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SOMMERFEST  
Vi inviterer til VaUs årlige sommerfest søndag 13. juni fra kl 14 i Holsteinveien 24 på 
Nordberg i Oslo, i hagen til Tone Skåre og Carl Emil Petersen. Adkomst med 
T-banelinje 3 (Sognsvannsbanen) til Holstein stasjon. Toget stopper i bunnen av 
hagen til Holsteinveien 24, men man må gå rundt to hus, et blått og et rødt, for å komme 
hjem til Tone og Carl Emil. 

Ta med grillmat eller annet, og drikke, egnet for en sen lunsj i det grønne. Styret bidrar 
med salat og kaffe. Hvis noen tar med kaker til kaffen, er det fint, så deler vi på å spise 
dem.

Har du for mange bøker i bokhylla? Ta gjerne med ei bok som vi kan lodde ut!

Styret vil gjerne ha beskjed om hvem som kommer innen 6. juni, men godtar også 
etteranmeldelser. Gi beskjed til bodibakk@online.no eller froydisg@online.no eller på 
telefon eller sms til Bodil Bakken 900 57 859 eller Frøydis Guldahl 97 17 94 81.

Velkommen!          Styret i VaU

Milton Wabyona ville 
gi gatebarn et bedre 
liv da han startet 
Uganda Heritage 
Roots (UHR) i 
Kampala. Og siden 
2003 har UHR gitt 
over 150 barn 
husrom og skole-
gang, og framfor alt 
kunnskap om 
Ugandas kultur. Nå 
drar Milton til USA i to 
år med stipend, men 
med hjelp av VaU får 
17 unge fullføre skole 
og utdanning. Side 6. 

Kulturarven gir 
barn en framtid

Turbulent start
Det ble en turbulent start for 
VaUs nye styre da lederen 
for prosjektkomiteen trakk 
seg fra vervet. Les mer i 
lederens spalte på side 2.

Frøydis har overtatt
Frøydis Guldahl ble valgt til 
ny leder på VaUs årsmøte. 
Tore Semb fikk varm takk 
etter å ha ledet VaU i seks 
år. Se side 3.

Vennskapsskolene
har fått skolebøker med hjelp 
av VaU og penger fra Åsne 
Seierstad. Frøydis Guldahl 
kunne overlevere bøkene i 
vinter. Side 7.

Cato i Kampala skriver om 
bråk om pengebruk og om 
valgkamp på siste side. Milton Wabyona i Oslo i mai. (Foto BB)
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Lederens spalte

Store  oppgaver i vente
Det nye styret har hatt en turbulent start på sin 
periode. Det som skjedde var at lederen for 
prosjektkomiteen, Jan Løvholt, trakk seg. 
Grunnen var konflikter innen komiteen, pluss 
uenighet i opprettelsen av en plangruppe 
utafor prosjektkomiteen, ei gruppe som ble 
oppnevnt av det forrige styret for å ta seg av 
planlegging av et nytt prosjekt.

Med utgangspunkt i dette prøvde vi i styret å få 
en ny prosjektkomité på beina. Vi prøvde flere 
modeller. Nå har vi endt opp med at plan-
gruppa, som består av Carl Emil Petersen, Åge 
Rønningen og Karl Solberg, i tillegg til å 
planlegge et nytt prosjekt, også overtar 
oppgaven med å fullføre og avvikle vårt 
nåværende prosjekt. Det skal skje i løpet av 
2010. Hvem som kommer til å utgjøre prosjekt-
komiteen for vårt neste prosjekt, om det blir 
noe, vil vi finne ut i løpet av noen måneder.

Vi beklager denne dramatiske avslutningen, 
men vil takke prosjektkomiteen for godt utført 
arbeid. Komiteen har bidratt til at VaU har et 
godt samarbeid med VEDCO og med Norad, 
og komitémedlemmene har gjort en 
imponerende innsats for fattige bønder i 
Uganda.

Vi har vedtatt å bestille en evaluering av vårt 
nåværende prosjekt, Alleviation through 
Commercialization of Agriculture. Denne vil bli 
brukt ved utarbeidelsen av et evt. nytt prosjekt. 
Vi håper at vi skal kunne fortsette vårt gode 
samarbeid med VEDCO, med Norad, og med 
de bøndene som har deltatt i vårt forrige 
prosjekt. Norad stiller nye krav. Som feminist er 
det godt å oppleve at kvinner endelig ser ut til 
å bli tatt hensyn til, ikke bare ved at vi gir dem 
mer arbeid, det har de stort sett hatt nok av. Nå 
har flere også blitt oppmerksom på den private 
undertrykkingen som foregår, ved at menn, 
ektemenn og andre overtar styringa når 
kvinnene har gjort arbeidet. Dette er en av 
utfordringene for den neste prosjektkomiteen.

