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Uganda bildades av Storbritannien och omfattar
ett flertal tidigare kungadömen. Uganda blev brittiskt protektorat 1894 och
blev självständigt från Storbritanninen 1962 och spåddes en ljus framtid med
välutbildade invånare och rika naturresurser. Istället följde 25 års vanstyre
under Idi Amins och Milton Obotes diktaturer.
Uganda styrs sedan 1986 av president Yoweri Museveni. Den demokratiska
utvecklingen sker långsamt och trots att den ekonomiska tillväxten varit
relativt god under Musevenis ledning återstår mycket arbete innan Uganda
övervunnit sina problem. Utvecklingen har periodvis gått snabbt med
förbättringar inom de flesta områden.
UGANDA SOM RESMÅL Uganda förknippas ofta med bergsgorillorna, guldaporna och
berget Rwnezori som är mer än 5 000 meter högt.

Under Obote 1962-1971
I det första parlamentsvalet 1962 vann Milton Obote och blev landets

premiärminister.
Obote andra period 1980-1985 Obote störtades 1985 av general Tito Okello som
endast ledde landet i sex månader innan han i sin tur blev störtad av en
rörelse ledd av den nuvarande presidenten Yoweri Museveni.

Under Amin 1971-1979
Den 25 januari 1971 störtades Milton Obotes diktatur genom en
leddes av befälhavaren Idi Amin. Amin utropade sig själv till
upplöste parlamentet. Amins åtta år som diktator ledde Uganda
ekonomisk kris, social misär och grova brott mot de mänskliga

militärkupp som
president och
till en
rättigheterna.

I oktober 1978 slog Tanzanias armé tillbaka ett anfall från Uganda.

Museveni 1986Under 1990-talet utlyste regeringen val utan politiska partier. Det finns
bara ett politiskt parti, The Movement, som själva hävdar ett det är en
folkrörelse som alla ugandier är lojala med.
Sedan slutet av 1980-talet har rebellgruppen Herrens motståndsarmé i norra
Ugnanda bekämpat Musevenis regering. Konflikten har orsakat en stor
flyktingkatastrof i den norra delen av landet .

Safari i Uganda och sol&bad på Zanzibar 42 500 kr
Avresa med KLM. 8 dagars safari i Uganda inklusive Bwindi där vi besöker
bergsgorillorna. Andra nationalparker som ingår i programmet är Queen
Elizabeth, Murchison, Lake Mburo samt Kibale. En vecka på Zanzibar med 6
övernattningar på östra Zanzibar och en övernattning i Stenstaden. Kod UT1

Se detaljerat förslag

Kombinationsresa Rwanda-Tanzania 45 900 kr
Flyg med KLM till Kigali (Rwanda). Bergsgorillorna i Volcanoes National
park, safari i Akagera. Besök på museet för folkmordet samt Dian Fosseys
grav. Flyg till Kilimanjaro för 5 dagars safari i Tarangire, Serengeti och
Ngorongoro Crater. Flyg till Zanzibar för 6 övernattningar på LangiLangi
bungalows på norra Zanzibar och slutligen 2 övernattningar i Stenstaden.
Totalt 21 dagar. Kod RWT2

Se detaljerat förslag

Kombinationsresa Uganda-Tanzania 46 500 kr
Flyg med KLM till Entebbe (Uganda). Bergsgorillorna i Bwindi och därefter 3
dagars safari i Queen Elizabeth National Park. Flyg till Kilimanjaro för 5
dagars safari i Tarangire, Serengeti och Ngorongoro Crater. Flyg till
Zanzibar för 6 övernattningar på LangiLangi bungalows på norra Zanzibar och
slutligen 2 övernattningar i Stenstaden. Totalt 21 dagar. Kod UT4

Se detaljerat förslag

