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Dane dotyczące Bwaise

• Znajduje się w dystrykcie administracyjnym Kawempe;

• Bwaise jest slumsem o powierzchni około 1,92 km2;

• Bwaise ma ok. 90.000 mieszkańców;

Ze strony AFFCADu poświęconej wycieczkom:

„Bwaise is the most deprived slum area in the capital city of Kampala 
district officially housing over 300,000 people”
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Wycieczki po Bwaise











Najważniejsze informacje o badaniu

• charakter pilotażowy;

• okres badania – (sierpień – wrzesień 2014);

• zaprojektowane przez zespół osób (socjolog/przedstawiciel AFFCADu);

• ankiety zostały przetestowane na ok. 10 osobach i poprawione;

• badanie przeprowadzili studenci statystyki z Uniwersytetu Makarere;

• badanie było prowadzone w języku luganda;

• w sumie przepytano 121 różnych osób (losowy dobór próby);

• badanie nie ma charakteru reprezentatywnego;



Respondenci

Płeć badanych

kobieta; 69

mężczyzna; 52



Respondenci
Jak długo mieszkasz w Bwaise?

mniej niż rok; 13

od 1 roku do 5 lat; 28
od 5 do 10 lat; 25

powyżej 10 lat; 55



Respondenci
Ile razy w miesiącu wyjeżdżasz poza Bwaise?

mniej niż 4 razy w 
miesiącu; 56

pomiędzy 4 a 15 
razy w miesiącu; 29

więcej niż 15 razy w 
miesiącu; 36



Czy spotkałaś/eś odwiedzającego (ang. visitor) w Bwaise

tak; 100

nie; 21



Co robią odwiedzający (ang. visitor) w Bwaise?
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Co robią odwiedzający (ang. visitor) w Bwaise?
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Co jest dobrego i interesującego dla odwiedzających (ang. visitors) 
w Bwaise? 
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Co jest dobrego i interesującego dla odwiedzających (ang. visitors) 
w Bwaise? 

73

10

91

55

43

48

111

30

66

78

0 20 40 60 80 100 120 140

angażowanie się w projekty rozwojowe (infrastrukturalne)

angażowanie się w projekty rozwojowe  (społeczne)

rozdawanie datków

kreowanie nowych miejsc pracy

próbowanie lokalnej kuchni

tak nie



Z wymienionych w poprzednim pytaniu odpowiedzi 
wybierz aktywności najciekawsze i najbardziej 

interesujące dla odwiedzających (ang. visitors):

H – rozdawanie datków

F – angażowanie się w projekty rozwojowej (infrastrukturalne)

A – obserwowanie życia codziennego



• Większość respondentów utożsamia motywacje odwiedzających z 
rozdawaniem datków, czyli jednorazową pomocą, jak i chęcią 
dowiedzenia się tego jak wygląda życie codzienne w Bwaise. Nieco 
mniej osób zwraca uwagę na to, że odwiedzający pojawiają się w 
Bwaise by robić zdjęcia. 

• Większość respondentów nie łączy motywacji odwiedzających z 
angażowaniem się w projekty społeczne. Ponad połowa osób uważa 
że nie są one powiązane z poznawaniem lokalnej kultury slumsu, czyli 
próbowaniem lokalnej kuchni, oglądaniem występów muzycznych czy 
też odwiedzaniem miejsc historycznych.

Należy podkreślić, że wycieczki po Bwaise to nadal aktywność niszowa, i 
często odwiedzający pojawiają się w nim w związku z działalnością 
charytatywną (nie tylko organizacji społecznych ale także kościołów czy 
związków wyznaniowych).



Co Pan/i myśli o pomyśle by odwiedzający przychodzili do Bwaise?

Bardzo mi się podoba ten 
pomysł; 52

Podoba mi się ten pomysł; 45

Nie mam zdania; 18

Nie podoba mi się 
ten pomysł; 5 Bardzo nie podoba 

mi się ten pomysł; 1



Generalnie mieszkańcy Bwaise są nastawieni pozytywnie do 
odwiedzających. Aż 97 osobom ten pomysł się bardzo podobał lub 
podobał, 18 nie miało zdania, a jedynie 6 osobom ten pomysł się nie 
podobał lub bardzo nie podobał.

Nie należy utożsamiać oceny tego zjawiska dokonywanej przez klasę 
średnią z ocenami tego zjawiska dokonywanymi przez mieszkańców 
slumsów. Mieszkańcy innych części Kampali bardzo stygmatyzują 
mieszkańców Bwaise, posługując się wieloma wyobrażeniami o nich i o 
tym miejscu. Mieszkańcy slumsów z kolei idealizują odwiedzających 
uważając ich za tych o szczytnych intencjach i chcących im pomóc.



Dziękuje za uwagę

Kontakt: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org
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