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Kjære venner!
Det er igjen tid for vårt kvartalsbrev fra
Venner av UPLIFT – til venner av UPLIFT!
Denne gang starter vi med en hilsen fra vårt
eget kvinneutvalg, som sammen med Michael
har engasjert seg i Fokus (Forum for Kvinner
og Utviklingsspørsmål). Så sent som nå i
februar skrev utvalget en konsentrert redegjørelse om UPLIFTs modell, anseelse og
resultater, som bidrag til Fokus’ innspill til
FN’s Kvinnekommisjon (CSW). Årets møte
(det 65te!) er i New York i mars.
Nytt er også trykking – nettopp mottatt fra
trykkeriet – av et oppdatert ‘visittkort’ som
tydeligere fremhever kvinnefokuset i UPLIFT
og VUP. Dette har vært et ønske både fra
kvinne-utvalget og fra Fokus. Når nettstedet
utelates kan designet også forminskes og
brukes som ’logo’ til brevhode og lignende
[se øverst] . Info-kortet er trykket (som sist)
både i norsk og engelsk versjon med revidert
baksidetekst. Her er det norske kortet:

Visittkortets bakside =‘medaljens’ forside!

La oss så forflytte oss til Uganda, med en
liten oppdatering. Til tross for urovekkende
nyheter om en ny og større bølge av Covidpandemien også i Øst-Afrika (da spesielt i
Tanzania) har smitten i Uganda flatet ut på
et beskjedent nivå. Av forebyggende tiltak fra
myndighetenes side tar vi med et interessant
eksempel fra ‘UPLIFTs i fjor:
For å redusere trengsel ble markedet i Paidha
(Zombo District) delt opp, slik at de beholdt
salg av kjøtt, fisk, frukt og bønner, mens salg
av andre matvaregrupper ble fordelt på midlertidige torg lokalisert ved to av barneskolene.

En liten del av det faste markedet i Paidha –‘i fredstid’.

Torghandlernes talsmann: “We are in total
support of the new changes and whoever is
not comfortable should keep quiet”.
Politimesteren : “... and whoever does not
comply with the directives will be dealt with
accordingly.”.

Vi skrev i desember at regjeringen skulle
distribuere munnbind (face masks) til alle.
Ikke helt overraskende nådde nok ikke disse
helt ut til landsbyområdene. Kan tiltaket ha
hatt ‘tilknytning’ til nylig presidentvalg, tro?
UPLIFT har derfor gjenopptatt produksjonen
– denne gang med lokalt foretrukket kitengestoff (jf. Wikipedia, og bildet her!) på utsiden.
Men salget går smått, og hvem vet – skal vi
håpe at det allikevel ikke blir bruk for dem?

Kitenge hodeplagg (fra UPLIFT graduation i 2017)

Viktigst nå er å fortelle at UPLIFT-kursene
har fortsatt uten nye opphold, med undervisning i alle klasser både i Nebbi og Zombo.
Dette til tross for at 2020 ble et unntaksår –
på så mange måter, også økonomisk. Det har
vist seg å slå ut mer på bidragene til Venner
av UPLIFT enn vi kanskje ventet. En foreløpig
oversikt viser samlet bidrag på ca. 73.000 og
tilsvarende overført til UPLIFT – omtrent 3/4
av optimistisk mål, ca. 100.000 (12.000 USD).
Vi kommer tilbake med UPLIFTs årsrapport
for 2020 og vår egen, i god tid før årsmøtet.
Vi har nå i overkant av 10.000 kr. på konto –
1000 takk!! – klar til snarlig overføring.
La oss avslutte med å be dere som ønsker å
benytte de nye, ‘kvinneprofilerte’ infokortene
(engelsk og/eller norsk) om å gi beskjed. Vi
sender dem denne gang ikke ut uoppfordret.
På vegne av styret i Venner av UPLIFT –
som også ser frem til lysere dager – hilsen
Gunnar Lange-Nielsen (sekretær)
gunnalan@online.no

mobil 930 25 414

