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 B
rød er en udbredt spise i Uganda, 
især til morgenmad. På hoved-
stadens travle gader sælger fl ere 
hundrede gadesælgere chapati, 
en slags fl adbrød, til sultne på vej 

til eller fra arbejde. Bagerier og butikker med 
forskellig slags brød fylder også godt op i bu-
tikslandskabet i det fattige afrikanske land med 
33 millioner mennesker.

Men brød er blevet for dyrt for den fattigste 
del af befolkningen, og mange har erstattet den 
daglige bid brød med kasava, en rodfrugt, der 
betragtes som fattigmandskost.

”Vi er hårdt ramt på madpriserne lige nu 
over hele landet. Priserne på hvede, majs og 
ris er steget meget de seneste år,” siger Charles 
Odongtho, journalist og samfundskommentator 
ved Uganda Radio Network.

Uganda importerer hvert år for knap en mil-
liard kroner fødevarer for at brødføde befolk-
ningen. Ifølge kommissionær i Landbrugsmini-
steriet, Okaasai Opolot, må Uganda købe mere 
end 90 procent af hveden til landets forbrug 
i udlandet. Sidste år blev det til 370.000 tons 
hvede. 

På verdensmarkedet er prisen på hvede steget 
med mere end 50 procent siden juli 2010, og i 
bagerierne og blandt gadesælgerne i hovedsta-
den Kampala er prisen på brød steget endnu 
mere. Et halvt kilo hvedebrød, som for to år 
siden kostede 1.200 shilling, er steget til 1.900 
shilling.

Men lønningerne er ikke steget i samme takt, 
og købekraften er forringet. 27-årige Laptu er to-
matsælger. Han bor i et hus med kun et værelse 
i Kampalas største slumkvarter sammen med 
sin kone Florence og deres tre børn, som han 
forsørger med en timeløn på halvanden krone.

”Vi har ikke fået mere end ét måltid om da-
gen i mange måneder. Da priserne begyndte at 
stige, var det morgenmaden, vi afska! ede først. 
Det er længe siden, vi har haft råd til brød,” 
siger Laptu.
"

Valg mellem husleje og mad
De stigende fødevarepriser rammer udviklings-
landene dobbelt. Dels fordi familiernes købe-
kraft er begrænset, dels fordi familierne bruger 
en større del af deres indkomst på mad, helt op 
til 80 procent mod cirka 10 procent herhjemme.

”Når madpriserne stiger så drastisk, som vi 
ser det i Uganda og andre lande i det østlige 
Afrika, bliver familierne ramt ekstremt hårdt på 
pengepungen,” siger programkoordinator Rolf 
Hernø fra Care Danmark. 

Husleje og gebyrer for børns skolegang er to 
andre store udgifter i Uganda, som det er van-
skeligt at spare på, men nogle prøver. 

30-årige Mary Kainza bor i Bungokho, en 
landsby i det østlige Uganda. Hun gemmer sig, 

når udlejeren kommer efter husleje, for ”så 
behøver mine to børn ikke gå sultne i seng,” 
som hun siger. 

Mary Kainza tjener to kroner for fi re timers 
arbejde som daglejer på de omkringliggende 
majsmarker. Så længe udlejeren ikke fi nder 
hende, bruger hun alle pengene på rodfrugten 
kasava, som begge dagens måltider består af, 
og på sæbe til vask. 
"

Sulten rykker tæt på
Endnu har tørken på Afrikas Horn ikke ramt de 
marker, Mary Kainza arbejder på, men kun 50 
kilometer længere mod nordøst har katastrofen 
sat sine spor i Bulambuli-distriktet. Her fi k den 
ekstreme tørke sine første ofre, da Solombi 
Damascus og Abdullah Wanyera døde af sult i 
juli. Tusinder er ramt af akut fødevaremangel i 
området, hvor der er udtørrede majsmarker, så 
langt øjet rækker. 

”Normalt får vi masser af regn i april og maj, 
men vi har intet fået. Planterne bærer ingen 
majskolber. Vi kan se frem til et år uden mad. 
Næste høst er til august næste år, og bønderne 
har ingenting at leve af før da,” siger den lokale 
viceborgmester Paul Michael Kimamati. 

Ifølge FN står 1,2 millioner mennesker i det 
nordøstlige Uganda allerede nu med sulten for 

”Det var morgenmaden, vi afskaffede   
I Uganda har familierne ikke 
længere råd til at købe brød. 
Spekulation og tørke kan 
presse priserne på mad endnu 
højere op

Af Peter Bengtsen · Foto Villads Engel

”Vi har ikke fået mere end ét måltid om dagen 
i mange måneder,” siger Laptu, der sælger 
tomater. Derfor var han med til at protestere 
mod de høje priser på mad under forårets 
store demonstrationer i Kampala.
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e   først”

døren. Ugandas Ministerium for Katastrofe-
beredskab har netop vurderet, at halvdelen 
af landet vil være ramt af fødevaremangel et 
godt stykke ind i 2012. 

”Tørken vil uden tvivl presse madpriserne 
yderligere i vejret over hele landet,” siger 
 George!Bogere fra den lokale researchorgani-
sation Acode.
!