Også miljøproblematikken blir tatt på alvor, på 
en helt annen måte enn før. Åge og Karl fra 
plangruppa reiste til Uganda i mai for å ha 

samtaler med VEDCO. Vi venter å høre nytt på 
sommerfesten 13. juni.

Norad vil at alle organisasjoner de 
samarbeider med, skal være medlem av 
Frivillighetsregisteret, som er en del av 
Brønnøysundregistrene. Vi må også registrere 
oss i Innsamlingskontrollen. Deltakelse i disse 
registrene er et kvalitetsstempel og en 
forutsetning for samarbeid med Norad. Det er 
et ganske stort arbeid å få klart alt som 
forlanges for at vi skal kunne registreres. Blant 
annet må hele regnskapssystemet vårt legges 
om. Fra nå av skal VaU ha ett felles regnskap 
for prosjektet og for foreningen. Det er 
foreningens styre som skal ha ansvaret for 
hele økonomien. Det arbeides nå med å legge 
regnskapene for 2008, 2009 og 2010 om til 
dette systemet.

Våre tre arbeidsgrupper, kulturgruppa, skole-
gruppa og sosiokulturell gruppe, har påtatt seg 
store oppgaver i år. Kulturgruppa skal 
engasjere seg i å samle penger til UHR, som 
mister den faste støtten som de har hatt i noen 
år. VaU er ikke stor nok til å overta hele 
ansvaret for denne støtten, men vi ønsker å 
kunne bidra en god del mer enn før. Det er 14 
skoleelever som trenger skolepenger, mat, 
klær og et sted å bo. Kulturgruppa planlegger å 
lage en kalender for salg. Og de trenger hjelp 
fra VaUs medlemmer til å selge den. 
Skolegruppa har tatt mål av seg til å bygge ovn 
for å lage et skolemåltid til barna på skolen i 
Walukunyu. Den sosiokulturelle gruppa vil 
kjøpe myggnett til barna i vennskapsbyene 
våre. 

Det er altså store oppgaver som ligger foran 
oss. Men dette er en forening med en stor 
kjerne av engasjerte medlemmer, villige til å 
jobbe, både i styret, i arbeidsgruppene og 
ellers. Med så mange gode og engasjerte 
samarbeidspartnere ser jeg jobben som leder 
lyst i møte. Det er ingen byrde, men tvert i mot 
et privilegium å være leder i en slik forening. 
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Frøydis Guldahl



Frøydis Guldahl valgt til ny VaU-leder 
på udramatisk årsmøte

Årsmøtet 2010 fant sted 22. mars på Sagene 
Samfunnshus i Oslo, og 27 medlemmer hadde 
møtt fram. 

 Leder Tore Semb ønsket velkommen. 
De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått. 
Det er vedtatt at en ny arbeidsgruppe, 
Kulturgruppa, skal ledes av Hildur Haveland 
og ha som hovedoppgave å støtte Uganda 
Heritage Roots (UHR). UHR har mistet en stor 
del av sin økonomiske støtte, så VaU bør bidra 
mer hos dem. Vi tar sjølkritikk på at vi ikke har 
noe særlig aktivt samarbeid med ugandere i 
Norge. Vi bør søke på fk-world.com, som er 
Fredskorpsets hjemmeside, der skriver både 
norske og ugandiske fk-ere. 

 Regnskap og budsjett ble godkjent. 
Revisjonsberetning forelå. Det ble anbefalt at 
alle arbeidsgruppene skulle ha med et 
medlem fra styret, og at gruppene skal få en 
del penger til å dekke administrative utgifter. 
Viktigheten av kvinner i den nye prosjekt-
gruppa ble også nevnt.

 Nye statutter ble godkjent etter forslag 
som forelå. De nye statuttene legges ut på 
hjemmesida (www.vau.no). 

