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1. Inledning 
 
Enligt WHO (World Health Organization) finns idag ca 40 miljoner människor som är 
smittade med HIV (Humant Immunbrist-Virus). Mer än hälften av dessa lever i Afrika söder 
om Sahara. HIV är den främsta dödsorsaken i region och sätter stor press på både samhälle 
och individ. Viruset är ett så kallat retrovirus vilket innebär att det lagras i arvsmassan hos den 
smittade som då bär viruset livet ut. Viruset ger ett nedsatt immunförsvar vilket i sin tur gör 
den smittade mer mottaglig för andra infektionssjukdomar. Det är dessa sekundära infektioner 
som skapar det tillstånd som kallas AIDS. Olika individer svarar olika på viruset men det tar i 
ca 10 att utveckla AIDS från det att man smittats av viruset. I Europa och stora delar av övriga 
västvärlden är HIV till stor del begränsat till vissa riskgrupper i samhället. Fortfarande är 
majoriteten av de smittade män, men den främsta smittvägen är idag samlag mellan män och 
kvinnor.11 
   Länderna i Afrika söder om Sahara, härefter även kallat Sub-Sahara, har inte samma HIV-
mönster som västvärlden. HIV/AIDS finns i alla grupper i samhället och andelen smittade 
människor av den totala befolkningen är hög i jämförelse med i väst. Både barn och vuxna 
drabbas och det är en mer jämn fördelning mellan könen. Viruset har liknande smittvägar som 
i övriga världen, nämligen mellan heterosexuella kontakter, blodtransfusioner och från 
mamma till barn.2 
 
1.1 Syfte 
Idag lever över en miljon människor med HIV/ AIDS i Uganda. Uganda har dock lyckats 
minska andelen smittade från 18 % i början av 1990-talet till 6 % idag. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka hur Uganda arbetat för att förhindra spridningen av viruset. Särskilt 
fokus läggs på skolan eftersom utbildning är starkt sammankopplat med en välmående 
befolkning. Jag har utgått från följande frågeställningar: 
 

• Hur ser Ugandas nationella HIV/AIDS-arbete ut? 
• Vilken funktion har skolan i detta arbete? 
• Vad påverkar Ugandas sårbarhet i relation till HIV/AIDS idag och hur kan den 

sårbarheten minska? 
 
1.2 Disposition 
Uppsatsen är indelad i 6 kapitel. Kapitel 2 ger en kortfattad geografisk beskrivning av 
Uganda, landets befolkning och historia. Kapitel 3 beskriver skolans utveckling och visar hur 
dagens skolsystem har vuxit fram. Kapitel 4 innehåller en översikt av Ugandas nationella 
arbete mot HIV/AIDS. Kapitel 5 återkopplar till skolan och avser att beskriva skolans roll i 
det nationella arbetet mot HIV/AIDS. Kapitlet avslutas med att belysa några utmaningar som 
skolan står inför i förhållande till ett effektivt HIV/AIDS-arbete. I kapitel 6 sammanfattas 
uppsatsen i en avslutande diskussion.  
 

                                                 
1 www.smittskyddsinstitutet.se/SMItempates/Article_2266.aspx 
2 Hope, Kempe Ronald (1999). AIDS and Development in Africa. A social science perspective.  The Haworth Press, s 22. 
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1.3 Metod 
Uppsatsen bygger på material från litteraturstudier, intervjuer och besök på grundskolor i 
området runt Kampala. Det material som hämtats från nätet är från statliga och överstatliga 
webbadresser; Ugandas skoldepartement (Ministry of Education and Sports), UAC (Uganda 
Aids Commission), UBOS (Uganda Bureau of Statistics), UNDP med The Human 
Development Report, WHO och Världsbanken.  
   Jag har intervjuat en anställd på ”Ministry of Education and Sports” för att få en allmän bild 
av det HIV/AIDS-material som används i skolan, samt hur regeringen enligt dem använder 
skolan i arbetet mot HIV/AIDS. Jag har även informellt samtalat med två lärarstudenter i 
Kampala om innehållet i deras utbildning och kopplingen till HIV/AIDS. För att få en känsla 
av hur undervisningssituationen kan vara har jag besökt två grundskolor i Kampala och 
observerat undervisningen i två skolor på landsbygden. 
   De siffror och den statistik som finns i texten angående elevantal och sammansättning 
bygger på information från ”Ministry of Education and Sports” årliga skolrapport. Rapporten 
sammanställs som en enkätundersökning som alla registrerade skolor får utskickad. Alla 
svarar dock inte på enkäten och siffrorna i sig är därför inte lika viktiga som relationen mellan 
dem. De tabeller som finns i denna text syftar till att visa trender inom elevantal och 
sammansättning och det är då jämförelsen mellan siffror som är viktiga. Det gäller även 
siffror i anslutning till antalet HIV-smittade i Uganda. WHOs statistik över HIV-smittade 
baseras till stor del på de nationella beräkningar som görs i varje land. I Ugandas fall 
genomförs blodtester bara på vissa grupper vid särskilda platser. Det finns därmed ett stort 
mörkertal över det totala antalet smittade.  
 
1.4 Teoretisk inramning 
Idag har HIV/AIDS hög prioritet på den globala agendan. Arbetet koordineras av UNAIDS 
(United Nations Programme on AIDS) som bildades 1995. Bakom UNAIDS står 10 
organisationer i FN-systemet. UNAIDS ansvarar för riktlinjer och mål att arbeta efter i det 
gemensamma arbetet mot HIV/AIDS.3 Inför millenniumskiftet undertecknade 189 länder 
”The Millennium Development Goal” med olika sektorsmål att uppnå år 2015. Mål nr 6 
handlar om HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar. Målet som rör HIV/AIDS är att fram 
till 2015 ha stoppat och även minskat spridningen av viruset i åldersgruppen 15-24 år.4 
  
1.4.1 Fattigdom 
HIV/AIDS är idag ofta sammankopplat med fattigdom där det ena kan sägas föda det andra. 
Länderna söder om Sahara består av flera olika länder med många folkslag och varierande 
landskap. En gemensam faktor är att majoriteten av dessa länder är så kallade u-länder. Det 
finns flera förklaringar till områdets fattigdom. Dels styrs situationen av yttre faktorer, såsom 
ländernas historia, det globala ekonomiska systemet och politiska strukturer. Dessutom finns 
det inre faktorer som påverkar tillståndet i landet. Dessa faktorer är bl.a. en snabb 
befolkningstillväxt och urbanisering, politisk instabilitet ofta med inslag av personaliserade 
maktrelationer och korruption. Därutöver ger den naturliga miljön vissa ramar för 
fattigdomens utbredning och omfattning.5 

                                                 
3 www.unaids.org/Unaids/EN/About+unaids/casponsors.asp 
4 www.who.int/mdg/goals/en. 
5 Potts, Deborah & Tanya Bower-Bower (2004). Eastern and Southern Africa. Development challenges in a 
volatile region. Pearson Prentice Hall, s 90. 
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   Utveckling är ett mångfacetterat begrepp som är relativt svårt att mäta. Under 1950- och 60-
talet var utveckling likställt med ekonomisk tillväxt och mättes i GNP eller GNP per capita. I 
diskussionen om utveckling fanns de som ansåg att den västerländska, industriella, 
marknadsorienterade modellen skulle appliceras världen över. Alla samhällen skulle följa 
samma modell som i huvudsak var indelad i olika faser som ledde vidare till allt högre 
utvecklingsnivå. Andra menade att den utveckling som västvärlden har uppvisat har skett på 
bekostnad av underutveckling i övriga världen. Denna centrum-periferimodell, eller metropol-
satellitmodell, visade att den ojämlika relationen som finns mellan centrum och periferi aldrig 
kan leda till förändring i fattiga områden.6 Denna diskussion pågår fortfarande där 
argumenten för en fri markand ställs mot en rättvis och jämlik handel.  
   Globalt sett är flertalet av de människor som drabbas av HIV/AIDS de som har minst 
möjlighet att få vård och även är beroende av sin egen arbetsförmåga för att överleva. Idag är 
fattigdomsbekämpning ett övergripande mål inom globalt utvecklingsarbete. Fattigdom anses 
vara både orsak till och ett resultat av utveckling/underutveckling. Begreppet HDI (Human 
Development Index) används för att jämföra social utveckling i olika länder. HDI baseras 
bl.a. på inkomst, förväntad livslängd, tillgång till utbildning och hälsa.7 UNDP gör HDI-
beräkningar varje år. Det optimala värdet är 1,0. Under 2004 var de länder med högst HDI-
värde från Europa.  Majoriteten av de länder med absolut lägst HDI fanns i Afrika, däribland 
Uganda med grannländer (fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1. Lista över länder med högst HDI i relation till Uganda med grannländer.  
  Källa : http://hdr.undp.org 
 
De globala program som finns för att bekämpa fattigdom inkluderar även HIV/AIDS-
bekämpning och vice versa.8 HIV/AIDS beror delvis på de nationella förutsättningarna att 
försörja sin befolkning, som i sin tur påverkas av de globala politiska och ekonomiska 
systemen. För att hindra spridning av HIV/ AIDS gäller det att förändra de riskfyllda 
beteenden som bidrar till att viruset förs vidare, samtidigt som mönster på global nivå måste 
förändras. Internationella strategier för att bekämpa fattigdom är bl.a. att skapa ekonomiska 
möjligheter för självständig utveckling i fattiga länder. Fattiga ska få redskap som behövs för 
att själva at sig ur fattigdom. Säkerhet är också avgörande eftersom krig och oroligheter ofta 
                                                 
