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Styret

Møte 
med 
Ruth
Mbasalaki Ruth 
gjorde seg bemerket 
da prosjektkomiteen 
og noen andre 
venner av Uganda 
besøkte bønder i VEDCO-prosjektet i 
november. Anne Carling har møtt henne 
på nytt i Kakooge. Ruth er ingen 
gjennomsnittsbonde.

Side 3 og 4

Krisa er over
Vår egen finanskrise gikk over langt raskere 
og mer effektivt enn den globale, skriver Tore 
R. Semb.   Lederens spalte, side 2

Gjensyn med Uganda
Harald Julsrud har vært i Uganda tre ganger 
med 20 års mellomrom. Siste gang var i 
november i fjor.          Side  5 og 6

Barnet er uskyldig
Latin Balle Pee – The Child is Innocent – er 
en organisasjon som hjelper barn i Acholi-
land. Cato N. Lund er engasjert.        Side 8

Evaluering av VEDCO-prosjektet
Vårt prosjekt er vurdert på nøytral basis, av et 
ugandisk firma.        Side 4, 7 og 8 



Lederens spalte

“Nu går alt så meget bedre”
Vår egen finanskrise gikk over langt raskere og mer 
effektivt enn den globale. I forbindelse med den 
forrige utgaven av Uganda-nytt skrev jeg et SOS, 
fordi våre inntekter lå langt under de budsjetterte. 
Styret gjorde her en stor innsats ved å kontakte alle 
medlemmene som ikke hadde betalt kontingenten 
de siste årene, og fikk derved også ryddet opp i 
medlemslisten. Mange betalte og vi fikk snudd et 
mulig underskudd for 2008 til et solid overskudd, 
som det vil fremgå av årsmeldingen. Takk, alle dere 
som betalte kontingenten og alle dem som så rund-
håndet bidro med gaver. Jeg retter en spesiell takk 
til: Gartnerhallen, Senter for Arbeid og Helse, Anne 
Sophie Rodin / Forum for Culture and International 
Cooperation, og de ca 20 personene som ikke er 
medlemmer av VaU.  

I arbeidet med medlemslistene fikk vi luket ut 
medlemmer som ikke lenger ønsket å støtte 
foreningen. Det er leit om vi skulle miste medlemmer 
som ønsker å fortsette, men som vi har mistet 
adressen til fordi de har flyttet. Dersom dere skulle 
ha informasjon som kan hjelpe oss til å kontakte 
følgende personer, vil jeg sette veldig stor pris på 
det: Shohra Almuzahim og Ann Chr. Sjøgren.

Jeg har forståelse for at noen kunne finne det 
vanskelig å betale medlemskontingenten uten å få 
tilsendt en ferdig utfylt giro. Dette har vi nå fått orden 
på. Vi har fått satt opp et enkelt og fint fakturerings-
program. Fakturaer blir nå sendt ut i begynnelsen av 
året, og hvis det likevel skulle bli nødvendig, vil vi 
sende ut purringer. For å holde styr på regnskapet 
og til enhver tid være oppdatert, har vi dessuten fått 
utarbeidet et enkelt regnskaps-program.

Vi fikk mange nye medlemmer i 2008, slik at vi nå er 
oppe i 225 aktive medlemmer. Det viser seg at den 
mest effektive måten å verve nye medlemmer på, er 
å finne dem i egen familie og blant venner. 

Vår web-side har fungert i mange år, men det ble 
klart at vi nå trengte en fornyelse. Det har vi nå 
omsider fått til, takket være Ståle Lindblad, som, 
som takk for hjelpen, har fått et æresmedlemskap i 
VaU. Jeg anbefaler at dere besøker vår nye web-
side. Det er også blitt mye enklere å legge inn egen 
tekst, og vi har opprettet en egen «Lesernes
mening», hvor vi uformelt kan diskutere saker av 
interesse. 

VEDCO-prosjektet går meget bra og til Norads 
tilfredsstillelse. Prosjektkomiteen og VEDCO skal ha 
all ære for sin innsats. Jeg vil også nevne at 
foreningen har andre viktige prosjekt: vennskaps-
skolene og skolehagene, støtten til ELBA (eldre og 
barn), og i Trondheim forsøker vi igjen å stable på 
beina en kulturgruppe som skal ha som oppgav å få 
til en kulturutveksling mellom vennskapsskolene i 
Uganda og Norge. Det var vel noen som hadde 
fryktet at dersom vi også ville drive med prosjekter 
som ikke var Norad-finansierte, ville dette kunne 
redusere gavebidragene til VEDCO-prosjektet. Jeg 
konstaterer at det motsatte har skjedd. Vi får stadig 
et større «nedslagfelt» og flere som er interesserte i 
hva VaU driver med.

