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Tilpasset utdanning gir San-ungdom en fremtid

Namibiaforeningens søknad Operasjon Dagsverk 2014
Vi ønsker å forbedre utdanningsnivåene til minst 10 000 San-ungdommer i Namibia, Sør-Afrika og Botswana
slik at de selv kan påvirke sin framtid.
Vi vil også initiere holdningskampanjer rettet mot ungdom, lokalsamfunnet og myndighetene for å fjerne
diskrimineringen som Sanfolket opplever.
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OPERASJON DAGSVERK 2014
Navn på norsk søkerorganisasjon: Namibiaforeningen
Kontaktperson for OD under søkeprosessen
Olav Osland olav@namibiaforeningen.no
Mobil: 93485815
Tema for søknaden: Tilpasset utdanning for San-ungdom i sørlige Afrika.
San-jente 13 år fra Namibia:
Jeg er ikke glad for at jeg ble gravid og angrer på det i dag. Tror ikke jeg vil gjøre den samme tabben igjen.
Mine foreldre har ikke akseptert min graviditet eller er på noen måte glade for det. Jeg sluttet på skolen i åttende
klasse på grunn av dette. Jeg håper likevel at jeg kan få komme meg tilbake til skolebenken etter at jeg har født.

Usikker fremtid:
Kalahariørkenen er en semiørken i sørlige Afrika som dekker et område på 900 000 km2 og
har vært bosatt av San folket i over 30 000 år. Det er verdens eldste urfolk.
Kalahariørkenen dekker mesteparten av Botswana, en stor del av Namibia og noen deler av
Sør Afrika, Angola og Zimbabwe. Jakt og sanking var det opprinnelige livsgrunnlaget for det
omstreifende Sanfolket, men på grunn av store omveltninger i ressursforvaltningen, er det nå
begrensede områder å jakte på og de har mindre muligheter til å utføre sine skikker og
tradisjoner.
De som taper mest på denne utviklingen er barna og ungdommen. Vi ser en klassisk konflikt
mellom den tradisjonelle og moderne verden, der minoritetene ofte blir holdt utenfor.
San-ungdommene er blitt taperne på grunn av diskriminering, neglisjering, språkproblemer,
lite eller ingen utdanning og så videre. Mens deres foreldregenerasjon kunne overleve med
jakt og utnytte naturressursene, faller mange ungdommer nå utenfor den moderne verdens
krav og klarer ikke stå opp for sine meninger og rettigheter. Historien til den 13-årige jenta
som vi fortalte om i starten er dessverre ikke helt uvanlig. Tallet på gravide tenåringsjenter
øker og mange unge San-jenter og gutter faller utenfor skolesystemet.
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Fattigdom og følelsen av å være tilsidesatt av den dominerende kulturen har også ført til at
mange Sanfolk har droppet ut av det formelle utdanningssystemet i det sørlige Afrika. United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bekrefter at mindre enn
en prosent av Sanfolket fullfører sin skolegang. Så til tross for forsøk i de siste to tiårene om å
forbedre deres deltakelse i det formelle utdanningssystemet, så fortsetter San -ungdom å falle
ut.
Lokalsamfunn med San er spredt over landene: Botswana, Namibia, Angola og Sør-Afrika,
men også noen få i Zimbabwe og Zambia. Historisk er San jegere og sankere , men i vår tid er
denne levemåten vanskelig. Mange San-folk lever i ekstrem fattigdom; overgangen til det
moderne samfunnet er ikke skjedd på en god måte, og de er blitt en marginalisert gruppe med
mange sosiale og økonomiske problemer
INVITASJON går herved til Operasjons Dagsverk om å være med på å snu denne
utviklingen da vi mener at med forskjellige utdanningstiltak vil de få mulighet til å forsvare
sitt folk og selv få velge sin fremtid i en uoversiktlig verden.
Utdanning er nøkkelen ut av
fattigdom.
Utdanning er nøkkelen til å skaffe
inntekter til familien.
Utdanning er nøkkelen til at de kan
forsvare sitt folk og det som er igjen
av kulturen.
Vi ønsker at San-ungdommen selv får
påvirke sin fremtid. Da må også det
offisielle systemet bidra til å legge til
rette for dette.
Namibiaforeningen og WIMSA (regional urfolksorganisasjon for San i sørlige Afrika) vil
gjennom et samarbeid med to lokale organisasjoner, KURU og SASI, sette i gang
utdanningstiltak i landene Namibia, Botswana og Sør Afrika og sørge for at hele 10 000
ungdommer får mulighet til tilpasset utdanning. Dette vil bli det mest omfattende program
rettet mot San-ungdom noen gang. Dette vil vi gjøre på følgende måte:
1.
2.
3.
4.
5.

