopedin, 
Band 18: Höganäs: Bra Böcker Cop., 1995, ISBN 91-7024-619-X, s 597   
78 Tamale (1999) s 15 
79 Ballington (2004) s 39 
80 Det politiska systemet I Uganda är uppbyggt av 5 nivåer plus parlamentet. Sylvia Tamale klargör hierarkierna i figur 3.1 i sin bok When 
Hens Begin to Crow, (1999) s 70 -71. 
81 Ballington (2004) s 38 
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1989 införs reserverade platser i parlamentet, en för varje distrikt82 Orsaken till kvoteringen 

är omdiskuterad. Några funderar på varför det helt plötsligt blivit en förändring; ”Were the 

NRM males fundamentally different from the patriarchal ”old boys”?” Många anser att det var 

internationella påtryckningar och kvinnliga lobbyister bland kvinnorörelsen som påverkade 

Museveni att införa kvotering. Andra anser att Museveni själv förklarar att kvinnlig 

kvotering endast är en symbolisk gest för att blidka kvinnorna.83 Museveni själv konstaterar 

att landets befolkning till hälften består av kvinnor och de står för stor del av Ugandas 

inkomst och att NRM vill ge kvinnan tillträde till den politiska sfären.84  Men ser man till 

Tillys teori så kanske det helt enkelt kostade för mycket att upprätthålla de ojämna 

strukturerna där både yttre påtryckning, från biståndsgivare och andra nationer samt inre 

påtryckning i form av kvinnoorganisationer från det underordnade skiktet i strukturen, inte 

anpassade sig efter rådande mönster så det kostade mer än det smakade att upprätthålla de 

ojämlika strukturerna.85 

 

Kvotering i sig är även det omdiskuterat. En del anser att det blir omvänd diskriminering. 

Andra anser att kvinnorna blir en slags gisslan, de har kommit till parlamentet utifrån ett 

toppstyrt beslut som inte inkluderat kvinnorörelsen i det förberedande arbetet vilket 

medfört att kvinnorna hamnat i en position där de måste vara lojala med de män som valt 

dem och följa deras beslut.86 En av de intervjuade parlamentarikerna såg även en ”fälla” i 

det hela: 

 

I stood against a powerful woman [---] and people thought I was mad. [---] The woman seat is not meant to 
be blocked, that was my conviction. If a woman uses it, that seat for two terms, she should leave it and other 
women come up. Because, to me, for creating a formative action and it support only one woman, the seat is not 
being productive! We are not in facing number! […] I told her so. I said: Now you are on a national level, 
everybody knows your name. Everywhere you pass, they know you. Why must you block this seat for the 
women? You also go and contest against the elected seats, against men, because you are known! Show us that 
you are a woman who wants to bring up other women!87 

 

Trots allt, via kvotering finns det en viss möjlighet för kvinnor att påverka beslut som berör 

kvinnors möjlighet att vara en offentlig del i byggandet av nationen Uganda. Men det är 

                                            
82 Då systemet inrättades fanns 39 distrikt. Numera finns 56 olika distrikt som har en kvinnlig representant i parlamentet. Ballington 
(2004) s 38 och 40 
83  Ballington (2004) s 40 

84 Museveni, Yoweri Kaguta: Sowing the Mustard Seed, London: Macmillan Publishers Ltd, 1997,  ISBN 0-333-
68908-9, s 191 
85 Tilly (2000) s 98 
86 Ballington (2004) s 40 
87 Intervju nr 2, Parlamentet 2009-03-20 



34 
 

inte alltid en lätt situation att hantera. Sylvia Tamale namngav och inleder sin bok When 

Hens Begin to Crow  utifrån denna händelse; 

 

Female chickens normally do not crow. At least popular mythology claims that they cannot. 
Hence, in many African cultures a crowing hen is considered an omen of bad tidings that 
must be expiated through the immediate slaughter of the offending bird. During the 1996 
general elections to Uganda´s national legislature, a male observer at a campaign rally 
reminded a woman candidate of this old African apothegm: Wali owulide ensera ekokolima? 
“Have you ever heard a hen crow?” The message was clear: Women have no business 
standing for political office. The rowdy applause from the other men at the gathering 
signalled their broad sympathy and support for their colleague´s observation.88 

 

Genom att fler kvinnor nu är del av det parlamentariska arbetet så görs påtryckningar för 

att genomdriva lagförslag som är kvinnorelaterade. Kvinnor har drivit på förändringar för 

att ändra lagar angående våldtäkt, sexuellt ofredande och kränkning. Försök har gjorts för 

att inrätta en ny lag, the Domestic Relation Bill, för att lagmässigt stadfästa frågor rörande 

arvsrätt, reglering av polygama äktenskap, brudpris och laglig ålder för giftemål. 

Lagförslaget var kontroversiellt och var på tapeten i årtionden utan att få genomslag i 

parlamentet. 2002 genomfördes ytterligare lobbying av UWOPA samt the Coalition on the 

Domestic Relations Bill, DRB för att genomdriva lagen.89 Trots påtryckningar är lagen 

ännu till dags dato90 inte genomförd och beslutad i parlamentet. 

 

Svårigheter att genomdriva kvinnorelaterade frågor är något som tyvärr även framkommit 

vid intervjuerna med de kvinnliga politikerna vare sig det gäller på lokal politisk nivå eller i 

parlamentet, speciellt då det gäller frågor som traditionellt sett räknas som 

kvinnorelaterade. Här följer några av de uttalanden de kvinnliga politikerna gjorde: 

 

Fråga: Hur har responsen varit då du tagit upp frågor som är gender relaterade? 

De har mottagits väl, men, som du vet det är ett patriarkaliskt system och kvinnofrågor får inte alltid det 
utrymme de behöver.91 
 

Response have been positive, but, unfortunately you might feel…I think men politics don´t take it serious, 
yes, but women MPs understand it very well…and support it and also the men seem like they support it, but 
they are not so serious. If anything else come up they would prefer that topic, the maternal health wont. They 
think it´s not a very big issue. They think that what ever we have is enough for that particular. But we came 
to Government to do more.92 
 

                                            
88 Tamale (1999), Inledningsorden till boken, med not där hon skriver ” This is by no means an isolated case. Reference to this African saying has 
frequently been made since women began participating in formal politics in large numbers (e.g. Sunday Vision, May 8 1994, 8) 
89 Tripp & Kwesiga (2002) s 9 
90 Dags dato = 2010-01-01 
91 Intervju nr 1, Parlamentet 2009-03-14 
92 Intervju nr 3, Parlamentet 2009-03-27 
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Men usually…some understand, because some men, even their children are child mothers. They sometimes 
give…a positive respond…yeah…that we should put something to guide this child mothers.93 

 

Fråga: Är kvinnorelaterade frågor dina huvudfrågor? 
 

Among other issues, because they chosed you, you came in on a woman seat, you get it? […] So all the 
problems of a woman must come to my disc. They call you a woman member of Parliament. So you must take 
care of the issues of men as well, you can see? You can see the contradiction? A male member of Parliament 
normally concentrate on issues of his constituency but for you as a woman member of Parliament you must 
take care of both.94 

 

Fråga: Är det svårt att vara kvinna inom politiken? 
 

Yeah! It is difficult, because even in politics, a time when you get a man who does not like politics, you are not 
allowed to participate.95 

  

Naturligtvis är det här en generell bild som ges av den manliga attityden gentemot kvinnor. 

Det finns självklart män som inte gör en distinktion mellan män och kvinnor vilket även 

uppsatsens recipienter påtalade vid intervjuerna. Men faktum kvarstår, den manliga 

attityden är en av utmaningarna för kvinnliga politiker i utövandet av sitt politiska åtagande. 

  

Samtidigt så har framsteg gjorts. Bara det faktum att fler kvinnor fått tillträde till 

parlamentet och den lagstiftande församlingen har ökat möjligheten att genomdriva 

lagförslag och åtgärder som inverkar på kvinnors möjlighet som nationsbyggare. Bland 

annat genomdrevs ett lagförslag inom the Land Bill under perioden för fältstudierna i 

Uganda96 som berörde trafficking. Påtryckningar och lobbying görs även för att ändra the 

Land Act för att öka kvinnors möjlighet att äga land. Och det senaste tillskottet är den 

Domestic Violence Bill som antogs av parlamentet i november 2009.97 Även ett lagförslag 

om förbud mot utförande av kvinnlig omskärelse har lagts fram för parlamentet.98 

   

5. Svenskt bistånd till Uganda 

Bistånd, över tid, har hela tiden förändrats utifrån strömningar i sin samtid. Även inom 

biståndsvärlden kan man se olika trender som kommit och gått och nyttan av bistånd eller 

hur bistånd har fördelats är och har ofta kritiserats och diskuterats. I den lilla skriften Hjälp 

eller stjälp – biståndet och tillväxten  diskuteras om biståndet gör någon nytta i det stora hela. 

                                            
93 Intervju nr 3, Kitgum 2009-04-10 
94 Intervju nr 2, Parlamentet 2009-03-20 
95 Intervju nr 1, Kitgum 2009-04-10 
96 http://www.observer.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=5549&Itemid=59, downloaded 2010-02-04  
97http://www.sundayvision.co.ug/detail.php?mainNewsCategoryId=7&newsCategoryId=128&newsId=701178, downloaded 2010-01-02 
98 http://www.theinternationalonline.com/articles/102-uganda-gender-laws-gain-support, downloaded 2010-02-04 

http://www.observer.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=5549&Itemid=59
http://www.sundayvision.co.ug/detail.php?mainNewsCategoryId=7&newsCategoryId=128&newsId=701178
http://www.theinternationalonline.com/articles/102-uganda-gender-laws-gain-support
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Om det finns några bevis för att ökat bistånd också leder till ökad ekonomisk tillväxt? Eller, 

som skrivs kanske frågan rentav är felställd ”kan vi överhuvudtaget förvänta oss att bistånd ska 

skapa tillväxt?” 99 Naturligtvis är frågan relevant och bör diskuteras utifrån hur den globala 

resursfördelningen i dagsläget ser ut, med tanke på att bistånd som fenomen kan sägas 

funnits sen tidigt 1900-tal där bland annat Internationella Rödakorskommittén år 1901 fick 

Nobels Fredspris för sitt humanitära arbete.100  

 

Även svenskt bistånd har över tid förändrats, inte minst till Uganda, där man bland annat 

minskade budgetbiståndet101 under åren 2005 – 2006 och frös det helt under 2007 – 2008 

eftersom man såg brister i utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter.102  

Dessutom, vilket man måste vara medveten om, svensk biståndspolitik utgår från sittande 

regerings direktiv och propositioner, där biståndspolitiken kan förändras utifrån 

maktskiften i regeringsställning i Sverige. Här kan man då fråga sig, på vems villkor ges 

bistånd? Ges det utifrån svenska politiska perspektiv eller ges det utifrån behov i 

mottagarlandet? Om biståndets orsak och effekt ”tvistar de lärda” och så har gjorts genom 

tid och historia. 103 

 

Själva begreppet bistånd, u-hjälp, utvecklingsbistånd eller internationellt bistånd är numera 

förlegade termer. I dagsläget talar man om internationellt utvecklingssamarbete för att 

betona karaktären av en verksamhet som omfattar minst två parter som arbetar 

tillsammans i samma syfte. Bistånd som term relaterar mer till att den ena parten hjälper 

den andra.104 

 

I dagsläget utgår ca 1% av Sveriges BNP till internationellt utvecklingssamarbete vilket 

numera ses som en del, eller komponent, i den av riksdagen fastlagda ”Politik för Global 

Utveckling”, PGU. Tanken är att alla de olika politikområdena så som handel-, jordbruks-, 

miljö- eller migrationspolitik ska utformas så att global utveckling främjas. Främst är det två 

rättighetsperspektiv som ska beaktas: rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv. 