Sist, men ikke minst viktig, er det at vi må begynne å 
tenke på hva vi skal gjøre etter at VEDCO-prosjektet 
blir avsluttet om knappe to år. Hvis vi skal formulere 
et nytt Norad-støttet prosjekt, og det skal være klart 
når VEDCO-prosjektet avsluttes, ja, da må en 
søknad sendes til Norad innen høsten om vel ett år. 
Det vil nok ta ett år å definere et nytt prosjekt og få 
dette godkjent av styret og årsmøtet. Det vil si at vi 
vil trenge to år, så tiden og veien er knapp.

Norads krav til prosjektadministrasjon og oppfølging 
er nå veldig krevende, og vi må nøye vurdere om 
foreningen har de nødvendige ressursene og 
medlemmer som er villige til å stille opp. Norad er i 
utgangspunktet interessert i å støtte litt større 
prosjekt, noe som vil bety at vi ville måtte 
samarbeide med andre giverorganisasjonene. Vi vil 
da lett kunne miste identiteten og engasjementet. Et 
alternativ kan bli at vi satser på et prosjekt finansiert 
og administrert av VaU. Det vil i tilfelle kreve 
betydelige gavebidrag fra firmaer og organisasjoner. 

Vår kompetanse og erfaring er først og fremst 
knyttet til utvikling av levekårene, næringsutvikling 
og de sosiale forholdene på landsbygda i Uganda, 
og det burde vi bygge videre på, men det kan bli 
vanskelig å utvikle nye prosjektideer som vil bli 
godkjent av Norad. Jeg ber om innspill til styret fra 
dere alle, slik at vi kan få en bred diskusjon om hvor 
veien går videre. 

Tore R. Semb

2

Husk kontingenten! 
(kontonummer nederst på siste side)



Mbasalaki Ruth gjorde seg bemerket da prosjekt-
komiteen var på tur med VEDCO i november for å 
se hvordan bøndene ”våre” gjør det. Ruth snakket 
godt engelsk, og jeg tenkte at henne ville det gå an 
å intervjue om livet og arbeidet. Som tenkt så gjort. I 
slutten av januar kjørte jeg med VEDCO til Kakooge, 
hvor hun bor. Det skulle vise seg at hun var ikke 
noen typisk representant for bøndene vi arbeider 
med. 
 Høyreist, smilende og flott sto hun i døren og tok 
imot meg. Hun hadde sikkert ventet en stund, for 
Enok hadde avtalt at jeg skulle være der klokken 9, 
men jeg kom klokken 11. Jeg ble invitert inn og vi 
satte oss på to pinnestoler ved et lite bord. Det 
eneste som for øvrig var i rommet, var to store 
senger, delvis skjult bak et forheng.
 Ruth er født i Busoga, øst i landet, i 1966. Hun 
vokste opp hos faren, etter at moren reiste da hun 
var ganske liten. Hun hadde en bror. Faren fikk etter 
hvert flere koner som til sammen fikk fire gutter og 
seks jenter. Jeg spurte om farens nye koner hadde 
godtatt henne. Da så hun forbauset på meg og sa: 
 – Selvfølgelig! Jeg var jo et barn. Jeg måtte 
minne henne om at etter at jeg har vært på Sanyu 
Babies Home i fem måneder, hadde jeg erfart at det 
var slett ingen selvfølge. Hun var enig, men sa også 
at hun  hadde et godt forhold til sine halvsøsken og 
hjalp flere av dem.
 Faren var bonde og dyrket kaffe og kakao. Livet 
var ikke enkelt. Helt fra hun begynte på skolen måtte 
hun selv skaffe skolepenger. Hun hjalp bønder med 
å stelle jorda, laget små ting som hun solgte og 
klarte på forskjellige måter å tjene til skolegang til og 
med Senior 4.                                                           
– Så det var da du lærte å bli forretningskvinne? 
spurte jeg. Hun smilte og nikket.