6 Vilby, Knud (2001). Den globala resan. Marginalisering och miljöhot. Studentlitteratur, s 47-50. 
7 Kwesiga, Joy, C (2002) Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
Publishers, s 24-26. 
8 Utrikesdepartementet (2000). Sveriges internationella utvecklingsarbete. Regeringskansliet, s 7-10 
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genererar ny fattigdom och slå mot dem som redan strävar efter en positiv förändring. En 
tredje grundläggande faktor är att ge de utsatta möjligheter till makt och inflytande. Fattigdom 
är kopplat till maktlöshet och brist på möjligheter att påverka sitt eget liv dit man vill. Det 
gäller att förändra de rådande maktstrukturerna som genererar fattigdom.9 På internationell 
nivå kan skuldsanering vara en strategi för att förändra de rådande maktstrukturerna. 
Världsbanken har initierat HIPC (Heavily Indepted Poor Country Initiativ) som finns med i 
bankens utlåningsarbete och även vid stöd från andra organ. Uganda var ett av de första 
länder att få vissa skuldlättnader i slutet av 1990-talet.10 Under hösten 2005 enades 
världsbanken och IMF (Internationella Valutafonden) att skriva av alla skulder för världens 
mest fattiga länder, däribland Uganda.11 
 
1.4.2 Utbildning 
På nationell nivå är skola och utbildning viktiga instrument för fattigdomsbekämpning. 
Utbildning skapar förutsättningar till delaktighet i samhället och är därmed avgörande för en 
positiv utveckling. På så sätt blir utbildning både ett mål och ett medel i kampen mot 
fattigdom. Det finns olika teorier om utbildningens betydelse för ett lands utveckling. En av 
dessa är human kapital-teorin som först lanserades av Adam Smith under 1770-talet.12  
Human kapital-teorin påverkade den generella utvecklingstanken under 1960- och 1970-talet 
och är åter i fokus idag. Enligt detta synsätt är utbildning en investering i människor, i 
humankapitalet. Vinsten ges tillbaka i form av ökad produktivitet. Ett samhälle får alltså 
bättre ekonomisk situation om befolkningen är utbildad. Följderna av investeringar i 
människor och utbildning blir även en positiv hälsoutveckling, lägre fertilitet och högre 
allmän välfärd.13 Enligt Världsbanken finns en klar koppling mellan flickors utbildning och 
en positiv hälsoutveckling i övriga samhället. Med utbildning följer en större delaktighet i 
samhället och ökad tillgång till dess resurser, däribland hälsovård. Flickor med utbildning 
tenderar även att gifta sig senare och skaffar färre barn än de flickorna utan utbildning.14  

                                                 
9 ibid 
10 www.worldbank.org/WBSITE/EXTRNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/UGANDAEXTN/0374871.html 
11 http://svt.se/jsp/crosslink.jsp?d=29922&a=456918 
12 Kwesiga, Joy, C (2002). Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
Publishers, s 8 
13 ibid 
14 The World bank (2000). Education and HIV/AIDS. Modeling the impact of HIV/AIDS on educational systems. 
A training manual. The World bank, s 12 
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2. Ugandas geografi och befolkning 
 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av Ugandas geografi och administration, befolkning 
och historia.  
 
2.1 Geografi och administration 
Uganda är till ytan ungefär hälften så stor som Sverige, 241 139 km2.1515 En stor del av 
landet utgörs av vatten. Victoriasjön, världens näst största insjö, är landets största och utgör 
även en av källorna till floden Nilen. Landet har drabbats hårt av avskogning, men viss 
återplantering sker. Det finns även ca 10 nationalparker som ger ett visst skydd. Uganda är ett 
bördigt land med två regnperioder i söder och en längre period i norr. Jordbruket försörjer ca 
75 % av befolkningen och landet är självförsörjande med mat. De norra delarna av Uganda 
har periodvis drabbats av hungersnöd som till stor del haft sin främsta orsak i krig och 
konflikter.16 
   Uganda är indelat i 36 distrikt som brukar grupperas i fyra regioner; en nordlig, en central, 
en västlig och en östlig. Särskilt mellan de norra och de södra distrikten finns motsättningar 
som går långt tillbaka i tiden. Under det brittiska styret utvecklades regionen runt Victoriasjön 
på bekostnad av den norra, mer pastorala regionen. Administration, handel, utbildning och 
jordbruk etablerades där, och är så än idag, medan de norra delarna bidrar med arbetskraft 
inom jordbruket i söder eller inom armén.17 
   Uganda håller direkta val till presidentposten vart femte år. Nästa val sker våren 2006. 
Nuvarande presidenten Yoweri Museveni har varit vid makten sedan 1986. PÅ loka nivå finns 
lokala råd i fem olika nivåer med folkvalda representanter.18  
 
2.2 Befolkning  
År 2003 var Ugandas befolkning 26,7 miljoner med en tillväxt på 3,7 % per år.19 12 % av 
befolkningen bor i städer och området runt Victoriasjön är mest urbaniserat. Landets 
huvudstad, Kampala, har ca 1,2 miljoner invånare. Befolkningens åldersfördelning visar på 
hög fertilitet, nära hälften är under 15 år och 56 % av befolkningen är under 18 år. Det är en 
relativt låg andel av befolkningen som är mellan 20-40 år och det beror på ett högt dödstal i 
den åldersgruppen. En av de främsta orsakerna till detta är HIV/AIDS. Av de barn som är 
under 18 år är 13 % föräldralösa, dvs. barn som har mist en eller bägge föräldrarna.20 
   Ugandas officiella språk är engelska. Befolkningen består av många olika folkslag som är 
grupperade i stammar. Stammarna delas in fyra huvudgrupper baserade på deras olika språk; 
västnilotiska folk i norr, östnilotiska i öster, sudanesiska- och bantuspråk i syd-sydväst. 
Bantufolket är den största folkgruppen där Baganda är den största stammen. Baganda utgör ca 
20 % av den totala befolkningen. Asiater har länge varit en viktig minoritet i landet. Många 
kom till Uganda under det brittiska styret när järnvägsnätet skulle byggas. De dominerade 
sedan, och gör till viss del fortfarande, stora delar av handeln.21 
                                                 
15 Johannesson, Martina (red) (2003). Uganda. Länder i  fickformat. Utrikespolitiska Institutet, s 30-32 
16 ibid 
17 Vilby, Knud (1998). Uganda. En politisk og okonomisk oversigt. Udenrigsministeriet, s 19f. 
18 Johannesson, Martina (red) (2003). Uganda. Länder i  fickformat. Utrikespolitiska Institutet, s 9 
19 www.hdr.undp.org/statistics/data/countries.cfm?c=UGA 
20 www.ubos.org/2002%20Census%20Final%Reportdoc.pdf 
21 Vilby, Knud (1998). Uganda. En politisk og okonomisk oversigt. Udenrigsministeriet, s 11-16 
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2.3 Historia 
Dagens Uganda består av landområden som tidigare tillhörde olika stammar och 
kungadömen. De kungadömen som britterna främst kom i kontakt med när de kom till 
området vid Victoriasjön i slutet av 1800-talet var Buganda i söder, Ankole i sydväst och Tora 
och Bunyoro vid gränsen till nuvarande Kongo-Kinshasa. Makten var hos dessa centrerad runt 
”kabakan”, dvs. kungen, och hans hov.22 Det är framförallt Buganda som har haft stort 
inflytande på samhällsutvecklingen eftersom britterna centrerade sin verksamhet till det 
området och slöt avtal med ”kabakan”. Idag har de olika kungarna ingen officiell politisk 
makt, men är ändå kulturellt och socialt viktiga.  
   År 1844 kom arabiska handelsmän till kungadömet Buganda och med dem även islam. Den 
dåvarande kungen, Muteesa I, uppmuntrade dem att stanna kvar i anslutning till palatset. Ett 
par decennier senare vände sig Buganda till britterna för att få stöd mot Egypten som vid den 
tidpunkten hade intagit de norra delarna av dagens Uganda och hotade de södra 
kungadömena. År 1877 kom brittiska protestanter till Uganda och två år senare kom katoliker 
från Frankrike.23 Dessa grupper, protestanter, katoliker och muslimer, har från slutet av 1800-
talet påverkat samhällsutvecklingen och särskilt utbildningssystemet i dagens Uganda.  
   1894 blev Uganda ett brittiskt protektorat och förblev så fram till självständigheten 1962.24 
Vid det första valet blev Milton Obote premiärminister och Bugandas kung Mutesa II blev 
president. Mutesa II blev senare anklagad för en planerad statskupp och fick fly till London. 
All makt kom mer och mer att centreras kring Obote och 1969 infördes enpartisystem.25 
Eventuellt motstånd eller missnöje med regeringen slogs ned av säkerhetstjänsten och 
militären. 1971 tog överst Idi Amin makten medan Obote var på statsbesök. Allt motstånd och 
de interna striderna inom armén och regeringen mötte Idi Amin med tortyr och terror. Han tog 
strid mot det han ansåg vara det utländska inflytandet över landet och utvisade alla asiater och 
israeler. Näringslivet sköttes till stor del av asiater och med deras utvisning bröt det 
ekonomiska systemet samman.26 
   Först när Idi Amin var på väg att inta Tanzania tog kriget slut 1979. Obote kom åter till 
makten men striderna fortsatte med terror mot oliktänkande och andra i civilbefolkningen. En 
gerillastyrka, Nationella motståndsarmén (NRA), ledd av Yoweri Museveni kämpade mot den 
nya regeringen och dess armé som styrde efter sina egna regler. Obote avsattes 1985 och året 
efter intog gerillastyrkan Kampala. Museveni satsade på gräsrotsdemokrati och bjöd in 
representanter för olika politiska och sociala grupperingar att delta i en ny enhetsregering. 
Senare förbjöds partipolitisk verksamhet. Först 1996 hölls det första presidentvalet där 
Museveni vann.27 
 
