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Ler mens de arbeider
Tørken har rammet bøndene i VaUs
og VEDCOs prosjekt i Kalagala og
Kakooge. Men de har som motto å le
mens de arbeider. Se rapport fra Carl
Emil Petersen på side 4 og 5.

Takker Gud for Vau
Lederen for skolehagen i Walukunyu
har sendt takkebrev. Elevene spiser
og lærer bedre enn før. Se side 7.

I utakt med Norad?

Fikk ønskene oppfylt
Vennskapsskolene i Walukunyu, Kiralamba og Kalagala
ønsket seg globuser, kart og annet utstyr. Det har de
fått, takket være en pengegave fra Åsne Seierstad. På
bildet får rektor på skolen i Walukunyu undervisningsmateriell overrakt av Karl Solberg. Mer på side 6 og 7.

Næringsutvikling er nå prioritert i
norsk bistandspolitikk. Må VaU tenke
nytt i framtida? spør Tore R. Semb i
lederens spalte, side 2 og 3.

Myggnett til barna
VaUs sosiokulturelle gruppe vil skaffe
myggnett til barna i Walukunyu og
Kiralamba. Side side 6.

Høstmøte
Vi ønsker velkommen til Venner av Ugandas høstmøte mandag 30. november 2009 kl 18.00
Sted: Sagene samfunnshus. Kristiansandsgate 2 (tvers over gata for Sagene kirke).
Ta buss 20, 37 eller 54 til Sagene kirke, eller buss 34 til Gråbeinsletta.
Ring Tore 980 71 342 ved behov.
Program:
- Hva med likestillingsaspektet i VaUs VEDCO-prosjekt?
Foredrag v/Anna Solberg. Spørsmål og synspunkter.
- Tanker rundt et nytt VaU-prosjekt
Carl Emil Petersen og Åge Rønningen i planleggingsgruppa for nytt prosjekt har nettopp
kommet hjem fra Uganda, der de har deltatt på den nåværende prosjektkomiteens årlige
møte med VEDCO.
- VaUs prosjekter 1995 – 2009, “NOFU Project History” – et slideshow satt sammen av
prosjektkomiteens leder Jan Løvholt.
Det blir som vanlig anledning til sosialt samvær og til å kjøpe mat og drikke.
Styret
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Lederens spalte

VaU og norsk bistandspolitikk
Som dere sikkert vet, skal det pågående
jordbruksprosjektet som vi utfører sammen
med VEDCO være sluttført i løpet av 2010. Vi
ønsker naturligvis å engasjere oss videre i
Uganda. Det ble derfor besluttet på årsmøtet i
mars å etablere en planleggingsgruppe som
skulle fremlegge konsept for et nytt prosjekt for
perioden 2011-2014. Dette ble presenert på
ekstraordinært årsmøte i august. Nå viser det
seg at tørken i Uganda i sommer har ødelagt
avlingene, og det ble dermed ikke mulig å
fullføre det pågående prosjektet i løpet av
2010. Prosjektkomiteen foreslo at det nye
prosjektet skulle inkorporere nødvendig
forlengelse for å kunne fullføre VEDCOprosjektet, og slik ble det. Følgelig sendte
styret et konsept for videreføring av
jordbruksprosjektet til Norad, med søknad om
støtte til å utarbeide de nødvendige prosjektdokumentene. Svar kan ikke ventes før i
månedskiftet januar/februar 2010. Men tør vi
tro på fortsatt støtte fra Norad? Det tror jeg
nok. Det kommer an på hvor fornøyd Norad er
med VaUs prosjektgjennomføring og dessuten
på Norges bistandspolitikk overfor Uganda.
Det sies at det er vanskelig å spå, spesielt om
fremtiden, men jeg vil likevel prøve meg på
noen refleksjoner.
Jeg deltok på Norads landmøte 1. september
i år, der den norske ambassadøren i Uganda,
Bjørg Leite, orienterte om norsk bistandspolitikk. Hun begynte med å fortelle at Ugandamøtene trakk flere deltakere enn noe annet
land, og at Norge er en betydelig bistandsaktør
i Uganda. Hun antydet også at president
Museveni, som har sittet med makten de siste
23 årene, kanskje hadde fortjent å bli avløst,
men det kom sikkert ikke til å skje uten
uroligheter. Hun presiserte at de viktigste
områdene for norsk bistand i Uganda er
innen klima, miljø, energi og forvaltning av
naturressursene – olje og skog. Jordbruk
og utdanning er ikke lenger prioritert, men
jeg tror næringsurvikling i forbindelse med
jordbruk fremdeles er aktuelt. Oppsiktsvekkende for meg var at hun hevdet at Uganda
har et overskudd av jordbruks-produkter som
eksporteres til andre land i regionen. Dessuten