 Da hun sluttet skolen, 20 år gammel, kom en 
kvinne til henne og spurte om hun ville gifte seg med 
sønnen hennes. Sannsynligvis spurte hun først 
Ruths far. Ruth ble nysgjerrig på denne mannen, 
som hadde flyttet fra distriktet og bodde og arbeidet i 
Kakooge, og sa seg villig til å møte ham. De likte 
hverandre og kort tid etter ble det holdt 
”Introduction”, som her i Uganda er en stor og 
høytidelig begivenhet. Det er når de to familiene 
introduseres for hverandre. Deretter bosatte de seg 
sammen i Kagooge, hvor mannen arbeidet som 
medical assistant. Siden har de holdt sammen, og 
der er ingen andre koner. Jeg spurte om de hadde 
hatt bryllup.                                 
 – Nei, men det planlegger vi å ha i år, svarte hun 
med et smil. Ruth sparte ikke på smilene.
De fikk fem barn sammen, fire gutter og én jente. De 
tre første kom i løpet av tre år fra 1988 til 1991. 
     – That is when I started spacing. Hun lo godt.
 Neste barn kom i 1995 og sistemann i 2001. Alle 
barna er friske og går på skole. Nummer to er lettere 
mentalt retardert etter malaria, men klarer seg 
rimelig bra. Det er mannen som betaler skolepenger. 
De har kjøpt land hvor de dyrker mais, bananer, 
poteter, bønner og kassawa. De kjøper ikke annen 
mat enn sukker, salt og slike ting.
 Jeg spurte Ruth hvordan hun hadde lært å 
snakke så godt engelsk. Hun fortalte at da hun flyttet 
til Kakooge, hadde mannen skaffet henne jobb som 
”nursing assistant”. Hun fikk opplæring i jobben. 
Senere fikk hun stilling som ”medical record 
assistant”. Da den stillingen opphørte i 1995, ble 
hun utnevnt av de lokale myndigheter til ”parish 
chief”. Det er tydelig hun er en ressursperson i 
lokalmiljøet. 
       (forts. neste side)
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Mbasalaki 
Ruth –
ingen helt 
vanlig 
bonde

Ruth i hjemmet sitt i januar i år. (Foto Anne Carling)
Tekst og foto Anne Carling



(Mbasalaki Ruth - forts. fra forrige side)

 Nå har Ruth lyst til å slutte i jobben og 
konsentrere seg om sine egne aktiviteter og det hun 
har lært fra VEDCO. Hun kom med i VEDCO i 2007. 
Da hadde hun allerede startet med høner, men fikk 
god hjelp fra VEDCO både til utvidelse og med 
veiledning. 
 Ruth ble medlem i en farmer group i Kagooge, 
og da de i vårt nye prosjekt skulle danne farmers 
associations, ble hun utpekt til representant for sin 
gruppe og fikk jobb som kasserer i Kagooge 
Farmers’ Association. Videre har hun representert 
sin farmer group på de to møtene som har vært 
holdt i Kakooge for opplæring i Advocacy and 
Lobbying. Jeg har ikke funnet noe godt norsk ord for 
”advocacy”, men det handler om å bli klar over og 
fremme egne rettigheter. Meningen er at de 
bøndene som har deltatt på opplæringen i advocay, 
skal bringe det de har lært videre til bøndene som 
så mobiliserer overfor de lokale myndigheter. Ruth 
fortalte at det ikke er noen lett oppgave. Det er så 
vanskelig å få bøndene til å møte opp på den slags 
møter. Hun sa:
 – Farmers are very poor in attending meetings.
 Utfordringen er å gjøre det så konkret og praktisk 
som mulig, slik at bøndene fatter interesse.
 Da jeg spurte Ruth hva hun hadde lært fra 
VEDCO, nevnte hun flere ting, men det hun trakk 
frem som det viktigste, var å lage arbeidsplaner. Det 
å planlegge når og hvor hun skulle så og dyrke de 
forskjellige matsortene hadde vært svært nyttig for 
henne. Også i forhold til hønene og eggproduksjon 
hadde det å lage arbeidsplaner vært nyttig. Det 
andre hun nevnte som nyttig lærdom var poultry 
keeping og how to make credit and savings.
 Jeg spurte Ruth hvilke utfordringer og planer hun 
har for livet fremover. Det er ikke lite. For det første 
holder hun nå på sammen med to andre kvinner å 
bygge et stort nytt hønsehus. Der planlegger de å 
ha plass til 10 000 kyllinger for egg-produksjon. 
Utfordringen er å skaffe marked. De vil prøve seg 
både i Nakasongola, Luwero og Kampala. I den 

