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"  5. Handlingsplan for kommende periode
" 6. Kontingenten for 2012
" 7. Eventuelle innkomne forslag"
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Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, bes meddelt styret innen 15. april.
Møtet avsluttes med sosialt samvær. Det blir anledning til å kjøpe vin, kaffe og kaker.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Styret

VaU og framtida
Diskusjonen om VaU i 
framtida fortsetter. Dette er 
emnet for lederen på side 2. 
Det var også tema på et 
ekstra medlemsmøte i 
januar. Side 3.
 
Ombestemte seg
VaUs representant i 
Kampala, Cato N. Lund 
hadde tenkt å skrive om et 
skoleprogram og mangel på 
suksess. Men så fant han på 
noe annet. Side 6.

Penger til VEDCO
Norad har besluttet å støtte 
vår samarbeids-
organisasjon VEDCO 
direkte. Side 7.

Sommer og grill
Allerede nå ber vi VaU-ere 
notere dagen for sommer-
festen: 17. juni. Side 7.

Rektor Robina Birabwa og elevene 
ved skolen i Walukunyu klapper for 
vennskapsskolen i Norge, Vevel-
stadåsen skole i Ski. Der har 
elevene i 5. klasse samlet inn 
3 000 kroner, og for pengene har 
de ugandiske skolebarna fått 
sportsutstyr. Side 4 og 5.

Glede 
over nytt 
sports-
utstyr

http://www.vau.no
http://www.vau.no
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Lederens spalte:

Lever vi opp til navnet vårt?
Vi har, siden forrige nummer av Uganda-nytt, 
arrangert to medlemsmøter. Hensikten var at 
medlemmene skulle få anledning til å uttrykke 
hva de mente om nåtida – og om framtida. Vi 
ønsket reaksjon på styrets arbeid. Det fikk vi. 
En positiv reaksjon var at medlemmene var 
enige i styrets forslag til krav som skulle stilles 
til prosjekter som VaU skal gå inn for: De 
viktigste kriteriene er: Det fins et reelt behov, 
prosjektet gjør en forskjell, vi kan stole på det, 
det er liten fare for at pengene blir borte, 
formålet har en viss størrelse, vi er villige til å 
satse en god del av egne penger.
" Forsamlingen mente at et annet forslag 
fra styret var altfor strengt. Det gjaldt et mer 
formelt oppsett om arbeidsoppgaver til 
styremedlemmene. Vi hadde foreslått at 
valgkomiteen skulle finne folk til de forskjellige 
arbeidsoppgavene. Styret har diskutert dette 
igjen, og vedtatt at listen over arbeids-
oppgavene skal være et internt arbeids-
dokument for styret. 
" De viktigste spørsmålene Venner av 
Uganda står overfor, er: Hva skal VaU jobbe 
med i framtida? Skal vi fortsatt prøve å få 
støtte fra Norad? Det var stemning for å prøve 
Norad, og ellers at gruppene finansierer sine 
prosjekter sjøl, som før. Styret har foretatt seg 
følgende:
" Vi har sendt søknad til Norad om støtte 
til et informasjonsprosjekt der vi vil samarbeide 
med afrikanere om hvordan de kan sende oss 
raske tilbakemeldinger om hvordan et prosjekt 
utvikler seg. Dette for å kunne gi bedre 
informasjon til medlemmer og andre 
bidragsytere.
" Vi ble enige om å arbeide videre med to 
forslag. Det er mye arbeid som gjenstår, men vi 
håper vi kan komme så langt at vi kan søke 
Norad om midler i år. Vi vil diskutere forslagene 
på årsmøtet. Forslagene er:

1." Utvidet skoleprosjekt i Luwero og 
Nakasongola. Vi ønsker å samarbeide 
med flere skoler og prøve å bidra med 
noe av det samme som skolene i 
Walukunyu, Kiralamba og Kalagala har 
ønsket seg. Noen av de andre skolene 

trenger sannsynligvis også lys, 
kokeovn, skolehage, lærebøker. 

2." Vi har lyst til å samarbeide med Mitandi 
om et energiprosjekt. Mitandi ligger i et 
fjellområde, kanskje kan vi bidra til et 
lite lokalt kraftverk i tillegg til 
solenergien. 

