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Kjære venner! 

Jeg tar opp tråden fra Septemberbrevets geo-
meteorologiske innledning: I det vi nå går inn 
i årets mørkeste tid, og på sett og vis legger 
bak oss et av 2000-tallets mørkeste år, kan vi 
godt minne hverandre på at i Uganda står 
sola opp og går til sengs ca. 12 timer hver 
eneste dag. Det vet jo alle. Og mens sola har 
overtatt etter regntiden (– vel, en og annen 
‘regnskur’ får de) har vi i snølandet anledning 
til å tenne lys i tilværelsen både ute og inne, 
slik vi alltid har gjort. Så att det jämnar ut sig, 
som grannarna i øst ville ha poengtert. 

Og mens Uganda midtveis i korona-året hadde 
full nedstengning av samfunnet, er det nå vi i 
Norge som har 100 ganger så mange smittede 
pr. dag. Det jämnar ut sig. 

  For UPLIFT betyr dette at opplæringen i høst 
har kunnet fortsette uhindret. Det har vi sett 
‘ved selvsyn’! I november var Michael Vitols i 
Uganda, hvorav en uke i UPLIFT-land.  Som 
nevnt i et tidligere brev spres undervisningen 
på to ‘halve’ klasser med god avstand mellom 
the learners, og stadig med munnbind. I følge 
Michaels rapport mente lokale myndigheter 
at UPLIFTs kursing i Health and Hygiene helt 
siden i fjor høst kan ha bidratt til de svært 
lave smittetallene i Nebbi og Zombo.  

 

Derimot har forholdene ført til at det ikke ble 
mulig å avvikle eksamen i slutten av november 
– og dermed ingen UPLIFT eksamensseremoni 
i januar. Man håper nå på feiring i mars. Og vi 
som igjen kunne ønske å delta, håper forsiktig 
optimistisk at trygg reise igjen skal bli mulig –
om tre-fire måneder. 

Michael deltok i et UPLIFT styremøte i Nebbi, 
sammen med koordinatorene. Ved telefonisk 
kontakt også med Hizzaya i Nairobi fikk man 
dermed til et ‘joint Board meeting’ slik Venner 
av UPLIFT pleier ha i våre vanlige januarbesøk.  

 
Empowerment: Stolthet og estetisk sans – med strekkode! 

I rådslagningen ble det denne gang satt sterkt 
fokus på myndiggjøring av kvinner (women’s 
empowerment), som er og blir UPLIFTs priori-
terte målgruppe. I noen av årene etter NORAD-
perioden (2007-2010)har imidlertid andelen av 
menn økt (se Statistics Summary under nett-
stedets UPLIFT/Rapporter og resultater). Det 
har vekslet mellom dobbelt så mange kvinner 
som menn og, som oftest, at 3 av 4 er kvinner. 
Dette bør være en ’minste-mal’, sammen med 
målet på 1.500 deltagere i året (i år 1.350). 

I den forbindelse er det ønskelig at også styret i 
UPLIFT bør gjenspeile kvinneperspektivet. Det 
har lenge vært bare én kvinne i et styre på 5. 
Det vil endres i 2022 til 3 kvinner og 2 menn; 
en av kvinnene da som ‘ungdomsrepresentant’. 

Dette passer inn med VUPs deltagelse i FOKUS 
(altså: Forum for kvinner og utvikingsspørsmål) 
Venner av UPLIFT er invitert til å søke å inngå 
i felles samarbeidsavtale med Norad neste år. 

 [Til ‘nyere medlemmer’: Bahá’í- samfunnet i 
Norge hadde i perioden 2007-2010 egen avtale 
med Norad om utvikling av UPLIFT. Da var 
årskullene det dobbelte og 4 av 5 var kvinner. 
Se tallene i ovennevnte Statistics Summary.]  

I denne ånd oppfordrer vi nok en gang til å 
ha noen nye info-kort (‘UPLIFTs kvinner’) – 
for hånden i møte og samtale med nysgjerrige. 
Og så minner vi igjen om muligheten til å gi 
et gavekort i julegave (bestill på upliftvenner). 

Vennlig hilsen på vegne av Venner av UPLIFT, 
Gunnar Lange-Nielsen 

Et ørlite PS: Fikk du ikke med deg Nobelprisutdelingen?Gå til 

https://www.nrk.no/nyheter/nobels-fredspris-1.11291900 Pris-

vinnernes (3) foredrag begynner 1 t 52 min fra start på linjen. 

https://www.nrk.no/nyheter/nobels-fredspris-1.11291900


                             

 
   November 2021: UPLIFT, Venner av UPLIFT og koordinatorer, i felles styremøte i Nebbi. Michael er vakkert flankert! 


