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Informasjonsavis for Venner av Uganda

VaU på Norad-seminar i Kampala:

Drøftet bedre
utviklingsarbeid
Venner av Uganda var blant de 20 norske
organisasjonene som deltok på et seminar i Norges
ambassade i Kampala 25. og 26. mai. Norad og
ambassaden inviterte frivillige organisasjoner og
deres partnere i Uganda til seminaret, og for VaU
møtte Karl H. Solberg og Cato Lund.
Utgangspunktet var, blant annet med
bakgrunn i Norads nye retningslinjer for støtte til
sivile samfunnsorganisasjoner (CSOs) i
sør, å diskutere hvordan
den norske innsatsen i
Uganda kan bli bedre og
mer utviklingsrettet.
Karl H. Solberg
(bildet) var en av av dem
som innledet til debatt om
hva slags sivilt samfunn
Uganda trenger. Les hans
rapport på side 3.
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Vi vil ha VEDCO
som partner – og
VEDCO vil ha VaU
VaU valgte nytt styre på årsmøtet
5. mai. Hittil har styret rukket å ha ett
møte. “Det var selvfølgelig framtida som
var den viktigste saken på det møtet”,
skriver VaU-leder Frøydis Guldahl i
lederen i dette bladet. Hun fortsetter:
“Styremedlemmene var enige
om at vi ønsker å ha VEDCO som vår
samarbeidspartner i Uganda fortsatt. Vi
mener at de måtene VEDCO arbeider
på, er riktige for befolkningen i Uganda.
Vi stoler på dem og er imponert over
innsatsen de gjør, men vi var usikre på
om VEDCO ønsker å fortsette dette
samarbeidet med oss. Karl Solberg har
vært i Kampala og hatt samtaler med
VEDCO. Henry og Nancy, som er del
av ledelsen i VEDCO, sa tydelig ifra: De
ønsker fortsatt å ha VaU som
samarbeidspartner. Dette vil de også
formidle til Norad.”
Lederens spalte fortsetter på side 2.

SOMMERFEST
Vi ønsker velkommen til Vaus årlige sommerfest
søndag 19. juni kl. 15 i Holsteinveien 24
på Nordberg i Oslo.
Også i år samles vi i hagen hos Tone Skåre og Carl Emil Petersen.
Ta T-bane linje 3, Sognsvannbanen, til Holstein stasjon. Toget stopper i bunnen av
hagen til Holsteinveien 24, og man må gå rundt to hus, et blått og et rødt, for å komme
hjem til Tone og Carl Emil.
Ta med godt humør, mat til grillen og/eller annet å spise og drikke. Vi stiller med grill,
kaffe og te. Det blir utlodning og quiz. Og kanskje har noen med kake?
Velkommen!

Styret
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Dette er VaUs styre. Fra venstre Bodil Bakken, Svein Larsen, Frøydis Guldahl, Åge
Rønningen, Kari Marie Bugge MacCulloch, Tor Inge Rølland og Turid Semb
Andenæs. Ståle Lindblad var ikke til stede da bildet ble tatt.

Lederens spalte (forts. fra side 1):

Utfordringer og muligheter
Både VaU og VEDCO ønsker altså å fortsette
samarbeidet. Det VEDCO ønsker vi skal bidra
med, er blant annet å skaffe kontakt med flere
bidragsytere. De vil også gjerne ha hjelp til å få
kontakt med universiteter eller skoler som kan
bidra med teknisk bistand. Vi har allerede lovet
å bistå med utarbeidelsen av VEDCOs neste
søknad til Norad. VEDCO er i gang med å
planlegge nye prosjekter, som vi kanskje kan
samarbeide med dem om.
VaU har også aktive arbeidsgrupper
som er engasjerte. Vi håper at disse gruppene
fortsetter den gode aktiviteten og samarbeidet
med sine kontakter i landsbyene ”våre”.
Fundraising
Vi har foreløpig ingen klar strategi for hvordan
vi skal skaffe flere penger. Vi vet at VaUs
medlemmer er flinke til å gi, men nå trengs det
mer. Vi har fått omtrent en halv million kroner
hvert år de årene vi har hatt støtte fra Norad.
Klarer vi å samle inn så mye? Noen bedrifter
har penger som de er innstilt på å gi bort. Vi
har søkt Trønderenergi om penger. Den
søknaden ble avslått. Vi har sendt søknad til
Statkraftfondet. Der var søknadsfristen 1. juni.
Det er von i hangande snøre! Vi tenkte at vi
kanskje kunne få en representant for VEDCO
til Norge, og arrangere møter med givere. Det
er viktig at folk forstår hva slags arbeid som
gjøres blant bøndene i Uganda. Det koster tid