har Nord-Uganda et kjempestort
jordbrukspotensial. Konfliktene og urolighetene
i dette området kan imidlertid sette en bremse
for utviklingen.
Videre sa ambassadør Leite at finanskrisen
har hatt relativt liten betydning for Uganda.
Økonomien er relativt god og har vokst i alle år
etter at Museveni tok over makten. Aftenposten
hadde to artikler den 14. og 15. oktober hvor
det ble hevdet at private investorer tar over for
tradisjonell norsk bistand. Jeg tror at vi skal
legge oss dette på hjertet, og at vi kan forvente
at næringslivet vil bli stadig viktigere aktører i
Uganda.
Bjørg Leite påpekte at det er viktig å arbeide
regionalt, og at flere bistandsorganisasjoner
må koordinere sine prosjekt og arbeide
sammen. Dette har vi naturligvis hørt før, og
det må vi nå ta oss ad notam dersom vi skal
kunne fortsette med Norad-finansiert bistand.
Jeg tror at dette vil bli spesielt aktuelt når det
gjelder fred og forsoning (konflikten i NordUganda), demokratisering og menneskerettigheter, kvinner og likestilling og
korrupsjonsbekjempelse.
Noen av dere kan ha hørt at president Yoweri
Museveni hadde planlagt å besøke Norge
27. - 29. oktober i år. I denne sammenhengen
ble jeg kontaktet av UD, fordi presidenten
ønsket å snakke med VaU. Vi var vertskap da
han besøkte Norge for 15 år siden, og det
husker han. Men en måneds tid før
presidenten skulle komme, avlyste han
norgesbesøket, og det er utsatt på ubestemt
tid. Det er ikke godt å si hvorfor han avlyste,
men jeg la merke til at hans besøk ikke var
omtalt i pressen. Dessuten tror jeg at norske
myndigheter ikke er helt enig med presidenten
når det gjelder forvaltning av naturressursene.
Dere husker kanskje at han forsøkte å selge
en del av den verneverdige Mabiraskogen til
en privat bedrift som ønsket å utvide sin
sukkerplantasje? Jeg mener at Norge, som
bisto med forvaltning av skogene i Uganda,
ikke satte særlig pris på dette utspillet fra
Museveni.
(forts. neste side)
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Ekstra årsmøte sa ja til ny prosjektsøknad
18 medlemmer var til stede på det ekstraordinære
årsmøtet 22. september 2009. Møtet ble holdt i
lokalene til NCG, Fridtjof Nansens plass 4, Oslo.
1. Åpning og velkommen ved Tore Semb. Han
forklarte at tørken i Uganda har gjort at vi i vårt
nåværende Vedco-prosjekt ikke vil oppnå de
resultatene som var planlagt innen utgangen av
2010. Disse opplysningene kom for seint til at dette
kunne komme med i det foreliggende forslaget til
søknad til Norad om planleggingsstøtte. Dette får
konsekvenser for et evt. nytt prosjekt.
2. Forslag til nytt Norad-finansiert prosjekt.
Planleggingsgruppa har bestått av Carl Emil
Petersen, Åge Rønningen, Karl Solberg og Inger
Marie Pal. Gruppa har lagt fram et forslag til et
prosjekt som er en fortsettelse av det prosjektet vi
nå arbeider med. De har også laget forslag til
søknad til Norad om støtte til planleggingen.
Planleggingen av nye prosjekt er dyrere enn før,
fordi Norads nye retningslinjer legger sterk vekt på
at planleggingen skal foregå mest mulig i Uganda, i
samarbeid med uganderne. Dette innebærer mer
reising enn det som var nødvendig før.
Åge Rønningen presenterte forslagene,
som var delt ut til alle. Dette forslaget må imidlertid
få et tillegg fordi vårt nåværende prosjekt ikke
oppnår det planlagte resultatet til fastsatt tid, altså
innen slutten av 2010. Avslutningen av dette
prosjektet må inkorporeres i det nye prosjektet.
Diskusjonen på årsmøtet gikk på at
søknadsbeløpet på 160 000 kroner var for stort. Vi