 Handlingsplanen inneholdt ingen nye 
punkter, vi fortsetter med det arbeidet vi har 
begynt: Prosjekter i Uganda, tre aktive 
arbeidsgrupper, og sommerfest, høstmøte og 
årsmøte som felles møtepunkter. 

 Medlemskontingenten beholdes på 
300 kroner per person per år. Budsjettet 
opererer med en økning på 10 prosent i antall 
medlemmer, så det oppfordres til aktiv 
medlemsverving fra alle!

 Kristine Nordenson Kallset la fram 
forslaget fra valgkomiteen. Det nye styret som 
ble valgt, består av: 
• Frøydis Guldahl, leder. 
• Svein Larsen, nestleder. 
• Bodil Bakken, Åge Rønningen og Helge 

Sagvang, styremedlemmer. 

• Kari Marie Bugge MacCulloch, Ståle 
Lindblad og Iris Assink Tangen, 
varamedlemmer. 

• Revisor: Hildur Haveland. 
• Valgkomite for 2010 og 2011:

Tore Semb, Carl Emil Petersen og Liv Patel.

Tore fikk en varm takk for sin innsats som 
leder av styret i seks år. Han fikk gavekort på 
500 kroner, som innbetales til UHR, og en 
blomst. 

Etter årsmøtet tok vi opp følgende sak: Det er 
foreslått en lov som innebærer at homofil 
virksomhet i Uganda skal føre til fengsling, evt. 
dødsstraff. Det var enighet om at vi bør 
protestere. (Se side 6 i dette bladet).

 
Frøydis Guldahl

referent
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Avtroppende leder Tore Semb fikk takk og 
blomst av VaUs nye leder, Frøydis Guldahl. 
Tore har vært VaU-leder i seks år.
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Noe av det som oppmuntra oss mest på vår 
Uganda-tur i februar, var møtet med så mange 
idealistiske ugandere. En del folk prøver å 
gjøre noe med den fattigdommen de ser 
omkring seg hele tida. En av disse er Milton 
Wabyona.
 Milton mista foreldrene sine tidlig, men 
hadde slektninger som sørget for å hjelpe ham 
gjennom barneskolen. Skolepenger i 
ungdomsskolen fikk han fordi det ved skolen 
var ett stipend for den beste eleven hvert år. 
Hans eneste sjanse var å jobbe så hardt at 
han ble den beste. Det klarte han hvert år.
 Det var musikk og dans som ga Milton 
trøst når han trengte det. Han traff en 
musikkgruppe som så at han hadde talent på 
dette området. De betalte skolepenger i 
videregående skole (A-level) for ham. Milton 

fikk også stipend og tilbrakte et år på 
Romerike Folkehøyskole. 
 I Kampala fins det mange ulykkelige 
barn, barn som rømmer hjemmefra og driver 
gatelangs på grunn av umulige familieforhold. 
Dette kan være resultat av ødelagte familier, 
fyll, rus, vold, ekstrem fattigdom osv. Milton 
har funnet fram til noen av disse barna. Han 
starta et arbeid for gatebarn i 2003. Da fikk 
han støtte fra den norske ambassaden. Han 
ønsker å gi barna et innhold i livet. Av egen 
erfaring vet han at musikk og dans kan gi et 
slikt innhold. 
 Milton tar seg nå av ca 30 barn som får 
mat, skolegang, et sted å bo, og to timer 
øvelse i musikk og dans hver dag. De har blitt 
svært flinke, og har også oppvisninger.

Reisebrev nr. 1 fra Frøydis Guldahl 

– Den ugandiske arven 
ligger i folkemusikkken, 
og i ærlighet og hjelpsomhet 

Miltons elever øver på dans, en del av den ugandiske kulturarven. (Foto Frøydis Guldahl) 
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Dette tjener de penger på, og de dekket 
faktisk 15 prosent av utgiftene sine i 2009 fra 
denne inntekten. De har fått bistand fra 
forskjellig hold. Medlemmer i VaU har hjulpet 
en del, men vi har ikke fått med oss Norad. Og 
VaU er en lite pengesterk organisasjon. Mitt 
oppdrag var å overlevere 850 dollar til driften 
fra VaU. Å gi disse gatebarna muligheten for et 
nytt liv, må være en av de viktigste oppgavene 
som fins. Det livet de har foran seg som gate-
barn, er kriminalitet, vold, rus og elendighet. 
Det Milton har gitt dem, er et verdig liv. Alle får 
skolegang. Flere studerer nå musikk, dans og 
drama på Makerere, universitetet i Kampala. 
 Dette prosjektet kalles Uganda 
Heritage Roots (UHR). 
 – Den ugandiske arven ligger i 
folkemusikken, sa Milton. – Men den ligger 
også i idealer som solidaritet, ærlighet, 