Vi er i ferd med å opprette en gruppe som skal 
jobbe med å få til en bedre presentasjon av 
VaU på hjemmesida og på Facebook. Den bør 
ha med folk fra ”facebook-generasjonen”. Meld 
deg gjerne hvis du har lyst til å jobbe med 
dette!
" Ellers er flere VaUere i gang med nyttig 
arbeid. Hildur og hennes samarbeidspartnere 
jobber med å mangfoldiggjøre den DVD-en 
som viser UHR (se siste side). Den ble spilt av  
på det siste medlemsmøtet. Skolegruppa har, 
ved hjelp av Richard Kizito, fått installert 
solcellelys i to klasserom i hver av skolene i 
Walukunyu og Kiralamba. Skolegruppa 
planlegger å bidra med stoff til undervisning om 
barns rettigheter. Den sosiokulturelle gruppa 
samarbeider med helsestasjonen i Walukunyu 
om å skaffe en del nødvendig utstyr. 
" Det er flere VaU-ere som har private 
prosjekter. De fleste vet vi lite om. På forrige 
medlemsmøte fikk vi høre om familien Gullis 
prosjekt, som imponerte oss. De har klart å 
oppnå mye ved engasjement og godt 
samarbeid. 
" Som konklusjon synes jeg at vi 
fremdeles lever opp til navnet vårt. Vi er 
Ugandas venner i arbeidet vi gjør, i alle de 
prosjektene vi involverer oss i. Jeg er sikker på 
at dette vennskapet er liv laga også i framtida, 
enten Norad er med oss eller ikke.  

!
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Hva skal VaU satse på?
Hva skal Venner av Uganda jobbe med i tida 
som kommer? Hva slags prosjekt skal vi satse 
på? Hvordan skal vi engasjere medlemmene? 
Dette var hovedsakene på det ekstra 
medlemsmøtet på Frivllighetens hus i Oslo 31. 
januar. 
" 20 av VaUs rundt 200 medlemmer 
deltok på møtet. Det kom i stand fordi det ble 
for liten tid til en skikkelig diskusjon om VaU og 
framtida på høstmøtet i november. Nestleder 
Tor Inge Rølland la vekt på at styret ønsker en 
dialog med medlemmene og innspill fra dem. 

Kriterier for nytt prosjekt
Rølland la fram forslag til kriterier som bør 
ligge til grunn når vi skal ta stilling til hvilke om 
VaU nå eller senere skal starte et eller flere 
prosjekter. Blant annet bør følgende spørsmål 
stilles:

• Resultater: Gjør prosjekttet en forskjell – er 
det målbare resultater? Ville du ha sponset 
det med egne penger? 

• Bærekraft: Finnes det et reelt behov som 
ikke kan dekkes på andre måter? Finnes det 
en konkret plan for lokal videreføring? Hva 
med vedlikehold når prosjektet er avsluttet?

• Risiko: Kan vi stole på lokal partner? Har vi 
sett dokumentasjon på godt arbeid mot 
korrupsjon? Er det fare for at pengene kan 
bli borte?

• Engasjement og omfang: Passer det inn i 
VaUs satsingsområder, og er vårt bidrag en 
betydelig del av samlede prosjektmidler? Er 
det en definert start og slutt? Er det 
engasjerende nok til at en gruppe på 4-5 
VaU-medlemmer ønsker å jobbe fast med 
dette?

Diskusjonen
Skolegruppa i VaU har nå sørget for at skolen i 
Walukunyu har fått elektrisk lys fra solcelle-
panel. Dette syntes tidligere VaU-leder Jakob 
Storaas var en fin idé. Han han var den første 
som besøkte Walukunyu, der VaU startet sitt 
første landsbyprosjektet.
– Jeg synes VaU skal starte sitt eget prosjekt 
igjen. Lys til flere skoler bør være noe å satse 
på. Jeg kan ikke forstå at Norad kan si nei til 
det, sa han.
" Karl Solberg understreket at Norad 
ikke har sagt noe definitivt nei til Vau, men vil 
nå støtte VEDCO direkte. Han påpekte blant 
annet at skolegruppa, der han er medlem, går 
inn for å skaffe solenergi som skaffer lys til 
skolene. I det området der vi har drevet 
jordbruksprosjektet sammen med VEDCO 
finnes det rundt 50 skoler som ikke har lys. 
Han nevnte også en rekke andre behov.

