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Stærk anti-korruptionskampagne i Uganda
Sort Mandag hedder kampagnen mod korruptionsskandalen i Premierministerens kontor i oktober 2012,
der også fik Danmark til at stoppe bistanden til kontoret og satte krav, der skulle være opfyldt inden kassen
igen bliver åbnet. Denne skandale fik NGOerne, ACCU, Transparency International Uganda, Actionaid
Uganda og andre civilsamfundsorganisationer til at gå sammen og protestere mod tyveri af penge, der
skulle være brugt til undervisning, sundhed og infrastruktur i Norduganda efter borgerkrigen.

Sort Mandag markeres hver mandag siden november 2012 ved at mere end 1000 aktivister klæder sig i sort
om mandagen, som et symbol på sorg over de millioner af dollars Uganda mister årligt pga. korruption. Om
mandagen går aktivisterne på gaden, til skoler og markeder og deler løbesedler ud og taler med folk.
Mange ugandere har den opfattelse, at de offentlige midler ikke er deres, og at regeringens midler aldrig vil
komme dem til gode, og de gør derfor heller ikke krav på disse midler. Sort Mandag ændrer denne
opfattelse og styrker almindelige mennesker i at kræve mere åbenhed om, hvordan pengene bruges og
dermed også kræve, at de kommer befolkningen til gode. Det næste trin i kampagnen er at sprede den til
landområderne for at oplyse folk derude om korruption of dens effekt for almindelige borgere, og hvad de
kan gøre for at opdage og forhindre korruption. Se link http://www.actionaid.org/uganda/publications
Men samtidig med at aktionen tager til, strammes grebet om de personer, der markerer sig i kampen mod
korruption. Mandag 14. januar 2013 blev Actionaids direktør, Arthur Larok, arresteret sammen med to
andre, fordi han delte løbesedler ud langs hovedindfaldsvejene til Kampala. Efter to timer blev de løsladt,
men der er rejst tiltale mod dem. Politiet har efterfølgende meddelt, at uddeling af løbesedler på veje,
skoler etc. kun må finde sted efter tilladelse fra ejerne af institutionerne.

De danske penge er på vej retur. Den danske udviklingsminister har reageret konsekvent og stillet krav om
bedre styr på sagerne, og Ugandas regering har accepteret en syv-trinsplan, der skal forhindre, at denne
slags svindel kan forekomme igen.
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