hjelpsomhet, verdier som var i hevd i våre 
foreldres og besteforeldres generasjon. Nå ser 
det ut som om mistro og korrupsjon er det som 
rår i Uganda og at disse verdiene er glemt. 
Derfor er det viktig at vi også oppdrar 
ungdommene til å fremme de gode, gamle 
idealene fra generasjonene før oss. 
 Som avslutning på vårt besøk hos 
Uganda Heritage Roots sang de for oss. 
“Fagert er landet” klang flerstemt ut over 
gårdsplassen. Det var en rørende opplevelse 
å høre denne vakre salmen sunget av 
forhenværende gatebarn uten framtid, nå 
entusiastiske ungdommer med et ordna liv og 
planer for framtida.

Frøydis Guldahl

“Det livet de har foran seg som gatebarn, er kriminalitet og 
elendighet. Det Milton har gitt dem, er et verdig liv.”

“Fagert er landet” til ære for norske gjester. 
(Begge foto Frøydis Guldahl)

Kalender 2011
Kulturkomitèen skal lansere 
en kalender til støtte for 
UHR. Kalenderen vil bli 
ferdig tidlig på høsten og 
distribuert til alle som ønsker 
å hjelpe til med salget. 
Hver kalender vil koste150 
kroner. Vi skal ha med bilder 

fra VEDCO-prosjektet,  
vennskapsskolene og 
selvfølgelig fra Uganda 
Heritage Roots. Det blir også 
ett bilde fra eldregruppa i 
Kampala. Kalenderen vil 
også bli lagt t for salg på 
høstmøtet til VAU.

Ønsker du å hjelpe til med 
salget vennligst ta kontakt 
med undertegnede på 
tlf 917 02 235, eller e-post:  
h.havelandd@access-
regnskap.no.

Hildur Haveland

34 år gamle Milton Wabyona 
startet UHR.
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På årsmøtet ble styret i VaU oppfordret til å protestere mot en foreslått lov som kan føre til 
dødsstraff for homifile i Uganda. Styret har sendt brev til den ugandiske regjeringen, via 
landets ambassade i København, og fått svar:

Dear Sirs,
Norwegian Friends of Uganda (NoFU) is an 
association of dedicated people in Norway; most of 
whom have spent years working in Uganda.  They 
love Uganda and its people.  For the time being we 
are co-operating with VEDCO (Voluntary Efforts 
for Development Concerns), a Ugandan NGO which 
helps farmers improve their lives by developing 
their agricultural methods and move from 
subsistence farming to surplus production for the 
market.  The present project targets 1714 families in 
Kalagala and Kakooge; Luweero and Nakasongola 
District respectively.

We do hope that people in Uganda will become 
prosperous and happy. This includes being free to 
live the life that you want to live, within your 
abilities.

Our AGM 22nd March this year raised concerns in 
this respect and instructed the Board to bring this 
concern to the attention of the Government of 
Uganda.  The Republic of Uganda is party to the 
Universal Declaration of Human Rights and the 
subsequent covenants and treaties that constitute 
International Law in this field.  Discrimination 
based on race, sex, language or religion contravenes 
these conventions.  To us it is evident that “sex” 
includes sexual orientation, meaning that 
homosexuals have the same right as everybody else 
to pursue happiness and make 

their own free choices as to what kind of life they 
will lead as long as they do not infringe on the 
liberties of other people. We acknowledge the 
following fact: You can never force yourself to 
become a heterosexual if you are born a 
homosexual. A true heterosexual can never be 
persuaded or forced into becoming a homosexual.  
Tales of homosexuals that have been “cured” into 
heterosexuals have invariably turned out to be 
fictitious when they have been subjected to 
scientific scrutiny.

We appreciate the explicit objective of the Bill 
proposed by the Honourable MP David Bahati to 
protect young people and the institution of the 
family.  The young are however already protected 
through the laws on defilement and the family will 
be protected through enactment of the Domestic 
Relations Bill.