2.4 Krig och konflikter 
Striderna avtog efter 1986 men försvann inte helt. Den före detta regeringsarmén, som 
mestadels utgjordes av soldater från norr, flydde norrut och in i Sudan. Delar av armén anslöt 
sig till gerillagruppen ”Holy Spirit Movement” som uttryckte missnöje med den 

                                                 
22 ibid 
23 Ssekamwa, J C (1997). History and development of education In Uganda. Fountain Publishers Ltd, s 25-27 
24 Johannesson, Martina (red) (2003). Uganda. Länder i fickformat. Utrikespolitisk Institutet, s 14-16 
25 ibid 
26 Ibid s15-18 ?????? 
27 Ibid 2. 15-18 
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söderdominerade politiska makten. Regeringen slog ned rörelsen, men delar av den 
omgrupperade sig till ”Lord’s Resistance Army” (LRA). LRA har under snart 20 år spridit 
terror bland civilbefolkningen i norr och runt 16 000 barn har rövats bort för att fungera som 
barnsoldater eller fruar till soldaterna. Rebellernas aktivitet har periodvis lugnat ned sig något 
under 2000-talet.28 Under hösten 2005 blossade rebellernas aktivitet upp igen och dödade bl.a. 
utländska hjälparbetare, vilket resulterade i att flera organisationer dragit sig tillbaka från 
området i norr.  
   En av regeringens åtgärder som skydd mot våldet i den norra regionen är att tvångsförflytta 
människor. Hundratusentals människor lever bland annat i IDC-läger (Interantional 
Displacement Camp) och skyddade byar. Hälsofrågan i dessa läger är ett problem och 
möjligheten till att bruka sin jord har minskat för befolkningen där. Som följd av detta har 
jordbruksproduktionen gått ned i de norra delarna av Uganda. År 2002 riskerade över 500 000 
människor att bli utan skörd.29 Det finns även andra ugandiska rebellgrupper som verkar i och 
utanför landet. I nordväst finns ”Western Nile Bank Front” och i nordost finns Karamajong-
krigare. I sydväst vid gränsen till Kongo-Kinshasa slogs ”Allied Democratic Forces” under 
1990-talet. Kongo-Kinshasa utgör även bas för en relativt ny grupp av medlemmar ur den 
nationella armén.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Veale, Angela & Aki Stavrou (2003). Violence, reconciliation and identity. The reintegration of Lord’s 
Resistance Army child abductees in northern Uganda. ISS, s 11-13 
29 ibid 
30 Johannesson, Martina (red) (2003). Uganda. Länder i fickformat. Utrikespolitisk Institutet, s 11 
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3. Utbildning i Uganda 
 
Detta kapitel ger en bild av hur Ugandas nuvarande utbildningssystem har vuxit fram. Staten 
har det övergripande ansvaret för utbildning men det är, och har alltid varit, många olika 
aktörer som är delaktiga i Ugandas skolsystem. Detta skapar en hel del svårigheter, men är 
samtidigt nödvändigt för att systemet skall fungera.  
 
3.1 Traditionell utbildning 
Traditionell utbildning i Uganda baserades på muntligt överförda kunskaper kopplade till 
kulturella normer. Innehållet i den kunskapen som gick vidare från generation till generation 
var kopplat till de regler och kunskaper som en människa ansågs behöva både för enskilt bruk 
och för samhället i stort.31 
   Undervisningen av dessa kunskaper pågick ständigt i alla dagliga aktiviteter. Barnen lärde 
sig gradvis de färdigheter som förväntades och i stort sett alla vuxna fungerade som lärare. En 
del ceremoniella och medicinska kunskaper fördes endast vidare till ett utvalt fåtal. Det fanns 
således två typer av kunskap, dels de allmänna kunskaperna och dels särskilda kunskaper som 
endast ett fåtal kände till. All kunskap var dock direkt kopplad till det dagliga livet i 
samhället.32 
   År 1877 kom de första missionärerna till Baganda och med dem infördes ett europeiskt 
undervisningssystem i Uganda. Missionärerna var kopplade till ”kabakan” vilket gjorde att de 
som deltog i missionärernas undervisning var ett fåtal i anslutning till palatset. Efter hand 
ökade antalet som gick i missionärernas skolor och undervisningen spreds till olika 
samhällsgrupper. Från början skedde all undervisning hemma hos missionärerna. Till skillnad 
från den traditionella undervisningen var missionärernas undervisning mycket teoretisk med 
få praktiska inslag. Det primära för missionärerna var att sprida sin variant av kristendomen 
och dess budskap. Den starka kopplingen till vardagslivet som fanns i den lokala 
undervisningen saknades till stor del. När skolbyggnader började byggas efter en tid, 
fungerade dessa även som kyrkor och även som sjukstugor i viss mån. Det byggdes även 
skolor utanför Kampala dit lokala lärare som utbildats hos missionärerna skickades, men det 
var dock fortfarande få barn som gick i de nya skolorna.33 
   År 1894 blev Uganda brittiskt protektorat. Den brittiska administrationen var inte särskilt 
engagerad i skolfrågor utan lämnade dessa till de olika missionärsgrupper som redan etablerat 
sina undervisningssystem och skolor i landet.34 Denna uppdelning mellan protestantiska, 
katolska och muslimska grupper påverkar skolsystemet än idag.  
 
3.2 The Phelps Stokes Commission 1925 
Under 1920-talet kopplade britterna ett hårdare grepp om utbildningssystemet. Phelps Stoke-
kommissionen såg över utbildningssituationen i Uganda och även i grannkolonierna Tanzania 
och Kenya. Man rekommenderade att utbildningen skulle bli mer praktisk. Missionärernas 
skola ansågs vara begränsad eftersom den varken innehöll agrara eller praktiska kunskaper. 

                                                 
31 Ssekamwa, J, C (1997). History and development of education in Uganda. Fountain Publishers Ltd, s 1-4 
32 ibid 
33 Ssekamwa, J, C (1997). History and development of education in Uganda. Fountain Publishers Ltd, s 38-39 
34 Gotschi, Elizabeth (2003). Education policy in Uganda. Struggling and empowerment through distance 
aducation. A case study from Kisoro district. Unversitetsverlag Rudolf Trauner, s 9 
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Kommissionen menade vidare att det rådande skolsystemet utestängde alltför många elever. 
Skolorna som fanns drevs av de olika religiösa grupperna och var avsedda för deras 
följeslagare. Den religiösa tillhörigheten blev alltså en begränsande faktor för utbildning. 
Eftersom den formella utbildningen var kopplad till kristna skolor fanns det få möjligheter frö 
muslimska barn att gå i skolan.35 För att få en mer enhetlig skolplan och för att göra 
undervisningens innehåll mer relevant för individen och för samhället i stort etablerades 
”Department of Education” år 1925. Protektoratets regering blev nu huvudansvarig för 
skolsystemets planering och finansiering. Trots att skolorna fortfarande stöttades med medel 
från de ursprungliga initiativtagarna kunde det nyinrättade departementet utöva en viss 
kontroll.36 
   Under 1920-talet började det även växa fram en del privata skolor i Uganda. Majoriteten av 
dessa startades av lokala lärare- De afrikanska medarbetarna fick inte påverka 
undervisningens upplägg eller innehåll oh flera startade därför egna skolor istället. En stor 
skillnad mellan dessa skolor var att eleverna i de privata skolorna började lära sig engelska 
redan från år, medan man i missionärernas skolor började med engelskundervisning först i år 
5. De privata skolorna var även mer praktiskt inriktade för att bättre passa de behov som fanns 
i elevernas vardag. I slutet av 1950-talet fanns det alltså privata skolor parallellt med de 
protestantiska, katolska, muslimska och statliga skolor som tillkommit efter 1925.37 Denna 
uppdelning är fortfarande tydlig i skolsystemet idag.  
 
