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Den nationale lærerforening SNER organiserer alle lærere i den offentlige sektor 

i Rwanda. SNER har eksisteret siden 1996 og er vokset fra ca. 12.000 til over 

50.000 betalende medlemmer i 2018. 

SYNEDUC organiserer lærerne i den private sektor og har eksisteret siden 2001. 

Organisation har i starten af 2018 omkring 7.000 medlemmer. 

 

Projektet skal styrke organisationernes interne kapacitet og øge medlemsgrund-

laget. Desuden skal den sociale dialog styrkes. Det overordnede mål er at for-

bedre lærernes levevilkår og løfte kvaliteten af uddannelse generelt.  

 

Første fase af projektet blev indledt i sommeren 2009. Nuværende fase løber fra 

2018 - 2021. Projektet er finasieret af Danida gennem Ulandssekretariatet og er 

på ca. 300.000 kr. pr. år.  

 

 Rwanda har ca. 12 mio. indbyggere. Rwanda ligger i den såkaldte Great La-

ke Region i det østlige Afrika med DR Congo, Tanzania, Uganda og Burun-

di som nabolande. 

 BNI pr. indbygger er 1.870 USD. Rwanda har oplevet en ret høj vækst i de 

seneste 10 år, men er stadig et fattigt land, hvor ca. 60 procen af befolknin-

gen lever under fattigdomsgrænsen. Den gennemsnitlige levealder er 66 år.  

 68 procent af den voksne befolkning kan læse og skrive. 

 Rwanda har ændret sit officielle sprog fra fransk til engelsk. Dette er natur-

ligvis en kolossal udfordring - ikke mindst for lærerne. Men det er lykkedes. 

 Økonomien er baseret på landbrugsproduktion, og mere end 70 % af befolk-

ningen ernærer sig som bønder. 

 Siden Paul Kagame kom til magten i 2003, har der været et øget fokus på at 

opnå en øget økonomisk vækst, styrke den private sektor og skabe et godt 

investeringsmiljø.  

 

Der er under præsident Kagame indført obligatorisk og lovpligtig 12 års gratis 

skolegang til alle børn i Rwanda. Dette betyder, at antallet af børn i skolen er 

fordoblet og at elevtallet i hver klasse er steget voldsomt – især i byerne. Dette 

har igen betydet et øget behov for lærere i Rwanda og antallet af læreransættel-

ser er i samme periode fordoblet. Dette har samtidig ført til at et fald i antallet af 

privatskoler.  

 

Landet har indført en såkaldt” En ko til hver familie” og ”en computer til hver 

elev” – politik. Det vil sige, at regeringen stræber mod, at hver familie på landet 

kan blive selvforsynende med grøntsager og mælkeprodukter. Desuden at rege-

ringen lægger stor vægt på, at Rwandas børn bliver fortrolige med IT. 

 

Projektsamarbejdet har hovedfokus på at styrke de rwandiske lærerorganisatio-

ner. Dette gøres ved at analysere organisationernes kapacitet og derefter udvikle 

og beskrive de politikker, organisationerne ønsker at gennemføre. Efterfølgende 

udarbejdes strategier og budgetter for gennemførelse af organisationens politik. 

Dette udviklingsarbejde sker gennem afholdelse af workshops og kurser. Først 

for SNER og SYNEDUCs nationale og lokale ledere, og nu for tillidsrepræsen-

tanter over hele landet. Senest er SNER og SYNEDUC ved at udarbejde en un-

dervisermanual og håndbog for tillidsrepræsentanter. 
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