forbindelse har hun planer om å kjøpe seg en bil og 
lære å kjøre. Den andre utfordringen er kvalitet. 
Hvis de hadde store egg av god kvalitet, ville det 
være lettere å finne marked. At det er marked, er 
hun sikker på.
 Ruth, mannen og barna bor nå i et hus eid av 
myndighetene på grunn av mannens arbeid. Men de 
holder på å bygge et nytt hus ved siden av det 
store, nye hønsehuset. Huset var nesten ferdig da 
jeg besøkte henne, men var fullt av høner. Når det 
store hønsehuset blir ferdig, forhåpentligvis i løpet 
av noen få måneder, vil de flytte inn i sitt nye hus, 
gifte seg i kirken og holde stor fest.
 Ruth ble i 2008 utnevnt av NAADS (National 
Agriculture Advicery Services) til model farmer i 
poultry keeping. Prisen var 2 millioner shilling i 
varer, ikke penger. Hun hadde bedt om 66 iron 
sheets for å få lagt tak på det nye hønsehuset.
 Ruth er som tidligere nevnt ingen typisk 
representant for våre bønder. Men det er viktig med 
kvinner som henne som kan være som eksempel og 
til oppmuntring og inspirasjon for andre bønder. Det 
var også en glede og inspirasjon for meg å møte 
henne.
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Mbasalaki Ruth foran det halvferdige hønsehuset i 
november 2008. (Foto Bodil Bakken)

Da det ble klart at Norad ønsket å 
redusere VEDCO-prosjektets 
gjennomføringstid fra fem til tre 
år, og at VaU kunne søke om et 
nytt prosjekt i stedet, ba vi om å 
få støtte til å få utarbeidet en 
prosjektvurdering på nøytral 
basis, og vi fikk knappe 50 000 
kroner i støtte til dette. 
    I dette bladet kan dere lese et 
utdrag av  "Executive Summary" 

fra en meget stor og omfattende 
rapport. Det gir ikke det helt 
korrekte bildet av prosjektet sett 
fra vår side, og vi har kommentert 
en rekke unøyaktigheter og mis-
forståelser, som det delvis er tatt 
høyde for i den endelige 
rapporten. Våre to hoved-
innvendinger er at prosjektet ble 
stoppet av Norad, og ikke etter 
samtaler med VaU, samt at vårt 

hovedfokus i prosjektet var "Food 
Security". Det var aldri meningen 
at marked og kommersialisering 
skulle ha en stor del av første 
prosjekt; det er disse satsings-
områdene vi primært har lagt til 
grunn for det nye prosjektet.
          Jan Løvholt, 
 leder av prosjektkomiteen

Evalueringen på side 7 og 8

Evaluering av VEDCO-prosjektet
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Jeg har vært i Uganda bare tre ganger med nesten 
20 års mellomrom. Første gang var med Freds-
korpset 1963-65. Da var mange briter fortsatt på 
plass i statsadministrasjonen og ellers. Og der 
hersket stort sett ordnede forhold. Som de fleste, 
blei jeg veldig fascinert av dette varierte og vakre 
landet. 
 Så var jeg tilbake i begynnelsen av 1989 på 
en ny fjelltur i Rwenzori. Da kona og jeg dro tilbake 
nå i desember 2008, var jeg derfor ganske spent og 
forberedt på at jeg nok kunne bli skuffet. Årene som 
ligger imellom har jeg besøkt og jobbet i nesten alle 
landa i Øst- og Sør-Afrika, så jeg har litt å 
sammenlikne med.

Sørvestover.
Mens vi var i Kampala, bodde vi hos Steven Tamale 
Haveland på Banda Inns. Han ordnet også med 
gorilla-tillatelser og leiebiler med og uten sjåfør for 
oss. Først dro vi til Bwindi med sjåfør. Hovedvegen 
Masaka-Kabale var i mye dårligere forfatning enn 
ventet. Det kan sikkert sies mye stygt om Museveni, 
men at han har favorisert heimbygda si når det 
gjelder veg-vedlikehold, kan han ikke beskyldes for. 
Én ting til skal han ha: Sjøl om han er fra 
overklassen i Ankole (halvt muhima og halvt 
mtutsi?), gikk han ikke inn for å gjeninnføre 
kongedømmet i Ankole! Slike småkongedømmer er 
jo en anakronisme i et moderne demokrati, og noe 
som iallfall Uganda har dårlig råd til. 
 Besøket hos fjellgorillaene i Bwindi-skogen 
blei en virkelig stor opplevelse. Vi fant gorillaene 
ganske raskt; det virket som de nærmest lå og 
ventet på oss. 
 Fra Bwindi dro vi nordover gjennom Queen 
Elisabeth Nasjonalpark. Vi overnattet i Fort Portal, 
og hadde tenkt oss ned i Semlikidalen, men det gikk 
ikke denne gangen heller. Alt regnet hadde ført til 
jordras som stengte halve vegen. Isteden kjørte vi til 
kratersjøene sørøst for Fort Portal og til Kibale 
Nasjonalpark. Der fikk vi med oss en guide for å 
oppspore sjimpanser. Det var mye mer av en 
villmarksopplevelse enn gorilla-opplegget. 

