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Kære medlem!
Velkommen til en ny årgang af nyhedsbreve! Den bliver noget helt særligt i år på grund af
Det er et specielt år, vi er gået ind i, idet såvel jubilæerne, så kom og vær med! I næste afsnit
Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda som kan du læse om det spændende jubilæumsMend the Broken Hearts―
arrangement, du får med
Uganda har jubilæum. Såleoven i hatten. Der vil være
I dette nyhedsbrev:
des fylder den ugandiske orforfriskninger, og ledsagere
ganisation 10 år, mens vi i
er meget velkomne. Indkal• Velkommen til jubi-år
den danske støtteforening
delse er udsendt sammen
• Flotte rekorder i 2013
kan fejre de første fem år.
med dette brev. I indkaldel• Særlig generalforsamling
2014 markerer dermed på
sen finder du adresse, dags• Kom med til jubilæum!
flere måder en milepæl.
• Ny gavedefinition: 200 kr. orden og tilmeldingsoplysninger. Dette findes også på
• Optimisme med hjem i
Rekordresultater for 2013
http://www.selvhjaelpbagagen fra Uganda
2013 blev afsluttet med en
uganda.dk/main/top/gene• Homo på livstid – hvad
rekord, idet vi var i stand til
ralforsamling/index.php.
sker der i Uganda?!
at uddele hele 187.900 kr.
Jubilæum – det skal fejres!
efter
formålsparagraffen.
Dette blev muligt via indtægter på knap I forlængelse af generalforsamlingen vil et
196.000 kr., hvilket også er ny rekord. Med særarrangement markere fem- og tiåret for
329 tællende medlemmer og 137 personer, henholdsvis Støtteforeningens og Mend the
der indbetalte gavebidrag for mindst 50 kr., Broken Hearts―Ugandas stiftelse. Vi vil gerne
kunne vi altså opretholde godkendelsen hos gøre arrangementet til noget helt specielt og
SKAT. Tusind tak til alle støtter, der har gjort har inviteret nogle prominente gæstetalere
med indblik i udviklingsarbejde på topniveau.
det muligt at opnå disse flotte resultater!
Vi er sikre på, at det bliver rigtig godt, og forGeneralforsamling
venter snart at have programmet på plads.
Årets generalforsamling afholdes lørdag den
Som en del af arrangementet vil Støttefore10. maj 2014 klokken 14.30-15.30 i Odense.
ningens formand, Mikkel Juul Larsen holde et
jubilæumsforedrag om Støtteforeningens
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baggrund, tilblivelse og resultater – fra det
første møde med Uganda i 1996 til i dag, hvor
hundredvis af mennesker er blevet hjulpet til
at klare sig selv gennem vor støtte. Det er en
enestående chance for nemt, hurtigt og overskueligt at få det hele med, selv hvis man ikke
har været medlem så længe eller ikke har deltaget i tidligere generalforsamlinger.

Der er altså lagt op til en særdeles spændende
eftermiddag, og der er alle mulige gode
grunde til at møde op til dette særlige jubilæumsarrangement og gerne den forudgående
generalforsamling. Særarrangementet starter
klokken 15.30 straks efter generalforsamlingen og forventes at vare til klokken cirka
17.00. Det koster ikke noget at deltage, og
man behøver ikke at være medlem.
Som en hyggelig afslutning på festdagen har
man mulighed for at deltage i en jubilæumsmiddag på Restaurant Carlslund i Odense fra
klokken 18.30. Her betaler man selv for det,
man spiser og drikker, men ikke for det hyggelige samvær! Kom og vær med!

Tilmelding til jubilæumsarrangement og spisning kan ske uafhængigt af hinanden og af generalforsamlingen. Det kan foretages på
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/
top/generalforsamling/index.php eller via
medsendte generalforsamlingsindkaldelse.
Gavebidrag defineres nu som 200 kr.