NoFU hopes that the suggested Anti-homosexuality 
Bill will never be enacted.  We trust that Uganda 
will give its entire population equal rights. NoFU 
will continue to support the people of Uganda.  But 
we anticipate that we will be able to be proud of 
Uganda’s ability to give all subjects the rights they 
are promised through the Universal Declaration of 
Human Rights and the Constitution of the Republic 
of Uganda. Yours Sincerely,

Norwegian Friends of Uganda, NoFU
Frøydis Guldahl

Ambassadør Joseph Tomusange har takket VaU 
for henvendelsen (og for støtte til Uganda), og 
oversendt følgende uttalelse som landets 
utenriksminister tidligere har gitt om emnet:
 
A number of representations have been made to 
Government regarding a private member's
bill (Hon. Bahati) against homosexuality. Most of 
these representations are from Countries and 
Organizations that promote Human rights and 
Democracy.1 wish to point out that it is Hon. 
Bahati's democratic right to introduce a bill as a 
private member's bill and to that extent Government 
cannot be seen to interfere with his rights as an MP. 
It is inconsistent to promote gay rights and at the 
same time demand that the right of a Member of 
Parliament to legislate be interfered with. 
 As to the eontents of the bill, Government is 
aware that the Uganda Penal Code already provides 
against homosexuality and it may, therefore, not be 

necessary to have another law to further criminalize 
it. It is, however, Government's view that there is a 
need to protect minors against homosexual
relations as we have already done with a law to 
protect minors against defilement in heterosexual 
relations.
 Seeondly, Government does not support the 
promotion of homosexuality just Iike we cannot
promote prostitution. It is a faet that if there are any 
homosexuals in Uganda, they are a minority. The 
majority of Afrieans and indeed Ugandans abhor 
this praetice. It is therefore not eorrect to allow this 
minority to provoke the majority by promoting 
homosexuality. 
 In the light of the above reasons, we do not 
see any need for excitement. Government will
review the bill in keeping with the above eoncerns 
of our society.

Hon. Sam Kahamba Kutesa
Minister of Foreign Affairs

VaU-protest mot lovforslag om homofili
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Reisebrev nr. 2 fra Frøydis Guldahl:

Bøker til 
vennskapsskolene
Venner av Uganda har tre vennskapsskoler. Det 
vil si at tre norske skoler er knytta til hver av de 
tre skolene i Uganda. Det viktigste er kontakten 
mellom elevene, og mellom lærerne. Vi satser 
mye på brevskriving. Noen norske skoler samler 
også inn penger til forskjellige saker som 
skolene i Uganda trenger. I fjor fikk Åsne 
Seierstad en pris der forutsetningen var at 
pengene skulle gis videre til et godt formål. 
Venner av Uganda fikk penger til skolene. Det 
skolene ønska seg, var bøker og annet 
undervisningsutstyr. 
 Tilfeldighetene gjorde at vi, to gamle 
fredskorpsere fra 60-åra, Dag Seierstad og jeg, 
kom til Uganda akkurat i tide til å levere disse 
bøkene til skolene. Et trivelig oppdrag! Det 
første vi gjorde var å hente bøkene i 
bokhandelen i Kampala. Vi var der i mange 
timer, mens vi sammen med bokhandelens 
ansatte sjekka at alt var på plass. I tillegg ble 
det en fornøyelig kveld sammen med bok-
handelens ansatte. De gikk inn for oppgaven 
med liv og lyst. De syntes også det var fint at vi 
kjøpte bøker til fattige skoler. Det var egentlig 
ganske betryggende å oppleve hvordan alt ble 
sjekka og telt etter om det stemte med listene, 
før bøkene ble pakka, selv om det i blant blei litt 
småirriterende med alt papirarbeidet og alle 
underskriftene som måtte til. Men i et land med 
så mye korrupsjon som Uganda, var det godt å 
se at rutinene er på plass.  
 Det var morsomt å oppleve at skolene 
som vi har vært med å bygge, fungerer, at 
ungene ser ut til å trives. Likevel er det mye som 
skiller en skolehverdag i Uganda fra en her i 
Norge. Der har de nesten ikke bøker. Lærerne 
har stort sett dårlig utdanning, og de har en 
ussel lønn og kummerlige boligforhold. Skolene 
prøver å gi barna et måltid på skolen hver dag. 
Men det koster penger. Derfor er det ikke lett å 
få det til regelmessig. I denne delen av Uganda 
er så å si alle fattige. Det var derfor en stor 
opplevelse for oss å få gitt dem bøkene. Og ikke 
minst få være med på overrekkelsen av brev fra 
norske skoleelever. Som takk fikk vi sang og 
gode smil. Og vi fikk brev med hjem til 
vennskapsskolene i Ski, Kolbotn og Hurum.