3.3 The Education Act 1963 
Ugandas självständighet 1962 ställde nya krav på utbildningssystemet. Det behövdes 
kvalificerad personal till redan befintliga samhällstjänster men även till nya jobb för att få fart 
på den ekonomiska utvecklingen. Skolan spelade också en viktig roll i att utforma och stärka 
den så kallade afrikanska identiteten. Under den brittiska administrationen var skolsystemet 
uppbyggt på lokalbefolkningens underordnade status till missionärerna och andra icke-
afrikaner i samhället. Detta ville nu den nya regeringen ändra på och skolan skulle hjälpa till 
att forma den nya afrikanska identiteten.38 
   Uganda var utbildningsmässigt relativ väl förberett för detta. Makerere Universisty 
grundades redan på 1920-talet och var under flera årtionden det enda universitetet i Östafrika. 
Det fanns relativt gott om skolor i landet och målet blev att förändra och förbättra dessa.39 
Med The Education Act 1963 övergick all kontroll över skolorna i landet till regeringen. 
Syftet var att eliminera skolornas olikheter och skapa enighet över landet. Alla barn skulle nu 
ha möjlighet att välja vilken skola de ville, oberoende av religion eller etnisk tillhörighet. De 
religiösa grupperna fick dock, liksom idag, fortfarande vara delaktiga i skolornas ledning. 
Akten innehöll flera strukturella förändringar inom skolan. Bland annat förlängdes 
grundskolan med ett år till sju år, som den även är idag. Flera college rustades upp och 
Makerere University expanderade för att kunna ta emot fler studenter. Läroplanen blev mer 
”afrikaniserad” genom att den egna, liksom övriga Afrikas, historia och geografi lyftes fram.40 
                                                 
35 Kwesiga, Joy, C (2002). Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
Pulblishers Ltd, s 205 
36 Ssekamwa, J, C (1997). History and development in Uganda. Fountain Publishers Ltd, s 193-194 
37 Ssekamwa, J, C (1997). History and development of education in Uganda. Fountain Publishers Ltd, s 94-97 
38 Ssekamwa, J, C (1997). History and development of education in Uganda. Fountain Publishers Ltd, s 164 
39 Gotschi, Elizabeth (2003). Education in Uganda. Struggling and empowerment through distance education. A 
case study from Kisoro district. Universitetsverlag Rudlof Trauner, s 32 
40 Ssekamwa, J, C (1997). History and development of education in Uganda. Fountain Publishers Ltd, s 166-169 
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3.4 1970- och 80-talets skola 
Under 1970-talet försämrades samhällssystemet överlag. Med Idi Amins styre minskade 
pengaflödet generellt i samhället och den totala summan till utbildningsväsendet minskade 
drastiskt. Det blev därför svårt att få fram skolmaterial och det byggdes inga nya skolor. 
Dessutom försvann många kvalificerade lärare som under 1970-talet lämnade landet. Många 
skolor förstördes även under krigsåren. Först under 1980-talets senare del ökade antalet skolor 
igen då regeringen försökte reparera den skada som skett dels inom skolan men även inom 
samhället i stort. Fler skulle utbildas och fylla de luckor av arbetskraft som försvunnit under 
1970-talet. Såväl grundskolor, sekundärskolor, lärarutbildningar och andra högre utbildningar 
expanderade.41 
   I slutet av 1980-talet gjordes en stor utvärdering av hela skolsystemet som då i stort sett 
varit detsamma sedan 1963. Den så kallade Senteza-Kajubi-kommissionen rekommenderade 
förändringar av skolstrukturen, läroplaner, undervisningsmetoder och en starkare, mer 
enhetlig ledning över skolväsendet.42 Undervisningsspråket kom åter i fokus och vikten av att 
undervisa på de olika lokala språken lyftes fram, särskilt i grundskolans tidigare år. Enligt 
rapporten bör skolan bli mer två- eller flerspråkig i större utsträckning än vad den är. 
Kiswahili, ett afrikanskt språk som talas i stora delar av Central- och Östafrika, har alltsedan 
1903 från och till framställts som ett alternativ till engelskan som ett officiellt språk. Det har 
introducerats i ett fåtal skolor med det saknas både medel och en övergripande plan för att 
genomföra en nationell förändring. Merparten av undervisningen sker idag på engelska, 
framförallt på högre nivåer där bl.a. lärarutbildningarna finns.43  
 
3.5 Skolsystemet idag 
Universal Primary Education (UPE) är ett av skoldepartementets officiella mål sedan 1997. 
UPE innebär att alla barn mellan 6-12 år skall ha tillgång till fri och likvärdig utbildning. 
Regeringen vill med UPE öka befolkningens möjlighet till bättre inkomst och bättre hälsa. 
Mellan 1996 och 1997, då UPE infördes, dubblerades antalet elever i primärskolan.44 Av 
dessa 5,4 miljoner barn som 2002 var mellan 6-12 år gick 84 % i grundskolan. Ugandas totala 
läs- och skrivkunnighet är 69 %. Bland vuxna kvinnor är den lägre, 59 %, än bland männen, 
79 %.45 Fri skolgång innebär att eleverna inte betalar någon skolavgift, men de betalar för 
material, skoluniform, mat etc. 1997 infördes fri undervisning för fyra barn per familj och 
detta utökades till att omfatta alla barn 2003.46 
   De flesta skolor i landet är statliga skolor. En skola kan även drivas lokalt av institutioner, 
föräldrar eller religiösa grupper. Med ökad utbildningsnivå ökar även andelen privata skolor. 
År 2004 var 11 % av grundskolorna privata, medan de utgjorde 38 % av sekundärskolorna. 
Bakom de privata skolorna står en person eller en institution och de drivs ibland i profitsyfte. 

                                                 
41 Kwesiga, Joy, C (2002). Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
Publishers Ltd, s 209 
42 Ssekamwa, J, C (1997). History and development of education in Uganda. Fountain Publishers Ltd, s 202 
43 Parry, Kate (red) (2000). Language and literacy in Uganda. Towards a sustainable reading culture. Fountain 
Publishers, s 23-24  
44 www.education.go.ug/StrategicPlan.htm 
45 www.ubos.org/2002%Census%Final%20Reportdoc.pdf 
46 Kwesiga, Joy, C (2002). Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
Publishers Ltd, s 87 
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Den privata sektorn har blivit en allt viktigare del av skolsystemet. Förutom att driva olika 
skolor så är även den privata sektorn delaktig i finansieringen av statliga skolor.47 
 
3.5.1 Skolsystemets struktur 
Skolan i Uganda är strukturerad efter de mönster som introducerades med missionärernas 
första skolor. Grundskolan är sju år, P1-P7. Efter P7 examineras eleverna i Primary Leaving 
Examinations (PLE) som förutom att vara den lägsta formen av examen även ger inträde till 
sekundärskolan. Eleverna kan välja att antingen gå tre år med en mer praktisk teknisk 
inriktning eller fyra år på O-nivå i sekundärskolan (S1-S4). Därefter genomförs ännu en 
examen, Uganda Certificate of Education (UCE), och eleverna kan välja att gå vidare till A-
nivå (S5-S6) eller en mer yrkesinriktad utbildning, bland andra Primary Teachers Collage 
(PTC). Efter A-nivå når eleverna Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) och de 
som vill och har råd kan gå vidare till universitetet eller andra tertiära utbildningar.48 (fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Skolsystemets struktur från grundskola till högskola i Uganda. 
Källa: efter Gotshci (2003) s. 42 och Kwesiga (2002) s. 86 
 
Det finns idag 6 statliga universitet och 13 privata. Bredvid dessa finns utbildningar inom 
medicin, teknik, agroforestry, turism etc.49 Grundskollärarutbildningen är två år på PTC. 
Övriga lärare utbildas på National Teachers College (NTC). Både PTC och NTC är statliga 
skolor. Det är även staten som står för den formella lärarlönen, men en viktig del av lönen 
utgörs av privata bidrag från olika sammanslutningar som finns i anslutning till skolan (byn, 
föräldrar etc.). Dessa har en stor betydelse för skolans skötsel och i viss mån på kvalitet 
eftersom områdets förmåga att betala till skolan inverkar på dess resurser.50 

                                                 
47 www.education.go.ug/Primary%2004web/Primary_Abstract_2004.htm#Definitions  Gotschi, Elizabeth 
(2003). Education in Uganda. Struggling and empowerment through distance education. A case study from 
Kisoro district. Universitetsverlag Rudlof Trauner, s 42 
48 Gotschi, Elizabeth (2003). Education in Uganda. Struggling and empowerment through distance education. A 
case study from Kisoro district. Universitetsverlag Rudlof Trauner, s 42 
49 www.education.go.ug/tertiary%2004web/Tertiary_2004.htm. 
50 Kwesiga, Joy, C (2002). Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
Publishers Ltd, s 171 
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4. HIV i Uganda 
 
1982 uppmärksammades de 17 första fallen av HIV/AIDS i Uganda i landets sydvästra delar. 
Sjukdomen kom att kallas ”slim” eftersom de smittade efterhand blev allt smalare. På grund 
av den sociala och politiska turbulensen som då rådde spreds viruset snabbt i landet.51 
   Det är svårt att veta det exakta antalet smittade i Uganda. De beräkningar som görs baseras 
på information från de olika råd- och testcentralerna som finns. Blodprov tas även från en del 
gravida kvinnor som besöker vissa kliniker. Det som med klarhet kan fastställas är dock att 
trenden för antalet HIV-smittade i Uganda går nedåt. Uganda har alltså redan idag nått ett av 
målen i UNAIDS ”The millennium Development Goal”, målet att minska spridning av HIV-
viruset i åldersgruppen 15-24 år. I början av 1990-talet låg andelen smittade av befolkningen 
på ca 18 % medan den idag har sjunkit till mellan 2,1-6,6 %. Andelen smittade skiljer sig åt 
mellan distrikt och region. Den är högre längs med stora transportsträckor och i urbana 
områden med 10,7% i jämförelse med 6,4 % på landsbygden.52  
 