Fra og med indeværende år skal man i løbet
af et år betale mindst 200 kr. ud over kontingentet for at tælle som gavegiver – hidtil har
beløbet været 50 kr. Det følger af en ny bekendtgørelse, som SKAT netop har indført.
Foreningen skal have over 100 gavegivere
hvert år for at forblive godkendt hos SKAT, så
man kan få skattefradrag for sine indbetalinger. Vi skal faktisk opfylde kravet om over
100 gavegivere efter den nye definition inden
den 1. oktober 2014 for at opretholde godkendelsen. Derfor opfordrer vi alle til at hjælpe os med at opnå dette. Det kan du gøre ved
at sikre, at din årlige gave er på mindst 200
kr.; f.eks. ved at overføre 225 kr., når du
betaler kontingent. Kontingent for 2014-2015
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og eventuel gave kan allerede nu indbetales
på bankkonto 6845 0001340142. Er du tilmeldt betalingsservice, kan du ændre dit gavebidrag ved at skrive en e-mail, ringe til os
eller via blanket B på http://www.selvhjaelpuganda.dk/main/top/betalingsservice/index.
php. På forhånd mange tak for din støtte!
For de store gavegivere kan det endvidere
oplyses, at det maksimale beløb, der kan gives
fradrag for, er opjusteret til 14.800 kr. i 2014
(mod 14.500 kr. i de tidligere år af foreningens levetid).
Projektbesøg i Uganda

Fyldt med positive indtryk og masser af opdateringer vendte formanden og fire andre
medlemmer af Støtteforeningen hjem fra deres (selvbetalte) rejse til blandt andet Uganda
i januar. Vi besøgte en lang række af Mend the
Broken Hearts―Ugandas projekter – herunder skrædder-, frisør- og snedkerprojekterne,
som ses på billederne øverst på brevets forside. Snedkerprojektet blev jo iværksat på
baggrund af en bevilling fra Støtteforeningen i
2009 og har siden udviklet sig meget. Vi var
også på besøg i kunstprojektet, som vi også
har støttet gennem årene, samt et kurvefletningsprojekt. De er alle velfungerende projekter, hvor mange hundrede mennesker tilsammen er blevet oplært til at ernære sig selv.
Desuden var vi på inspektion i det meget fine
jordsækhus, som foreningen har finansieret,
og et biavlsprojekt, hvor familier med små
stykker jord får indkomst via honningproduktion i en sammenslutning.
Der kan læses mere om udviklingen i disse
projekter på www.selvhjaelp-uganda.dk under Projekter, hvor de relevante afsnit er opdateret efter turen. Under Billeder ses desuden et lille billedudvalg fra besøget. Det kan
bestemt anbefales at kigge ind på disse sider!
Vi mødtes også med en række af de energiske
frivillige bag de mange projekter og med en
del af vore sponsorbørn. I Mbarara besøgte vi
Sheilah på børnehjemmet, der glædeligvis var
næsten helt genetableret efter branden den 5.
oktober, som vi omtalte i sidste nyhedsbrev.
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mes 14 års fængsel, første gang de opdages i
et homoseksuelt forhold. I gentagelsestilfælde
kan der straffes med fængsel på livstid. Samtidig kan personer (herunder familie og venner), der undlader straks at anmelde et homoseksuelt forhold, som de har kendskab til,
straffes med fængsel i 3 år. Endvidere er agitation for homoseksualitet strafbart.

På billedet herover ses Støtteforeningens formand overrække Sheilah en symbolsk brandbil, der skal beskytte mod brandskader fremover, samt nogle kontanter som tilskud til
genetableringen. Takket være en fantastisk
flot indsamling ved elever på Kirstinebjergskolen, afd. Høgevej i Fredericia er det nu
også muligt bl.a. at købe nye senge og forsikre
børnehjemmet mod fremtidige hændelser.
Også på Giersings Realskole i Odense er der
foretaget en flot indsamling, som betød, at vi
kunne overrække skolepenge til et af de forældreløse børn, Rodney, som vi har omtalt i
de seneste nyhedsbreve. Endvidere mødtes vi
med hans storebror, Arnold, der nu har en
fast skolesponsor, og spædbarnet Musa, som
har fået en god plejefamilie. Nu er der dog et
par nye små drenge, som står uden forsørgelse, idet deres forældre blev dræbt af et lyn, og
deres bedstemor også siden er død. Så vi søger fortsat nye skolesponsorer – giv os besked, hvis du vil gøre en stor forskel på denne
måde!