                                            
99 Hermele, Kenneth : Hjälp eller stjälp – biståndet och tillväxten, Stockholm: Forum Syds förlag, 2008, ISBN 978-91-89542-46-4  s 7 
100 http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationellt_utvecklingssamarbete, downloaded 2009-07-22 
101 Bistånd som betalas ut direkt från biståndsgivande land till mottagarlandets stadsbudget. 
http://www.regeringen.se/sb/d/2001/a/12467, downloaded 2009-05-11  
102 Regeringskansliet, Samarbets strategier för utvecklingssamarbete med Uganda 2009 - 2013, 
http://www.sida.se/Global/About%20Sida/Regleringsbrev/Sidas%20rb%202008.pdf, downloaded 2009-07-19 
103 Bland annat; Wohlgemuth, Lennart: en antologi Bistånd på utvecklingens villkor, Uppsala: Nordiska Afrika Institutet, 1997, ISBN 91-7106-
411-7; Carlsson, Jerker & Somolekae, Gloria & van de Walle, Nicolas: Foreign Aid in Africa, Uppsala: Nordiska Afrika Institutet, 1997, 
ISBN 91-7106-414-1; Hermele (2008); Elander, Sven: Bistånd och Demokrati: 
https://www.forumsyd.org/templates/FS_ArticleTypeA.aspx?id=4407, downloaded 2010-01-26 
104 http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationellt_utvecklingssamarbete, downloaded 2009-07-22 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationellt_utvecklingssamarbete
http://www.regeringen.se/sb/d/2001/a/12467
http://www.sida.se/Global/About%20Sida/Regleringsbrev/Sidas%20rb%202008.pdf
https://www.forumsyd.org/templates/FS_ArticleTypeA.aspx?id=4407
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationellt_utvecklingssamarbete
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Många kritiker anser dock att politik för global utveckling hamnat i skuggan av respektive 

politikerområdes nationella intresseområde och att olika tolkningar kan göras om hur PGU 

ska översättas till praktisk politik.105  

 

Nuvarande strategidokument för utvecklingssamarbete med Uganda106 föreskriver att det 

ska ske i enlighet med målet för Sveriges politik för global utveckling och bidra till att skapa 

förutsättningar för fattiga kvinnor och män att förbättra sina levnadsvillkor. Det 

övergripande målet är en ökad respekt för och åtnjutandet av de demokratiska principerna 

där fyra sektorer har prioriterats; (1) demokratisk samhällsstyrning, inklusive fred och 

säkerhet, (2) hälsosektorn, (3) privatsektorutveckling, inklusive internationell handel och 

finansiella system och (4) forskningssamarbete. 

 

Som motivering till prioriteringarna sägs det; 

 

Inriktningen på samarbetet har anpassats till den motsägelsefulla bild som utvecklingen i 
Uganda uppvisar. Parallellt med införandet av ett flerpartisystem från 2005 finns en klar 
tendens till en ökning av presidentens maktutövande. Inskränkningar av yttrande- och 
församlingsfriheterna och andra kränkningar av de medborgerliga och politiska rättigheterna 
förekommer. Landet har sedan 1990-talet haft en gynnsam ekonomisk utveckling som 
bidragit till att andelen av befolkningen som faller under nivån för den nationella 
inkomstfattigdomen har minskat. Samtidigt har den politiska viljan att fördela resurserna 
rättvist samt skydda och garantera de ekonomiska och sociala rättigheterna brustit. Särskilt i 
de konfliktdrabbade norra och östra delarna av landet är tillgången till samhällstjänster 
fortsatt mycket låg.107 

 

Under perioden ska stödet till icke-statliga aktörer ökas och ges i form av projektstöd, av 

den typ som de båda undersökta projekten i uppsatsen åtnjuter. Som bakgrund till sina 

prioriteringar har man bland annat gjort följande analys: 

 Att Uganda uppvisat en hög grad av maktkoncentration till den exekutiva grenen av 

statsmakten under de sista åren. 

 Att staten ökat kontrollen av enskilda organisationer i det civila samhället. 

 Att, trots att vissa ansträngningar har gjorts så har kvinnan fortfarande låg social, 

politisk och ekonomisk status. Diskrimineringen av kvinnor är utbredd. 

 Att den väpnade konflikten i norra Uganda är stor orsak till osäkerhet, fattigdom 

och bristande utveckling i dessa delar av landet. 

                                            
105 Elander, downloaded 2010-01-26, s 16 
106 Regeringskansliet, downloaded 2009-07-19 
107 Regeringskansliet, downloaded 2009-07-19 
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 Att den snabbt växande ekonomin har lett till en minskning av människor som 

lever under den nationella fattigdomsnivån.108 

 Att den snabba tillväxten skett samtidigt som en diversifiering av ekonomin skett 

där jordbrukets andel av BNP minskat.109 

 Att över ½ miljon ugandier lever utomlands vars remitteringar de skickar hem 

utgör ca 7% av BNP 

 Att bakom den nationella statistiken döljer sig stora regionala skillnader 

 Att företagsklimatet, produktiviteten och konkurrenskraften inom landet har brister 

och behöver förbättras inte minst inom jordbruks sektorn. 

 Att infrastrukturen på flera håll är undermålig där endast 6% av Ugandas vägnät är 

asfalterat och ca 1% av människorna på landsbygden har tillgång till elektricitet. 

 

Fler och fler biståndsgivare ser nu vikten av ett riktat bistånd för att stärka kvinnans roll i 

samhället, så även inom det svenska internationella utvecklingssamarbetet. I 

regleringsbrevet från regeringen är ”Jämställdhet och kvinnors roll i samhället” ett av tre 

prioriterade områden.110  

 

Intentionerna för det svenska internationella utvecklingssamarbetet låter nog så gott men i 

sammanhanget kan man inte låta bli att reflektera över ett stycke som Robert A Dahl 

skriver: 

 

Även om [...] demokratiska länder bedrev en politik som gynnade en demokratisk utveckling 
i icke-demokratiska länder, så skulle grundvillkoren bara förändras långsamt. Politiker och 
militära ledare som länge varit vana att driva igenom sina politiska mål med våld offrar inte 
gärna sitt övertag på demokratins altare. Sociala och ekonomiska strukturer förändras också 
långsamt. Har vi lärt oss något om internationell hjälp, är läxan att det inte räcker med 
bistånd för att få tillstånd ett modernt, dynamiskt och pluralistiskt samhälle; en sådan 
utveckling bestäms också av historiska och kulturella omständigheter som är svåra att få 
grepp om. Demokratiska föreställningar och en demokratisk kultur utvecklas inte heller över 
en natt; etniska konflikter är ofta så djupa att de motstår utländsk inblandning.111 

 
Även Tilly påtalar ett styrelsemönster utifrån sin teori som man bör reflektera över: 
 

Ända sedan staten först uppträdde som särskild organisationsform för ca tio tusen år sedan 
har den alltid ingripit i ojämlikhetsmönster i de territorier som dess härskare har kontrollerat. 
Statens representanter har för det mesta försökt bibehålla och reproducera existerande 
ojämlikheter och särskilt dem som säkrar dominansen för de härskande klasserna och bevara 

                                            
108 Från 56% år 1992 till 31% år 2005/06, Regeringskansliet, downloaded 2009-07-19  
109 Från 23% år 2001 till 16% år 2007, Regeringskansliet, downloaded 2009-07-19 
110 Övriga två prioriterade områden är ”Demokrati och mänskliga rättigheter” samt ”Miljö och klimat”, Regeringskansliet, downloaded 
2009-07-19  
111 Dahl (1999) s 347 
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förråden av väsentliga statliga resurser: pengar, vapen, soldater, livsmedel, transporter, 
kommunikationer.[...] Staten har genom sina arméer, sjukhus och byråkratier bildat mönster 
för exploatering och möjlighetsansamling i icke-statliga organisationer.112 

 

Uppsatsen vill på intet sätt ta ställning och påtala att Uganda är en icke-demokrati, men, i 

västerländskt mått mätt, är Uganda en ung demokrati som sakta börjar bygga upp sina 

demokratiska grundpelare och demokratiska institutioner, så det som Dahl påvisar bör 

beaktas för att på sikt bygga upp de grundläggande villkoren för en stabil demokratisk 

nation. 

 

6.”Ansökan om projektmedel för stöd genom partiknutna organisationer till 

demokratiuppbyggnad i utvecklingsländer och i länder på Västra Balkan och 

Östeuropa. Gemensamt projekt i Uganda” eller ”The Inter-Party Cooperation” 

(IPC) 

 

6.1 Bakgrund 

Sedan 1986 har Yoweri Museveni och hans National Recistance Movement, NRM styrt 

landet. Under styrelseperioden har på ytan rått relativ stabilitet och lugn i landet, men 

styrelseskicket har varit en enpartistat, eller som president Museveni själv uttrycker det, en 

partilös demokrati, där förbud mot partipolitisk aktivitet skrevs in i grundlagen år 1995 

samtidigt som NRM övergick att bli en ”rörelse”, the Movement. Museveni motiverar detta 

med att the Constitutional Commission år 1989 fick i uppdrag att undersöka hur det 

ugandiska folket ville bli styrt i framtiden. Museveni deklarerar i sin bok Sowing the Mustard 

Seed att kommissionens slutrapport visar att merparten av ugandierna inte ville ha 

flerpartisystem, men att kommissionen kompromissade och ansåg att, om tiden var mogen, 

skulle flerpartisystem införas 5 år efter första val under den nya konstitutionen.113 

Dessutom grundar han idén om en partilös demokrati utifrån att västerländska demokratier 

bygger partisystemet på olika klasstillhörigheter, medelklass, arbetarklass och så vidare. 