Elever ved skolen i Walukunyu får brev fra 
Vevelstadåsen skole i Ski. 

(Alle foto Frøydis Guldahl)

Sjuendeklassinger på skolen i Kalagala bærer 
de tunge bokkassene inn i skolebygningen. 
Ute var det snekret lekestativ og laget i stand 
en fin lekeplass for de minste elevene.

Kiralamba skole har fått vanntank takket være 
sin vennskapsskole, Sætre skole i Hurum. I 
tillegg til bøker, ønsket skolen seg pulter, og vi 
løp rundt og telte at alle 30 var på plass. På én 
lang pult er det plass til fire elever, eller fem, 
hvis de er små. 
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Rapport fra Cato N. Lund i Kampala:

Parlamentskomitéen som har studert riks-
revisjonens rapport om pengebruken i 
forbindelse med samveldekonferansen for to 
og et halvt år siden, var ferdig med arbeidet 
sitt for halvannen uke siden. Så ble det bråk.  
En del betydningsfulle regjeringspersjonasjer, 
med visepresident Gilbert Bukenya i spissen, 
er ikke særlig glad for anbefalingen om at de 
må politietterforskes. Da komitéen skulle 
legge rapporten frem i parlamentet, var ikke 
varaspiker Rebecca Kadaga veldig hjelpsom 
med å få satt den på kartet. Den kom dit til 
slutt, angivelig etter en del telefoner fra 
innflytelsesrike ambassader og høy-
kommisjoner, nå skal den diskuteres når 
parlamentet møtesi juni for å høre Syda 
Bbumba legge frem sitt andre budsjett.
 Mange spekulerer på hvem M7 må 
eller kan ofre av prominensene komitéen har 
navngitt. I tillegg til Bukenya er det sikkerhets-
minister og generalsekretær i NRM Amama 
Mbabazi, utenriksminister og inngiftet 
familiemedlem Sam Kutesa, evigvarende 
minister for offentlige arbeider John Nasasira 
og landbruksminister Hope Mwesigye, 
tungvektere alle sammen. 
 En overingeniør i Nasasiras 
departement var den første som ble dømt i 
antikorrupsjonsretten for å ha forårsaket et tap  
på 1,6 milliarder shilling i forbindelse med 
CHOGM-arbeider. Da uttalte dommeren at 
han var lei av å fiske tilapia mens krokodillene 

svømte fritt omkring. Så får vi se hvilken, om 
noen, krokodille som må finne seg i å hales på 
land.
 Imens er velgerregistreringen i gang.  
En måned er satt av og opposisjonen synes 
det er alt for lite, men jeg er ikke sikker på om 
det er valgkommisjonen som skal klandres, de 
har neppe penger til mer. Selv om valget er ti 
måneder unna, er valgkampen, uoffisielt, i full 
gang. Opposisjonen har lagt frem forslag til 
endringer i lovverket, nå er de sure for at 
forslagene snaut vil bli drøftet i det hele tatt.  
De trodde kanskje at rapporten fra Hillary 
Clinton til Kongressen i kombinasjon med 
ambassadør Carsons besøk for å drøfte den 
med M7, skulle føre til noe. Da tok de på en 
måte feil og skulle vel skjønt det. Nå sier 
Besigye at enten blir det et fritt og rettferdig 
valg, eller så blir det ikke noe valg i det hele 
tatt.  Det høres ikke nettopp fredelig.
 Heldigvis er ikke alle opposisjons-
kandidater like krigerske. Min venn Norbert 
Mao er fredsommelig og leder et parti som 
aldri har truet med voldelig atferd.  Nå står han 
utenfor partialliansen som skal fremme en 
felles kandidat i presidentvalget og får 
vondord for det. Jeg er ikke sikker på om han 
fortjener dem.  M7 vil i alle tilfelle få flest 
stemmer, poenget er å sørge for at han får 
færre enn 50 prosent av dem, da må det en ny 
runde til med bare to deltakere. Men vil han 
risikere den ydmykelsen?

Om ministres pengebruk, 
krokodiller og en fredelig Mao
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