Til mine gamle arbeidsmarker.    
Vel tilbake i Kampala byttet vi til mindre bil uten 
sjåfør og la i veg for å besøke noen av de stedene 
jeg hadde jobbet for 45 år sida. For det første var 
det bygd helt ny og mer direkte veg til Mbale, så 
man ikke lenger behøver å kjøre om Tororo. Mbale 
var ikke så veldig endret, bortsett fra at gatene og 
fortauene var dårlig vedlikeholdt. Mbale var jo i si tid 

den byen i Uganda med størst andel asiater, og de 
satte naturligvis sitt preg  på byen. Nå var bare noen 
få vendt tilbake. Mount Elgon Hotel var av omtrent 
samme standard som i gamle dager. Staten hadde 
solgt det til en ikke-tilstedeværende italiener.
 Mange husker sikkert ”Kolsås-toppen” bak 
Mbale. Den har i løpet av 45 år skiftet navn fra 
Nkokonjeru til Wanale. Ganske rart, men aldri så 
galt at det ikke er godt for noe; Wanale er jo mye 
lettere å huske. Nå går det en dårlig grusveg til opp 
der, etter at det er bygd TV-master nær toppen.
Også Mbale Sports Club var omtrent som i gamle 
dager, med både svømmebasseng og tennisbaner i 
drift. Golfbanen derimot grodde igjen, men folk 
hadde iallfall ikke fått slå seg ned der – foreløpig. 
Jeg fant også huset ”mitt”, sjøl om grusvegen dit nå 
bare var to hjulspor. Det var et trist syn. Huset var 
”privatisert”. Nåværende eier var veldresset og 
hadde fin bil, men sans for å holde hus og hage i 
orden hadde han ikke.   
 Fra Mbale kjørte vi opp til Sipi og 
Kapchorwa på nordvest-sida av Mount Elgon. Der 
var det bygd en helt ny asfaltert fjellveg. Kapchorwa, 
som i gamle dager var et par duka-er og et statlig 
gjestehus, var nå blitt kommunesenter og en liten 
    (forts. neste side)

Gjensyn med Uganda
Tekst og foto Harald Julsrud

Tororo Rock var blitt både høyere og brattere enn 
sist – for 45 år siden.
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(Gjensyn  – forts. fra forrige side)

landsby. Kommunen som i gamle dager het Sebei, 
heter nå Kapchorwa. Ordet Sebei er nærmest 
bannlyst. Det er nemlig en mistydning av 
stammenavnet sabiny som britene gjorde seg 
skyldige i. 
 Sipi, hvor jeg hadde arbeidsleiren min i sin 
tid, er nå blitt litt av en turist-magnet med fire 
turisthytter. Der jeg hadde campen min ved sida av 
det beskjedne statsgjestehuset, lå nå den dyreste av 
turisthyttene, med flott utsyn til den nederste og 
høyeste av Sipi-fossene (99 meter fritt fall). Artig var 
det å kunne konstatere at det fortsatt er ørret i elva 
ovenfor den øverste av Sipi-fossene.
 Dessverre blei det ikkeno’ gjensyn med 
Karamoja. Av alt jeg har opplevd i Afrika, er 
karamojongene og deres levesett det mest 
opprinnelige og fascinerende jeg har kommet i 
nærkontakt med. Og like urørt av utviklingen er de 
visst fortsatt, bortsett fra at de nå har skaffet seg 
kalashnikover istedenfor spyd, pil og bue. Dessuten 
har noen av dem slått seg på landevegsran. Noen 
uker før vi hadde tenkt oss dit, skjøt de på en buss 
som ikke ville stoppe. Én passasjer blei drept – 
ironisk nok en karamajong. 
 I sin tid hadde jeg kontrollen med legging av 
nytt asfaltdekke på hovedvegen Mbale – Tororo – 
Kenya. Derfor la vi tilbaketuren om Tororo. Også 
denne byen var omtrent som den gang. Men turen 
opp på Tororo Rock var blitt mye lengre og brattere 
enn den gang. Utsynet fra toppen var det samme 
fantastisk vide, bortsett fra at vi nå måtte dele det 
med en TV- og en mobiltelefonmast. Derfra så vi 
bl.a. fortsatt ned på en velholdt golfbane! Det er 
noen få ugandere, briter og mange indere, som 
jobber ved Tororo Cement, som holder liv i den.