Lederens spalte (forts. fra forrige side)
Salget ble det ikke noe av på grunn av
omfattende protester.
For ikke lenge siden ble det oppdaget
enorme mengder med olje under Mputa Rift
Valley. I denne sammenhengen bistår Norge
med lovgivning og forvaltning, blant annet
gjennom Olje for Utvikling-prosjektet (OfU). Det
ryktes at presidenten allerede har begynt å
forsyne seg av fatet og solgt utvinningskonsesjoner. Jeg aner at dette ikke er helt i
overensstemmelse med norsk forvaltningspolitikk, og at dette kanskje farger også andre
områder av bistandspolitikken. Hvis Uganda
begynner å utvinne olje, vil økonomien sikkert
vokse raskt, og landet vil forhåpentligvis bli i

er en ideell organisasjon og skal gjøre det hele så
billig som mulig.
Vedtak (enstemmig): Årsmøtet støtter
prosjektforslaget og søknad om økonomisk
støtte til utarbeidelse av et prosjektdokument.
Styret gis fullmakt til å endre søknaden om nytt
prosjekt slik at forsinkede aktiviteter i det
eksisterende VEDCO-prosjektet inkorporeres i
det nye prosjektet i 2011. Dokumentene sendes
til Norad innen 1. oktober 2009.
3. The Child is innocent. Tore framla styrets
innstilling, som baserer seg på diskusjoner i styret
og argumenter som kom fram på forrige årsmøte:
Dette er et prosjekt som ikke passer for oss. Vi bør
konsentrere oss om å utvikle bærekraftige
lokalsamfunn, inkludert praktisk kunnskap. Det som
kom fram i diskusjonen, var at medlemmene ser
dette som et viktig og veldig bra prosjekt, men er
enig i at det er et prosjekt som VaU ikke skal
engasjere seg i. Forsamlingen ble imidlertid
oppfordret til å støtte prosjektet ved å betale inn
bidrag til skolepenger for de elevene dette gjelder.
Vedtak (enstemmig): Årsmøtet mener at VaU bør
prioritere å utvikle kunnskaper og ferdigheter
som er mer relevant for arbeidet med utvikling
av bærekraftige lokalsamfunn og jordbruk,
framfor høyere utdanning og går i mot at VaU
skal engasjere seg i The Child is Innocent.
Frøydis Guldahl
referent

stand til å finansiere sin egen utvikling
uavhengig av norsk bistand, dersom makteliten
ønsker det.
Jeg konkluderer med at vårt engasjement i
Uganda ikke er helt i tråd med norsk
bistandspolitikk, at næringsutvikling, og ikke
tradisjonell bistand, er prioritert. Dessuten vil
Ugandas raskt voksende økonomi på sikt gjøre
landet uavhengig av utviklingshjelp. Kanskje
må vi gå i tenkeboksen igjen og ha en ny
gjennomgang av «veien fremover» for VaU?
Da gjenstår det å takk for den trofaste
støtten dere har gitt VaU også i år og ønske
dere en riktig god jul og et godt og
spennende nytt år!
Tore R. Semb
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I Kalagala er hus til maismøllen i ferd med å bli reist. Local Council for Kalagala Sub
County har donert land til bondeforeningens lokaler.

Årlig møte med VEDCO:

Tørken tok mye – men
håpet og humøret lever
Prosjektkomitéen for vårt samarbeidsprosjekt
med VEDCO (Volunteer Efforts for
Development Concerns) møtte sine partnere i
Kampala tidligere denne måneden.
I en uke ble forskjellige sider ved
prosjektet gjennomgått. I to dager besøkte
komiteens medlemmer bønder og deres
organisasjoner i Luwero og Nakasongola. De
påfølgende dagene satt samarbeidspartnerne
sammen og utvekslet erfaringer og lærdom.
På det årlige møtet ble erfaringer oppsummert,
og veien videre for det nåværende prosjekt
utmeislet.
Åge Rønningen og Carl Emil Petersen i
VaUs planleggingsgruppe for et nytt prosjekt
hadde gleden av å være med hele uken som

observatører. Karl Solberg, som også er med i
planleggingsgruppen, deltok som medlem av
prosjektkomiteen. For prosjektkomitéen deltok
også leder Jan Løvholt, Anne Carling, Svein
Bjørnsen og Tor Inge Rølland.
Som vi vet, er hovedmålet med det
nåværende prosjektet å bidra til at bøndenes
virksomhet skal bli lønnsomt og generere
overskudd – Poverty Alleviation through
Commercialization of Agriculture. Det vil si at
bøndene skal kunne tjene penger på avlinger
eller dyrehold, og at virksomheten skal bli
bærekraftig og kunne videreføres når
prosjektet er ferdig.
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Maisavlingen ser lovende ut denne sesongen.
Her er prosjektkomiteens leder Jan Løvholt
midt i maisåkeren.

