
 

25. november 2017 

Kjære venn av UPLIFT ! 

I går fikk vi hilsen fra UPLIFT med en liten 

statusrapport etter at årets eksamener nylig 

er gjennomført – av landsbyfolk i hele 10 

kommuner (fire i Nebbi District og seks i 

Zombo District) – og 1.515 oppgaver er 

vurdert! Resultatet: 9 av 10 har bestått. 

Nå er learners og mentors i gang med å 

forberede den store eksamensseremonien. 

Seks uker går fort, og logistikken er mer 

krevende enn julefeiringen. Mat til 2.000? 

Seremonien er et spleiselag mellom UPLIFT, 

avgangselevene og lokale myndigheter. For 

å komme i mål med budsjettet gjenstår det 

for VUP å bidra med ca. 1.500 $ – som også 

dekker elevenes ettertraktede ‘certificate’. 

MEN DEN STORE NYHETEN (også denne gang 

her i nord) gjelder ‘Venner av UPLIFT’ som 

organisasjon. Som referert i Augustbrevet, 

ble det i årsmøtet i juni drøftet muligheten 

av å søke medlemskap i en større paraply-

organisasjon med felles overordnet formål. 
Nærmere bestemt FOKUS (Forum for Kvinner 

og Utviklingsspørsmål) – se www.fokuskvinner 

eller god oversikt på Wikipedia. VUP-styret 

fremmet søknad innen fristen 1. september.  

Representantskapet i FOKUS møttes sist 

onsdag, 22. november, der det også skulle 

tas stilling til vår søknad om medlemskap. 

Styret i FOKUS la frem sin anbefaling, Liv 

og Michael Vitols var tilstede og fikk 10 

minutter til å fortelle om UPLIFT og VUP, 

og søknaden ble enstemmig godkjent! 

Som ledd i dette har VUP nylig etablert et 

kvinneutvalg med Hildegunn Kittang, Inger-

Johanne Svenn og Liv Vitols. Tre erfarne 

medlemmer som skal ‘passe på’ at UPLIFT 

opprettholder fokus på kvinners rettigheter 

og likestilling. 

Så da kan vi vel trygt si at VUP er i FOKUS? 

 

I dag (!) den 25. november, markeres FN’s 

International Day for the Elimination of 

Violence Against Women, og FOKUS kjører 

en 16-dagers kampanje på sitt nettsted 

(www.fokuskvinner.no/16days). Du oppfordres 

til å støtte kampanjen med din underskrift. 

 

Vårt primære formål som Venner av UPLIFT 

vil fortsatt være å fokusere på grunnlaget 
for utvikling, i UPLIFTs hjørne av verden. 

Om seks uker reiser 4 VUP-medlemmer til 

Uganda for å ta ‘fruktene av året’ i øyesyn! 

Varme hilsener fra Venner av UPLIFT (styret) 

http://www.fokuskvinner/
http://www.fokuskvinner.no/16days