Noen observasjoner og vurderinger.
Den største endringen på de siste 45 åra, er at 
uganderne er blitt fire og en halv gang så mange! 
Og det syns – særlig i utkanten av de større byene 
og langs hovedvegene, hvor det bor en masse 
mennesker i skurliknende hus, og lever av å selge 
ting og tjenester til hverandre.
 Ellers var Kampala den største skuffelsen. 
Sentrale deler med gamle og nye prestisjebygg er 
velholdt. Men byen har ellers vokst uten plan og 
kontroll til en stor halvegs-slum med dårlige gater og 
en kaotisk trafikk. Jeg var stolt da jeg greidde å 
kjøre leiebilen vår helt tilbake til Stevens Banda Inns 
uten assistanse. Men kjøre i Kampala om kvelden 
turte jeg ikke. Makan til kaotisk trafikk som det er der 
fredags- og lørdagskveldene, har jeg aldri sett.
 Ellers var det positivt å registrere at Uganda 
har et oppegående system for vegvedlikehold, sjøl 
om budsjettene for vedlikehold av de asfalterte 
hovedvegene ikke alltid hadde holdt tritt med 
trafikkveksten. Vi så ikke en eneste vektkontroll, og
det betyr nok at mange vogntog kjører med overlast 

også. Men positivt er det at Uganda har verdens 
mest ubehagelig, effektive fartsdumper!
 Forbausende nok er kiswahili mindre 
populært nå enn i gamle dager. Årsaken er at Amin 
og hans stammefrender og håndlangere brukte 
dette språket for å kommunisere med det bantu-
talende flertallet. (Men det vil nok endre seg 
ettersom det østafrikanske samarbeidet skyter fart 
igjen.) 
 Entebbe var en positiv overraskelse ved at 
byen hadde beholdt sitt parkmessige preg med 
brede gater og lite skurbebyggelse. Riktignok var 
det kommet til en del nye, flotte hoteller, men ellers 
så byen omtrent ut som for 45 år sida. Til og med en 
del av departementene lå der ute fortsatt. Ministry of 
Works hadde fått Transportation lagt til navnet, men 
lå på samme sted.
 Litt lureri var vi utsatt for. Ikke sjelden 
prøvde de seg med en egen wazungu-pris, f.eks. i 
matatuene, som gjerne var det dobbelte av det de 
innfødte betalte. Og noe tigging opplevde vi, men 
det er flere tiggere i Bogstadveien og på Karl Johan 
enn vi så i Kampala. Likevel er det hjerteskjærende 
når de der setter ut spedbarn på fortauet for å tigge!
 Uganda er kommet seint i gang med å 
utvikle moderne turisme. I forhold til Kenya, 
Tanzania og Botswana, for ikke å snakke om Sør-
Afrika, har de mye å ta igjen. Men på mange måter 
har landet mer å by på enn disse, konsentrert på et 
lite område. Alle utlendinger forlot jo Uganda (alle 
asiatene blei kastet ut), så de starter nokså på bar 
bakke. Kanskje er det like bra. I de andre landene 
jeg nevnte, står det alltid minst én muzungu og 
puster de innfødte i nakken og gir ordrer. I Uganda 
opplevde vi iallfall lite av det (bortsett fra rafting på 
Nilen og strikkhoppingen der). Det betyr at 
uganderne sjøl må ta ansvar og få tingene til, på sin 
litt uprofesjonelle måte. Det går litt treigt, av og til 
ergret vi oss, men oftest var det bare til å smile av. 
Merkelig var det f.eks at priser for å komme inn i 
nasjonalparker og for å betale en guide eller bærer 
var fastsatt bare i US$ og ikke hadde noen fast U-
shillingpris. For oss som ikke reiste rundt med dollar, 
måtte de så hver gang regne om til shilling, men 
hadde ikke dagens kurs og tok den siste de hadde 
hørt om. Flere hoteller og restauranter vi var innom 
hadde skilt med Visa- eller Diners-kort, men tok 
likevel ikke kort lenger. Dette er ikke bra, for i 
klartekst betyr det at ansatte på disse stedene har 
forsøkt seg på snusk, slik at kortselskapene har 
brutt samarbeidet.
 Men når ugandere flest er veldig vennlige, 
gjestfrie og hjelpsomme, bærer man over med slikt. 
Og det er mitt bestemte inntrykk at uganderne, ”dei 
skal koma om inkje så brått”. (Vi var opplagt for 
optimistiske for 45 år sida da vi snakket om å 
”brigde the gap”, og mente at bare de fikk litt 
eksperthjelp i starten, skulle de ta oss igjen løpet av 
noen tiår.) 
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Evalueringen av det første VEDCO-prosjektet er 
gjennomført av Mukaaya Samuel og Kamuslime 
Herbert. Deres rapport er laget skrevet på engelsk, 
og vi trykker deler av konklusjonen, Executive 
Summary . Den innleder med å gjøre rede for at 
prosjektet er et samarbeid mellom VEDCO, Norad 
og Venner av Uganda (NOFU), og at hensikten er å 
bidra til en handlingsplan for utryddelse av fattigdom 
og til en plan for modernisering av jordbruket i 
landsbyer i Luwero og Nakasongola. Evalueringen 
foregikk fra 22. april til 28. mai i 2008. Blant annet 
har granskerne gjennomført både korte og mer 
grundige, lengre intervjuer med nærmere 240 
personer som er med i prosjektet i to tilfeldige 
parishes i Kakooge og tre i Kalagala. Her følger et 
utdrag av Executive Summary:

