15. april 2016

Kjære venn av UPLIFT !
En sunn individuell reaksjon på medienes
mange dystre bilder av verden, er å spore
opp og fremheve eksempler på prosesser
som går i positiv retning. Og dernest, i
beste fall, å bry seg som Askeladden, frivillig sammen med andre ‘gode hjelpere’.
For oss som har valgt å støtte UPLIFTs
arbeid, om enn bare i en prikk på Afrikakartet, er det oppmuntrende å lese om
FNs globale mål for bærekraftig utvikling
(SDG – Sustainable Development Goals).
Som arvtaker etter Tusenårsmålene skal
disse være verdenssamfunnets veikart i nye
15 år, til 2030. For denne gang gjelder
utviklingsmålene globalt, og ikke bare for
land som ble definert som utviklingsland.
Når vi vet at UPLIFT har gjennomført sine
15 år i pakt med de første Tusenårsmålene,
kan det være interessant å relatere fortsatt
virksomhet til de nye SDG.

Se også nettstedet: http://www.globalgoals.org/

Åpningssiden har et eget oppslag knyttet
til mål nr. 5 (på norsk: Likestilling mellom
kjønnene), med fokus på myndiggjøring av
kvinner og jenter. Klikk på det store bildet
for å åpne videoen for FN-årets kampanje
2016: The Year for Global Girls! Eller scroll
ned og klikk på et av hovedmålene (Goals).
På norsk, se nederst på Norads nettsted:
www.norad.no/om-bistand/barekraftsmalene

Denne oppmerksomheten på jenters og
kvinners behov så vel som potensial for
myndiggjøring (empowerment) blir altså
en ytterligere ‘motor’ i år, for oss som
gjerne bringer UPLIFT på bane i samtale
om viktige spørsmål i samfunnet og tiden.

Hun kommer ikke selv til Årsmøtet, men -

Blant de fem første hovedmålene [forstørr]
utgjør hele 3 av dem –No Poverty / Quality
Education / Gender Equality – UPLIFTprogrammets overordnede mål. Ja, de gir
faktisk UPLIFT sin eksistensberettigelse.
Men dette har vi jo alt forstått, så hvorfor
trekke det frem igjen nå? Fordi styret i
Venner av UPLIFT ønsker å ‘holde motet
oppe’ blant våre medlemmer, denne gang
ved henvisning til et bekreftende ‘Charter’
for å opprettholde også vår virksomhet.

Det er i den sammenheng verdt å nevne
at portrettutstillingen UPLIFT WOMEN
vil bli vist i gallerí elelénn i Lillehammer
i tiden 4. juni–25. juni. Mange av bildene
er tatt i år (og ligger ikke på nettstedet).
Dette ment som ekstra impuls til å delta i
VUP årsmøte Lillehammer søndag 5. juni
– dagen etter utstillingsåpning. Gallerist
og fotograf (som begge er medlemmer i
Venner av UPLIFT) inviterer til ‘privat
visning’ (!) umiddelbart etter årsmøtet.
Med gode hilsener fra oss fem i styret –
Michael, Helge, Victoria, Inger-Johanne, Gunnar