Enligt Museveni så består övervägande delen av den ugandiska befolkningen av en enda 

klass, fattiga jordbrukare, där ett flerpartisystem skulle innebära sektarism och vertikal 

polarisering. 114 Kritiker till the Movement hävdar dock att det fanns andra orsaker till 

                                            
112 Tilly (2000) s 206 
113 Museveni (1997) s 194 
114 Museveni (1997 s. 194 
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införandet av en ”enparti stat”, som baserades på ett ”one-man rule” system kamouflerat 

som en ”partilös demokrati”.115 Onyanga Odongo skriver; 

  

Because of the absence of a clear and loud refutation of NRM´s demonstrably false 
accusation of the political parties, from internationally recognised and responsible 
multipartyists, foreign democrats who might have supported the cause for democracy in 
Uganda, were left without an alternative. They had to abandon their previous stand on the 
question of democracy, and meekly accept the false claim, that political parties were the 
purveyors of political instability in Uganda. Hence the real cause of instability in Uganda 
which was the absence of a workable political system, was buried deep in the dustbin of 
Uganda´s political history.116 

 

Bland gemene man i Uganda råder en viss trötthet vad gäller politik och politiska system, 

där maktstrukturer ofta byggts på principen ”söndra och härska” och missbrukats. Ett 

stabilt och tryggt samhällssystem har lyst med sin frånvaro, vilket gjort människor bittra 

och besvikna och ovilliga till förändring; ”man vet vad man har men inte vad man får” 

tycks råda vilket har utnyttjats av sittande regim. 117Även inom intresseorganisationer, 

NGOs, kan viss oro för regimskifte skönjas. Ur ett stycke ur kapitlet om risker i UCAs  

EFTAFs beskrivning kan vi läsa: 

 

[---]There is however a risk that either due to changes in government, someone else with 
limited understanding could want to come in and disturb this equilibrium and harmonious 
relationship that has so far been built. It is the same if the government were to change 
bringing in people without the background of where co-operatives have come from.118 

 
Dessutom bör nämnas att även motståndare till the Movement kan se att då Museveni kom 

till makten år 1986 så genomfördes en rad åtgärder för att stabilisera landet och skapa 

strukturer och, som en av recipienterna för uppsatsen uttryckte det: 

 

Ok, it´s the history of this country. The country have suffered so much under the previous governments 
and[…], you know, you found that you also suffered as a family. Some because I was living in Kampala, 
those days there where no law and order and the brake ins in our houses, I think they broke in in[to] my 
house like six times. So they steel everything you have and of course you are put at gunpoint, you don’t know 
how to defend yourself, you don’t have a gun. Not only one soldier about 6-8 soldiers have entered into your 
house, you know, you feel you are in a desperate situation. So when this government came in, it brought in law 
and order. 119   

 

                                            
115 Odongo, Onyango: A Political History of Uganda, Yoweri Museveni´s Referendum 2000, London: WiCU Publishing  Press Ltd, 2000, ISBN 

0-9537857-1-8 s 56; Okuku (2002) s 32   
116 Odongo (2000) s 68  
117 Robert A. Dahl påvisar att ”demokratiska sammanbrott vanligen inträffar i nya polyarkier, länder med mindre än tjugo års erfarenhet av demokratiska 
institutioner; där är demokratiska seder och bruk för det mesta inte särskilt djupt rotade. Med tanke på de ogynnsamma omständigheterna i övrigt är det inte 
förvånande att de parlamentariska system som över hela Afrika ersatte kolonialstyret med få undantag snabbt utvecklades till militärdiktaturer och personliga 
autokratier.” (1999) s 345 
118 Empowering Farmers Through Agribusiness and Financial Services (EFTAF) Project 2007 - 2010. Uganda Cooperative Alliance, UCA, 2007 
119 Intervju nr 2 Parlamentet 2009-03-20 
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Författningen, där förbud mot partipolitisk aktivitet skrevs in år 1995, ändrades år 2005 då 

förbudet avskaffades.120 Olika politiska partier har fortsatt att verka i det fördolda under 

denna period men partierna saknade och saknar till viss del fortfarande kunskap och 

verktyg, såsom partiprogram, strategier och partipolitisk plattform samt ekonomiska 

resurser för att bygga hållbara strukturer inom partierna.121 Åter upprepas historien, då 

Musevenis största motståndare i oppositionsställning är hans tidigare närmaste män. Något 

som tycks genomsyrat alla maktövertaganden sen självständigheten år 1962.  

 

Utifrån denna bas påbörjade KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center, år 2007, i 

samarbete med SILC och CPIF ett gemensamt projektarbete i Uganda, IPC, där de valt två 

inriktningar för projektet; dels att stärka kvinnor inom politiken men även samverka med 

de olika oppositionspartierna i Uganda för att stärka respektive parti, samtidigt som de vill 

utveckla arbetsformer för att bygga allianser, så som allianspartierna i Sverige har gjort. 

Som en av bakgrunderna till IPCs genomförande kan man i projektbeskrivningen läsa: 

 

Ett mycket vanligt problem i utvecklingsländer och nya demokratier är att osämjan mellan 
oppositionspartierna oftast är mycket påtaglig, vilket ofta bidrar till fortsatt maktmissbruk av 
det etablerade regeringspartiet. Uganda är inget undantag, oppositionen är svag och splittrad 
och misstänksamheten partierna emellan mycket stor. Genom den här insatsen vill vi 
medverka till att utveckla gemensamma samarbetsstrategier och visioner, detta för att kunna 
presentera ett trovärdigt alternativ till den sittande regeringen i valet 2011.122 

 
Redan under år 2006 påbörjas IPC, då med inriktning att stärka kvinnliga politiker;  
 

Samarbetet har bland annat inriktats på att sammanföra kvinnliga parlamentariker (Uganda 
Women´s Parliamentary Association) med ett antal frivilligorganisationer som arbetar med 
kvinnofrågor. Kvinnans ställning i politiken är starkt marginaliserad och målet är att få upp 
kvinnofrågorna på den politiska agendan. [...] Det fortsatta arbetet kommer att fokusera 
också på kvinnors och ungdomars delaktighet i det politiska arbetet och fortsätta att uppnå 
en förändring i lagstiftning och attityder inom politiken i frågor som rör kvinnors 
rättigheter.123 

 
I omvärldsanalysen för IPC framgår att uppskattningsvis utsätts ca 40% av Ugandas 

kvinnor för våld i hemmet, att kvinnlig könsstympning fortfarande förekommer124 och att 

reformförslag har lagts fram för att bland annat kriminalisera våldtäkt inom äktenskap men 

att ”det krävs en betydande attitydförändring om kvinnans ställning nämnvärt ska kunna förändras.”125 

                                            
120 Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, Landguide, downloaded 2009-01-09 
121 Gemensamt projekt i Uganda, KIC, 2006  
122 Gemensamt projekt i Uganda, KIC, 2006 
123 Gemensamt projekt i Uganda, KIC, 2006 
124 I november 2009 lades ett lagförslag inför det ugandiska parlamentet som förbjuder utförande av kvinnlig könsstympning. 
http://www.theinternationalonline.com/articles/102-uganda-gender-laws-gain-support, downloaded 2010-02-04 
125 Gemensamt projekt i Uganda, KIC, 2006 

http://www.theinternationalonline.com/articles/102-uganda-gender-laws-gain-support
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6.2 IPCs syfte och mål 

IPC har flera olika målinriktningar där man utrycker att IPCs direkta målgrupp är Ugandas 

politiska partier med fokus att stärka samarbete mellan de olika oppositionspartierna. I 

uppsatsen har valts en avgränsning att fokuserar på IPCs mål som är specifikt riktade 

till/för kvinnor. I problemanalysen för IPC finner man: 

[---] Kvinnor och unga har en marginaliserad roll i den politiska vardagen. Av parlamentets 
234 platser innehar kvinnor 99 av dessa platser. Dessa grupper och de frågor som dessa 
grupper särskilt lyfter fram, är i behov av stöd. Särskilt utrymme i projektet bör därför ges till 
dessa grupper. Kvinnor i Uganda har traditionellt mycket lite att säga till om i det ugandiska 
samhället och de kvinnliga parlamentarikerna har allt för ofta visat sig rösta emot reformer 
som haft som syfte att förbättra situationen för ugandiska kvinnor. 126 

 
För att stödja dessa kvinnor har man i IPC kommit fram till följande målanalys: 
 

Övergripande mål; att bygga ett demokratiskt och välfungerande flerpartisystem i Uganda där 
alliansbyggande och samarbete över partigränserna är ett tydligt inslag, samt förbättra 
ställningen för landets kvinnor och unga. 
 
Projektmål: att hjälpa våra samarbetspartners att bygga fungerande partier och underlätta för 
en fruktbar dialog och samarbete dem emellan. Att hjälpa våra samarbetspartier att utbilda 
fler kvinnor och unga som kan ta en ledande roll i politiken.127 

 
Så en kort analys ger att IPC, för att ”förbättra ställningen för landets kvinnor och unga” valt att 

göra detta genom att ”utbilda fler kvinnor och unga som kan ta en ledande roll i politiken”. 

 

I delmålen framgår då: 

 
Delmål2: Kvinnliga politiker stärktes för att gemensamt utarbeta strategier för stärkandet av 
den ugandiska kvinnans ställning. 
 
Delmål 3: Unga kvinnor och män vann större utrymme i sina respektive partier.128 

 
Här kan man då fråga sig vad som menas med ”stärkandet av den ugandiska kvinnans ställning” 

och vad ett ”större utrymme” innebär. Uppsatsen syftar till att titta på kvinnor som 

nationsbyggare och deras roll i stärkandet av demokratiska institutioner. I Hylanders fem 

punkter för definition av demokratiska institutioner finner man att han karakteriserar en 

politisk arena med val och politisk debatt och kanske även partier129 samt ett rättssamhälle 

där allas likhet inför lag ska råda som två kriterier för demokratiska institutioner.  