Alder
I diskusjonen ble det ellers etterlyst flere ting 
som kan engasjere yngre  medlemmer. Men 
det ble også påpekt at mange unge ikke har 
tid til å drive mye med foreningsarbeid, det er 
50-60-åringene vi trenger. Et par nye 
medlemmer syntes det er vanskelig å finne ut 
hva VaU egentlig driver med. Men – som det 
framgår av lederen på side 2 – styret jobber 
stadig med å forbedre seg når det gjelder  
“markedsføringen” og presentasjonen av VaU. 

Referat: Bodil Bakken
Leder Frøydis Guldahl og nestleder Tor Inge 
Rølland på januar-møtet.

Karl Solberg (t.v.) og 
Jakob Storaas deltok i 
diskusjonen på møtet.
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3000 kroner 
til skolen i 
Walukunyu 
fra 
venner på 
Vevelstad-
åsen i Ski
Hoppetau, fotballer, håndballer, basketballer, 
diskoser – det er noe av det sportsutstyret 
ungene på skolen i Walukunyu har fått, takket 
være femteklassingene på Vevelstadåsen 
skole i Ski kommune. Det var stor glede hos 
de ugandiske lærerne, elevene og rektor 
Robina Birabwa da Anne Carling og Aase 
Jørgensen fra skolegruppa i VaU kom med 
gavene for noen uker siden.
" I Walukunyu – “vår” første landsby i 
Uganda – er skolen vennskapsskole med 
Vevelstadåsen på Langhus i Akershus. Lærer 
Marit Gulbrandsen er primus motor på 
Vevelstadåsen. Hun sier det har vært ganske 
greit å skape interesse blant elevene, som er i 
10-11-årsalderen.
" – Vi hadde besøk av Ingrid Opdøl og 
Anne Carling i fjor høst. De fortalte og viste 
bilder fra Walukunyu. Flere av barna har eldre 
søsken, så de hadde hørt av dem om 
landsbyen og sett brev som de hadde fått fra 
Uganda, forteller Marit Gulbrandsen.
" Samme ettermiddag fikk fire jenter i 
klasse 5b det for seg at de skulle samle inn 
penger til Walukunyu. Dagen etter kom de 
med en pose med 400 kroner, som de ville at 
læreren skulle ta vare på. Og det var 
opptakten til at lærer og elever ville gjøre mer 
ut av saken.

" – I desember hadde Vevelsatdåsen 
skole en slags “gjør noe for andre”-aksjon. Da 
vi i 5. klasse hadde ansvaret for Lucia-
markeringen, ønsket vi oss 25 kroner i 
inngangspenger fra hver av familiene på dette 
klassetrinnet. Det ble 2000 kroner! sier lærer 
Gulbrandsen. 
" Men det stoppet ikke der. Vevelstad-
åsen skole har en aktiv stab i skoleavisa 
(VSA), som har eksistert i ti år. De selger avisa 
for 10 kroner stykket."
" – Dermed sitter de på ganske mye 
penger. Assisterende rektor hvisket dem nok i 
øret at de burde finne et godt formål å gi 
penger til, og da var vi raskt på banen og 
nevnte vennskapsskolen vår i Uganda, forteller 
Marit Gulbrandsen. 
" Og dermed ble det i alt 3 000 kroner fra 
vennskapsskolen på Langhus til Walukunyu. 
Det ble bestemt at pengene skulle brukes til 
sportsutstyr, samt til solcellepanel, slik at de 
eldste elevene kunne få lys i klasserommet. 
" – Som ei jente her sa det: “Da satser vi 
jo på framtida”, sier Gulbrandsen
" Og dermed kunne Anne Carling og 
Aase Jørgensen fra VaU reise til Kampala og 
kjøpe utstyr: slengtau, diskoser til gutter og 
jenter og diverse baller. Til og med et brukt 
bordtennisbord, kom de over.                                  

Over: Nye 
hoppetau 
testes i 
Walukunyu.
 
T. v.:  Elever i 
Kiralamba i 
med brev fra 
Sætre skole i 
Hurum. Nå 
skal de svare.

Bilder: Anne Carling
og Aase Jørgensen
Tekst: Bodil Bakken
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Øverst: Lek med nytt utstyr på skolen i Kiralamba. 
Under: Barna på Kalagala-skolen med gaver til de 
norske gjestene.