og penger å gjøre denne jobben med
”fundraising”. Men vi var enige om at det må til.
Her trenger vi ideer fra medlemmene. Hvem er
villig til å være med og jobbe for dette?
Samarbeid med andre organisasjoner
Et annet spørsmål er hvorvidt vi bør inngå
samarbeid med andre organisasjoner som
jobber på omtrent samme måte som oss.
Hvilke organisasjoner kan være aktuelle? De
store er for store. Der vil vi bare drukne. Men
de som er litt større enn oss, hvem av dem
ønsker vi å samarbeide med? Og ønsker de å
samarbeide med oss? Flere organisasjoner har
fast personell i Uganda. Det har vi aldri hatt råd
til. Det er kanskje noen som vil være villige til å
samarbeide med oss.
Vi i styret skal prøve å holde
medlemmene underrettet om arbeidet
framover. Fra medlemmene trenger vi gode
ideer, arbeidsinnsats og økonomiske bidrag. Vi
håper at vi i fellesskap skal klare å fortsette det
gode arbeidet vårt. Det gjelder samarbeidet
med VEDCO, og det gjelder prosjektene for
skolebarna, gatebarna og de andre i landsbyene våre. Vi stoler på medlemmene og ser
lyst på en arbeidskrevende framtid i VaU.
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Sivilt samfunn og utvikling
Norads nye retningslinjer krever flere
justeringer av operasjonell karakter. For
eksempel skal prosjekter starte i sør og ende i
sør, og norske organisasjoner må bedre enn
tidligere dokumentere ”merverdi” som bistandsmottaker. Norad vurderer også om drøye
20 norske frivillige organisasjoner (31
prosjekter), som i 2011 mottar om lag
61 millioner norske kroner for Uganda, er
unødvendig mange.
20 organisasjoner var representert på
seminaret i Kampala i mai, fra Redd Barna,
Care, Caritas, Lions Aid, Flyktninghjelpen, osv,
til representanter for døve og blinde. Fra vår
forening deltok undertegnede, pluss Cato Lund
fra Kampala.
Åpningssekvensen besto av innslag av
den norske ambassadøren og Permanent
Secretary, Office of the Prime Minister. Sistnevnte uttrykte, på vegne av myndighetene,
anerkjennelse til frivillige organisasjoner for
innsatsen i Uganda. Han nevnte også at nytt
rammeverk for sivile samfunnsorganisasjoner
(CSOs) er under forberedelse. En viktig
endring, som sikkert vil skape debatt, er forslag
om årlig registrering av organisasjonene (les:
godkjenning), mot treårige perioder i dag.

Det sivile samfunn
Det sivile samfunns rolle i utviklingen i Uganda
og CSOs muligheter for å operere var et
hovedtema på seminaret. Det ble presentert av
Dr. Abby Sebina-Zziwa fra Makerere University:
“What is the space for NGOs when it comes to
operating in Uganda and to what extent do they
influence development of the country?”
Oppfatningene om rolle, space og
utviklingseffekt spriker. Politikerne anerkjenner
som nevnt organisasjonenes innsats, om enn
retorisk, men er samtidig på vakt, da utvikling
av sterke grasrotbevegelser kan bli en trussel
for makthaverne (ref.: forslag om årlig
registrering). I National Development Plan, som
er et dokument på 441 sider og danner grunnlaget for utviklingsbestrebelsene i inneværende 5-årsperiode, finnes det kun en halv
sides omtale av det sivile samfunns rolle i
utviklingsarbeidet. Hva dette reflekterer, ble
diskutert.

konsulent til å utrede “The Nature, Conditions
and challenges facing Civil Society
Organisations in Uganda.” Resultatene ble
presentert av konsulenten. Én konklusjon er at
man vet svært lite om de 10 000 sivile
samfunnsorganisasjonene i Uganda, hva de
gjør og hvordan de fungerer. Noen hevder at
deres bidrag til utvikling er beskjedent, mens
andre har motsatt oppfatning. Virkeligheten er
at ingen har oversikt over innsatsen og effekt
på utviklingen.
Representanten for CARE i Uganda
hevdet at 40 prosent av nasjonalproduktet er
resultat av det frivillige samfunns innsats, og
det er sannsynligvis er riktig.