 

                                            
126 Gemensamt projekt i Uganda, KIC, 2006 
127 Gemensamt projekt i Uganda, KIC, 2006 
128 Gemensamt projekt i Uganda, KIC, 2006 
129 Märk väl att Hylén inte tar politiska partier för givet för att definiera demokratiska institutioner.(Egen anm.) 
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Utgår man ifrån antagandet att ”stärkandet av den ugandiska kvinnan” bland annat innebär 

möjlighet till likhet inför lag så blir det logiskt att ge dem ”större utrymme” inom sina 

respektive partier för att kunna implementera frågor som rör kvinnors rättigheter så att de 

kan ta en större del i byggandet av nationen Uganda, där de då även kan bli del av de övriga 

tre punkter Hylander definierar som demokratiska institutioner; möjlighet att delta i olika 

sammanslutningar inom det civila samhälle som är skilt ifrån staten samt öka möjligheterna 

att bli del i en icke mutbar byråkrati som lyder sin regering och dessutom få större 

möjlighet att delta på den ekonomiska arena, en ekonomiska marknad. 130 Det framgår i de 

intervjuer som gjorts med kvinnliga politiker i Ugandas att så inte vore fallet, om inte 

kvinnors roll inom politiken stärkts. Flertalet av kvinnorna som intervjuades påtalade det 

patriarkaliska samhälle de lever i, där flertalet av de frågor som rör kvinnors ställning och 

kvinnors rättigheter inte ges eller getts utrymme, om det inte var för att kvinnor lagt fram 

dem.131  

 
De indikatorer och uppföljningskriterier IPC identifierat, vilka direkt rör kvinnor, är; 
 
- Kvinnliga politiker träffas för att diskutera samarbete för att uppnå gemensamt uppsatta 
mål. 
 
- Kvinnoorganisationer ger förslag om nödvändiga reformer för att stärka kvinnans 
rättsliga ställning i hem och samhälle. 
 
- Kvinnor i parlamentet lägger och stödjer förslag till reformer som stärker kvinnans 
rättsliga ställning i hem och samhälle 
 
- Unga kvinnor och män vinner officiella poster inom partiet. 
 
En reflektion över de indikatorer och uppföljningskriterier IPC framhåller är att det torde 

vara oerhört svårt att göra en direkt koppling mellan IPCs aktiviteter och ovanstående 

indikatorer. Få är de biståndsprojekt som är renodlade, både i genomförande som 

ekonomiskt, och inbegriper enbart projektets deltagande organisationer och 

samarbetsparter. Ofta finns fler olika intressenter och faktorer som påverkar utfallet. 

Biståndsprojekt kan eventuellt ses som en del i processen. De indikatorerna som ges i det 

här fallet är vida och ger utrymme för tolkning. 

 
 

 

                                            
130 Hylén, downloaded  2009-06-19  
131 Uttalanden och reflektioner utifrån de nio djupintervjuer med kvinnliga politiker som gjordes under fältarbetet i Uganda, våren 2009  
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7. Manyakabi Area Cooperation Enterprice (ACE)132 

7.1 Bakgrund 

Uganda räknas fortfarande som en av världens fattigaste länder, med ett GDP på 1.454 

vilket är 150:de plats av totalt 177 länder enligt Human Development Report 2007/2008, 

detta trots goda ekonomiska förutsättningar med ett gynnsamt klimat, bördiga jordar och 

rika naturtillgångar. Fattigdomsbekämpning är fortfarande en stor utmaning och 31% av 

befolkningen rapporteras leva på mindre än 1 dollar per dag. De senaste 15 åren har landets 

tillväxt ökat, men tillväxten har skett från en mycket låg nivå där ekonomisk utveckling ofta 

hämmats av en rad problem såsom gerillakrig, svår korruption och dålig infrastruktur, inte 

minst elförsörjningen.  

 

Endast en minoritet av ugandierna har en formell anställning och i städerna försörjer sig 

befolkningen i allmänhet inom den så kallade informella svarta ekonomiska sektorn, där 

bland annat gatuhandel är ”big bussiness” med kommers och bargaining som en del av 

vardagslivet. Befolkningen på landet försörjer sig främst på jordbruk.133 

 

7.2 Jordbruket 

Jordbruket är utan jämförelse den viktigaste näringsgrenen i Uganda och sysselsätter ca 

80% av befolkningen, där 77% av den kvinnliga arbetskraften livnär sig inom 

jordbrukssektorn. Enligt vissa uppskattningar odlar kvinnorna hela 80 procent av de 

traditionella matgrödorna och 60 procent av exportgrödorna.134 

 

Främst odlar man för eget bruk men jordbruket bidrar även till exporten, där de största 

exportvarorna är kaffe och te, men på senare år har även exporten av tobak, bomull, 

grönsaker och snittblommor ökat. Den större delen av jordbrukssektorn är dock småskalig, 

där genomsnittsstorleken på ett jordbruk är 2,5 hektar och odling främst inriktad på egen 

konsumtion, så som kokbanan (matoke), kassava, sötpotatis och majs. Här bör nämnas att 

av Ugandas totala areal, ägs 7 % av kvinnor.135  

 

 

 

                                            
132 Area Cooperative Enterprise, ACE, är en kooperativ modell där producenter på landsbygden skapat ett kooperativ, likt en 
fackförening, Union, som i det här fallet bistås av UCA med delvis finansiering från Kooperation utan gränser.  
133 Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, Landguide, downloaded 2009-01-09 
134 Utrikespolitiska Institutets Countrydatabase, Landguide, downloaded 2009-01-09 
135 Tripp & Kwesiga (2002) s 119 
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7.3 Uganda Cooperative Alliance, UCA och Kooperation utan Gränser 

Uganda Cooperative Alliance, UCA, och Kooperation utan Gränser har varit 

samarbetspartners för att utveckla jordbrukskooperativ inom Uganda sen 1980-talet. 

Samarbetet har utvecklats utifrån i huvudsak tre olika tidigare projekt, vars huvudsakliga 

mål varit utveckling av självständiga och livskraftiga kooperativ i samhället och främja dess 

medlemmars ekonomiska intressen. 

 

Under 2000-talet utvecklades två nya samarbetsformer, FETAS och PACEs ( i samarbete 

med norska Royal Norwegian Sociaty for Development) som en fortsättning av de tidigare 

projekten. De har nu slagits samman till ett enda projekt, Empowering Farmers through 

Agribussiness and Financial Services, EFTAF för att ytterligare stärka samtliga medlemmar 

inom de tidigare projekten under ett paraply. 

 

Målet för EFTAF är ”To contribute to improved livelihood of small holder farmers in Uganda”.  Här 

arbetar man i huvudsak gentemot enskilda jordbrukare, olika jordbruksorganisationer, Area 

Co-operative Enterprice, ACE, så som Manyakabi ACE, och ekonomiska kooperativ, 

SACCOs, som väljs ut utifrån de tidigare projekt som löd under FETAS och PACEs som 

avslutades år 2006. EFTAF innefattar närmare 80 000 enskilda medlemmar som är 

organiserade inom 430 primary societies och 86 ACEs. De stöttas av 50 olika SACCOs 

som ger support via lån utan knytning till ränta.136 

 

Även en gender policy har tagits fram av SCC/ Vi-Agroforestry med motiveringen ” Gender 

inequalities undermine development therefore improving gender equality has to be part of any sustainable 

strategy for development”137 Gender policyn syftar till att genomsyra allt arbete som görs, både 

inom SCCs egen organisation som hos samarbetsparternas organisation för en ökad 

jämställdhet vilket följer SCCs vision ” A world free from poverty and injustice”.  

 

7.4 Manyakabi ACE 

Manyakabi ACE, startade ca år 2004 som en del av ett FETAS projekt, delvis finansierat av 

SCC, via UCA. Namnet är en sammanslagning av ortsnamnen Masha, Nyamiyanja, 

Kaberebere och Birere och betyder ”Know the coming danger”. Kooperativet, som är baserat i 

sydvästra Uganda nära staden Mbarara, startade med 8 olika kvinnogrupper men nu är 

antalet 28. Numera deltar även män inom Manyakabi ACE men 95% av medlemmarna är 

                                            
136 EFTAF, Project 2007 - 2010. Uganda Cooperative Alliance, UCA, 2007 
137 Building Capacity to Mainstream Gender, a regional project 2006 – 2008, SCC-Vi Eastern Africa, 2006 
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kvinnor. I anslutning till projektet finns även Manyakabi Saving and Credit Cooperative 

Society, SACCO, för att möjliggöra för medlemmarna att både spara och låna pengar för 

att ytterligare utvecklas.138 

 

7.5 Manyakabi´s syfte och mål 

Precis som nämndes om projektet IPCs syfte- och målformuleringar så måste Manyakabi 

ACEs formuleringar ses utifrån flera olika led. Oftast finns flera intressenter inom olika 

projekt. I det här fallet bör vi dels se på SCCs övergripande syften och mål, därefter bryta 

ner det till UCAs formuleringar för syfte och mål och i slutet av kedjan titta på Manykabi 

ACEs egna formuleringar för kooperativet. Det har varit en utmaning att följa den röda 

tråden och finansieringen från Kooperation utan gränsers ner till dem målen ska gynna, i 

det här fallet medlemmarna vid Manyakabi ACE.  

 

SCCs övergipande formulering för sin verksamhet i Östafrika är ”A world free from poverty and 

injustice”. Tillsammans med partner organisationer i utvecklingsländer vill de bidra till att 

reducera fattigdomen och öka global rättvisa. Specifikt i Afrika arbetar de med;  

 

• Support poor women and men to mobilise in defence of their human rights, to improve 
their livelihoods and increase their income  
• Strengthen the democratic and financial capacity of partner organisations. 
• Contribute to the development of a democratic and just society139   

 

Punkt två och tre kan direkt överföras på samarbetsparten i Uganda, UCA. Punkt ett och 

tre kan vi se som övergipande mål för Manyakabi ACE. 

 

SCCs arbete i Östafrika fokuseras på olika metoder för utveckling i form av bland annat 

studiecirklar. Dessutom har man utvecklat en gender policy som ska genomsyra allt arbete, 

både inom organisationen som hos partnerorganisationerna och de projekt man genomför. 

 

Om man då ser på UCA och projektbeskrivningen för EFTAF, där SCC är en av fyra 

intressenter i projektet, så är visionen för samarbetet ”To contribute to improve livelihood of small 

holder farmers in Uganda”. Målgrupper är individuella medlemmar i kooperativ, Area 

Cooperative Enterprices, jordbrukarföreningar och Savings and Credit Cooperatives. Man 

                                            
138 Utifrån intervjuerna med kvinnliga jordbrukare i Mbarara, Kaberebere, Masha Nyamiyanja samt Birere i sydvästra Uganda.  
139 http://www.sccportal.org/about.aspx, downloaded 2009-07-20 

http://www.sccportal.org/about.aspx
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har inte specifikt kvinnor som målgrupp men man ser att ”Gender inequality and poverty are 

very distinct in these areas as is the high prevalence of HIV/AIDs”. Dessutom uttrycks i planen: 

 

UCA adopted a gender policy, which puts emphasis on mainstreaming gender issues right 
from head office down to members. Integrating gender will be in all aspects of planning, 
implementation, monitoring and evaluation. EFTAF will continue to enhance affirmative 
action interventions started by previous projects, and these include ensuring representation 
of women in all leadership positions. Secondly the project stresses the importance of equal 
participation by men, women and the youth in project activities.140 

 
Under målformuleringen finner man att en av huvudindikatorerna för UCAs mål är 

förbättrad hälsa och boende, ökat antal barn som skrivs in vid skolan och färre avhopp från 

skolan. Dessutom finns indikatorer såsom; att jordbrukare specialiserat sin produktion för 

försäljning, att de ska ha ökat både kvalité som kvantitet och att de ska ha förbättrat sin 

spar- och investerings kultur. 