4.1 Det nationella arbetet  
Uganda har kommit relativt långt i arbetet runt HIV/AIDS. År 1987 öppnade en specialklinik 
för AIDS-patienter i Kampala och tre år senare öppnade det första AIDS-
informationscentret.53 Ett av regeringens mål är att hela befolkningen skall ha tillgång till råd- 
och testcentraler över hela landet. Vid de idag ca 400 centralerna kan befolkningen få 
rådgivning och göra HIV-test. Är svaren positiva fångas patienten upp och får information 
och råd inför nästa steg. Under 2004 utfördes runt 700 000 HIV-tester vid dessa.54 
   Ugandas arbete mot HIV/AIDS bedrivs på olika nivåer i samhället av en mängd olika 
aktörer och sektorer.55 Olika grupperingar uppmuntras att arbete på bästa sätt inom sina 
respektive områden för att nå ut med information angående HIV/AIDS till så många 
människor som möjligt. Inställningen är att alla i samhället skall ha kunskap om HIV/AIDS 
för att kunna agera förebyggande både individuellt och gemensamt. Visionen är att med 
kunskap och relevant information kunna förändra de beteenden som bidrar till att viruset 
sprids. Regeringen tar även emot hjälp från globala och bilaterala organ. På detta sätt arbetar 
idag religiösa grupper parallellt med NGOs, lokala och globala organisationer samtidigt som 
regeringen bland annat driver större informationskampanjer, till exempel ABC-uppmaningen 
(Abstinence, Being faithful, Condom use) och styr riktlinjer som finns i anslutning till 
HIV/AIDS.56 
   Idag har 13 av Ugandas departement ett så kallt AIDS Control Programme, som agerar 
inom ramen för departementets verksamhet. Det första programmet bildades inom Ministry of 
Health år 1986. År 1992 bildades Uganda Aids Commission (UAC) med syfte att koordinera 
alla HIV/AIDS-aktiviteter i landet. UAC ansvarar för de nationella riktlinjerna som styr olika 
projekt och arbetar efter femårsplaner i National Strategic Framework ( NSF).57 Stora delar av 
det nationella arbetet är idag decentraliserat till andra nivåer i samhället. På distriktsnivå finns 
                                                 
51 Dyer, Emelie (2003). The story of AIDS in Uganda. Uganda AIDS Commission, s 4 
52 www.who.inf/3by5/support/june2005_uga.pdf 
53 Dyer, Emelie (2003). The story of AIDS in Uganda. Uganda AIDS Commission, s 18 
54 Hdr.undp.org/statistics/data/countrie.cfm?c=UGA 
55 Dyer, Emelie (2003). The story of AIDS in Uganda. Uganda AIDS Commission, s 9-11 
56 ibid 
57 The Uganda HIV/AIDS Partnership (2002). Information booklet, s 4 
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olika HIV/AIDS-enheter som samordnar arbetet på lägre nivå.58 Som stöd till UAC finns The 
Uganda HIV/AIDS Partnership. Dess syfte är att effektiviserar arbetet och fungera som ett 
formellt diskussionsforum för alla de olika aktörerna som deltar i Ugandas arbete med 
HIV/AIDS.59 The Uganda HIV/AIDS Partnership består av representanter från följande 
aktörer: särskilda regeringsdepartement, lokala myndigheter, FN och bilaterala 
samarbetspartners, nätverket People living with HIV/AIDS (PHA), privata sektorn, 
internationella och nationella NGOs, religiösa organisationer samt olika forskningscentra.60 
(fig. 3). 
 
 
 
 
 

            Uganda HIV/AIDS Partnership 
 
 
 
 
Figur 3: Uganda HIV/AIDS Partnership medlemmar 
Källa: The Uganda HIV/AIDS Partnership. Information booklet. 
 
Uganda HIV/AIDS Partnership representerar det stora antal nationella och internationella 
initiativ mot HIV/AIDS som finns i samhället. Enligt beräkningar från UAC fanns det 2001 
ca 712 olika registrerade aktörer som arbetade med någon form av HIV/AIDS-frågor i 
Uganda.61 ( tab. 1). 
 

Aktörer Antal 
CBO 156 
Nationella NGOs 123 
Lokala myndigheter 122 
Trosbaserade org. 115 
Internationella NGOs   86 
Lokala NGOs   57 
Departement   23 
Bilaterala organ   14 
FN     9 
Privata     6 
Totalt 712 

 Tabell 1.  Antal och typer av registrerade aktörer med HIV/AIDS-projekt i Uganda. 
 Källa: www.aidsuganda.org/pdf/hiv_agencies_inventory.pdf 
 

                                                 
58 www.aidsuganda.org/aids/index.htm 
59 The Uganda HIV/AIDS Partnership (2002). Information Booklet, s 4-9 
60 ibid 
61 www.aidsuganda.org/pdf/hiv_agencies_inventory.pdf 

 
• Hälso- och finansdepartementen 
• Lokala myndigheter 
• FN 
• PHA 
• Privata näringslivet 
• Nationella NGOs 
• Religiösa organisationer 
• Forskning 
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Av dessa utgjorde de lokala initiativen i olika former den största andelen. Community Based 
Organisations (CBO) får ekonomiskt stöd från de lokala myndigheterna. Trosbaserade 
organisationer (TBO) har en stor betydelse för HIV/AIDS-arbetet i de regioner där varken det 
nationella eller internationella initiativet når fram. Skillnaden mellan nationella och lokala 
NGOs är det ekonomiska stödet till olika projekt. De privata initiativen består främst av 
företag som exempelvis utbildare anställda om HIV/AIDS.62 
 
4.2 ART 
De som smittats med HIV kan bland annat behandlas med bromsmediciner, antiretriviral 
treatment (ART), för att skjuta upp AIDS-fasen. WHO driver 3-by-5-programmet vars syfte 
är att 3 miljoner människor med HIV i låg- och mellaninkomstländer skall medicineras till 
2005. Idag behandlas ca 63 000 människor med ARV i Uganda och ca 114 000 beräknas 
behöva bromsmediciner.63 Regeringens mål är att alla de som ytterligare behöver ART skall 
få det, men målet begränsas av brist på ekonomiska resurser. Bromsmediciner är ytterst 
viktiga eftersom det personliga lidandet minskar med ART och att den egna arbetsförmågan 
säkras ytterligare en tid, samtidigt som en ökad behandling ger andra positiva aspekter för 
samhället. Det har visat sig att när fler människor behandlas och medicineras, ökar även 
antalet individer som HIV-testar sig.64 Det finns alltså en koppling mellan medicinering och 
en ökad öppenhet om sitt sjukdomstillstånd. Detta kan bero på att medicinering inger hopp 
om ett fungerande liv och det innebär fortsatt arbetsförmåga för den enskilde, vilket  är 
avgörande för hushållens försörjning. 
 

                                                 
62 www.aidsuganda.org/pdf/hiv_agencies_inventory.pdf 
63 www.who.int/3by5/support/june2005_uga.pdf 
64 ibid 
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5. Skolands funktion och arbete 
 
I ett samhälle där den främsta källan till information är ”från-mun-till-öra” har skolan en 
viktig roll som kanal för relevant information och kunskap. I Uganda förlitar sig nära hälften 
av hushållen på en muntlig informationskälla.65 Ett av regeringens syfte med UPE är att 
utbildning skall stärka befolkningens förutsättningar till inkomst och bättre hälsa. Skolan skall 
ge den information som krävs för att möta HIV/AIDS och andra sjukdomar, samt bidra till att 
skapa en socioekonomisk produktiv befolkning.66 Utbildning har även en avgörande betydelse 
i arbetet mot fattigdom och är en del av Ugandas plan för att bekämpa fattigdom. Poverty 
Eradication Action Plan (PEAP).67 Fattigdom kan inte utplånas om inte HIV/AIDS och dess 
effekter begränsades, och vice versa.  
 
5.1 Särskilt utsatta grupper 
Ett av UPEs mål är att alla barn skall ah samma tillgång till utbildning på alla nivåer oavsett 
kön, distrikt eller behov av särskilt stöd. Generellt sett har flickor varit underrepresenterade i 
skolsystemet både som elever och som lärare. Detta har förbättrats men det återstår 
fortfarande en del arbete för att nå målet med lika tillgång till utbildning för alla.68 Kvinnor är 
idag särskilt utsatta för HIV/AIDS. Unga kvinnor smittas snabbare än unga män och kvinnor 
mellan 15-19 år löper tre gånger så hög risk att smittas med HIV än män i samma 
åldersgrupp.69 Kvinnor som grupp har inte samma möjligheter som män att påverka beslut om 
sitt liv och sin kropp. Den främsta orsaken till detta är den brist på social jämlikhet som finns 
i samhället. Detta yttrar sig på olika sätt i de attityder och beteenden som gör kvinnor särskilt 
utsatta och därmed särskilt viktiga att fokusera på i skolsystemet. 
   Andelen flickor är idag mindre än pojkar genom hela skolsystemet. I P1 är det en relativt 
jämn fördelning mellan könen, men skillnaden ökar med utbildningsnivå. 2004 var andelen 
flickor 46 % i S1, vilket har varit relativt konstant under fem år. Andelen flickor som befann 
sig i P/ har ökat under samma femårsperiod, från ca 42 % till 44 %.70 Trots att flickor idag i 
större utsträckning går fler år i skolan än tidigare hoppar många av utan att ha fullbordat 
grundskolan. Detta gör att många flickor saknar kunskap om hur de kan skydda sig mot 
HIV/AIDS och även var i samhället de kan vända sig för att få råd och vård.71 
UAC menar att det råder en uppfattning om att män har högre värde i samhället än kvinnor.72 
Det styr olika förväntade beteenden. Kvinnan kan i en relation inte lika självklart argumentera 
för sin sak om exempelvis familjeplanering, säker sex etc.73 Män uppmanas till att ha flera 
partners och polygami förekommer i samhället. Med ett ökat antal sexuella kontakter följer 