Demonstrerer mod stigende priser
For den spinkle tomatsælger Laptu blev 
de stigende madpriser for meget. Derfor 
deltog han i de omfattende demonstrationer 
i Uganda i foråret, de var en reaktion mod 

stigende priser på mad og brændstof. 
”Jeg ville reagere, vise min utilfredshed. 

Det hele er blevet for meget. Regeringen 
skal vide, at min familie ikke kan klare det 
længere,” siger Laptu med en harme, som 
han ikke prøver at skjule. 

Demonstrationerne spredte sig fra 
hovedstaden til byer over hele landet, hvor 
tusinder var på gaderne i april og maj 2011. 
Indtil videre har protesterne intet resultat 
givet, siger Laptu: 

”Vi har kun oplevet, at priserne fortsætter 
med at stige. Men jeg vil demonstrere igen, 
hvis det skal være. Nogen må gøre noget.” 

I foråret gik folk på gaden i Ugandas hovedstad for at protestere over de høje fødevare-
priser, og i august strejkede lærerne, fordi deres lønninger ikke stiger i samme takt som 
priserne i landet. Også i andre dele af Østafrika reagerer befolkningerne med demonstra-
tioner.   Foto: Geofrey Sseruyange

Høje kornpriser gør ondt
Disse 39 lavindkomstlande i Afrika er 
afhængige af import af fødevarer for at 
brødføde deres befolkning.

UGANDA 
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Lucy Mutedi, skrædder og mor til fem
 ”Vi har ikke råd til brød længere. Kun de mindste af 
børnene får stadig hvedeboller. Det er bedre for deres 
maver end kasava (en slags rodfrugt, red.), som vi 
andre nu spiser til morgenmad,” siger 48-årige Lucy, 
mens hun sætter Michael på et år ned på jordgulvet og 
dirigerer ham væk fra køkkenets glohede brændeovn. 

Lucy er i gang med frokosten og lægger ekstra 
kulstykker på ildstedet. Hun laver posho, en slags 
majsmos. ”Alle priserne på mad stiger. Prisen på brød 
og ris er fordoblet på et år. Det er svært at få råd til 
husleje og til børnenes skolegang, når maden bliver 
dyrere og dyrere,” siger Lucy, der bor alene med fi re af 
sine fem børn samt to børnebørn på en bakkeskråning 
i udkanten af Kampala.

De fl este af døgnets timer bruger hun ved sin slidte 
symaskine. Hun er skrædder og reparerer tøj for fami-
lier i lokalområdet. 

”Jeg blev skilt for seks år siden, og min eks-mand 
bidrager ikke med noget til børnene. Vi er lige fl yttet 
hertil for at spare penge på huslejen,” fortæller Lucy. 
!

Når brød er for dyrt "
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Sewanga Goodman, gadesælger og familiefar
I et rum på tre gange tre meter sidder Sewanga 
Goodman med sin kone Angelina og deres tre børn 
og spiser morgenmad. Dette rum udgør hele famili-
ens hus og rummer parrets ejendele: seng, sofa og 
kommode. Køkkengrejet står uden for i gården, for 
der er ikke plads til madlavning indenfor. 

”Vi får chapati til morgenmad. Efter vi har spist, 
går Sheeba i skole, og min kone passer de to små, 
Joshua og nyfødte Sebeko. Jeg går ud på gaden og 
sælger brød. På en normal dag tjener jeg 10.000 
shilling (22 kroner, red.), når alle mine udgifter er 
trukket fra. Det rækker ikke langt, for det er dyrt nu 
at købe mad på markedet,” siger 28-årige Sewanga 
Goodman. 

Han arbejder i den ludfattige Kitintale-slum i det 
sydlige Kampala, Ugandas hovedstad, og lever af at 
sælge chapati, en slags fl adbrød.

”Chapati er normalt for mange at spise til mor-
genmad. For et år siden solgte jeg en chapati for 300 
shilling, nu tager jeg 500 shilling (1 krone, red.). Det 
er næsten dobbelt pris. Men jeg tjener ikke mere på 
det end før, for melet koster meget mere,” fortæller 
Sewanga Goodman.
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Bageriet Bread and Cake Shop, Dewinton Road, 
Kampala, Uganda
Antallet af kunder i The Bread and Cake Shop er 
ikke mange i betragtning af mylderet af forbipas-
serende udenfor på den travle Dewinton Road i 
Kampalas centrum. Ekspedienten er faldet i staver 
bag det tavse kasseapparat. 

Butikschef Ouma Gerald fortæller frustreret om 
forretningen: ”Vi har meget færre kunder end sidste 
år. De fattigste har ikke længere råd til at købe hos 
os, de køber kasava og lignende fattigmandskost på 
markedet i stedet for,” siger 30-årige Ouma Gerald.

”For et år siden tjente vi ca. 2,2 millioner shilling 
om dagen. Nu tjener vi 1,5 millioner. Jeg har ikke 
været nødt til at fyre endnu, men det kan komme,” 
siger Ouma Gerald, der har fi re medarbejdere til at 
hjælpe med brødsalget i butikken. 

The Bread and Cake Shop beskæftiger også 15 
ansatte på virksomhedens brødfabrik i et af byens 
industrikvarterer. Direktør Amin Gilani fortæller:

”100 procent af hveden til vores brød er importe-
ret, og hvedeprisen er steget meget de seneste år, så 
vi har været nødt til at hæve prisen på brød fra 1.200 
til 1.900 shilling.” 
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