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Kjære venner! 

Det er på tide med en aldri så liten feiring! – 
om i det minste, trinnvis. La oss si «trinn 2»! 

Som dere har lest i diverse meddelelser ifm. 
Årsmøtet i Venner av UPLIFT, avholdt for 2-3 
uker siden, har det siste halvåret vært preget 
av to krevende prosesser i VUP’s ‘indre og ytre 
liv’, dvs. vår bistand til omorganiseringen av 
UPLIFT, og forberedelse av prosjektsamarbeid 
med Fokus om vesentlig utvidelse av UPLIFTs 
virkefelt både geografisk og innholdsmessig. 
Det siste, ikke minst, med Ugandas sykepleier- 
og jordmorforbund (UNMU) som støttespiller.  

I Aprilbrevets optimisme advarte vi nok mot 
(sitat) «å selge skinnet før bjørnen er skutt», 
og i Sommerbrevet av 10. juni forsøkte vi å 
«ikke ta sorgene på forskudd.» Burde vi da 
heller ikke ta feiringer på forskudd? 

Vel, her bekrefter vi i hvert fall gode nyheter: 
Etter oversendelse til Fokus av revidert søknad 
med handlingsplan (se Årsrapporten, pkt. 7) 
til endelig gjennomgang, har Fokus innlemmet 
vår søknad i sin fellessøknad, som ble avsendt 
til Norad 1. oktober!  

Nå må vi vente helt til februar på Norads svar. 
Men altså verdt en ørliten feiring, av «trinn 2».  
La oss i den anledning minne om at vi i høst 
kan feire 10-årsjubileum for Venner av UPLIFT! 
Som dokumentasjon (!) vedlegges kopi av vårt 
aller første Kvartalsbrev, fra november 2012. 
Referatpunktet fra første styremøte er nettopp 
nå, ‘historisk sett’, interessant/underholdende.  

 

 
Alle kjenner eller kjenner til UPLIFT – og vil høste fruktene 
 

 

I skrivende stund er Michael i Kampala og 
arbeider der sammen med Mark og Imelda 
(UPLIFT/UNMU) på oppfølging av Action Plan, 
herunder å ferdigstille en administrasjons- og 
personalhåndbok (Human Resources Manual). 
I neste uke drar de til West Nile og en serie 
møter både med UPLIFT-styret, fylkesmyndig-
heter og helserådgivere/jordmødre. Mye må 
være på plass til prosjektstart i mars – dersom 
man altså skulle lykkes med å få Norad-midler. 

Innholdet i UPLIFT-programmet forblir lese- 
og skriveopplæring som grunnstamme, og nå 
supplert med et utvidet helserelatert program 
med fokus på ‘kvinners reproduktive helse og 
rettigheter’. Dette siste gjennomføres i faglig 
samarbeid med UNMU. La oss her skissere 
omfanget av ‘nye UPLIFT’, som omtalt i Års-
rapporten og fremlagt i detalj på Årsmøtet. 

* I hvert fylke tar man sikte på opplæring av 
1.000 kvinner i året. Det vil i prosjektperioden 
bety 1.000 x 4 Districts x 5 år – altså 20.000 
kvinner. (Antall menn i tillegg er ennå ikke 
stipulert, men som rettesnor tok man i 
tidligere Norad-periode sikte på 20 %). 

* I tillegg vil 300 jenter/yngre kvinner i hvert 
fylke gjennomgå et seminar om seksuell helse 
– det vil si 6.000 deltakere i prosjektperioden. 

 
Kvinner i fokus,– ja, men neste år kurses også tenåringsjenter. 

Her i klart flertall, med en (foreløpig) yngre hane i kurven… 

* Geografisk vil regionen omfatte Zombo og 
Nebbi Districts, som i dag, og utvidet med 
Madi Okollo (nylig utskilt fra Arua District) 
og Pakwach (nylig utskilt fra Nebbi district). 

  NB: Alle fire Districts har registrert «UPLIFT 
West Nile» – nå ‘arvtaker’ etter det tidligere 
UPLIFT-Uganda, som opphører som nasjonal 
NGO etter vedtak i UPLIFT-styret i neste uke. 



 

Et slikt omfattende program krever ressurser, 
både menneskelig og økonomisk. Det forut-
setter altså at Norad stiller prosjektmidler til 
rådighet. Uansett er UPLIFTs grunnholdning 
og praksis med frivillighet fortsatt ‘grasrota’ i 
programmet.  

Også for vår del, som venner, følger det med 
et større ansvar. Inntil vi vet om VUP inngår 
som ‘project partner’ med Fokus, er UPLIFT 
helt avhengig av vår hjelp. Årsrapporten viste 
at innkomne bidrag pr. 15. september henger 
‘sørgelig’ etter, og årsmøtet valgte i år ikke å 
stipulere et bidragsmål, men å «oppfordre 
[VUP-medlemmer] til økt bidrag i lys av 
forventede utgifter knyttet til forbedring av 
UPLIFTs administrative rutiner.» Enkelt sagt, 
betyr slike ‘utgifter’ et ekstra krafttak for å 
løfte ‘the institutional capacity’ (noe som 
stadig har vært UPLIFT’s akilleshæl) mot 
bokstavelig talt å få tifold tilbake, i kraft av 
dette prosjektet. Et slikt løft er faktisk en 
betingelse i Fokus’ forhåndsgodkjenning.  

Når dét er sagt, må vi hilse fra Dr. Hizzaya, 
nylig på telefon, og takke varmt for den siste 
overførslen fra VUP. For selve opplæringen har 
løpt som vanlig, om enn ‘fra hånd til munn’ 
slik situasjonen er nå. Dermed må det også 
et ekstra løft til for å kunne forberede og 
gjennomføre eksamen, som nok en gang ut-
settes til januar. Derfor vil «årsmøtet minne 
om at bidrag også kan gis som julegave!»   

Som i sin tur kan anspore til ny nysgjerrighet. 
Men det er jo enda en god stund til jul, eller? 

            https://upliftvenner.no/hjelp-til-selvhjelp  

 

Med gode og optimistiske hilsener fra oss  
i styret for Venner av UPLIFT  

– Michael, Victoria, Kim, og nå Godfrey 

  (Ugander som har gjort nordmann av seg) 

   og Gunnar (fortsatt sekretær) 

– og med stor takk til Robert som trer ut av 
VUP-styret og til Arne for lojal og stødig 
revisjon av regnskapet. 
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