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Kære medlem!
Endnu et år går på hæld, og dette nyhedsbrev hjælpe foreningen ved at glæde andre med et
runder Støtteforeningen til selvhjælp i Ugan‐ gavemedlemskab. Det koster 25 kr. og kan be‐
das 2012 af. Vi vil indledningsvis takke dig stilles på http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/
varmt for din opbakning til
main/top/medlemskab/giv
foreningens arbejde! Uden
etmedlemskab/index.php
I dette nyhedsbrev:
støtten fra dig og vore man‐
eller ved at kontakte fore‐
ge andre medlemmer og
ningen pr. e‐mail, brev eller
 Tak for et godt år!
bidragsydere havde vi ikke
telefon (se nederst på sidste
 Skolebørn trives godt
været i stand til at gøre den
side). Bestiller og betaler du
– og ny hjælp til pigerne
store forskel i Uganda, som
senest den 20. december,
 Jordsækprojekt startes
vi har gjort i årets løb. Fak‐
sender vi fine medlemsbevi‐
vha. fondsbevilling
tisk har foreningen støttet
ser, der kan lægges under
 Hjælp mishandlet pige!
projekterne i landet med
træet juleaften.
 Korruption i Uganda
over 154.000 kr., og det kan
– men ikke hos os!
Som nævnt i et tidligere ny‐
vi alle være stolte af!
 Generalforsamling 4/5
hedsbrev, er der ikke længe‐
Din støtte som kontingent‐
re nogen bundgrænser for
betalende medlem er utrolig
skattefradrag for beløb ind‐
vigtig, selvom det enkelte medlems kontin‐ betalt til foreningen. Har du i 2012 indbetalt
gent på 25 kr. måtte synes beskedent. Sam‐ et beløb ud over kontingentet, opfordrer vi
menlagt for alle medlemmer bliver beløbet dig derfor til inden årets udgang at meddele
imidlertid betragteligt, og pengene rækker os dit cpr‐nummer, hvis du ikke tidligere har
som bekendt langt i Uganda. Hvis du skulle gjort det. Dette er en forudsætning for, at vi
høre til dem, som endnu ikke har fornyet kan indberette beløbet til SKAT, så du kan få
medlemskabet for 2012‐2013, vil vi derfor fradrag. Oplysning af cpr‐nummer kan foreta‐
sætte rigtig stor pris på, at du indbetaler kon‐ ges nemt og sikkert via vor hjemmeside
tingentet på foreningens konto 6845 http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/top
0001340142 inden årets udgang. Du kan også /gavebidrag/oplyscpr_nummer/index.php
eller pr. e‐mail, brev eller telefon.
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Godt nyt om vor indsats i Uganda
Skoleåret er blevet rigtig godt afsluttet for
vore 30 sponsorbørn, hvor de nu kan se frem
til at rykke en klasse op i 2013 efter velover‐
ståede eksaminer i november. Sheilah medde‐
ler, at alle skolebørnene hos hende har bestå‐
et, og hun har bedt os takke børnenes spon‐
sorer samt alle foreningens medlemmer for at
have medvirket til at forbedre forholdene for
alle børnehjemmets i alt 52 børn i alderen 2‐
22 år betydeligt. Med vore tre faste årlige bi‐
drag på cirka 7500 kr. kan de alle nu spise sig
mætte året rundt, og der er råd til tøj og an‐
dre fornødenheder samt til at behandle såvel
som forebygge mange sygdomsudbrud. Jul og
fælles fødselsdag den 29. december kan også
blive fejret som noget særligt – og alle med‐
lemmer her fra Danmark er af Sheilah invite‐
ret til at deltage!
En anden god nyhed er, at vi fra og med 2013
bliver i stand til at forsyne alle Mend the Bro‐
ken Hearts―Ugandas cirka 500 større skole‐
piger med hygiejnebind. Pigerne slipper der‐
med for at pjække fra skole i deres menstrua‐
tionsperiode, fordi de ikke har råd til en‐
gangsbind. En lille lokal virksomhed produce‐
rer smarte og billige genbrugelige bind, og
med et beskedent årligt beløb kan Støttefor‐
eningen dække behovet hos alle de nævnte
piger, der dermed får forbedret deres indlæ‐
ringsmuligheder. Beløbet overfører vi sam‐
men med skolepengene i januar.
I øjeblikket pågår Mend the Broken Hearts―
Ugandas årlige konference i Kanungu om fo‐
rebyggelse og bekæmpelse af hiv/aids og
andre sygdomme, herunder seksuelt overfør‐
te. Målgruppen er som altid unge mennesker,
som motiveres og kvalificeres til at brede ind‐
satsen mod sygdommene ud i lokalsamfun‐
dene. Støtteforeningen bidrager i år direkte
med cirka 2400 kr. til konferencen.
Jordsæk og skoleprojekt kan nu startes!
Takket være en bevilling fra Medarbejdernes
Honorarfond i Novo Gruppen kan et vigtigt
projekt, der blev omtalt i sidste nyhedsbrev,
nu sættes i gang. Det drejer sig om opførelse