“Brevvekslingen mellom Norge 
og Uganda viser at vi lever i to 
ulike verdener. Våre elever kan 
fortelle om hvilke biler 
familien har, og fra Uganda 
kan spørsmålet være ”I have 
one cow. How many do you 
have?”

I tillegg kjøpte de noe skolematriell, blant 
annet bokstav-puslespill. 
– Både elever og lærere ble veldig glade og 
fornøyde! sier Anne Carling. 
" Ikke minst er lærerne fornøyde med lys 
i to klasserom og ett lys ute. Elevene i 7. 
klasse kommer til skolen om kvelden for  det 
som kalles “prep-undervisning”, og da trenger 
de lys for å se. VaUs skolegruppe står bak 
anskaffelsen av solcellepanelet.
" Anne Carling og Aase Jørgensen 
besøkte også skolene i Kiralamba og 
Kalagala. Kiralamba er vennskapsskole med 
Sætre skole i Hurum i Buskerud. Også her fikk 
elevene en del sportsutstyr, og selvfølgelig 
brev fra Norge. Skolegruppa har skaffet lys 
også til skolen i Kiralamba.
" – Lærerne der var opptatt av at 
batteriene i solcellepanelt produserer mer

 strøm enn bare den som trengs til lampene, 
så der har de ordnet det slik at de også kan 
lade mobiltelefonene sine. Rektor Florence 
Adamia holder oversikten, slik at det ikke skal 
gå for mye energi til telefonene, sier Anne 
Carling. 
" Skolen i Kalagala har dessverre ikke 
lenger noen vennskapsskole i Norge, men 
skolegruppa jobber med å få det til. 
" – Vi hadde ikke så mye å gi til skolen 
her, dessverre. Vi ble ganske flaue da de 
likevel ga oss masse frukt. Skolehuset her var 
før i en elendig forfatning og holdt på å ramle 
sammen, men nå har myndighetene faktisk 
satt opp ny bygning! De har ikke solcellepanel 
og strøm, men vi håper vi i skolegruppa kan 
klare å skaffe dem det. Nå driver de prep-
undervinsing i lys fra parafinlamper, forteller 
Anne Carling.  

(fra Vevelstadåsen skoles hjemmeside: 
ski.kommune.no/Skoler/
vevelstadaasen/)
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Jeg hadde tenkt å skrive om UPE (Universal 
Primary Education) og den mildt sagt 
begrensede suksessen det programmet har 
hatt. Men det får vente til en annen gang, 
selv om jeg har helt ferske erfaringer å bringe 
videre fra venner ”in the village”.

Ombestemmelsen kom da jeg leste Andrew 
Mwendas ”Last Word” i The Independent 
23. mars.  Jeg kjøpte bladet sammen med 
avisene da jentene mine og jeg dro til skolen.  
Vi drar så tidlig at jeg utsetter frokosten 
min til jeg kommer hjem og har egnet 
lesestoff til maten.  Fredag er altså 
publiseringsdagen for The Independent, som 
alltid er interessant, og Mwenda har hatt en 
serie gående om hvordan journalister fra 
Europa og Nord-Amerika vinkler sin omtale 
av Afrika.  Det slo meg at det jeg hadde 
tenkt å skrive, passet helt inn i bildet.
 Vi tar heller noe annet som også er 
aktuelt: Omkring 100 millioner har sett 
videoen om Joseph Kony.  Jeg er ikke blant 
dem, men jeg har sett virkningene på folk 
her i Uganda, og den er ikke god.  De aller 
fleste ser ut til å reagere svært negativt, 
både fordi den refererer til en situasjon mer 
enn seks år tilbake i tid, mange av 
opptakene er enda eldre, og fordi de finner 
hele tonen i videoen nedlatende.  Den 
forteller hvordan afrikanerne ikke kan ordne 
opp selv og trenger hjelp fra sterke, hvite 
menn, fortrinnsvis fra USA.  Det oppfattes 
som en fornærmelse. LRA ble jaget ut av 
Uganda for seks år siden.  At videoen 
plasserer Uganda i Sentralafrika, tar man 
heller ikke nådig opp.  Likevel er det bare i 
Lira folk har kastet stein på storskjermen 
”Kony 2012” ble vist på.
 Joseph Kony og hans LRA er det 
ingen som regner med her i Uganda lenger.  
Enda for tre år siden var folk i Acholi 
nervøse for at han skulle komme tilbake, 
kommandantene hans skrøt den gangen av 
at det bare var tre-fire dagsmarsjer fra 
Garamba til Gulu.  Nå er det et stort 
spørsmål om han har mange kommandanter 
igjen. Herrens Motstandshær har blitt en 
ganske alminnelig røverbande med en 
styrke på færre enn tusen mann.