                                                 
65 www.ubos.org/2002%CensusFinal%20Reportdoc.pdf 
66 www.education.go.ug.strategicPlan.htm 
67 www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/UGANDAEXTN/0374871.html 
68 Kwesiga, Joy, C (2002). Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
Publisher Ltd, s 117 
69 www.hdr.undp.org/docs/uhdr/thematic_virws/HIV_AIDS-Guidance_Note.pdf 
70 www.education.go.ug/2004/htm/reference_tables 
71 Kisubi, Mohammad & Justus Mugaju (1999). Rural health providers in south-west Uganda. Fountain 
Publishers, s 100 
72 Uganda AIDS Commission (2005). Women, girls, HIV&AIDS. Revealing the female face of the epedemics, s 
28 
73 Potts, Deborah & Tanya Bower-Bower (2004). Eastern and southern Africa. Development challenges in a 
volatile region. Pearson prentice Hall, s 53 
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även en ökad risk för att smittas med HIV.74 I vissa distrikt är det av tradition vanligt att 
betala brudpris för giftermål. Kvinnan kan då uppfattas som mannens egendom och hennes 
roll blir att ”betala tillbaka” i form av undergivenhet, arbete och fertilitet.75 
   Fattigdom styr även kvinnors vardag och status i samhället. I relation till männen har få 
kvinnor betalda arbeten. Utan egen inkomst blir kvinnan beroende av mannen även om 
relationen är skadlig. I sådana ojämlika maktrelationer byter kvinnor sexuella tjänster mot 
materiella fördelar för att klara vardagen.76 
   Utbildningen kan ge bättre möjlighet till egen inkomst för kvinnor. Med egen inkomst 
kommer ett större socialt svängrum och detta kan stärka kvinnors självständighet. På sikt kan 
detta medföra att de attityder och förändringar som finns på kvinnor och män förändras. Jag 
anser att skolans roll i detta avseende är särskilt viktigt genom UPEs mål att nå ut till alla med 
relevanta, likvärdiga kunskaper.  
   Föräldralösa barn i likhet med kvinnor ytterligare en utsatt grupp som har svårt att hävda 
sina rättigheter i samhället. Krig har spelat en viss roll i detta men idag är HIV/AIDS den 
främsta orsaken till att barn förlorar sina föräldrar. De centrala distrikten, som även är mest 
urbaniserade och har de största transportvägarna, har en högre frekvens smittade än övriga 
landet. De har även fler föräldralösa barn.77 
 
5.2 Hur behandlas HIV/AIDS i skolan 
Det finns flera globala rekommendationer om vad en effektiv, förebyggande HIV/AIDS-
undervisning bör innehålla. Undervisningens arbetsform varierar från skola till skola beroende 
av vilka som deltar i undervisningen men en del punkter är dock gällande för alla.  
 
5.2.1 Råd och riktlinjer 
Ett stort ansvar ligger på den centrala nivån. Enligt UNAIDS är det avgörande att arbeta fram 
en bra läroplan för HIV/AIDS-undervisning.78 Det krävs en beskrivning av målgrupper och 
vad man vill förändra. De mest lyckade programmen är de som fokuserar på att förändra 
särskilda beteenden. Undervisningen bör stärka självförtroendet hos individen för att den 
lättare ska kunna ta sig ur riskfyllda val- och beslutsituationer kopplade till sex. Materialet bör 
relatera till den verklighet som eleverna befinner sig i för att de på bästa sätt skall ta till sig 
informationen. Lärarutbildningen måste då bli mer verklighetsanknuten och innehålla träning 
i ledarskap, stöd och rådgivning samt klassrumssituationer med svåra frågor. Det är även 
viktigt att börja arbeta tidigt med eleverna, innan de har etablerat vissa beteenden och haft sin 
sexuella debut. Särskilt fokus bör läggas på flickor och på föräldralösa barn.79 
   Uganda uppfyller flera av dessa rekommendationer. Man har på central nivå tillsammans 
med andra aktörer arbetat fram ett åldersrelaterat material, Presidental Initiative on AIDS 
Strategy fom Communication to Youth, (PIASCY). Det finns dock ett stort glapp mellan teori 
och praktik, vilket nästa avsnitt lyfter fram. 

                                                 
74 Uganda AIDS Commission (2004). Women, girls, HIV&AIDS. Revealing the female face of the epedemics. s 
15 
75 Kisubi, Mohammad & Justus Mugaju (1999). Rural health providers in south-west Uganda, s 97 
76 Uganda AIDS Commission (2004). Women, girls, HIV & AIDS. Revealing the female face of the epedemics, 
s 2 
77 Opolot, Samson James 82000). Challenges of AIDS Orphans: the role and capacity of local geovernment in 
Uganda. Centre for policy studies, s 13  
78 UNAIDS (1997). Learning and teaching about AIDS at school. Best Practice Collection, s 4-5 
79 The World Bank (2000). Education and HIV/AIDS, s 11 
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5.2.2 HIV/AIDS i skolan 
Under 2004 genomfördes en nationell kompetensutvecklingsserie för lärare i grundskolan 
med fokus på det nya, av regeringen initierade, HIV/AIDS-materialet PIASCY.80 Det visade 
sig att HIV/AIDS behandlas olika beroende på region och lärare. Många berörde inte ämnet 
alls av olika orsaker. HIV/AIDS kopplat till sex är ett relativt tabubelagt ämne. Sex finns 
alltid närvarande i samhället, men man talar inte gärna öppet om det. Lärare kan känna 
obehag att tala om frågor som inte anses vara riktigt lämpliga av det lokala samhället. 
HIV/AIDS har inte heller i praktiken någon naturlig del i undervisningen på många skolor. 
Om frågan tas upp tenderar många att närma sig ämnet utan större anknytning till den 
verklighet som eleverna befinner sig i. Många lärare är själva smittade och har av den 
anledningen svårt att prata om sjukdomen. Detta beror bland annat på det stora lidande för 
den drabbade samtidigt som HIV/AIDS fortfarande till viss del är stigmatiserat i samhället. 
En del lärare känner därför en oro inför det lokala samhällets reaktioner.81 
   PIASCY uppmanar till en förändrad lärarroll där bland annat råd och stöd till eleverna i 
svåra situationer lyfts fram.82 Lärare idag är auktoriteter i skolan och har makt i förhållande 
till eleverna. Eftersom HIV/AIDS drabbar många barn på olika sätt menar PIASCY att vuxna 
i skolan har en viktig roll i att stödja dessa barn. Detta saknas till viss del vid 
lärarutbildningarna och flera lärare uttryckte att de behöver mer träning i detta.83 
 
5.2.3 Straight-Talk foundation 
Många skolor har idag få eller inga relevanta läromedel för undervisning om frågor som rör 
sex och samlevnad. I de skolor där det finns läromedel är det ofta gratismaterial från Straight-
Talk foundation.84 Organisationen bildades 1993 och finansieras bland andra av Ministry of 
Education and Sports och svenska SIDA. De fungerar som stöd och rådgivning till ungdomar 
i åldrarna 10-24 år och de vuxna som finns runt om dem. Straight-Talk foundation skickar ut 
åldersrelaterade tidningar till skolor som kan användas i undervisning om hälsa, sex och 
samlevnad mm. De förespråkar ett interaktivt arbete i skolan om svåra frågor och anordnar 
fortbildning för lärare om arbetsmetoder och en förändrad lärarroll. Varje vecka sänder 
organisationen även 15 radioprogram på 10 lokala språl.85 
   Young-talk vänder sig till barn mellan 10-14 år. Den tidningen skickas ut till ca 13 000 
primärskolor och tar upp frågor om pubertet, sex, hälsa, barns rättigheter mm. Tidningen 
Straight-talk vänder sig till ungdomar mellan 15-24 år och skickas till ca 2600 
sekundärskolor. Det finns även med i en av de lokala dagstidningarna. Straight-talk översätts 
till fem lokala språk. Bägge dessa tidningar arbetar för att förändra den stigmatisering och 
diskriminering som finns av dem som lever med HIV/AIDS. Med olika reportage och 
intervjuer framträder en mer vardaglig, mänsklig bild av sjukdomen.86  
   Kids Time vänder sig till föräldrar och lärare i nursery och P1-P2. Där finns bland annat 
information om första hjälpen, skador i hemmet och annan relevant information för föräldrar 
                                                 
80 Ibale, Alica Mugoya & Madina Nakibirige (2004). End of tour report. UPHOLD, s 5 
81 Ibale, Alica Mugoya & Madina Nakibirige (2004). End of tour report. UPHOLD, s 12-14 
82 Ministry of Education and Sports (2004). Presidental Initiative on AIDS Strategy for Communication to Youth 
PIASCY. Helping pupils to stay safe. A handbook for teachers. P5-P7, s 3 
83 Ibale, Alica Mugoya & Madina Nakibirige (2004). End of tour report. UPHOLD, s 12-14 
84 Intervju ”Ministry of Education and Sports” 
85 www.straight-talk.or.ug/stch/index/html 
86 Straight Talk Foundation. Straight Talk. Keeping adolescents safe. Vol. 12 No.9 sep 2005. 
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till barn i de yngre åldrarna.87 Delar av informationen är av sådan typ som svenska, nyblivna 
föräldrar får på BB och vid barnavårdscentraler.  
 