Lovende avling
I Kakooge i Nakasongola og i Kalagala i
Luwero møtte vi representanter for bondegruppene. Den iver og glede både kvinner og
menn viste for det arbeidet som VEDCO hadde
bidratt til å sette i gang, var inspirerende og
rørende. Alle bønder i området ble rammet av
at regntiden tidligere i år uteble. Men blant
annet ved hjelp fra VEDCO og VaU, har mange
av bøndene likevel ikke tapt alt. Omdisponering
av midler har bidratt til at såkorn er tilgjengelig,
og at bondegruppene, Farmers Associations,
har kunnet videreføre sitt arbeid. Den
forestående avlingen ser lovende ut, og det
gjenstår å se i hvilken grad tørken vil gå utover
prosjektets mål.
I Kalagala er bondegruppen i gang med
å få igang en maismølle, for å kunne øke
overskuddet for virksomheten for sine
medlemmer. Maiskorn gir en pris på 500
shilling pr. kilo, mens maismel kan selges for
1400 shilling. Medlemmen spleiser på egenkapitalen, og ser for seg at møllen skal kunne
styrke økonomien til både individuelle bønder,
og for deres egen Farmers Association.

Ananas tåler mer
tørke enn f.eks. mais.
Likevel har ananasavlingene vært
dårligere i år enn i
normalår.

“Den som er
gretten når
han blir
vekket til
arbeid, blir
glad når
jobben er
gjort.”

økologisk sirkel, der den ene virksomheten
understøtter den andre. Egendyrket mais gir fòr
til hønene, mens gjødselen gir bedre
bananavlinger til matooke.
Mr. Kasirye i Kakooge har en stor
ananashage, og han fortalte at levestandarden
i hans hushold hadde forbedret seg dramatisk
siden han har kunnet begynne å høste. Han
kan betale skolepenger, og en ny motorsykkel
hjelper ham til markedet med ananas eller til
sykestuen hvis et av barna skulle behøve
behandling.
Hele uken med VEDCO og bøndene
har vært spennende og lærerik. For oss nye –
Åge og Carl Emil – har læringskurven vært
bratt. Vi er imponerte over arbeidet til både
VEDCO og til vår egen prosjektkomité. Ikke
minst gleder det gode samarbeidsklimaet som
har fått utvikle seg. VEDCO uttrykker
takknemlighet for hvordan samarbeidet med
vår prosjektkomité har bidratt til å
profesjonalisere hele organisasjonen, og for de
mange vennskap som har oppstått gjennom
årene som samarbeidende organisasjoner.
Selv om vi allerede er Venner av
Uganda, har vi nå fått en rekke nye ugandiske
venner. Takk til dem!

Glade motto
I Kakooge har mange av bondegruppene eget
motto. Vi ble spesielt begeistret for: “Vi ler
mens vi arbeider" og "Den som er gretten når
han blir vekket til arbeid, blir glad når arbeidet
er gjort" (fritt oversatt!). Et annet motto:
"Lathansen tjener ingen penger!"
Vi besøkte maisåkre, ananashager og
en stor hønsegård. Hønseoppdrett i
kombinasjon med jordbruk kan skape en positiv

Carl Emil Petersen
(tekst og foto)

“Vi ler mens vi arbeider”
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Kart, kritt og linjaler
til vennskapsskolene
16. november var Karl
Solberg, Åge Rønningen og
Ayebale Enock fra VEDCO
på besøk på våre
vennskapsskoler i
Walukunyu, Kiralamba og
Kalagala. De hadde med seg
undervisningsutstyr som de
hadde kjøpt inn i Kampala.
Dette var kjøpt inn for en del
av pengene som kommer fra
ECCO Sko i Danmark og
som Åsne Seierstad har gitt
videre til VaU.
Skolene fikk, etter egne
ønsker, plastlaminerte
veggkart, et verdenskart og
kart over Øst-Afrika og
Uganda, pluss en globus. De
fikk også utstyr til å bruke på
tavla i matematikktimene:
linjal, passer og vinkeltransportør. I tillegg hadde
Karl og Åge med seg en
kartong med kritt til hver av
skolene.
Vi kjøper inn skolebøker til
neste skoleår.

Gi myggnett til
barna i landsbyene!
Sosiokulturell gruppe har
ikke vært særlig aktiv den
siste tiden på grunn av
manglende finansiering til
forskjellige formål i landsbyene Walukunyu og
Kiralamba.

Glade gutter og glad rektor på skolen i Kiralamba.