 

Av de förväntade resultaten för UCA finns tio punkter där man via procentsatser vill dra 

slutsatser om man lyckats eller ej. Förväntat resultat gäller alla de 80 000 personer som i 

någon form deltar i UCAs olika projekt, därför är de förväntade procentresultaten inte 

relevanta för denna uppsats. Däremot är det intressant att titta på några av indikatorerna 

som berör just medlemmarna i Manyakabi141: 

 

 Att medlemmarna ska ha ökat sin produktion 

 Att medlemmarna ska ha ökat sitt produktionsöverskott för försäljning 

 Att medlemmarna ska ha hittat bra marknader för avsättning av sin produktion 

 Att planerade kopplingar till marknader är etablerade och fungerande 

 Ett ökat antal medlemmar i SACCOn och att kapitalet där ska ha ökat 

 

Målen för Manyakabi ACE ligger även de i linje med SCC vision och det som UCA vill 

utveckla genom EFTAF, nämligen att utveckla deltagande jordbrukare genom utbildning, 

ge dem möjlighet till en säker avsättning för sina produkter, utveckla deras odling såväl 

kvalitativt som kvantitativt så att de kan öka sin levnadsstandard, hälsa och bättre trygga 

sina barns möjlighet till skolgång.  

 

 

                                            
140 EFTAF, Project 2007 - 2010. Uganda Cooperative Alliance, UCA, 2007 
141 Några av indikatorerna är riktade till Lantbruksföreningar och därmed inte applicerbara för denna uppsats. 
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8. Fältarbetet 

8.1 Möten med kvinnor i maktens korridorer 

Kvinnorna som intervjuades för uppsatsen var parlamentsrepresentanter för sina respektive 

distrikt; Tororo, Ibanda, Kasese, Kitgum och två från Kampala. De var i åldern 32 – 54 år 

med varierade bakgrunder. Speciellt de äldre kom från enkla förhållanden där föräldrarna 

oftast var jordbrukare som odlade för egen konsumtion. De tre yngre kvinnorna hade 

bakgrunder där pappan hade en högre utbildning och arbetade som politiker, veterinär eller 

lärare på universitet, där mamman var husfru, jordbrukare eller hade någon ”small 

business”. Samtliga kvinnor hade högre utbildningar där tre av kvinnorna genomgick 

universitetsstudier parallellt med arbetet i parlamentet. De äldre kvinnorna hade dock gått 

högre utbildning på äldre dar och fått kämpa sig till studier. En kvinna berättade om ett 

samtal hon hade med sin mamma som barn; 

 

But one time I asked her, I actually confronted her; Why did you have to get birth to us, if you couldn’t look 
after us properly? Because here I am, when ever I go to school I don’t have enough money for school fees, my 
sisters don’t get money for their school fees, why on earth did you get birth to us? But these are traditional 
mothers. She really told me that it was right to have many children around, because they provided labour those 
days. People had land so the more children they had the more labour you had on the farm.142 

 

På frågan om hur länge de varit verksamma inom politiken svarade en kvinna ”Man is a 

political animal.” Hon ansåg att vad man än gör så är det politik. Två av kvinnorna blev 

politiskt aktiva i samband med att NRM kom till makten år 1986, de övriga blev aktiva 

1998 och 2001.  

 

Orsakerna till varför de blev politiskt intresserade varierar något.  Två av kvinnorna 

kommer från hem där pappan var politiker så det blev naturligt att bli politiskt engagerad. 

Flera av respondenterna ville skapa förändring, både för kvinnor som för sin region eller 

för människor över huvudtaget, tron på mänskliga rättigheter eller rättigheter i allmänhet 

var viktigt.  

 

På frågan om de ansåg att de hade tillräcklig utbildning för att vara en bra politiker så ansåg 

samtliga att de hade det och att möjligheter till vidareutbildning fanns, oberoende av 

politiskt parti eller intresseområde.  Även utifrån intresse för genderfrågor fanns 

möjligheter där samarbeten med organisationer utanför parlamentet skedde, ofta i 

                                            
142 Intervju nr 2, Parlamentet 2009-03-20 



49 
 

samarbete med UWOPA.143 Ingen uttryckte dock klart att de erhållit utbildning som givits 

av KIC144, troligen eftersom de hade god tillgång till utbildningsmöjligheter där det kanske 

inte alltid är solklart vem som erbjöd den, ofta finns flera intressenter inblandade. Om de 

fick önska ytterligare utbildning så gavs förslag på utbildningar i konfliktlösning, 

tidsplanering (troligen utifrån sin roll som parlamentariker, god mamma osv förf. anm..), 

ledarskap och färdigheter att tala inför publik(communication skills). 

 

Precis som skrivits tidigare så såg flera av respondenterna svårigheter att genomdriva frågor 

som är kvinnorelaterade, såsom mödrahälsovård, sjukvård överhuvudtaget, mödrafrågor 

över huvudtaget men specifikt flickmödrars situation, barn och utbildning och 

kvinnorelaterat våld. En kvinna svarade; 

 

I am so much interested in youth participating in decision making…I also like to look at the issue 
of…gender…not really gender equality…but…issues…looking at men issues and women issues as an aspect 
of fairness. Couse if a man intervene you or if a man…you say…gender equality, gender equality…they get 
irritated…but, generally, I usually refer it as fairness.145 

 
En kvinna ansåg att om val skulle göras utifrån frågor istället för person så skulle de ha 

”rätt” regering, då skulle det vara lättare att genomdriva frågor som var kvinnorelaterade 

eftersom hälften av Ugandas befolkning är kvinnor och avslutar svaret med ” “Politics in this 

country have not used the lens of a woman” och att kvinnor kommit till parlamentet för att uträtta 

något, ”to change the face of politics”. Genomgående påvisade intervjusvaren att om inte de 

kvinnliga parlamentarikerna tog upp kvinnorelaterade frågor så skulle de inte debatteras 

över huvudtaget.  

 

Samtliga kvinnor gav ett kraftfullt intryck, där några var en aning trötta och svarade snällt 

på frågor medan andra gick in i frågorna med liv och lust! En reflektion i sammanhanget 

var hur de förhöll sig till sina väljare inom sina respektive distrikt. Visserligen arbetade de 

mer eller mindre för att förbättra förhållandena i sina distrikt via politisk påtryckning men, 

utöver det så genomförde de rent privata initiativ, som de själva bekostade, något som även 

framgick vid intervjuerna med de kvinnliga politikerna vid the Local Council. Kvinnorna på 

lokalnivå fick nämligen frågan om vad parlamentet gjort för deras distrikt och då kom 

exempel upp som var genomförda privat, av den kvinnliga parlamentarikern. Detta är 

                                            
143 UWOPA står för Uganda Women Parliamentarian Association, där flera olika organisationer bjuds in utifrån olika teman. 
144 Utifrån Gemensamt projekt i Uganda, KIC, 2006 
145 Intervju nr 3, Parlamentet 2009-03-27 



50 
 

något som tycks genomsyrar hela den ugandiska maktstrukturen och utan att sticka ut 

hakan för långt så kan man se detta som ett ”patron/ klient” förhållande. 

 

8.2 Kvinna och politiker i konfliktområde, Kitgum, norra Uganda 

Kvinnorna som ska intervjuas är samtliga sprungna ur en miljö som lidit under 

inbördeskrig mellan regeringsstyrkor och rebellarmén Lord Recistans Army, LRA i mer än 

23 år. Sen ett och ett halvt år tillbaka sker fredssamtal men det är en lång process, med flera 

olika intressenter som sträcker sig ända till krigstribunalen i Haag, vilket inte har underlättat 

situationen.  

 

En kvinna berättade att hon bott i ett av flyktinglägren med sin alkoholiserade man som 

tidigare varit politiker. Hon hade ”producerat” nio barn till denne man, sju av dem levde 

fortfarande. De fick mat genom World Food Program, men de var tvungna att gå ut i 

skogen för att hämta ved så att de kunde laga varm mat till sina barn. Där kunde de möta 

rebellsoldater som våldförde sig på dem och ibland dödade dem. Kvinnan insåg att detta 

var inget liv för henne och hennes barn som hon ville skulle få en bra skolgång. Hon frågar 

sin man, som är överhuvud för familjen, om de kan få flytta till Kitgum, vilket han 

samtycker till. Mannen stannar i lägret. Resan till staden Kitgum är inte enkel men hon 

klarar det, skaffar ett boende, börjar arbeta hårt för att få ihop till barnens skolavgifter och 

idag är en av hennes söner läkare i England. 

 

I området är det inte ovanligt med flickor som blir gravida redan vid 12-14 års ålder och 

har de en gång fött barn ses de som ett lätt offer för andra män att utnyttjas, då de hamnar 

längst ner i den hierarkiska samhällsstegen. En av kvinnorna berättade; 

 

[---] this childmother…she could give birth when she is 14 years old. She knows nothing and after that there 
will be a big man, like the father of the child going to…to…to try again and defile that childmother. Because 
they know that this one have produced, she is in problem, if I go and give money, she can agree, an old man, 
can go to that girl and sometimes, after giving her something, he leave that child again with the baby again. 
This girl will continue suffering all the time. We shall put a law for this child.146 

 
Även alkoholismen är utbredd, då mest hos männen vilket till viss del kan skyllas på 

situationen att sitta i ett internflyktingläger och inte ha möjlighet att försörja sin familj. 

Kvinnorna tar oftast hand om barnen och försörjningen och en kvinna fick frågan om 

mannen tar hand om barnen; 

                                            
146 Intervju nr 3, Kitgum 2009-04-10 
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Ahhhhh…(skratt)…there is nothing! He can’t even raise anything as man! So I am the only one to struggle, 
even buying the clothes for him, it’s me…During this time that we could not go to our field to dig, they just sit 
there in the camp. So you, as a woman and as a leader, you are supposed to struggle and do each and 
everything, even for your husband.147 

 

Kvinnorna som ska intervjuas är i åldern 25, 32 och 45 år. En slutade skolan vid Senior 3 

och två vid Senior 6 och orsaken var brist på skolavgifter samt i ett fall graviditet. En 

kvinna hade dock fortsatt att studera senare och utbildat sig till barnmorska. Precis som 

visades i Ugandas historia så är det inte konstigt att två av tre fäder är polismän, den tredje 

var affärsman och politiker. Samtligas mödrar var hemmafruar där de odlade för egen 

konsumtion. 