5.2.4 PIASCY  
PIASCY är en nationell strategi med syfte att nå ut med informationen och kunskap om 
HIV/AIDS till alla grundskoleelever.  
   PIASCY är ett relativt nytt material från 2004. Det uppmanar till kommunikation och en 
dialog mellan lärare-elev och elev-elev. Ett samprojekt med ca 40 olika individer och 
organisationer står bakom materialet som är består en lärarmanual i två handböcker, P3-P4 
och P5-P6. De innehåller konkreta övningar för att utveckla självkänslan och därmed kunna 
fatta bra beslut i livet. Materialet knyter an till elevernas egna erfarenheter genom rollspel och 
dramaövningar kopplade till situationer som de kan möta i verkligheten. Det lägger fokus på 
barns rättigheter och tar upp frågor om kroppens utveckling och sex och samlevnad. 
Dessutom vill materialet göra eleverna medvetna om sociala mönster, såsom 
genusförhållanden, och de svårigheter som kan uppstå i anslutning till dessa.88 I stort ger 
materialet enligt mig en bra bild av hur spridningen av HIV inte bara har en, utan flera olika 
orsaker.  
   Målet är att det skall finnas fem exemplar av vardera PIASCY-handbok per skola. Detta var 
under hösten 2005 inte ännu uppnått i alla distrikt, Den främsta orsaken är att det fattas 
ekonomiska resurser för att fortsätta trycka materialet. Målet är dessutom att det skall finnas 
tre lärare per skola som kan handleda sina kollegor i hur materialet kan användas. Under 2004 
genomfördes den första nationella fortbildningen där representanter från ca 15 890 
grundskolor deltog. Ytterligare en sådan nationell fortbildning planeras samt en fortbildning 
för elever som skall fungera som kamratstödjare och i viss mån som samtalsledarare i mindre 
grupper.89 
 
5.3 Utmaningar för skolsystemet 
Idag finns flera utmaningar för skolsystemet i dess strävan för en hållbar utbildning för alla. 
Dessa ser olika ut för myndigheter, lärarkår och elevgrupp. 
 
5.3.1 Styrning av skolsystemet 
Några av utmaningarna på central nivå är brist på enhetligt ansvar över skolan, krig och brist 
på resurser. Delar av huvudansvaret för skolan är idag flyttat till lokala myndigheter. De har 
det främsta ansvaret för grundskolan medan de centrala myndigheterna fokuserar på högre 
nivå.90  Historiskt sett har det alltid varit olika grupper inblandade i skolsystemet i Uganda. 
Idag är det fortfarande olika aktörer som agerar inom skolväsendet (myndigheter på olika 
nivåer, privata-, lokala- och internationella organisationer och individer mm). Detta skapar en 
del svårigheter för kontroll och uppföljning av både skolor och projekt.91 
   Krig och oroligheter i delar av landet försvårar också kontrollen över skolan och förhindrar 
en fungerande skola i vissa områden. Andelen elever per lärare är högre i de norra distrikten 

                                                 
87 Straight Talk Foundation. Kids time. Vol.3 No.1 sep 2005. 
88 Ministry of Education and sports (2004). PIASCY-helping pupils to stay safe, a handbook for teachers, s 45 
89 Intervju med ”Public Relation Officer” vid ”Ministry of Education and Sports”. 
90 Kwesiga, Joy, C (2002) Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
publishers, Ltd, s 209 
91 Ibale, Alice Mugoya & Madina Nakibirige (2004). End of tour report. UPHOLD, s 8 
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än i övriga landet då krig gör att lärare gärna söker sig till andra skolor. Detta påverkar 
givetvis kvaliteten på undervisningen. Regeringen har försökt att lösa säkerhetsfrågan i vissa 
drabbade områden genom tvångsförflyttningar och läger för dessa interna flyktingar. Detta 
skapar i sin tur andra problem som inverkar på det lokala skolsystemet. 
Jordbruksproduktionen har gått ned vilket innebär att majoriteten av hushållens ekonomiska 
bas har reducerats. Det påverkar i sin tur barnens möjligheter till skolgång. Både för individen 
och för hushållen är situationen i lägren svår på många sätt. Andelen HIV-smittade är högre 
där än i övriga landet och många barn kämpar dagligen mot hunger, sjukdomar och risken att 
bli bortförd av rebellgrupper.92 
   Det är särskilt viktigt med ett starkt centralt ansvar när det gäller lärare. Enligt lärare själva 
förekommer det att kollegor förgriper sig på elever.93 Det saknas grundläggande 
undersökningar av hur vanligt detta är men många lärare känner till att det förekommer. De 
flesta fall rapporteras inte eftersom det av olika anledningar inte anses vara något allvarligt 
brott. Man löser de problem som uppstår lokalt och blir motsättningarna för stora förflyttas 
läraren utan någon uppföljning på den nya skolan.94 
   Ytterligare en begränsning för skolan är bristen på resurser. Regeringen har allt fler skolor 
att stödja och det blir mindre medel till alla.95 Statens minskade anslag har gjort att det privata 
stödet blivit allt viktigare när det gäller löner, underhåll av skolor, material mm. För att 
komma tillrätta med knappa resurser har regeringen bland annat omfördelat sina medel och 
dragit in vissa stöd till universitet och tertiära utbildningar för att kunna finansiera UPE.96 
 
5.3.2 Lärargruppen 
De två stora utmaningarna som rör personalen är kvantitet och kvalitet. Generellt sett minskar 
antalet lärare som kan arbeta genom att redan smittade lärare och lärarstudenter avlider. 
Dessförinnan har sjukdomen gjort att de tvingats vara borta från skolan vissa perioder. Många 
lärare slutar dessutom inom skolan och tar andra mer välbetalda arbeten inom andra 
sektorer.97 Skolans kvalitet i förhållande till målen kan påverkas när antalet kvalificerade 
lärare sjunker och det blir färre lärare i förhållande till antalet elever. Under 2004 var det i 
statliga skolor ett genomsnittligt förhållande mellan elev och lärare 53:1. Den siffran varierar 
mellan olika distrikt. I de urbaniserade distrikten är antalet elever runt 40 per lärare, medan de 
norra distrikten har de högsta siffrorna, t.ex. i distrikten Pader med 82 elever per lärare och 
Kitgum med 71 elever per lärare.98 Det finns idag ett växande antal obehöriga lärare inom 
skolan. Lärarlönen är i förhållande till andra yrken relativt låg vilket lockar utbildade lärare 
till andra inkomster. Många som arbetar i skolan gör det för att få en extrainkomst.99 
 

                                                 
92 Velala, Angela & Aki Stavrou (2003). Violence, reconciliation and identity. The reintegration of Lord’s 
Resistance Army child abductees in northern Uganda. ISS Monograph series NO 92. s 51 
93 Ibale, Alice Mugoya & Madina Nakibirige (2004). End of tour report. UPHOLD, s 15-16 
94 ibid 
95 Kwesiga, Joy, C (2002) Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
publishers, Ltd, s 89 
96 Ibid, s 208 
97 The World Bank (2000). Education and HIV/AIDS, s 14 
98 www.education.ug.go/Primary_Abstract%20-%202004.htm 
99 Kwesiga, Joy, C (2002) Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
publishers, Ltd, s 93 
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5.3.3 Elevgruppen 
Den största utmaningen som rör elevgruppen är att behålla elever genom hela systemet. 
Uganda har hög frekvens av elever som hoppar av skolan. 2002 hade 43 % av befolkningen 
från 15 år och äldre avslutat grundskolan. Av dessa var endast 36 % kvinnor.100 
   Trenden kan ses i att det totala antalet elever är mycket högre i primärskolan än i 
sekundärskolan. 2004 var totalt 1 837 277 elever inskrivna i P1, 473 482 elever i P7, 180 067 
elever i S1 och 45 740 elever i S6 (tab. 2).  
 
 

Skolår Antal elever  

P1 1 837 277 

P7   473 482 

S1   180 067 

S6     45 740 

Tabell  2. Antal inskrivna elever i Uganda år 2004. 
Källa: www.education.go.ug/2004/reference_tables 
 
Fördelningen har ungefär varit densamma sedan hela 1990-talet. Det finns olika orsaker till 
detta. Dels är det fysiskt omöjligt att låta alla elever fortsätta sin utbildning eftersom antalet 
skolor minskar med stigande utbildningsnivå (tab. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Antal registrerade skolkategorier i Uganda år 2004 
Källa: www.education.go.ug/abstract_2004.htm#Definitions 
 
Dessutom är det en kostnadsfråga för många. Trots fri grundskola betalar hushållen för alla 
andra övriga utgifter kopplade till skolan (material, mat, skoluniform mm) och det är en stor 
utgift för många 
Kwesiga menar att orsaken till att eleverna lämnar skolan skiljer sig åt mellan flickor och 
pojkar. För pojkarna är det främst en ekonomisk fråga som styr om de stannar i skolan eller ej. 
För flickor är det främst giftermål eller graviditet som gör att de slutar skolan.101 I relation till 
HIV/AIDS lämnar både flickor och pojkar skolan av tre orsaker; de blir föräldralösa, de 
tvingas ta hand om en sjuk familjemedlem, och/eller de måste arbeta som kompensation för 
en arbetsför vuxen. Av tradition är det ofta döttrarna som stannar hemma och tar hand om en 
sjuk familjemedlem.102  

                                                 
100 www.ubos.org/2002%20Census%20Final%20Reportdoc.pdf 
101 Kwesiga, Joy, C (2002) Women’s access to higher education in Africa. Uganda’s experience. Fountain 
publishers, Ltd, s 179 
102 The World Bank (2000). Education and HIV/AIDS, s 15-16 

