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Kjære venner! 

Det virker som en evighet siden vår siste 
utveksling av UPLIFT-nytt, i smått og stort. 
Slik er det i disse tider – merk, tid i flertall – 
fordi også tidsbegrepet er påvirket av denne 
pandemien som er blitt en referanse vi ikke 
synes å komme utenom når brev skal skrives. 
Tiden står stille, eller tiden er ‘satt på vent’, 
eller vi skyver fra oss tanken på tiden som 
kommer – etterpå. 

For det er slike ord som etterpå  vi tar i bruk, 
når verden gjennomlever dramatisk endring. 
Men endringer skjer kontinuerlig – før, under 
og etter – mens vi stadig er underveis mot 
bedre tider for alle som har fått plass på den 
eneste livgivende kloden vi kjenner. 

 

Og midt i det hele, for oss som har levd lenge 
og enda vil være med en stund til, er det som 
om dagene forsvinner. Vi skulle så gjerne ha 
nådd lenger mot det tilsynelatende unnvikende 
målet, i tid og i utstrekning:  Fred på jorden. 
Og vi innser at det er på høy tid å tilegne oss 
et virkelig globalt perspektiv – om det så må 
fremtvinges av små organismer på villspor. 
For å vri på Robert Browning: “God is in his 
heaven; but all is not right with the world.” 

Hva har så dette med UPLIFT å gjøre? 

Den globale utfordringen, “dette største 
foretagende”,1 kan synes å sette de mindre 
prosjektene i skyggen – som UPLIFT, i sin 
geografiske avkrok. Men for våre venner som 
ser tingenes virkelighet innenfra – i familien,  
i landsbyen, i hjemlandet – er også det nære 
perspektiv en øvelse i empati. De vet hva det 
innebærer å samarbeide og dele med sin neste 
– slik alle nå gjør, på kryss og tvers av jorden. 
Slik også vi gjør, som er venner av UPLIFT.  

                                                           
1
 Ref. til etablering av menneskehetens enhet, i bahá’í-skriftene 

Uganda har så langt sluppet unna virusets 
dødstall. I skrivende stund er bare 250 blitt 
registrert med smitte, skjønt kurven stiger nå 
bratt pga. mange smittede lastebilsjåfører 
som pendler inn og ut av landet. Men det 
som har kostet, og vil koste mer og mer, er 
nedstengningen av samfunnets normale liv.    
De er mer bekymret for sult enn for sykdom.  

For UPLIFTs del ble årets opplæringsprogram 
avbrutt kort tid etter oppstart; nye learners 
skulle settes sammen i landsbygrupper, noen 
mentorer var på plass, men verken lærehefter 
eller helseheftet var enda sendt til trykkeriet. 
Bare 5 klasser var kommet i gang for alvor da 
beskjeden om nedstengning kom. Noen få 
grupper hadde fått et helsehefte til utprøving. 
Tiden vil vise om det f. eks. i juni eller juni 
blir mulig å gjenoppta undervisning igjen, i 
flere men mindre grupper enn vanlig. 

For en måned siden ble det ellers lagt frem 
for UPLIFT en ide om en ’hjemmeindustri’: 
produksjon av munnbind, etter modell av et 
tiltak av det ugandiske sykepleierforbundet. 
Det vil være stor mangel på munnbind etter 
hvert som samfunnet åpnes for arbeid og 
ferdsel. Om et slikt prosjekt kommer i gang, 
under veiledning av tidligere UPLIFT-elever 
med skredderfagbrev (tailoring certificate), 
ser man for seg senere utvidelse til bære-
kraftige sømsentere også for opplæring av 
egne UPLIFT learners i Nebbi og Zombo. 

 

Uansett vil det fortsatt være behov for vår 
økonomiske støtte. Vi vil komme tilbake til et 
justert budsjett når dette er klart – i beste 
fall til årsmøte (evt. digitalt) i slutten av juni.  
Vi må dessverre meddele at bidrags-iveren  
kan ha funnet utløp i andre retninger den 
siste tiden. Men på UPLIFTs vegne sender vi 
en stor takk til trofaste givere som holder 
venneforeningens skute flytende – om ikke 
med gods og gull, så med midler til et visst 
handlingsrom i en usikker tid.  



Med varme hilsener fra Venner av UPLIFT   

Gunnar Lange-Nielsen (sekretær) 

 

 
 

 


