20. februar 2014

Kjære venn av UPLIFT !
“En ny dag, med nye muligheter.” For oss her på berget er dette allerede blitt retorikk.
Men hva om vi justerer uttrykket – “et nytt år, med nye muligheter” – og flytter det til
UPLIFT-territorium i 2014?
Da får det plutselig skjellsettende betydning
for 1.700 voksne: også de får nå muligheten
til å lære å lese og skrive, en funksjonell
språkopplæring knyttet direkte til relevant
kunnskap og praktiske ferdigheter som gir
selve livsbetingelsene et løft.
“To uplift the quality of human life” – dette
er UPLIFTs grunnleggende mål, i en avkrok
av et land der avstanden mellom fattig og
rik fortsatt er urettferdig stor – og der de
som har minst, er i overveldende flertall.
For en måned siden vendte åtte pilegrimer
til denne annerledes verden tilbake til
Norge etter et minneverdig besøk i West
Nile-regionen og deltagelse i UPLIFTs store
eksamens-seremoni for fjorårets ‘learners’.
Det har tatt tid å lande (som vanlig er, for

‘Skjønn skrift’– en drøm for noen, i neste runde?

rapportøren) – derfor dette sene reisebrev
i etterkant. Og som vanlig har det vært
strålende, morsomt, rørende, - og litt
slitsomt. Det ble mange timer i buss, på
veier av vekslende standard, for å si det
pent. Fra mil med veiarbeid på den ellers
asfalterte hovedveien nordover, til myke
sandveier gjennom bushen, til neste dags
‘steinrøys’ av en fylkesvei oppetter åssiden i
Nyapea (Zombo District) hvor selve
feiringen skulle finne sted. Opplevelsen av
selve transporten, for å bruke en mer
ugandisk betegnelse på forflytning også av
mennesker, er nærmest blitt en integrert
del av det privilegiet det er å få del i årets
store begivenhet: The UPLIFT Graduation
[se gjerne også fjorårets februarbrev].

Så hva var nytt – i år i forhold til i fjor? La oss liste opp i fleng:
 Målet var å gi lese- og skriveopplæring til 1.700 voksne, omtrent som året før
(1.650). Til manges overraskelse ble dette overgått med 350; midtveis i året fikk
UPLIFT henvendelse fra AFARD – Agency for Accelerated Regional Development –
en organisasjon som arbeider primært med verdiskaping innen jordbruk i West

Nile-regionen. De lurte på om deres deltagere i et lokalt utviklingsprosjekt kunne få
‘henge seg på’ årets UPLIFT-opplæring. Dermed var deltagertallet steget til 2050.
 Av disse var det bare 10 som falt fra i løpet av året, - 99,5 % gjennomførte kurset,
99 % gikk opp til eksamen – og 94 % klarte eksamen og fikk offentlig vitnesbyrd!
Dette er det beste resultat i UPLIFTs 13-årige historie (se Statistics Summary
under ‘UPLIFT’ på nettstedet, www.upliftvenner.no) Det er verdt å merke seg at
godkjenning av eksamensbesvarelsene skjer med lokale myndigheters deltagelse.
 På den store dagen satt festtalerne i kø på første rad i skyggen under telttaket, og
‘for åpen mikrofon’ overgikk de hverandre i ros til UPLIFT. Denne gang med taler
av 5-6 politiske ledere fra tå til topp – heriblant et kvinnelig parlamentsmedlem –
og ikke mindre enn 3 norske venner av UPLIFT! [Med oversettelse til Alur sprakk
vel tidsrammen for “UPLIFT and Norway Partners” aldri så lite (– i programmet
satt til kl. 2:10–2.25 p.m.)...
 Utover de mangfoldige innslag av
sang og dans, sto seremoniene mer
enn før i teaterets tegn; sketsjer som
dramatiserte alle sider av UPLIFTs
omfattende opplæring – fra tavleundervisning og kurering av malaria
til witchcraft og alkoholmisbruk.
Imponerende ble dette i en lokal
landsbyseremoni ‘dagen før dagen’ da
det ene dramaet fulgte det andre
(under et enormt mangotre) helt til
fire scener med indre sammenheng
Dramatisert: Sykdom, bekymring, og omsorg
utspilte seg parallelt. Avansert!
 Helt nytt av året var utdeling av en hedersbevisning ifm. juniorungdommens plass
i UPLIFT-programmet. Islandske Edvard Jónsson – vårt ‘assosierte medlem’ av VUP
– tok etter Uganda-besøket i fjor et
initiativ sammen med ungdom på Island til
å skaffe penger til en vandrepokal til beste
håndballag (jenter) og fotballag (gutter).
Årets finaler, mellom de beste to lagene i
Zombo og i Nebbi, ble spilt i tilknytning til
det lokale landsbyarrangementet. I en halvt
improvisert miniseremoni kunne Edvard, til
ungdommens store overraskelse og
begeistring, overrekke ‘The UPLIFT Youth
Cup’ – som jentelaget og guttelaget får
passe på et halvt år hver, i 2014.
Kapteiner på 2 vinnerlag: samarbeid om felles pokal!

Og så får vi tillate oss å nevne den planlagte minisafarien, som i forhold til vår deltagelse
som støttespillere for UPLIFT vel må anses som en aldri så liten utskeielse? Men en svært
velkommen sådan, med noen mindre strabaser  behørig innlagt (reiseleder ‘sier ikke mer’).

Murchison Falls + 3 fra VUP

En stille stund etter båtturen på Nilen

Kjære venner, det er ikke lett å formidle den stolthet og glede som møtte oss, ja, som
møter enhver som kommer i berøring med UPLIFT’s learners, mentors and coordinators
– alle frivillige deltakere i et ganske unikt utviklingsarbeid som de selv ‘eier’. Og som de
lokale myndigheter nærmest anser seg bortskjemt med, i og med at de selv ikke har
offentlige midler eller kapasitet til å dekke behovet for den opplæring UPLIFT gir.
Det er her også vi, Venner av UPLIFT, er med og spiller en rolle. La oss derfor avslutte
med en hilsen vi har mottatt fra ovennevnte parlamentsmedlem, Grace Kwiyucwiny:
”I would like to thank you for coming to Zombo
District for the graduation of the Uplift learners.
I thank you very much for your support and a
future and confidence you have built in our
people thru the Uplift programme. As I said in my
speech, more than ever before, we now need to
link the learners to practical activities that can
improve their socioeconomic life - agriculture,
health care, income generation, etc. It was nice
interacting with you and we look forward to more
interaction, God willing, in the near future.
May God bless you and your team abundantly.
Kind regards,
Kwiyucwiny Grace Freedom
Member of Parliament for Zombo District