Relevance
At national level, the project had a well placed focus 
on poverty eradication. Improving food production 
would generate a marketable surplus and planning 
production for market directly responding to 
improved household incomes. The project made a 
direct contribution to responding to chronic scarcity 
of both food and incomes that are so characteristic 
to many Ugandan rural households. Thus, the 
project was in line with the Poverty Eradication 
Action Plan and the Plan for Modernization of 
Agriculture and the prosperity for all  focus which are 
key drivers of national policy in Uganda today. The 
project was situated in the area commonly referred 
to as the Luwero triangle, an area that is yet to 
recover fully from the vagaries of the war that ended 
in 1986. The project contributes to ongoing efforts to 
transform the local agrarian economy towards 
commercialization. (---)

Effectiveness
The project was able to reach a total of 1714 farm 
families (70% of the targeted 2400) by the time of 
the review. Of these, 1161 (69%) were under food 
secutity focus which was the major focus of the 
project. Only 524 (31%) had graduated to the agric 
trade/marketing focus. (---) Out of 197 food security 
farmers surveyed, 98% attested that they practiced 
what was taught in project trainings. An equally big 
proportion (74%) attested that they ordinarily uses 
“most” of what was taught in training. (---) 

Outcomes and Impacts
At community level, the outstanding, unforseen 
impact was the demand for agricultural production 

inputs, especially poultry feeds and vet services. 
This had created the opportunities other than those 
planned by the project and it was a channel through 
which the benefits of the project were being realized 
by parties other than targeted. Amongst positive 
changes attributable to the project was the 
enhanced ability to make savings (12.7%) while the 
outstanding foreseen change was increased 
incomes (36.3%) in the households; expectedly 
followed by a better standard of living rated at 
24.7%.
 Comparing between female and male 
beneficiaries showed that increment of incomes and 
attainment of a better standard of living were 
mentioned by female project beneficiaries at levels 
of 36.6% and 25.9% compared to their male 
counterparts whose mention levels were 35% and 
22% respectively. On the part of positive foreseen 
changes ability to make savings was more 
mentioned by male (14%) compared to female 
(12%) beneficiaries. Amongst the negative changes 
attributable to the project, the outstanding issue was 
increased need for production inputs (64%) and 
repeated frustration with lack of markets (17%). 
Amongst the unforeseen negative changes, 
increased income inequalities were rated at 11%.
 The leading problem attributable to the 
project was the extent to which farm activities have 
become labour intensive. Beneficiaries complained 
that they were working more yet the production 
technologies promoted so far were in the realm of 
hand hoe.

Sustainability
The implementation strategies designed by VEDCO 
had a strong bearing on the sustainability of the 
project. In principle, the strategies allowed farmes to 
take lead in project implementation; farmers were 
considered partners rather than mere beneficiaries. 
(---) 

Lessons Learned
The driver for a successful agricultural intervention 
is income, not subsistence food although it is also 
important. (---) It was evident that that wealth 
creation is still lacking in spite of better incomes. 
Beneficiaries did not have economic assets implying 
that they are not in position to withstand economic 
shocks mainly arising from weather changes.
 Another developmental lesson was the 
concerning income inequality at household level. 
Surpsingly male respondents in the rapid appraisal 

Positiv vurdering av det 
første VEDCO-prosjektet
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complained about income inequality as a result 
of project activities. Records show that over 65% 
of the beneficiaries of this project are women.

