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Kjære venner av UPLIFT!

Som Dr. Hizzaya skrev i går:

Så er en uvanlig lang sommer (hos sør-ingan)
på hell, og det er på tide å minne om dem
som bor lengst i ‘Sør’ og som ikke har ferie
på denne tid av året. Vi snakker selvfølgelig
om de mange kvinner og de adskillig færre
menn som sitter ‘på skolebenken’ under store
trær i West Nile, Uganda.

The fever for graduation preparation has already
started and it will be held at Erussi town, Nebbi.
The graduation will be held on 10 January 2019.
This year it seems the graduation will be more
colourful than that of last year.

I juni deltok jeg på en Bahá’í sommerskole
der hovedtemaet var omsetting av etiske
prinsipper i sosial utvikling.
En amerikansk foreleser fra Washington DC
talte om ‘social action’ og ‘service to humanity’.
I sin kontekst, oversatt til lokal deltagelse og
uegennyttig tjeneste for fellesskapet; en aktiv
myndiggjøring, ikke et handout/soupkitchen .
For dem av deltagerne som også er venner av
UPLIFT (kanskje 7-8 av oss) var foredraget
inspirerende og bekreftende. Punkt for punkt
gikk hun i dybden på de samme prinsipper
UPLIFT har arbeidet etter siden starten i 2001
– med respekt og ydmykhet som ledetråder.
Vi kom i samtale ved middagsbordet (jeg
kunne jo ikke dy meg) og med referanse til
foredragets betoning av frivillig innsats på
lokale premisser, spurte jeg om hun hadde
hørt om den lille organisasjonen UPLIFT i
Uganda. Hun leder en humanitær organisasjon
i Washington (google Tahirih Justice Center),
men kjente ikke til UPLIFT. Så da utvekslet vi
nettsteder… 
I skrivende stund foregår den kvartalsvise
refresher training (se Maibrevet) i Nebbi
District. Som faglig påfyll for lærerne er disse
samlingene blant årets høydepunkter. Hvert
år tilkommer det noen nye lærere i de lokale
områdene der undervisningen finner sted
(normalt 32 klasser fordelt på 4 kommuner).
Alt nå, litt over halvveis i skoleåret, er de
fleste blitt i stand til å lese. Og allerede nå
lokker den store eksamensfesten i januar.

En ganske fargerik håndfull ‘learners’ i januar i år.

Årsmøtet i Lillehammer i juni var livlig med
15 medlemmer og glad stemning. Når jeg nå
(stadig i skrivende stund) ser på bildet her 
oppdager jeg at 10 av oss har vært i Uganda
og deltatt i UPLIFTs graduation ceremony!

Årsmøtet 16. juni: Det manglet ikke på motiveringen!

Vårt bidragsmål har i flere år vært $ 10.000.
Årsmøtet gikk inn for å øke dette til $ 11.000
i 2018. Det skyldes ikke økning i UPLIFTs
budsjett, men det faktum at andre kilder ikke
lenger makter å dekke den anslåtte 1/3 og at
Venner av UPLIFT derfor ønsker å dekke mer
enn anslått 2/3 for å opprettholde samme mål
(se budsjett utsendt med vår årsrapport 10.6.)

Det ble redegjort for styrets initiativ til å søke
Norad-midler via vårt medlemskap i FOKUS.
Svaret fikk vi først etter årsmøtet, og vi må
dessverre meddele at initiativet ikke førte
frem. På grunnlag av vårt (ellers utmerkede)
konseptnotat mente Styret i FOKUS at
prosjektet (i realiteten UPLIFT-programmet)
- “ikke i tilstrekkelig grad oppfyller kriteriet at

gamle klassekamerater som har meldt seg inn i VUP.
Dette for å opprettholde kontakt og gi informasjon!

«Program/prosjektenes overordnede mål må være å
bidra til å endre forhold i samfunnet som fører til
diskriminering», – da

det ikke er lagt inn noen
planer for samfunnsendringer bortsett fra
bistand til å organisere enkeltkvinner for å
skape endring for den enkelte kvinnen.”
Vi som kjenner og har fulgt UPLIFT gjennom
mange år kan jo gjøre oss våre tanker om det.
FOKUS finner det heller ikke tilstrekkelig
dokumentert “hvordan opplæring og trening
vil bidra til å løfte kvinnene ut av fattigdom.”
Det kan vi nok være enig i. Men slik dokumentasjon er det krevende å få frem eksakt.
Norad-midler eller ikke, inntil videre er det
«business as usual» for VUP. Arbeidet med
konseptnotatet har gitt en klarere forståelse
av sammenhengen mellom det UPLIFT
utfører av undervisning (tiltak) og hva elevene
– stadig med fokus på kvinner – faktisk får til
etter endt utdanning (resultat). Dette må vi
(UPLIFT) bli flinkere til å beskrive.
Til slutt, som vanlig et ord om økonomien –
som jo er det VUP (på avstand) kan bidra
med og som får UPLIFT’s hjul til å gå rundt.
Takket være flere faste bidrag og et anselig
engangsbeløp i sommer, samt inntekt fra salg
av Lines kvinnefigurer (‘keramisk innslag’ i
årets årsmøte) kunne vi for tredje kvartal
(primo august) overføre $ 3.000 !
Stor takk fra UPLIFT, og stor takk til dere.
Gode hilsener fra styret i Venner av UPLIFT

v/ Gunnar Lange-Nielsen
PS: Ut i september drar Michael til Canada hvor han
vil treffe våre kanadiske støttespillere – dvs. 17 av hans

Rik eller fattig, høy eller lav – hver dag står solen opp
på ny over Uganda. Som her, tidlig i januar 2017.

