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Kjære venner! 

I dag kjennes det nesten uvirkelig å skulle 
skrive om utviklingsarbeid. Krigen i Ukraina 
skyver UPLIFT på avstand. Det voldsomme og 
akutte kommer foran det rolige, langsomme. 
Nødhjelp foran utviklingshjelp. Men historien 
har lært oss at Det Store Bildet består av flere 
perspektiver. Det finnes landsbyer i Nebbi og 
Zombo (altså West Nile-regionen i Uganda) 
der man knapt vet at det er krig i Europa – 
mens vi minnes på krigens nærhet hver dag. 

Det er lett å fortvile. Noen klarer ikke å skru 
av nyhetskanalene. Andre finner trøst i å 
strekke ut en hånd til dem som flykter. Og 
andre igjen – ja, de fleste – fortsetter å yte 
sin skjerv i lokalsamfunn, nabolag og familie. 
Side om side med de store rystende hendelser, 
er det de mange små som sammen bidrar til 
endring – slik vi gjerne vil tro – til det bedre.  

Sånn er det også med UPLIFT-familien – et 
ørlite tverrsnitt av menneskeheten, som prak-
tiserer ordspråket ‘tenke globalt, handle lokalt’. 
Endelig er tiden inne til å arrangere eksamens- 
seremonien for voksne learners ’i West Nile. 
Av 1.342 deltagere klarte 1.304 å fullføre ‘års-
kurset 2020’ (i pandemien strukket over to år). 
Fire av fem var kvinner og fire av fem besto 
eksamen – tilsvarende ‘toppåret’ med Norad                        
(2009, se Statistics Summary under UPLIFT/ 
Rapporter og resultater på upliftvenner.no). 

 
En beskjeden skredderlærling mottar sitt eksamensbevis. 
Varaordfører i Nebbi District (fylke) fremhever bragden. 

 

 

 
Proff inspirator og ivrig deltager: Det lyste av musikalitet. 

Årets eksamensseremoni var av de aller mest 
imponerende; musikere, sangere, dansere og 
ikke minst ‘dramatikere’ sto ikke tilbake for 
noe vi opplevd tidligere. Med ‘vi’ menes to 
gamle travhester fra Norge, Michael Vitols og 
Gunnar Lange-Nielsen, som vanlig bortskjemt 
med orkesterplass sammen med dignitærene. 
Agwara-dansere og kor hadde denne gang en 
høyst utøvende dirigent, og dramatiseringen 
av UPLIFTs undervisning foregikk på fire 
parallelle ‘scener’ med integrert handling og 
forflytninger mellom gruppene. Sømløst om 
malaria, rus, graviditet og streng rådgivning. 

Selv uten å forstå alur skjønte vi tegninga. 

 
Kvinnene sto for det meste av dramatiseringen. Både fulle 
menn og byråkrater ble spilt av kvinner – med mikrofon! 

http://www.upliftvenner.no/


Det var også oppløftende å høre på inviterte 
politikeres taler – som tidligere ofte var en 
lang «ønskeliste» på hva UPLIFT kunne bidra 
med, men nå erstattet av ønsket om konkret 
samarbeid mot felles mål mellom UPLIFT og 
lokale myndigheter. Dette ble også ytterligere 
understreket i oppfølgende kontakt med og 
uttalelser fra flere i styre og stell, både på 
fylkes- og kommunenivå.  
[Se eget vedlegg, uttalelse fra Hassan Ringtho,  
‘District Speaker’ (fylkesordfører) i Zombo.] 

Rådslagning i felles styremøte (UPLIFT/VUP)  
dagen etter ble særlig interessant. Med en 
fornyelse av UPLIFT-styret, nå med kvinner i 
flertall, gikk man igjennom et vel forberedt 
’konseptnotat’ til FOKUS i Norge, som første 
utkast til å delta i ny fellessøknad til NORAD 
om prosjektstøtte fra neste år. Som kjent ble 
det gjort et slikt fremstøt for fire år siden uten 
at det førte frem. Klok av skade skal vi nå ikke 
selge skinnet før bjørnen er skutt, men vi tror 
vi har bedre skyts denne gang. Med forsterket 
fokus på kvinners deltagelse i økonomisk og 
sosial utvikling, kvinners rettigheter og seksuell 
og reproduktiv helse, mener vi at UPLIFT står 
sterkt på to av fire FOKUS-definerte innsats-
områder.  

En styrke i helsesammenheng er et nylig 
etablert samarbeid med Ugandas sykepleier- 
og jordmorforbund (UNMU) som gjennom flere 
år har hatt Michael Vitols som faglig rådgiver. 
Dette kan gi frukter – synergi på godt norsk – 
for begge parter. Forbundets regionale leder i 
West Nile reiste i mange timer for å kunne 
delta i første del av vårt felles styremøte, der 
en samarbeidsavtale ble konkret drøftet. 

Konseptnotatet ble finslipt dagen etter og 
avsendt til FOKUS innen fristen 1. april! Vi 
kommer tilbake til andre nøkkelpunkter i 
notatet i et senere medlemsbrev (- det var 
det der med bjørnen…) 

 

 

 

 

Etter et tips fra FOKUS er det også etablert 
kontakt og samarbeid med en ugandisk 
organisasjon med kvinnelige advokater som 
hjelper landsbykvinner med juridisk råd. 

I optimismens rus, tør vi avslutte med to 
‘påminnelser’? At vi gjerne ser at flere slutter 
seg til vår ringe forening – familie, naboer, 
kolleger – og at det nå trengs et skikkelig 
økonomisk byks! for å holde tritt med et 
allerede nedskåret budsjettforslag fra UPLIFT. 
I pandemiårene falt årsbidraget til 75.000 kr. 
La oss klatre oss opp igjen til bidragsmålet 
fra 2018 på 100.000 kr. – som vi klarte å nå! 
 
Og med det, et ønske om god påskehelg –  
på vegne av styret i Venner av UPLIFT, 

Gunnar Lange-Nielsen (sekretær) 
 
 
 
 
 
 

 
“Kvinner skal tie i forsamlinger”? Ingen mikrofonfrykt her! 

 

 

 

 

 

Vi kan ikke dy oss, men henger på to bilder til…    ↓ 



 

 

For å få til en UPLIFT-fest trengs det samarbeid: Utøvere, og tilskuere! 

 
  


