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Februar 2018 

 KNUT, Kenya, med ca. 200.000 medlemmer 

 TTU, Tanzania, med godt 240.000 medlemmer  

 ZATU, Zanzibar, med 6.500 medlemmer 

 UNATU Uganda, med 90.000 medlemmer 

 STEB, Burundi, med 11.000 medlemmer 

 SNER og SYNEDUC, Rwanda, med hhv. 50.000 og 7.000 medlemmer 

 

De østafrikanske lærerforeninger har sammen dannet paraplyorganisationen Fe-

deration of East African Teachers’ Unions, FEATU, som repræsenterer de øst-

afrikanske lærere over for den politiske sammenslutning East African Commu-

nity, EAC – der groft set svarer til EU. 

 

Det regionale projekt indeholder både nationale og regionale elementer.  

De nationale elementer er beskrevet i fakta arkene for de pågældende lande.  

De regionale elementer består i 1- 2 regionale konferencer om året for alle læ-

rerforeningerne med emner som uddannelsespolitik, strategiudvikling, lærernes 

arbejdsvilkår, service til medlemmerne og kvalitet i undervisningen og lignende. 

 

Der er aftalt en ny projektfase på 4 år  fra 2018 til 2021. Denne fases budget er 

på godt 620.000 kr. pr. år, finansieret af Danida via Ulandssekretariatet. 

 

 East African Community, EAC, er et begyndende frihandelsområde, der 

dækker landene Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og Sydsudan. 

Den næste planlagte fase i den østafrikanske integration er en fælles mønt, 

fulgt af en politisk union. Men – som i Europa – har det lange udsigter. 

  EAC blev dannet i 2000 af regeringerne i Kenya, Tanzania og Uganda og i 

2007 blev også Rwanda og Burundi medlemmer. I kom 2016 Sydsudan til. 

 EAC-landene har tilsammen 173 mio. indbyggere og dækker et areal på i alt 

2,4 mio. km2, hvilket svarer til ca. en fjerdedel af USA’s samlede areal. 
 

Skolesituationen i de østafrikanske lande er forskellig fra land til land, men der 

er også en lang række ligheder. Klassestørrelserne i byerne er ofte på 50 – 80 

elever, men i nogle skoler er der over hundrede elever i en klasse. Ofte er der 

ikke borde eller stole til alle elever, og der er også mangel på undervisningsma-

terialer. Der er ikke kladdehæfter eller blyanter til eleverne, og der er ofte kun 

enkelte bøger, 2-3 stykker til en hel klasse. Faglokaler er sjældne. 

Men mere end 90 % af alle børn går nu i ’primary’ skole (1.- 7. klasse). 

 

Samarbejdet med KNUT startede i 1982. I 1995 indledtes samarbejdet med 

TTU. I 2003 begyndte samarbejdet med ZATU og UNATU og i 2008 begyndte 

samarbejdet med SNER og STEB. På samme tidspunkt startede også det regio-

nale projekt med FEATU. Fra 2016 blev FEATU også en projektudførende or-

ganisation med bilateralt ansvar – også økonomisk – sammen med DLF for læ-

rerforeningerne i Zanzibar, Rwanda og Burundi. FEATU drives nu med kontin-

genter fra de enkelte lærerforeninger. Derudover deler landenes lærerforeninger 

viden og erfaringer, og støtter hinanden i et syd-syd-samarbejde.  

 

Projektstøtten til FEATU er finansieret af Danida gennem Ulandssekretariatet.  

Danmarks Lærerforening i Østafrika 