af skolebygninger med den smarte jordsæk‐
byggeteknik. Ved projektets gennemførelse
oplæres mange i brugen af denne byggetek‐
nik, der samtidig demonstreres og følgelig
forventes at blive udbredt og gøre stor gavn i
mange fattige samfund. Samtidig vil en til‐
trængt ny skole tage form via de bygninger,
der bygges i projektperioden og evt. efter
denne. Jordsækbyggeriet udmærker sig ved at
muliggøre en meget hurtig opførelse af billige,
robuste og dermed sikre bygninger, der kan
konstrueres i et utal af størrelser og former
og tjene mange formål. Vi forventer at kunne
medvirke til, at projektet bliver iværksat i be‐
gyndelsen af det nye år. Den modtagne bevil‐
ling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo
Gruppen er på 12.000 kr. Det er den samme
fond, der to gange tidligere har tilgodeset
Støtteforeningen med uddelinger, der har
muliggjort iværksættelsen af et succesfuldt
snedkerprojekt og færdiggørelsen af den nye
børnehjemsbygning hos Sheilah. Vi er selv‐
sagt rigtig glade for denne flotte støtte!
Særindsamling til mishandlet skolepige
Et af vore sponsorbørn, Sarah Korukiko på 17
år, har været udsat for en grusom mishand‐
ling, der har bragt hende i en række ulykkeli‐
ge situationer. Hun har nu alvorligt brug for
en operation
for ikke at
ende sine da‐
ge som invalid
eller
måske
endda dø af
sine lidelser. I
Støtteforenin‐
gen iværksæt‐
ter vi derfor
nu en indsam‐
ling med det
formål at skaf‐
fe penge til
denne stærkt
påkrævede operation, der kan bringe Sarah
tilbage til et nogenlunde normalt liv.
Kort fortalt blev Sarah i årets begyndelse
mishandlet af sin tante, som hun opholdt sig

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Nyhedsbrev nr. 32012

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

3
hos. Tanten beskyldte hende for at have stjå‐
let nogle penge, som tanten dog selv havde
mistet på en druktur. Som hævn for dette
påståede tyveri bankede tanten og nogle
medsammensvorne Sarah, overhældte hende
med brændbar væske og satte ild til hende.
Hun fik bl.a. meget alvorlige forbrændinger
på store dele af sin overkrop, som det fremgår
af billedet på foregående side. Efter at være
blevet hjulpet af en forbipasserende og be‐
handlet på et hospital kom Sarah tilbage til
tanten, hvor hun efter lidt tid blev voldtaget
af en dreng. Hun blev gravid og blev derfor
tvunget af tanten til at gifte sig med drengen,
som dog stak af og ikke ville vedkende sig
noget ansvar. Sarahs tilstand var meget skrø‐
belig, og hun ville formentlig ikke kunne klare
at gennemføre graviditeten. Samtidig tillader
skolen ikke gravide elever, så der var ingen
anden udvej end at få foretaget en abort, hvil‐
ket hun fik i starten af juni.
Sarahs onde tante havde held til at bestikke
sig til en løsladelse. Mend the Broken Hearts―
Uganda og især Stephen involverede sig
stærkt i sagen og henvendte sig efter tantens
løsladelse til distriktets politidirektør, som fik
hende arresteret på ny. Den nye retssag endte
med en straf på flere års fængsel til hende
samt fyring og straf til de embedsmænd, der
lod sig bestikke. Desuden blev pressen, græs‐
rødder, menneskeretsaktivister og hele lokal‐
samfundet involveret, så sagen, der har man‐
ge aspekter og fundamental betydning, fik
stor opmærksomhed. Blandt andet produce‐
rede den ugandiske tv‐station WBS en doku‐
mentarudsendelse om den. Dette har dog ikke
hjulpet Sarah ud af elendigheden. Hun lider
stadig – endog i stigende grad – af følgerne af
mishandlingen og har ikke fået den fornødne
behandling af sine skader. Hendes arme er
nærmest helt fastlåst i bøjet position, hvilket
hæmmer hende i de fleste gøremål – bl.a. sko‐
legangen – og hendes brandsår er ikke be‐
handlet tilstrækkeligt. Der er desuden opstået
frygt for, at hun er ved at udvikle kræft i det
beskadigede væv.
Sarah er fra en fattig familie, der ikke er i
stand til at gøre ret meget for hende. I besty‐