Hva trenger Uganda?
Mitt bidrag i paneldebatten (jeg ble invitert av
seminarledelsen til å delta) ble knyttet til ett av
seminarets formål: “What type of civil society
does Uganda need? “ Jeg tok utgangspunkt i
jordbruksprosjektet i Luwero og Nakasongola,
herunder målgruppens eierskap til prosjektet –
et tema som hadde vært diskutert dagen før.
Min konklusjon var at prosjektet klart bidrar til
utvikling, i samsvar med myndighetenes
utviklingsplaner og strategier.
Etter paneldebatten var det gruppearbeid om to sentrale spørsmål:
1) Hva må gjøres for at lokale CSOs kan møte
utfordringene om økt effektivitet og bidra mer til
utvikling i landet?
2) Hva kan Norad bidra med for å bli mer
relevant med tanke på utfordringene i Uganda
om effektivitet og utvikling?
Gruppene diskuterte ivrig og hadde
knapt tid til lunsj – på Sheraton. Svarene ble
presentert og kommentert i plenum, men ble
ikke skriftlig distribuert.
Norads representant syntes antall svar
var i overkant mange, og mente at de måtte
kokes ned til noen få, som Norad skal arbeide
med videre.
Alt i alt var seminaret vellykket. VaU og
det vi driver med, ble behørig gjort kjent for alle
på seminaret. Mange var enige i at jordbruksutvikling er noe av det beste en kan gjøre med
tanke på utvikling. Norads endelig oppsummering med tanke på veien framover vil bli
mottatt med interesse.

Ingen oversikt over virkningen
Ambassaden hadde på forhånd engasjert en

Karl H. Solberg
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Rolig årsmøte
24 medlemmer deltok på Venner av Ugandas
årsmøte, som ble avviklet i Frivillighetens hus i
Oslo den 5. mai.
Leder Frøydis Guldahl beklaget at
årsmelding og regnskap ikke ble sendt ut tre
uker før årsmøtet. Årsaken er omlegging av
regnskapssystemet. Før har VaU og hovedprosjektet (VEDCO-prosjektet) hatt atskilte
regnskap, men nå skal det være bare ett. Det er
påkrevd for at vi kan bli innmeldt i Innsamlingskontrollen, slik Norad forlanger. Dette
regnskapet skal revideres av ekstern revisor, i
vårt tilfelle revisjonsfirmaet KPMG. Revisors
rapport var ikke klar til årsmøtet.
Nytt er også at det lages én kortfattet
årsberetning med regnskap for foregående år,
og én mer omfattende beretning, slik vi har vært
vant til fra før. Førstnevnte blir heretter lagt fram
til godkjenning på årsmøtet. Den “gamle” blir
kalt Leders årsberetning, og den gir årsmøtedeltakerne nærmere informasjon om styrets
arbeid siden forrige årsmøte. Denne
beretningen kan leses på vår web-side vau.no
Årsmøtet godkjente “den nye” årsberetningen og regnskapet for 2010, under
forutsetning av at revisor ikke har vesentlige
merknader. (Regnskapet er senere godkjent av
revisor.) Årsmøtet godkjente også styrets
handlingsplan med følgende tillegg: “Styret skal
legge fram en strategi for arbeidet etter at
Norad stanser støtten fra 1. januar 2012.”
Styret foreslo endring i
statuttenes paragraf 4, som blant annet gjelder
tidspunktet for årsmøtet. Endringen ble vedtatt,
slik at det nå heter: “Ordinære årsmøter
avholdes innen utgangen av mai og innkalles
med minst tre ukers varsel.” Det ble også
vedtatt at årsmøtet skal velge statsautorisert
revisor (jfr. kravet om at vi må ha ekstern
revisor).

Frøydis
Guldahl
gikk
gjennom
“Leders
årsberetning”
på årsmøtet.
Valgkomiteens leder Tore R. Semb la
fram valgkomiteens innstilling. Han understreket at komiteen har sett det som viktig å få
inn yngre personer i styret. Styremedlem Helge
Sagvang har ønsket å gå ut av styret på grunn
av sykdom. Svein Larsen har ønsket å slutte
som nestleder, men vil fortsette som
styremedlem.
De to nye som representerer den yngre
generasjon, er Tor Inge Rølland og Turid Semb
Andenæs. Begge ble valgt med akklamasjon –
Rølland til nestleder og Semb Andenæs til
varamedlem. Tor Inge Rølland er siviløkonom.
Han var med i den forrige prosjektkomiteen og
har arbeidet i Uganda for Strømmestiftelsen.
Turid Semb Andenæs har forsket på kosthold
og adferd til barn og unge. Hun er nå
vitenskapelig assistent og arbeider med kosthold og ernæringsproblemer blant innvandrere.
Etter at årsmøtet var avsluttet, hygget
de frammøtte seg med gresk mat og VEDCOs
film om organisasjonens arbeid blant bønder i
Uganda. Filmen heter “Seeds of Hope”. Det er
mulig at den skal vises på ugandisk TV.
Bodil Bakken
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