 Selv om det har vist seg vrient å 
arrestere Joseph Kony, er de siste seks 
årenes historie om LRA et eksempel på at 
afrikanerne selv har ordnet opp. En annen 
sak er det at i de nesten tyve årene som gikk 
før Uganda og Sør-Sudan ble kvitt LRA, ble 
det åpnet sår som vil ta lang tid på å gro.  
Prosessen er i gang, det har jeg sett og 
opplevd selv sammen med studentene mine 
de par årene vi var i stand til å arbeide i 
Gulu, Kitgum og Lamwo.
 For mer enn seks år siden, før 
fredsforhandlingene i Juba begynte, var jeg i 
kontakt med et triumvirat i Gulu som hadde 
tatt mål av seg til å få i stand en forståelse 
mellom regjeringen og Joseph Kony.  Én var 
Konys onkel, den andre var pinsepredikant 
med titel av pastor og den tredje var en venn 
av en venn av meg som jeg hadde kjent i 
fire-fem år.  Blant alle de hvite katastrofe-
turistene var de et forfriskende bekjentskap, 
selv om det var vanskelig å dele optimismen 
deres.  Den viste seg jo heller ikke 
berettiget, men de var et lokalt initiativ som 
samarbeidet med fredsinitiativet til de 
religiøse lederne i Acholi.
 I dag så jeg i aftenposten.no at 
videoen hadde ført til at AU hadde bestemt 
seg til å sende 5 000 mann på jakt etter 
Kony.  Den bestemmelsen ble truffet lenge 
før ”Kony 2012”, de fleste av soldatene har 
vært i området en god stund.  Nok et 
eksempel på det fenomenet Andrew Mwenda 
har tatt opp i artiklene sine!

Jeg ombestemte meg...

Av Cato N. Lund i Kampala:

– Bedre å bruke pengene
på barnesoldatene
– Det viktigste er å bringe barna som 
Jopseph Kony har kidnappet tilbake til 
samfunnet, mener Radhika 
Coomaraswamy, som er FNs spesial-
utsending for barn i væpnede konflikter. 
Hun mener det hadde vært mye bedre om 
kampanjen “Kony 2012” hadde brukt 
penger på reintegrering av barnesoldater i 
Uganda enn på en militær aksjon mot 
Jospeh Kony for å få brakt ham inn for 
retten.  
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Med assistanse fra VaU har VEDCO 
utarbeidet et programforslag med målsetting å 
styrke kvinners stilling og bidra til klima-
tilpassing i fire distrikter i West Nile og Nord-
Uganda. Programmet omfatter tre prosjekter:
1)  Matsikkerhet, vann og energi
2) Styrking av kvinners stilling 
3) Et opplæringssenter for bønder 
Programbudsjettet er på ca. 32 millioner

kroner over en fireårsperiode. Norad har med 
sitt tildelingsbrev til VEDCO datert i mars 
avslått støtte til programmet. Imidlertid synes 
Norad og ambassaden i Kampala at 
programforslaget er faglig interessant. VEDCO  
ønsker å videreutvikle forslaget md hjelp fra 
VaU, og eventuelt søke samarbeid med andre 
i Uganda som jobber innenfor de samme  
områdene, for eksempel FAO.