relsen valgte vi at lade Støtteforeningen dæk‐
ke udgifterne til Sarahs abort samt at bidrage
til retssagen mod tanten og de korrupte, da
det havde stor principiel betydning. Dette
skete ved at fremrykke efterårets rådigheds‐
beløb til sidst i maj (som nævnt i seneste ny‐
hedsbrev). På det tidspunkt havde Sarah det
efter omstændighederne godt, og hun genop‐
tog skolen kort efter aborten. Lægerne anbe‐
falede at vente med at foretage operationer.
Hendes tilstand er på flere punkter forværret
siden, og det var en meget stakkels pige, som
de af os, der var med på sommerens tur rundt
i Uganda, mødte på hendes skole i juli. Tiden
er nu i høj grad inde til at få gennemført en
operation, der kan bringe førligheden i hen‐
des arme tilbage samt udbedre brandskader‐
ne på huden og fjerne evt. kræft. Det er afgø‐
rende for hende, og vi vil meget gerne være i
stand til at igangsætte en operation i januar.
Du kan se et klip fra den omtalte ugandiske
tv‐udsendelse på YouTube (søg på Sarah Ko
rukiko) samt se flere billeder af Sarah på vo‐
res Facebook‐side ”Støt selvhjælp i Uganda”.
Har du lyst til at bidrage til Sarahs operati
on, kan beløb – store som små – indbetales
på foreningens konto 6845 0001340142.
Det er selvfølgelig skattefradragsberettiget.
På forhånd mange tak for hjælpen!
Korruption i Uganda
Nogle har sikkert bemærket den sag om
dansk udviklingsbistand til Uganda, der for
nylig var i mediernes søgelys. Sagen begynd‐
te, da Ugandas rigsrevision den 19. oktober
afslørede storstilet svindel med bistand fra
bl.a. Danmark i Ugandas statsministerium. Så‐
ledes var omkring halvdelen af en pulje penge
fra Danmark og en række andre europæiske
lande havnet i private lommer i statsministe‐
riet i stedet for at blive brugt på veje, hospita‐
ler og sundhedsklinikker. Den danske del af
puljen var 5 millioner kroner. Det er således
en beskeden del af den samlede danske støtte
til Uganda, som årligt udgør op imod 350 mil‐
lioner kroner, hvoraf kun en mindre del kana‐
liseres gennem de ugandiske regeringskonto‐
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rer. Ikke desto mindre er sagen alvorlig, og
den danske regering reagerede sammen med
andre berørte landes regeringer prompte ved
at indstille den bistandshjælp, der udbetales
til den ugandiske stat, og kræve pengene til‐
bagebetalt.
Sagen vakte også opmærksomhed i Uganda,
og cirka tre uger efter korruptionsafsløringen
udråbte en række græsrodsorganisationer en
national sørgedag. På denne dag lukkede i
hundredvis over hele landet deres kontorer
og samledes på gaden klædt i sort for at vise
afsky for det omfattende misbrug af offentlige
midler, der er i Uganda, og for at vise medfø‐
lelse for de ugandere, der har mistet livet på
grund af korruptionen. Myndighederne slog
desværre ret hårdhændet ned på demonstra‐
tionerne med tåregas, tortur og fængslinger,
men det har ikke forhindret, at begreberne
"tyveri" og "tyve" har vundet indpas blandt
befolkningen og nu anvendes konsekvent i
stedet for "korruption" og "korrupte em‐
bedsmænd" som en tydelig markering af be‐
folkningens opfattelse af sagens alvor.
Mend the Broken Hearts―Uganda har været
tilbageholdende med at deltage i demonstra‐
tionerne af frygt for følgerne. Organisationen
tager helt klart afstand fra korruption, men
myndighedernes billigelse er i mange sam‐
menhænge afgørende for dens virke. Derfor
foretrækkes det at bevare et nogenlunde godt
forhold til statsmagten. Fra Støtteforeningens
bestyrelses side har vi tillid til, at organisati‐
onen agerer mest muligt hensigtsmæssigt.
Dog har vi opfordret til, at den offentligt ud‐
trykker sit standpunkt mod korruption gene‐
relt, så det er tydeligt for alle, den samarbej‐
der med. Siden har organisationen deltaget i
en sørgedemonstration af en uges varighed til

fordel for ofrene for politivolden ved de første
demonstrationer.
Ugandas premierminister, Amama Mbabazi,
har officielt undskyldt for svindlen over for
Danmark og de øvrige berørte lande. I øvrigt
har Danmark siden bevilget et beløb specifikt
til de homoseksuelle i Uganda – et andet em‐
ne, der tidligere på året blev et stridspunkt
efter ugandiske planer om at indføre døds‐
straf for homofili.
Selvom korruptionssagen og dens følger har
været tragiske, kan vi håbe på, at reaktioner‐
ne fører til forbedringer. Som medlemmer af
Støtteforeningen kan vi desuden glæde os
over, at foreningens støtte går totalt uden om
myndighederne, og at vi på det bestemteste
kan udelukke, at der svindles med midlerne.
Vores støtte er så direkte som overhovedet
muligt, og vi modtager altid tilfredsstillede
redegørelser og regnskaber for anvendelsen.
Denne tillid er afgørende for foreningen, og
den gør vi alt for at bevare, så at du som med‐
lem altid kan være stolt af at gøre en virkelig
forskel de rigtige steder!
Generalforsamling
Afslutningsvis vil vi nævne, at det nye års
generalforsamling vil finde sted lørdag den
4. maj 2013 i Odense. Vi har en ledig plads i
bestyrelsen, så du må gerne overveje, om det
kunne være noget for dig at stille op, og give
os besked, hvis det er tilfældet. Indkaldelse
med dagsorden udsendes til alle medlemmer
medio april.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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