 

En kvinna berättade att hon tidigt blev vald av de andra kvinnorna att leda dem vid sådd, 

ogräsplockning och skörd. Hon älskade att arbeta tillsammans och dessa kvinnor ville att 

hon skulle kandidera som deras kvinnorepresentant vid LC1 år 2001, eftersom hon hade 

kunskap i att läsa och skriva. Hon uppskattade sitt politiska arbete och tyckte att hon lärt 

sig mycket, bland annat konfliktlösning och människor vände sig till henne för att få råd. 

De andra kvinnorna började sin politiska bana år 2001 och 2005. Orsaken till att den ena 

kvinnan kandiderade som politiker var på grund av misären inom sjukvården. Hennes 

kollegor uppmanade henne att ställa upp för val så att hon kanske kunde påverka 

situationen. Den tredje kvinnan blev inspirerad av anda kvinnor som tog plats inom 

politiken.  

 

 På frågan om de ansåg att de hade tillräckligt med utbildning för att vara en god politiker 

så var svaren entydiga. Någon form av utbildning som politiker hade de inte fått. 

Utbildning fanns med i arbetsplanerna men hade aldrig förverkligats på grund av bristande 

resurser, så om de vill ha utbildning fick de bekosta den själv. Däremot var samtliga 

oerhört inspirerade av den utbildning som hölls av NDI och KIC i genderfrågor; 

 

The NDI148 have been coming here, they have been giving us information, they have been trying to bring our 
capacities so that we have a voice, women councillors. They are the one’s who try to bring the Bill, they helped 
us. But all of a sudden they left us and we didn’t know, they are not now supporting us. [...] So it was NDI 
supporting us briefly and all of a sudden they left. 149 

 

                                            
147 Intervju nr 3, Kitgum 2009-04-10 
148 Eftersom det var NDI som var synliga och arbetade med frågan gentemot kvinnorna i Kitgum så är de troligen inte medvetna om att 
KIC är med som delfinansiär i projektet. (förf. anm.) 
149 Intervju nr 2, Kitgum 2009-04-10 
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Här blev det tydligt att det lilla av utbildning som gavs från NGOs var av betydelse då det 

på denna nivå inte är så stort utbud av utbildningsmöjligheter, samtidigt som området har 

varit eftersatt i utveckling bland annat på grund av oroligheterna i området samtidigt som 

vissa menade att det var ett medvetet val från sittande presidenten, precis som tidigare 

regimer nonchalerat området.  Det visade också att, då dessa kvinnor fick stöd utifrån, så 

stärkte det dem i frågor som traditionellt sett ses som kvinnofrågor. Samtidigt kunde man 

se hur sårbar den här typen av insatser var. Kvinnorna i Kitgum hade ingen aning om 

varför NDI helt plötsligt inte fanns där.150Samma kvinna fortsatte; 

 

So, due to such problems, about three women being killed and it was the men killing them, they said this 
ordinance would be helpful for the women, it would now protect the women. So we are trying our level best and 
modify our paper and present it to the House. When they pass it as a Bill, maybe…I am not sure, maybe, it 
will help the what? The women.151 

 
Utifrån intervjusvaren kan förstås att det är ännu svårare att på den här nivån få igenom 

frågor som är genderrelaterade och, utifrån den historiska kontexten, så är det inte 

förvånande. Kvinnorna lade fram förslag, men det var inte alltid lätt att få gehör för dem. 

Samtliga tre önskade dock att de fick mer utbildning för att klara av sitt uppdrag. De mest 

framträdande önskemålen var ledarskapsutbildning och information i genderfrågor.  

Dessutom, något som blev tydligt i svaren, var att om inte parlamentet drivit igenom frågan 

om kvotering för kvinnor så hade kvinnor inte funnits representerade på den här nivån. 

Alla tre kvinnorna påtalade detta. 

 

8.3 Möt kvinnor vid Manyakabi Area Enterprise, sydvästra Uganda 

Många av kvinnorna i Manyakabi ACE(M ACE) var änkor där flertalet av männen dött i 

hiv/aids, något som var ett stort problem i området. Även flertalet av kvinnorna och deras 

barn var infekterade av viruset. Det är en av anledningarna till att många av dem valt att 

inte gifta om sig. Det är också svårt att gifta om sig då man redan har barn. Även 

möjligheten att få stanna kvar på sin gård då mannen dött var svårt, eftersom det enligt 

traditionell jurisdiktion är mannens släktingar som automatiskt blir ägare av såväl gård som 

mannens barn. 

 

Några av kvinnorna som intervjuades bodde i eget hem. Andra fick ”låna” boende av 

släktingar men hade börjat spara inom Manyakabi SACCO, för att kunna köpa sig en egen 

                                            
150 En orsak till att kvinnorna i Kitgum såg det som att NDI plötsligt försvann torde vara brister i kommunikation. (egen kom.) 
151 Intervju nr 2, Kitgum 2009-04-10 
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bit mark att odla på. Oftast var storleken på gården allt från 1/2 acre till 3 acre där man 

odlade främst för egen konsumtion men i viss mån även för försäljning.  

 

Den del av Manyakabi ACE vi besökte hade fått möjlighet att gratis arrendera en bit mark 

av ”kommunen”, the community, i området Masha. Här arbetade man gemensamt, sida vid 

sida vid sådd, ogräsbekämpning och skörd.152 Här hade man två skördesäsonger, dec/jan 

som gav störst skörd tack vare bättre regnperiod samt juni/juli som gav något lägre skörd, 

fortfarande på grund av regnmängd. Någon form av konstgödsling osv förekom inte och 

marken brukades med människokraft och hackor.  

 

Under så- och skördeperioden bodde de på ”the community based area”. De byggde små 

temporära skjul/tält av presenningar och grenar, mycket spartanskt eftersom det är 

plastpresenningar som lätt går sönder i regn och blåst och en kvinna uppskattade att tälten, 

om de har tur, kunde hålla i 4 månader. Här levde de i 2-veckors perioder och tog sig hem 

över helger för att titta till barn, hus och hem. Oftast hyrde de en gemensam transport hem 

för att spara kostnader och tid eftersom vissa kooperativmedlemmarna bor 40 km från 

kooperativets mark. En kvinna påtalade att det tog henne 8 timmar att gå sträckan, enkel 

väg. 

 

Kvinnorna som intervjuades var mellan cirka 38 och 58 år. Ålder var inte så viktigt här, det 

fanns annat som är viktigare, överlevnad. 6 av kvinnorna var änkor och tre av de äldre 

kvinnorna hade inte gått i skola alls, en gick till Primary 5, en till Primary 6 och en var en 

Senior 4 ”drop out”. Samtliga var födda i området, där föräldrarna varit jordbrukare för 

egen konsumtion och endast en kvinna uppgav att hennes far haft annat yrke, som 

väginspektör.  

 

Flertalet av de intervjuade kvinnorna odlade enbart för hemmabruk innan de gick med i 

Manyakabi ACE och de påtalar att de inte förstod värdet av det man odlade. Här följer 

några av de kommentarer kvinnorna gav;  

 

Från början odlade jag bara för egen konsumtion, jag såg inte på odling som något värdefullt. Tack vare 
Manyakabi ACE och de utbildningar jag har fått, så förstår jag nu att jordbruk kan vara ”business”, och 

                                            
152 Något som inte tycks vara vanligt i området. Utifrån intervjuerna framgår det att flera av kvinnorna i kooperativet ser det som en av 
de stora fördelarna med att medverka i kooperativet, att arbeta tillsammans och dela erfarenheter med varandra, något som tycks stärka 
dem i deras roll både som samhällsbärare som jordbrukare men som inte verkar förekomma i vanliga fall, där var och en sköter sitt och 
där en viss form av avundsjuka tycks råda vilket gör att man inte hjälper varandra. 
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det har gett mig så mycket. Att få arbeta tillsammans, att kunna odla och skörda tillsammans, så att vi kan 
sälja i större mängd än vad var och en själv kan sälja, är så bra!153 
 

Innan jag gick med i  Manyakabi ACE, så odlade jag för eget bruk utan att förstå värdet av det jag odlade. 
Jag kunde koka 5 kilo bönor, sen åt vi tills vi var mätta och så slängde vi resten. Nu förstår jag, att om jag 
kokar ett halvt kilo bönor så räcker det både till lunch och middag och resten kan jag sälja och få en 
inkomst av.154 
 
Förut så sålde jag bara små kvantiteter och pengarna jag fick var värdelösa för mig eftersom jag inte visste 
hur jag skulle spara pengarna, pengarna bara försvann. Nu är jag medveten om att göra en budget för mina 
pengar så att jag kan investera i någon gris eller get, som ”emergency money”. Manyakabi har varit en ”eye 
opener”, jag är mer medveten om min egen kapacitet för att förbättra min situation.155 
 
I början så odlade jag olika bönor, majs och olika grösaksfröer mixat, lite som det blev. Så när jag försökte 
sälja så fick jag mindre betalt. Nu, genom workshops och utbildning så förstår jag att om jag sår de olika 
sorterna var för sig så kommer jag få mycket bättre betalt.156 

 
Uttalandena talar för sig själva157. Genomgående gav svaren att de ökat sin produktion och 

kvalité, att de ökat sin inkomst och numer hade möjlighet att spara i Manyakabi SACCO. 

En del hade eget konto158, andra sparade via gruppens gemensamma konto i SACCOn. En 

kvinna påvisade att innan hon gick med i Manyakabi ACE så var hon inte betrodd att ha ett 

konto.159   

    

Kvinnorna hade haft möjlighet att köpa land, vilket måste ses som ett framsteg för deras 

möjlighet som nationsbyggare utifrån vad vi läst i de tidigare kapitlen om kvinnors 

möjlighet att äga mark. De hade kunnat påverka inom kooperativet för att göra 

förbättringar, bland annat kvalitétsförbättringar. Via gemensam odling hade de gjort 

kvalitativa förbättringar och den kvantitet de gemensamt kunde producera skapade ökade 

möjligheter till bättre pris och säkrare avkastning och det berodde på medlemmarnas 

möjlighet att påverka hur Manyakabi ACE skulle drivas, att det var medlemsägt. Dessutom 

påvisade flera hur de uppskattade att arbeta tillsammans, att kunna dela sorger och 

bekymmer och erfarenheter och inse att de inte var ensamma i sin situation. 