Tidligere har vi foreslått at
det ville være bra å samle
inn penger til myggnett for de
aller minste i landsbyene. Vi
vet at i Afrika sør for Sahara
dør det hvert år 500 000
barn under 5 år. Det er også
grunnen til at malaria blir kalt
den store barnemorderen.

Vi setter derfor i gang en
kampanje for å skaffe penger
til innkjøp av myggnett for
barna. Alle som gir
500 kroner eller mer til
VAUs gavekonto nr.
0539 16 80770, vil få
skattefradrag. Gaven bes
merket med ”myggnett”.
Sosiokulturell gruppe
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Brev fra Walukunyu:
Walunkunyu C/U PLS, Nakasongola

The Office of the Norwegian Friends of Uganda
RE: REPORT ON SCHOOL GARDEN
With much pleasure, I would like to thank you for the financial and material support
you render to our school. There are very many schools in Uganda and Nakasongola
particularly but you chose our school and the community, therefore praise be to God.
As per reference above, I would like to inform your office that our school garden
is doing well because the seeds you gave us were planted. We planted maize which we
weeded and even ate. Allow me to tell you that, during those weeks when maize was
ate, pupils were very happy, punctual and there was no tendency of absenteeism since
learners were eager to eat every day.
Other seeds were planted and some seedlings were transplanted but due to the
harsh climatic weather, some dried up but the remaining ones are doing well.
We are planning to plant other root crops like potatoes, and cassava in
addition to the above.
Concerning the fencing, the parents did at the beginning and just put on one
barbed wire only on the reason that we were advised by other superior people that we
would first put in the poles which can germinate and afterwards we put on other
wires. This was so because when you put on barbed wires and nail them they could
dry up and fall even an evidence was seen.
Therefore, we have cut some strong poles which we expect to fix in and other
barbed wires be put immediately a weekend after P.L.E.
The school together with the parents has contributed towards the development
of the gardening. They have also supported the learning process provision of mid-day
meals which has encouraged learners to study everyday.
I once more thank you for the support and Godly heart you have towards the
school and even continue request you to continuously support us.
With those, God bless you.
Yours
Busete Yusuf,
Chairman Gardening Committee

Også på barneskolen i Kalagala var det
blide fjes da rektor fikk overrakt globus og
annet utstyr av VaUs Åge Rønningen.
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Etiske retningslinger for
Venner av Uganda
Norad ønsker at organisasjoner som får
støtte, skal utarbeide etiske retningslinjer.
VaUs styre har vedtatt følgende:
Venner av Ugandas formål, §1, første ledd,
sier: Foreningen Venner av Uganda (VaU)
har til formål å støtte arbeidet for en
økonomisk, sosial og kulturell utvikling av
Uganda på demokratisk grunn. I dette
arbeidet vil foreningen yte humanitær støtte
som etter nærmere vurdering finnes
hensiktsmessig.
VaU har ingen ansatte som arbeider på
våre prosjekter. Disse retningslinjene
gjelder medarbeidere som er medlemmer
av VaU og opptrer som representanter for
foreningen.
• Medarbeidere må vise respekt for
grunnleggende menneskerettigheter. De
må ikke diskriminere, verken på grunn av
rase, kjønn, sosial status, religiøs eller
politisk tilhørighet osv.
• Medarbeidere må vise respekt og
grunnleggende forståelse for Ugandas
politiske system, lover, og kulturelle og
religiøse tradisjoner.

• Medarbeidere skal følge Ugandas lover
angående besittelse og bruk av
rusmidler. Bruk av rusmidler i forbindelse
med bilkjøring må aldri forekomme.
• Medarbeidere må aldri utnytte sin
posisjon til å skaffe seg seksuelle
tjenester. Medarbeidere i Venner av
Uganda må aldri kjøpe seksuelle tjenester
eller drive seksuell trakassering.
• Medarbeidere må aldri skaffe seg selv
eller andre økonomiske eller andre
fordeler, som å gi eller motta gaver eller
andre ytelser som er ment å påvirke ens
egne eller mottakerens handlinger.
• Medarbeidere som oppdager
kritikkverdige forhold som er omtalt i disse
retningslinjene, må varsle
prosjektledelsen og styret i Venner av
Uganda.
• Medarbeidere kan når som helst ta
kontakt med prosjektkomiteen eller styret i
VaU for å diskutere problemer i
forbindelse med arbeidet.

Venner av Uganda
Postboks 6652 St. Olavs plass
0129 Oslo
www.vau.no
konto medlemskontingent:
0530 07 84595
gavekonto:
0539 16 80770

Leder: Tore R. Semb,
tlf. 67 77 74 05
tore.semb@c2i.net
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