Vi havde også en enestående lejlighed til at
besøge Ugandas parlament som særlige gæster hos Mend the Broken Hearts―Ugandas
protektor Dr. Chris Baryomunsi, der er
parlamentsmedlem fra Kanungu-området.

Kontroversielle love indført i Uganda

Ugandas parlament vedtog den 20. december
2013 efter flere års forberedende arbejde en
meget omstridt lov, der dikterer meget strenge straffe for homoseksuel aktivitet – dog ikke
dødsstraf, som oprindelig var en del af lovforslaget. Efter den vedtagne lov kan folk idøm-

Det tydede længe på, at præsident Museveni,
der i denne sag havde flere modstridende interesser at pleje, ville undlade at underskrive
antihomoloven, hvorved den ikke kunne træde i kraft. Beklageligvis magtede han ikke at
modstå presset fra sit vælgerbagland og underskrev loven den 24. februar i år. Folkestemningen er desværre overvejende for
loven. Det ændrer dog ikke på, at den er i klar
modstrid med FN's menneskerettigheder,
som Uganda har tilsluttet sig – og i øvrigt også
med Ugandas egen forfatning.

Som konsekvens af lovens indførelse besluttede handels- og udviklingsministeren herhjemme straks, at hele den danske regerings
udviklingsstøtte til Uganda nu dirigeres uden
om staten og i stedet går igennem organisationer – uden at blive beskåret.

I Støtteforeningens bestyrelse har vi naturligvis været stærkt kritiske gennem lovens tilblivelsesproces og gjort vore partnere vore
holdninger klart: Loven er modbydelig og helt
uacceptabel. Dette fik vi senest lejlighed til at
udtrykke under besøget i januar.

Mend the Broken Hearts―Ugandas formand
Stephen Tumwebaze begræder indførelsen af
loven. Han er enig med os i, at der skal være
plads til alle uden forfølgelse. Vi har sikret os,
at organisationen ikke har nogen offentlig
holdning, der støtter loven. Omvendt er vi
også klar over, at det med den nye lov og den
fremherskende folkestemning kan få meget
alvorlige konsekvenser at gå imod loven offentligt, så derfor har vi ikke krævet, at organisationen offentligt tager afstand fra loven.
Vi har vurderet, at vore interesser for øjeblikket varetages bedst ved neutralitet i offentligheden i Uganda – men der er fortsat ingen
tvivl om Støtteforeningens holdning, som er
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en klar fordømmelse af loven. Det er vort håb,
at der med tiden langsomt kan ske en holdningsbearbejdelse.

Der er også for nylig vedtaget en såkaldt antipornografilov, som forbyder kvinder at gå i
udfordrende beklædning. Meningen er angivelig at forhindre "uanstændig og amoralsk
opførsel", men der er en del forvirring om,
hvad loven egentlig indebærer. Det forekommer at være endnu et temmelig yderligtgående initiativ med hensigt at pålægge folk nogle
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ekstreme moralbegreber og – hvad værre er –
en gummiparagraf, der desværre synes at
kunne misbruges i alle retninger. Vi har også
udtryk misfornøjelse med denne lov, hvilket
deles af vor partner i Uganda.

Vel mødt til generalforsamling og jubilæumsfejring lørdag den 10. maj!
Med venlig hilsen
bestyrelsen

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er en uafhængig forening, hvis formål er at fremme overlevelse, beskyttelse og udvikling af
trængte og udsatte mennesker i Uganda. Støtten sker primært gennem selvhjælpsorganisationen Mend the Broken Hearts―Uganda,
der via sine humanitære og almenvelgørende projekter i det sydvestlige Uganda forvalter midlerne til gavn for de mest trængende i
befolkningen. Bidrag til Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er skattefradragsberrettigede.
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