 
En av de viktigaste frågorna för dessa kvinnor var att ge sina barn möjlighet till 

skolutbildning, att ha möjlighet att betala skolavgifter och hälsovård. Trots eller tack vare 

                                            
153 Intervju nr 6, Manyakabi 2009-03.26 
154 Intervju nr 6, ;anyakabi 2009-03-26 
155 Intervju nr 4, Manyakabi 2009-03-25 
156 Intervju nr 8, Manyakabi 2009-03-26 
157 Med reservation för att kvinnorna lovprisade Manyakabi ACE eftersom intervjuerna genomfördes där även chefen vid UCAs kontor i 
Mbarara ibland var tolk. Men, utifrån den oberoende person som lyssnade på inspelningar från intervjuerna så tycks intervjuerna vara 
korrekta samt att kvinnorna inte hade vetskap om min ankomst. De bestämde själva att vara med i intervjuerna, de valdes med andra ord 
inte av ledningen.  
158 Eget konto kan de få då de visat resultat och vilja till sparande. 
159 En tolkning av hennes uttalande torde vara att kvinnan menade att det berodde på att hon var kvinna och fattig. 
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att de inte själva haft möjlighet till studier så var de mycket måna om att barnen ska få den 

möjligheten, oberoende om det var pojkar eller flickor. Några fick frågan om varför de ville 

att barnen ska få utbildning och svaret var mer eller mindre förväntat. Det var för att ge 

dem möjlighet att komma vidare i livet, att inte behöva stanna som jordbrukare som var ett 

slitsamt arbete.  

 
Något som samtliga respondenter påvisade och som hade förbättra deras möjligheter som 

goda jordbrukare var möjlighet till utbildning de fått inom M ACE som bland annat 

handlat om hur man ökade sin produktion och kvalité, hur man sparade pengar och 

ekonomiutbildning. På frågan vad de önskade för ytterligare utbildning blev svaren bland 

annat jordbruksskötsel, bananodling, odling med speciella grödor och getuppfödning. 

Något som också framkom under intervjuerna var att det erbjöds mer utbildning och 

utveckling under FETAS-perioden. Under det nya projektparaplyet EFTAF hade det i 

princip inte genomförts någon utbildning eller investering över huvudtaget vilket kan 

antyda hur sårbart projekt kan vara vid strukturförändringar och omfördelning av resurser. 

 
Ytterligare en insikt som getts under intervjuernas genomförande var en fråga som från 

början inte antogs skulle ha så stor betydelse, men som visade sig spela en avgörande roll. 

Frågan har ställts till samtliga respondenter vare sig de var parlamentariker, lokala politiker 

eller jordbrukare.  På frågan; ”Vad tycker din familj/ grannar om att du är 

parlamentariker/politiker/ medlem i M ACE?” svarade tolv av sjutton respondenter att en 

form av avundsjuka råder. Människor blev avundsjuka av att andra försökte påverka sin 

situation för att få ett bättre liv. 

 
De tror att vi är prostituerade när vi är på kommunmarken och hackar (digging). Så när jag kommer hem 
har de stulit någon höna för att jag fått det bättre än andra. Då de såg allt jag producerade så började de 
stjäla av mina bananer då jag inte var hemma. De vill att jag ska lida, men jag kommer att överleva!160 
 
Det är delade känslor. Tyvärr så råder en form av avundsjuka, varför ska hon få det bättre än oss…och så 
vidare. Men en del har ändrat sig då de ser det arbete jag gör.161 

 

9. Slutsatser och reflektioner 

Precis som skrevs i inledningen av uppsatsen, om olika afrikanska länder som lidit under 

regimer som mer eller mindre kan kallas diktatoriska, så har även Uganda varit tyngt av 

regimer som inte tycks ha intresserat sig för allas lika värde inom nationen, både under den 

koloniala tiden som under sin självständighet. Tvärt om, utifrån det historien beskrivit så 

                                            
160 Intervju nr 1, Manyakabi 2009-03-24 
161 Intervju nr 1, Parlamentet 2009-03-14 
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tycks olika etniciteter och grupptillhörigheter har utnyttjats för att diversifiera landet. Detta 

har skapat en nation som genomsyras av motsättningar från högsta beslutande organ, 

parlamentet, ner till gemene man på gatan. Motsatsen, att se de olika etniska 

tillhörigheterna som en styrka för byggandet av nationen Uganda, kunde möjligtvis ha 

skapat ett land som nu blomstrade, som hade en fungerande infrastruktur där människor 

kände sig delaktiga i byggandet av nationen Uganda, men det är kanske en utopi. Det man 

nu ser är ett land som lider av fattigdom, dålig infrastruktur med regimer som till en början 

tycks sträva efter mål som gagnar det ugandiska samhället, men som istället för att 

inkludera människor exkluderar dem. Därigenom skapar man förbud för oppositionella 

yttringar vilket i sig skapar ett slutet samhälle där förhoppningar om ett stabilt samhälle 

ständigt grusas och där misstron och oviljan till förändring blomstrar.  

 
Att i ett sådant samhälle titta på kvinnor som nationsbyggare har varit en utmaning. 

Uganda är ett patriarkaliskt samhälle där kvinnors möjlighet att påverka byggandet av 

nationen Uganda har varit minimal. De har de fakto spelat en stor roll över tid, men, de har 

tillhört en osynlig sektor där de till och med tycks vara exkluderade i historieskrivningen av 

Uganda. Det kan tyckas pessimistisk men bör ses som en realitet.  

 
Den här studien visar dock att då kvinnor fått möjlighet att kliva in i det offentliga rummet 

har förbättringar gjorts i frågor som traditionellt ses som kvinnofrågor. Då kvinnor 

kvoterats in i både parlamentet och på lokal politisk nivå har det i förlängningen skapat 

möjligheter att påverka jurisdiktionen, vilket i sin tur i viss mån skapat attitydförändringar i 

fråga om kvinnors förmåga och kapacitet i utformningen av demokratiska institutioner i 

Uganda. Det är dock ännu lång väg att gå innan man kan anse att det ugandiska samhället 

är ett jämlikt samhälle, vare sig det gäller män eller kvinnor, vare sig man är en acholi eller 

bagandan, muslim eller katolik, där alla har lika stor möjlighet i byggandet av nationen 

Uganda. Dessutom kan man, utifrån Hyléns definition av demokratiska institutioner, där 

ett av kriterierna är ” ett rättssamhälle: allas likhet inför lag” ifrågasätta om verkligen 

kvinnor åtnjuter den rättigheten i samma utsträckning som män, eller ugandier som helhet, 

åtnjuter likhet inför lag.  

 
Robert A Dahl reflekterade över demokratiutveckling och utveckling av demokratiska 

institutioner i nyblivna demokratier och att fördemokratiska institutioner påverkar 

demokratiseringstaken. Här tar han upp exempel på fördemokratiska institutioner så som 

läs- och skrivkunnighet, utbildning, mänskliga rättigheter, pluralism och inkomstfördelning. 
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Om man då tittar historiskt hur kvinnor haft tillgång till att etablera eller ta del av dessa 

fördemokratiska institutioner så kan man se att möjlighetererna varit små, då det 

traditionellt sett varit männen som tillhört den offentliga arenan, trots att kvinnor utgör 

cirka hälften av Ugandas befolkning.   

 
Om man gör en analys av uppsatsen utifrån Tilly´s teori så skönjs ett mönster som väl 

stämmer in med det Tilly påstår. Utifrån den historiska kontexten kan man se att kvinnor 

exkluderats från det offentliga rummet, där demokratiska institutioner är en del av sfären. 

Men, här ska man även vara medvetna om att demokratiska institutioner och demokrati 

förutsätter varandra, vilket kan ifrågasättas om Uganda har haft och i viss mån fortfarande 

kan ifrågasättas om de har. Men, om man bortser från den demokratiska aspekten, så kan 

man se ett mönster av exploatering där makteliten, oftast män, utnyttjat kvinnors 

arbetsinsats för egen vinning samtidigt som kvinnorna varit exkluderade från de resurser de 

bidrar till. Där kvinnan varit exkluderad både autonoma som relativa nyttigheter och i viss 

mån anpassat sig, skaffat sig rutiner, för att, troligen, hantera den dagliga situationen. Men, 

man kan också se att utifrån en förskjutning i strukturmönstren där kvinnan organiserat sig 

att övat påtryckning som dessutom fått stöd utanför nationens gränser, har en situation 

skapats där makteliten, exploatören, troligen fått en större kostnad för att bibehålla de 

ojämlika strukturerna. Genom bland annat kvinnlig kvotering har kvinnor nu möjlighet att 

vara en del av makteliten, men, så som visats i uppsatsen, brottas kvinnorna med de sociala 

koderna/språken, skripten, i den nya miljön vilket troligen, skapar en utmaning för 

kvinnorna att knäcka, eller, förändra. Frågan blir, om man ska utgå ifrån att ojämlikhet är 

beständig, skapar man då genom förskjutningar av ojämlikheter nya hierarkier och nya 

sociala strukturmönster? Kommer det alltid att finnas kategoriella motsatspar där en eller 

flera grupper av människor kommer att vara förfördelade gentemot andra grupper?  Är 

kategoriella ojämlikheter ett hot mot demokratiutveckling? Blir demokrati svaret på ett mer 

jämlikt samhällssystem? 

 
Men så som visats i studien är kvinnorna i uppsatsen verkligen en del av Ugandas 

demokratiska institutioner, vare sig det gäller parlamentarikerna eller de jordbruksarbetande 

kvinnorna i kooperativet i Mbarara. Att, förmodligen tack vare lagändringar genomdrivna 

av de kvinnliga parlamentarikerna har de kvinnliga kooperativmedlemmarnas möjlighet att 

både ta del av och vara en del av skapandet av demokratiska institutioner stärkts. Här finns 

ett samband som är väldigt påtagligt. 
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Hur ser det då ut med det svenska biståndet till Uganda för kvinnors möjlighet i 

nationsbyggnadsprocessen? Har det påverkat de kvinnor som varit berörda i projekten och 

i så fall hur?  Här kan ses flera olika slutsatser, beroende på vilka av kvinnorna det talas om. 

