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Den uafhængige lærerforening Sierra Leone Teachers’ Union, SLTU, blev etab-

leret i 1963 og er den eneste lærerforening i Sierra Leone. SLTU organiserer læ-

rere fra førskole til og med gymnasieniveau. SLTU har 32.000 medlemmer ud af 

potentielt 40.000. 

 

Det langsigtede mål med projektet er at styrke SLTU, således at organisationen 

arbejder frem mod både politisk bæredygtighed og økonomisk uafhængighed. 

 

Projektet begyndte i sommeren 2006 og forventes helt afsluttet i første halvdel 

af 2018. Det årlige budget er på ca. 600.000 kr., hvoraf SLTU selv finansierer 

60 %. Den resterende del finansieres af Danida via CISU. 

 

 Sierra Leone ligger i Vestafrika ud til Atlanterhavet og grænser op til Liberia 

og Guinea. Landet er næsten dobbelt så stort som Danmark 

 Der er 6,1 mio. indbyggere i landet, heraf lever ca. 75 % under fattigdoms-

grænsen på 2 $ om dagen  

 Sierra Leone ligger blandt de allernederste i både UNDP's Human Develop-

ment Index og Verdensbankens opgørelse over BNI pr. indbygger 

 Fra 1991 til 2001 blev Sierra Leone hærget af en borgerkrig, som førte til at 

ca. halvdelen af befolkningen blev drevet på flugt og desuden var kendeteg-

net med grusomme lemlæstelser af den lokale befolkning. I 2014-15 var 

Sierra Leone plaget af en Ebola epidemi som slog ca 4.000 mennesker ihjel. 

 

Sierra Leone har seks års obligatorisk grundskole og seks års secondary school. 

42 % af eleverne er piger, og det gennemsnitlige lærer/elevforhold er 1: 67. 

Borgerkrigen har sat sine tydelige spor på uddannelsessystemet i Sierra Leone. En 

halv million børn kom aldrig i skole under borgerkrigen og 2/3 af landets skoler 

blev ødelagt. Der er stadig stor mangel på både skoler og lærere, og det er langt 

fra alle børn, der får mulighed for at komme i skole. 

 

Formålet med de nuværende – og afsluttende – projektfase er at styrke kapacite-

ten i SLTU således, at foreningen kan konsolidere sig som en effektiv og bære-

dygtig fagforening. Projektet fokuserer på at styrke tillidsrepræsentanternes ud-

dannelse, og involvering af medlemmerne i den interne demokratiske proces – 

især kvindelige lærere.  

 

Et andet fokusområde er udvikling af foreningens medlemsblad, så SLTU’s 

målsætninger og viden i højere grad har relevans for lærere og tillidsrepræsen-

tanter i hele landet. Samtidig ønsker man at styrke en social dialog proces med 

regeringen og NGO’er på nationalt plan. Der afholdes derfor seminarer om for-

handlingsstrategi, og der udarbejdes informationsmaterialer, således at SLTU’s 

tillidsrepræsentanter har kendskab til organisationens politiske program og in-

formationsstrategi. 
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