Conclusions and Recommendations
The overall strategy was an innovative model 
that followed an incremental approach for 
farmers to attain food security and then 
strategically go into production with a market 
focus. The review team amongst others 
recommended as follows:
  (i)    The overall target must be broken down 
into annual milestones and benchmarks which 
must be accompanied by a baseline.
  (ii)   VEDCO and NOFU must be conscious of 
implemetation risks, the old project did not 
anticipate labour intensity as an issue to content 
with. It must be realized that production for the 
market is labour intensive and therefore a 
strategy must be devised. The option of tractor 
initative by VEDCO should be strengthened.
  (iii)   And investigative value for money should 
be made part of the project implementation cycle 
at mid term. This will afford an opportunity for 
corrective measures to be undertaken with 
suppliers.
  (iv)   The new project must focus on wealth 
creation, helping farmers aquire productive 
assets out of the gains in income they wil have 
attained. Productive/economic assets will ensure 
farmers can withstand both environmental and 
economic shocks; which will be critical in 
avoiding a reversal of project gains.
  (v)    Caution must be exercised on matters of 
agric trade/marketing especially with regard to 
access to markets. Any intervention will most 
likely be limited on the extent to which market 
forces can be influenced in favour of farmers 
especially on pricing. This is critcal in the 
messages that will be passed on to the farmers.
  (vi)   A spesific review of the extent to which the 
Rural Development Extensionists should be 
relied on as engines of transformation in the 
community should be undetaken. This should be 
accompanied by a review of the workload of the 
project assistants

Latin Balle Pee – Barnet er uskyldig!
Det er navnet på en organisasjon som har vært 
virksom i Acholiland siden årsskiftet 2004/05.  
Initiativtageren er en ung venn av meg som jeg har 
kjent i syv år. Noen av leserne kjenner ham også, eller 
vet av ham fordi han i to ”ferier”  ble hjulpet av venner i 
Norge til å ta kurser i Sydney og Boston, henholdsvis i 
hudsykdommer og infeksjonssykdommer. På hjem-
veien fra Boston tok han også et par måneder på en 
geriatrisk institusjon i London så han kunne komme 
hjem som ”a complete doctor”. Han heter Oola Fred 
og har selv en bakgrunn som ”night commuter”, en av 
de mange barn og unge som trakk inn i byene og 
andre antatt sikre steder om nettene for å unngå 
kidnapping og tvangsinnrullering i LRA, Herrens 
motstandshær. Fred var heldig og ble hjulpet til 
skolegang, og han endte opp  med statsstipend ved det 
medisinske fakultetet på Makerere/Mulago. Nå har han 
vært aktiv som lege på hjemtraktene i drøyt fire år.
 Tanken om å gjøre noe for å hjelpe andre 
krigs- og konfliktrammede barn til utdannelse kom 
ganske naturlig med en slik bakgrunn. Virksomheten 
startet umiddelbart etter Freds hjemkomst med støtte 
fra sponsorer i USA og Kanada. I øyeblikket har vi 
knapt hundre barn og unge i skole fra P1 til S6. Jeg 
skriver ”vi”  for jeg ble selv involvert ganske tidlig, er 
faktisk stiftende styremedlem av Latin Balle Pee – The 
Child is Innocent – Uganda.  Flere ganger har jeg vært 
inne på tanken om å lansere organisasjonen som én 
Venner av Uganda burde ha i tankene, men vært mer 
enn nølende fordi VaU har hatt sin interesse 
konsentrert om Luweero/Nakasongola.
 Acholiland har hatt krig og konflikt i mer enn 
tyve år. Behovet for hjelp  er stort. Det vrimler av det jeg 
vil kalle ”katastrofeturister” i Gulu. Støtte til Latin Balle 
Pee vil være noe annet. I tillegg til å sette barn i skole, 
har vi opplegg for feriene, der barna blir kurset i leder-
skap  og fredelig konfliktløsning.  Alle styre-
medlemmene i LBP Uganda, så nær som meg og 
Dave Green i Kanada, er acholi som har kjent de 
drøye tyve årene av konflikt på kroppen.
 Dersom noen vil vite mer og kanskje melde 
seg på som støttespillere, kan de ta kontakt med meg 
på cnl@utonline.co.ug eller ringe +256 752 63 15 35.
      Cato N. Lund
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