Det man klart kan se är att, så som skrivits tidigare, projekt drivna via bistånd är otroligt 

sårbara för strukturförändringar och resursomfördelningar, speciellt då man kommer ner 

på lokalnivå och då handlar det mycket om kommunikation eller icke kommunikation så 

som vi såg i exemplet i Kitgum( se kapitel 8.2). Dessutom kan det vara svårt att specificera 

vad som exakt är sprunget ur ett visst projekt då det ofta är flera NGOs som samarbetar 

utifrån olika direktiv och verksamhetsinriktningar. Detta är i och för sig bra, men kan göra 

det svårt att följa upp projektens mål och finansiella insatser med utfall. Dessutom är vissa 

målformuleringar så vitt formulerade att det torde vara svårt att göra en direkt koppling 

mellan projektens mål och aktiviteter med projektens uppföljningskriterier. 

 
Om nu kvinnorna delas upp i tre olika grupper, kvinnliga parlamentariker, kvinnliga 

lokalpolitiker och kvinnliga jordbrukskooperativmedlemmar, så är slutsatsen för denna 

uppsats följande: 

 

Kvinnliga parlamentariker: Utifrån uppsatsens fältstudier och bakgrundslitteratur så 

påverkar kvinnliga parlamentariker kvinnors möjlighet att ta del i den ugandiska 

nationsbyggnadsprocessen samtidigt som de själva är en del av processen. Men här går det 

inte att klart avgöra om och hur kvinnorna påverkats utifrån de svenska biståndsinsatserna. 

Troligen beror det på att dessa kvinnor i allmänhet har god tillgång till kunskapsinhämtning 

och workshops för att stärka sig i sin roll som kvinnlig parlamentariker, men att i utbudet 

försvinner de svenska insatserna och det blir inte tydligt vilka insatser som gjorts. Möjligen 

kan insatserna ses som en del av de totala insatser som görs, både nationellt som 

internationellt. Eventuellt ger projektets slutrapport en annan bild, men utifrån kvinnorna 

som intervjuades för uppsatsen kan man inte klart påvisa att de berörts nämnvärt.  

 
Kvinnliga lokalpolitiker: Även här framgår det klart att, utifrån uppsatsens fältstudier och 

bakgrundslitteratur, så gör dessa politiker skillnad för de lokala kvinnornas möjlighet i 

nationsbyggnadsprocessen. Det som dessutom klart framgår är att de insatser som görs 

från svenskt håll ger utfall i form av ökad insikt i genderfrågor och möjlighet att påverka i 

den lagstiftande församlingen. Troligen är det en stor utmaning att bedriva 

attitydförändringar och påverkansarbete på denna lokala nivå, men troligen kommer det 

även i framtiden att behövas, då det verkar tydligt att resursfördelningen för stärkandet av 
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kvinnans roll från nationella myndigheter inte är tillräcklig och att det inte prioriteras (se 

kapitel 8.2). 

 
Kvinnliga jordbrukskooperativmedlemmar: De kvinnor som intervjuats för uppsatsen är 

helt klart en del av det ugandiska nationsbygget. Så har de varit genom hela sin uppväxt, 

men nu är de även en del av det offentliga rummet som småföretagare och 

kooperativmedlemmar. Och trots att det varit flera intresseorganisationer inblandade( SCC, 

UCA osv) så går det att följa en röd tråd från projektplan till utfall. Det som möjligtvis inte 

kunnat följas är de finansiella insatserna, vad har investerats av vem, men att kvinnorna tack 

vare svenska insatser utvecklats som samhällsbärare och själva uppfattar sig som del i 

utvecklingsprocessen och att de uppfyller målkriterierna för projektet står helt klart. Det 

som även här kan påvisas är dock sårbarheten i strukturförändringar i biståndsprojekt. 

Utifrån de projektplaner uppsatsen utgått ifrån (SCCs, UCAs och M ACE) så påtalar dock 

kvinnorna att sedan EFTEF genomförts så har inte mycket hänt. Under FETAS-perioden 

däremot genomfördes ett antal workshops och utbildningar men behovet finns fortfarande.  

 
Något som dessutom kan och bör beaktas då man genomdriver olika samarbetsprojekt är 

hur medverkande personer i projektet uppfattas av sin närmiljö. Så som påvisats i 

uppsatsens fältstudier så uppstår lätt en form av avundsjuka vilket kan stjälpa istället för att 

hjälpa i byggandet av den ugandiska nationen. Kanske informationsinsatser kan förebygga 

denna form av avundsjuka. 
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Foton från Minor Field Studies perioden i Uganda april – maj 2009 

 
Vy från läderfåtöljen jag får låna av säkerhetsvakten vid Bauman House, där jag får sitta många tillfällen och 
får trevliga pratstunder i väntan på ”intervjuoffren”. 

 
 
Kvinnor och män som arbetar inom Kooperativet Manyakabi ACE i sydvästra Uganda, nära staden Mbarara. 
95% av medlemmarna är kvinnor, ofta änkor efter män som i de flesta fall dött i aids. 
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Ett internflyktingläger i Kitgum-distriktet, där krig gentemot rebellarmén LRA pågått i cirka 23 år. 
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10. Appendix 

Appendix 1 

Interviews with women participating within politics 
 
Common questions; Tell me about your background, your family, work 

- Age?  

- Birth place?  

- Your parents maintenance?  

- Clan/ ethnic group? 

- Religion?  

- Marital status?  

- If married; What type of marriage? /poly/mono)  

- If married; Do you live with your husband?  

- If married; What is your husbands occupation?  

- If married; Are your husband active within politics? Within the same party?  

- If married; Are your husband working voluntarily or connected to any other 
interest groups? 

-  Do you have any children? How many if so? Age? Boys/ Girls?  

- If children; Do they attend school? Elder children; Education? 

- Your own education?   

- Do you have another occupation, apart from the politics? What if so? 
 
Questions about your political commitment; Tell me about your political commitment 

- When did you get interested in politics? 

- Why did you get interested in politics? 

- How did your political career start? 

- What make you choose the party you are committed to? 

- What is your role now within the party? 

- Have you got any education within the party to strengthen your political 
role/commitment? 

- What precisely if so? 

- Are you interested in getting more education to strengthen your possibilities within 
the party? 

- What if so? 

- What are your specific interest areas within your party? 

- Are you active in the debates and discussions within your party? 

- Have you made any propose submits or being part of doing that within your party? 

- What kind of questions have you been able to put forward within your party? 

- How has the response been within your party when given topics/ propose submits 
or questions to debate? 

- Have your possibilities to make a career within the party increased? 

- If yes; What has made it possible? If no; What makes it so? 

- What is your opinion about the transparency/information/communication within 
your party from a national to a local level and vice versa? 

- Do you have the possibilities to have an influence within the party from a national 
level to the local level and vice versa? 

- Does your party cooperate with any other organisation/ NGO? Locally? 
Nationally? 
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-  If yes; Which ones? If no; What makes it so? 

- If yes; In which kind of questions? 

- Do your party cooperate with other parties? 

- If yes; In what way? In which questions? If no; What makes it so? 
 

- Do you have the opportunity to be part of debates within Parliament/ Local 
Council? 

 

- Do you have opportunities to propose submits to the Parliament/ Local Council? 

- Have you done that if so? 

- If yes; Within which area/issue? If no; What makes it so? 

- Have your possibilities to advance within the Parliament/ Local Council increased? 

- If yes; What have made it possible? If no; What makes it so? 

- How is the communication/information from a local level to the Parliament and 
vice versa? 

- Do you have the possibilities to influence the whole way from a local level to the 
Parliament and vice versa? 

 

- Are you interested in gender issues? 

- If yes; Within a specific area? If no; What makes it so? 

- Do you think that matters concerning gender issues are met with sympathies within 
your party? In Parliament/ Local Council? 

- Have your possibilities to influence reforms concerning gender issues increased? 

- If yes; In what way? If no; What makes it so? 

- Do you find it difficult to debate/ discuss/ submit proposals that are related to 
gender issues within your party/ the Parliament/ Local Council? 

- If yes or no; What makes it so? 

- If yes; How do you make a change? 
 
Remaining questions; Do you want to add something? 

- Who is responsible for the home? 

- How are your possibilities to actually be active within the politics? 

- How much time do you spend on being active within politics? 

- Do you get any kind of financial compensation for your political commission? 

- What does your husband think about your political commission? 

- How do your children think about it? 

- What does your husband, relatives/ neighbours and friends think about it? 

- Are you committed to any other interest groups? 

- Something to add? 
 
Thank you so very much for your kindness to participate within this interview! 
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Appendix 2 

Interviews with women participating within the Manyakabi ACE 
 
Common questions; Tell me about your background, your family, work 

- Age? 

- Birth place? 

- Your parents maintenance? 

- Clan/ ethnic group? 

- Religion? 

- Marital status? 

- If married; What type of marriage? /poly/mono) 

- If married; Do you live with your husband? 

- If married; What is your husbands occupation? 

- If married; Are your husband connected to the ACE? 

-  Do you have any children? How many if so? Age? Boys/ Girls? 

- If children; Do they attend school? Elder children; Education? 

- Has the situation change for them to attend school? 

- If yes or no; What have made it so? 

- Your own education? 

- How is your accommodation? Own house? 

- Has it change over time? When if so and what made it so? 

- Have your facilities change over time? Such as sanitation- and hygienic facilitates? 
What if so and what have made it change? 

- Have you got any information about it? Wherefrom if so? 
 
Questions about your work within the ACE; Tell me about your work within the ACE 

- How did you earn your living before you joined the ACE? 

- What made you interest in joining the ACE? 

- What kind of crops do you grow? Has it change over time? Yes or no; what have 
made it so? 

- Is it easy for you to sell your products? To a good price? Yes or no; what have 
made it so? 

- Have your possibilities to increase your production increased? Yes or no; what have 
made it so? 

- Have you been able to increase the quality of your crops over time? If yes or no; 
what have made it so? 

- Have you been able to increase your income over time? If yes or no; what have 
made it so? 

- Do you co-operate with other farmers? Within the ACE? Yes or no; what makes it 
so? 

- Have your possibilities to save money or invest in your farm increased over time? 
Yes or no; what have made it so? 

 

- How are your possibilities to influence within the ACE? 

- Do you have meetings within the ACE? How often? 

- Are you able to participate? 

- Have you made any proposals within the ACE? What if so? 
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- If so; How has the response been within the ACE? 

- Have you got any education in farming within the ACE? 

- Do you want more education? What if so?  
 

- What gives you most pleasure with your work? 

- Is there anything that you don’t like with your work? What if so? 

-  
Remaining questions; Do you want to add something? 

- Who is responsible for the home? 

- How are your possibilities to actually be active within the ACE? 

- How much time do you spend on being active within the ACE? 

- What does your husband think about your work within the ACE? 

- How do your children think about it? 

- What does your relatives/ neighbours and friends think about it? 

- Are you committed to any other interest groups? 

- Something to add? 
 
Thank you so very much for your kindness to participate within this interview! 
 