Skolkategori Antal registrerade skolor 

Primär                                 15 339 

Sekundär                                    3645 

Informell                                       445 

Post-primär                                       119 

Tertiär                                         52 
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   Det finn flera skäl till att satsa på att behålla just flickor i skolan. Enligt Världsbanken är 
den direkta vinsten en bättre hälsa som ger en positiv hälsoutveckling i hela samhället.103 
Flickor är dessutom som grupp mer utsatta i samhället än pojkar. Genom att stärka flickornas 
självkänsla och förbättra deras möjligheter till egen inkomst kan de ojämlika maktstrukturerna 
som finns i samhället förändras på sikt.  
   I figur 4 sid 22 sammanfattar jag en del av de orsaker som kan anses påverkas Ugandas 
sårbarhet i förhållande till HIV/AIDS. Den syftar till att visa orsakernas komplexitet och även 
den internationella medverkan till att bevara både fattigdom och utsatthet i samhället.  
   Med ”riskfyllda situationer” menar jag situationer en utsatt människa kan hamna i som kan 
vara förenade med högre smittorisk, t.ex. prostitution eller polygami. ”Begränsad kunskap” 
innebär att den information som skolan kan ge i fråga om hälsa, service och samhällstjänster 
och eventuella kunskaper som kan ge ett betalt arbete etc. blir mindre tillgänglig för de som 
slutar skolan i förtid. ”Fler skolor, UPE” är kopplat till skolans kvalitet som delvis påverkas 
av de resurser som finns att tillgå. Med regeringens UPE-mål att alla barn skall ha tillgång till 
fri och likvärdig grundskoleutbildning har det följt att fler skolor har byggts för att kunna ta 
emot alla barn som behöver en skolplats. UPE har alltså en positiv sida genom att ge fler barn 
möjlighet att gå i skolan och en mindre positiv sida kopplad till att de statliga resurserna till 
enskilda skolor påverkas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Ibid, s 11 
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Figur 4. Orsaker till ett sårbart samhälle i relation till HIV/AIDS i Uganda 
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6. Avslutande diskussion 
 
Nedan följer en sammanfattning av uppsatsens innehåll och egna reflektioner utifrån de 
frågeställningar uppsatsen har. 
 
6.1 Hur ser Ugandas HIV/AIDS-arbete ut  
Uganda har en relativt lågt urbaniserad befolkning, vilket är en fördel med tanke på att 
andelen HIV/AIDS-smittade är högre i urbaniserade områden än på landsbygden. Uganda har 
kommit långt i sitt HIV/AIDS-arbete och varit öppen inför de problem som viruset orsakar i 
samhället. Trots det kan det finnas ett stort mörkertal av HIV-smittade, både på landsbygden 
och i städer. Detta har flera orsaker, bl.a den stigmatisering av sjukdomen som finns och även 
testcentralernas lokalisering.   
   Regeringen ställer information och medvetenhet i fokus för att ge varje individ den 
relevanta kunskap som krävs för att både skydda sig själv och därmed agera mot HIV/AIDS-
spridningen i samhället. Informationen sprids genom olika aktörer på många nivåer i 
samhället, allt från det övergripande arbetet inom UAC via departementens olika HIV-
program, till lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och enskilt engagemang hos 
individer och samfund. Detta multisektorala arbetssätt har stora fördelar eftersom det når fler 
människor och områden som inte skulle ha nåtts med enbart statliga aktiviteter. Samtidigt kan 
det skapa problem på grund av att kontroll, uppföljning och likvärdighet över landet försvåras. 
I likhet med skolsystemet är dock det nationella HIV/AIDS-arbetet beroende av dessa olika 
aktörer för att fungera i den utbredning som sker i dag. Trots detta breda arbete är det svårt att 
nå ut till hela befolkningen på landsbygden med information om HIV/AIDS, i synnerhet i de 
områden där krig och oroligheter fortfarande är en del av vardagen 
 
6.2 Vilken funktion har skolan i detta arbete 
Skolan som institution kan ha en mycket viktig roll som informationskanal. Skolan i Uganda 
når ut till ett växande antal unga människor, särskilt efter införandet av UPE år 1997 och dess 
utökning år 2003. Det är viktigt att satsa på information och kunskap till unga så att de på 
bästa sätt kan bemöta HIV/AIDS och stärka samhället. Skolan kan ofta indirekt fungera som 
informationskanal i de områden som till största del har det talade ordet som främsta 
informationskälla. Innehållet i den statliga information som kommer till skolorna kan alltså 
riktas åt det håll regeringen vill. PIASCY är en strategi för detta. Med detta material finns en 
ambition och vision på central nivå att förändra undervisningsmetoder, lärarrollen och till viss 
del innehållet i undervisningen. Tyvärr finns ett glapp mellan skoldepartement och klassrum. 
En av anledningarna till detta är de oroligheter som råder i landet. Enligt Ugandas 
skoldepartement är skolans uppdrag att ge alla i landet lika möjligheter till utbildning för den 
egna och för samhällets utveckling. Detta är idag svårt att uppnå eftersom delar av landet 
sedan länge är påverkat av krig och konflikter. Utan stabilitet är det svårt att bedriva 
undervisning överlag. Ytterligare en orsak till glappet mellan teori och praktik är bristen på 
statliga resurser till skolsektorn. PIASCY-materialet finns inte på varje skola och inte heller 
finns möjligheten till fortbildning i en förändrad lärarroll som materialet kräver. Relationen 
och dialogen mellan lärare-elev blir mer central än tidigare eftersom detta underlättar i 
undervisningen om svåra frågor. För att förändra relationen lärare-elev kan det krävas andra 
undervisningsmetoder än idag och framförallt mindre elevgrupper, vilket kräver fler lärare.  
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   Skolan har en viktig roll att bekämpa fattigdom. Fattigdom är en av orsakerna till at 
HIV/AIDS breder ut sig i ett samhälle. Relevant utbildning kan bidra till individens 
delaktighet i samhället och till att forma sin egen väg genom detta. Uganda skulle kunna lägga 
ett ännu större fokus på lärarna. Förutom fortbildning i en förändrad lärarroll borde det finnas 
utrymme för vägledning och stöd till de lärare som själva redan är smittade av HIV. De skulle 
kunna använda sig själva och visa att det går att leva och fungera med viruset, något som 
skulle kunna bidra till att stigmatiseringen av HIV/AIDS minskar i samhället.  
   Ytterligare ett viktigt fokus är ledning och kontroll av verksamheten. Utvärdering och 
uppföljning är mycket viktiga faktorer eftersom de bland annat kan kopplas till säkerheten på 
skolan. Skolan är en utsatt, osäker miljö för de elever, särskilt flickor, som utsätts för 
övergrepp av sina lärare. Genom att inte med kraft belysa och försöka förändra att detta sker 
motarbetar skolan hela tanken med UPE och skolans uppdrag. Det skickar fel signaler till alla 
om skolan säger en sak men gör något annat. En av de stora och samtidigt svåra orsakerna till 
både övergrepp och svårigheten att belysa dem finns i de värderingar som styr olika attityder 
och beteenden i samhället, attityder som skolan vill uppmärksamma och förändra dels via 
PIASCY.  Skolan har stor potential som informationskanal och skulle därför kunna vara en 
effektivt medel för att motverka dessa övergrepp och genom det förändra värderingar så att 
maktrelationerna i samhället blir mer jämlika. För detta krävs dock ett tydligare ansvar och en 
starkare central ledning i dessa frågor.  
 
6.3 Vad påverkar Ugandas sårbarhet i relation till HIV/AIDS idag och hur 
kan denna sårbarhet minska 
En avgörande orsak till Ugandas sårbarhet i relation till HIV/AIDS är bristen på jämlika 
maktförhållanden både på nationell och på global nivå. PÅ global nivå styr de ekonomiska 
och politiska strukturerna till att fattigdomen bevaras i olika områden och därmed genererar 
sårbarhet. På nationell nivå begränsas tillgången till samhällets resurser av bristen på social 
jämlikhet främst mellan könen, men även på stamtillhörighet och etnicitet.  
   Kvinnor löper idag större risk att smittas av HIV än män vilket har sin orsak i de 
genusmönster som finns i samhället. Kvinnor som grupp har inte tillgång till samhällets 
resurser i samma utsträckning som män och blir därmed mer sårbara. Utbildning och kunskap 
ökar möjligheterna till delaktighet i samhället och därmed tillgången till dess resurser. 
Utbildning ger även fler möjligheter till egen inkomst som i sin tur kan ge utrymme för en 
större självständighet. Skolan har i detta avseende en särskilt viktig roll att förändra 
sårbarheten i samhället. Det primära blir då att få främst flickor att stanna kvar i skolan. Detta 
är till viss del ett felaktigt uttryck eftersom flickor i många fall inte kan påverka eller styra 
över sin egen skolgång av olika orsaker.  
   Som redan nämnts är det ett komplext samband mellan olika faktorer som inverkar på 
Ugandas sårbarhet i förhållande till HIV/AIDS. Vissa faktorer kan landet själva förändra, 
såsom större fokus på flickors rätt till utbildning, rådande genusförhållanden och 
problematiken med övergrepp i skolan. Andra faktorer kan bara förändras genom beslut på 
global nivå, såsom mer jämlika socioekonomiska system och tillgång till bromsmediciner. 
Därmed fortsätter HIV/AIDS att var en global, gemensam angelägenhet för oss alla.  
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