Har vi din 
epost-adresse?
Vi trenger din 
epostadresse slik at vi 
kan sende ut 
informasjon raskt og 
billig. Send epost-
adressen til VaUs 
økonomiansvarlig Åge 
Rønningen: 
rbcint@hotmail.com 

800 000 kroner 
fra Norad til VEDCO
Norad har sagt ja til direkte pengestøtte til 
VEDCO. VaUs samarbeid med den ugandiske 
organisasjonen VEDCO om kommersialisert  
jordbruksutvikling i Luwero og Nakasongola 
har pågått siden 2008. Fase 2 (2011-2013) er 
i gang. Norad har besluttet å inngå direkte 
kontrakt med VEDCO fra 2012, med 
anledning for VEDCO til å inkludere 
assistanse fra VaU i kontrakten. Dette 
innebærer en tillit til at VEDCO kan ha 
ansvaret for gjennomføringen av et slikt 
prosjekt uten kontroll og styring fra VaU. VaU 
har hjulpet VEDCO med planlegging og med 
søknaden til Norad. 
" Norad har i tildelingsbrev til VEDCO i mars 
godkjent å støtte prosjektet med kr. 400 000 
per år for 2012 og 2013. Beløpet er betydelig 
mindre enn VEDCOs søknad, som lød på kr. 
712 000 for 2012. Det betyr at VEDCO må 
justere sine planer og budsjettet før 
kontrakten kan inngås med Norad.

VEDCO får penger direkte fra Norad, men bare 
halvparten av det de søkte om i år. Det er likevel å 
håpe at bøndene Harunah Semanyo og Margret 
Banadd i Kalagala har nytte av støtten.

...men det ble foreløpig nei til kvinner og klima

Sommerfest 17. juni
Noter dagen: Søndag 17. juni blir det 
sommerfest for Venner av Uganda. 

Også i år åpner Tone Skåre og Carl Emil Petersen 
hageporten i Holsteinveien 24 på Nordberg i Oslo. Ta 
T-banelinje 3 til Holstein stasjon. Toget stopper i bunnen 
av hagen til Holsteinveien 24. Gå rundt to hus, et blått og 
et rødt, for å komme hjem til Tone og Carl Emil. 
Ta med mat til grillen og drikke. Vi bidrar med kaffe, og 
kanskje har noen kake? Velkommen! 

Styret

mailto:rbcint@hotmail.com
mailto:rbcint@hotmail.com
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Venner av Uganda
Postboks 6652 St. Olavs plass
0129 Oslo
www.vau.no
facebook.com/venneravuganda

konto medlemskontingent:
0530 07 84595
gavekonto:
0539 16 80770

Leder: Frøydis Guldahl 
tlf. 97 17 94 81
froydisg@online.no

Leder for prosjektkomiteen:
Carl Emil Petersen
tlf. 916 03 343
carl.e.p@online.no

Redaksjon/layout Uganda-nytt:
Bodil Bakken, tlf. 900 57 859
bodibakk@online.no

Ansvarlig for internettsiden:
Ståle Lindblad
slindbla@online.no

UHR er etter hvert velkjent for de fleste av 
Venner av Ugandas medlemmer. 
Organisasjonen har eksistert i snart 10 år, og 
mange venner har støttet organisasjonen 
gjennom flere år med pengebidrag og kjøp av 
bl.a. kalendere. UHR støtter gatebarn ved å gi 
dem skolegang og utdanning innen dans og 
musikk. De første barna som ble tatt hånd om 
av organisasjonen, er nå voksne, men mange 
av dem er fremdeles en viktig del av UHRs 
virke. De bidrar med opplæring av nye barn 
som stadig kommer til. 
! UHRs viktigste oppgave i dag er å 
støtte barnehjemsbarn med bl.a. skolepenger 
og opplæring i dans og musikk. Jo mer penger 
de får inn, dess flere barn kan de hjelpe. 
Gruppa finansieres ved at ungdommene 
opptrer på arrangementer og ved støtte fra 

frivillige. Alle bidrag går direkte til målgruppa.
Det er nå produsert en DVD der de viser 
tradisjonell dans og musikk fra ulike områder i 
Uganda. 
! Ved å gi minimum kr. 300,- til UHR 
gjennom Venner av Uganda, vil du få 
tilsendt en DVD. 

Gavekonto 0539 16 80770 
Merk innbetalingen UHR – husk å oppgi 
postadresse. Gaver over 500 gir skattefradrag.

Les mer om UHR på 
www.ugandaheritageroots.org/

Bli venn på Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Uganda-
Heritage-Roots/190952100959222

For 
minst 
300 
kroner 
får du 
dans, 
musikk 
og glede
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