16. november, 2014

Kjære venn av UPLIFT !
Høstmånedene har tatt overhånd, så årets ‘oktoberbrev’ kommer i november. Jeg
håper ingen har tatt skade av at annenhvermånedsrytmen ble brutt etter nesten to år.
Men i UPLIFT-land skrider arbeidet fremover, ‘like clockwork’ om vi skal ta de siste
par hilsener fra Hizzaya bokstavelig. Etter det vellykkede besøket i Norge bar det i
begynnelsen av september rett til Nebbi og nytt ‘refresher’-kurs for årets mentorer,
som samles til faglig påfyll hver måned.
La oss denne gang ta med en ny, liten refleksjon. Med den store TV-aksjonen for Rent
Vann i friskt minne er det sikkert andre enn meg som så for seg noen paralleller i vårt
beskjedne arbeid til støtte for UPLIFT.
Vann er menneskets primære behov, rent vann er kvalitetskriteriet. Men også
kunnskap er et primærbehov – skjønt av en annen art – og det å kunne lese og skrive
blir minstekravet for å sikre kvalitet og egen mulighet til utvikling. Om vi betrakter
sviktende dekning av begge disse behov – vann og kunnskap – som en mangelsykdom,
da har vi å gjøre med fattigdom, både som årsak og som følge. Derfor gir det håp når
så mange i vårt ‘land of plenty’ går inn i dugnaden. Eller på swahili: harámbé – å dra
lasset sammen. Slik det også gir håp når vi – Venner av UPLIFT – løpende deltar i
UPLIFTs egen harámbé.

Det er ofte de unge som må hente vann –

– mens de gamle må lære dem om renslighet.

Selv om vi i beretningen om UPLIFT stadig henter frem solskinnshistorier, finnes også
eksempler på det motsatte. Her er et som handler om for mye vann og et økende behov
for ‘food security’. På samme tid som TV-aksjonen fikk jeg brev fra en tidligere UPLIFTmentor. Han er av de få som også formell lærerutdannelse, men han får seg ikke jobb.
I oktober la en oversvømmelse hele hans
jordstykke under vann og ødela avlingen
som hans store ‘extended family’ lever av.
Med det ble enda en sten lagt til byrden.
Inntil jorda kan nydyrkes, kjøper han en
kurv med fisk fra lokale fiskere, som han
så går fra hus til hus med for å selge til en

liten fortjeneste. For en familie på tolv er
det bare så vidt det holder til et måltid
om dagen. Denne situasjonen er ikke
utypisk. Flomskaden berører flere, også
noen naboer er dårlig stilt, og de hjelper
hverandre som best de kan. I Uganda er
det ikke gitt at myndighetene kan bidra
til å erstatte det som er gått tapt.
Det hører til historien at han har
fungert som en dynamisk ‘master of
ceremonies’ med mikrofon og ubesværet
veksling mellom engelsk og alur ved to
eksamensfester VUP har fått være med på
(sammen med noen tusen andre). Og i sitt
brev forsikrer han at ting skal nok rette
seg opp, slik at han i januar kan bli med
og hjelpe til ved den store eksamensseremonien. ‘Som frivillig’, ville vi vel ha
sagt her, - mens dét i UPLIFT- familien er
blitt en selvfølge.
Hvilket minner oss på hva vi egentlig har fått anledning til å bidra til, vi få i Norge
som er med på å realisere UPLIFTs mål. Takket være mottatte gaver i september og
oktober, overførte Venner av UPLIFT nye 10.000 kroner slik at eksamensoppgaver til
2014-kullet kunne utarbeides og trykkes opp – i tusentall!
I skrivende stund gjennomføres eksamen i flere områder i fylkene Nebbi og Zombo. Da
er 1.700 voksne klare til å få prøvet sin nye kunnskap. Så står eksamensretting for døren,
deretter forberedelse av seremonien i januar. Og ikke minst, et av studieårets mest
motiverende tiltak: Trykking av eksamensvitnesbyrd, som det håndfaste bevis på en ny
virkelighet!
La oss til slutt nevne at her på berget omtales UPLIFT (m/ Venner!) høyt og lavt.
Helgen etter VUP-styremøtet i september ble det holdt to samlinger der UPLIFT satt i
høysetet. En i Re kommune (nær Tønsberg) og en i Lillehammer – som del av Ingers
store bursdagsfeiring i Søndre Park! Måtte flere anledninger stå for tur. Senest i går
fikk vi høre om en opptreden ved et arrangement, der honorar ble tilbudt. Svaret var:
Gi det til UPLIFT!
Så til dere andre, fra Tromsø til Arendal (eller på FB) – send gjerne noen ord.
UPLIFT-vennlig hilsen
Gunnar Lange-Nielsen
på vegne av styret i VUP