Øke antallet San-elever i videregående skoler
Forbedre tilgang og tilbud på utdanning for San-ungdom
Forbedre kvaliteten på undervisningen
Forbedre kvaliteten på ledelse i skolesystemet
Ta i bruk San-folkets egne tradisjonelle kunnskap og ressurser til bruk for dem selv og
til bruk i den moderne verden
6. Sette i gang holdningskampanjer ledet av ungdom. Fokus spesielt på jenters deltakelse
både på skoler og i lokalsamfunnet
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Namibiaforeningen- basert på en ungdommelig og positive bølge
Namibiaforeningen ble startet i 1980 etter en
konfirmantaksjon i Elverum. Konfirmantene fikk med
seg hele byen til innsamling for namibiske flyktninger i
Angola, og både næringsliv og institusjoner ble med på
den positive bølgen. Siden har virksomheten utviklet seg
fra anti-apartheid arbeid og utdanningsprosjekter i
flyktningeleirer til utvikling av skolesystem og arbeid
for urfolks utdanningsrettigheter i Namibia og nå også i
Angola.
En ungdomsaksjon var altså grunnlaget for opprettelsen
av Namibiaforeningen.
At vi ble tildelt to Operasjons Dagsverk-programmer på
80-tallet viser at ungdommen historisk sett har stått oss
nær. I dag er vi en profesjonell organisasjon med
hovedkontor i Elverum og Innlandet som
hovednedslagsfelt. De fleste av de 120 studentene fra hele landet, som hvert år siden år 2000
har hatt praksisopphold i Namibia via fem høgskolers studieprogram, har blitt kurset av
Namibiaforeningen på kultur og landforståelse.
Videre har foreningen hatt mange aksjoner og opplegg i Innlandet der samarbeid med
ungdomskoler, videregående, høgskoler og ungdomsorganisasjoner (Natur & Ungdom) har
inngått som naturlige aktiviteter. Natur og Ungdom har dessuten jevnlig brukt våre lokaler til
sin møtevirksomhet.
I Namibia har vi drevet med yrkesskoleprosjekter i flere tiår. De fleste prosjektene har dreid
seg om drop out ungdom (frafall) fra det offisielle skolesystemet, og vi var med på opprette
COSDEC (Community skills development centres) som i dag fungerer som
yrkesopplæringssentre og klarer seg alene. Videre samarbeider vi med en organisasjon som
heter HIPO (organisasjon for Himba, Zemba, Tjimba og Tva folket). HIPO motiverer og
støtter økonomisk ungdom som vil fullføre videregående- og høgere utdanning. Vår erfaring
med utdanning for San, og spesielt i nord-øst Namibia, har gitt oss en viktig og anerkjent
posisjon blant aktører som pådriver for utdanning for San folket. Unge studenter fra området
som ikke hadde mer utdanning enn tiende klasse, har nå blitt ferdig med et fireårig
lærerutdanningsprogram og er offisielle lærere i distriktet. Dette vil vi fortsette med der nye
studenter (også med bare tiende klasse som utdanningsbakgrunn) skal gjennom et tre års
studieprogram, et program som kan kvalifisere dem til universitetet.
Videre har vi på det overordnete plan vært med å utvikle faget entreprenørskap som valgfag
fra 8-10. klasse. Her har de siste to årene 54000 elever tatt faget i 10.klasse. Vi utvikler nå
faget opp til 12.klasse. Intensjonen er at ungdom når skolegangen er ferdig skal kunne bruke
sine kreative evner og sette i gang gründer- og eller entreprenørskapsvirksomhet selv dersom
de ikke får seg jobb hos andre. Hele 27 prosent er i dag arbeidsledige i Namibia.
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Namibiaforeningen har altså utviklet seg fra å være en hjelpeorganisasjon til en profesjonell
utviklingsorganisasjon med hovedfelt innenfor utdanning og urfolk.
Vår erfaring med forskjellige urfolksgrupper deriblant San, vil helt klart gi oss en fordel når
prosjektet settes i gang. Vi har løpende kontakt med IWGIA (dansk urfolksorganisasjon) og
African Commission Group for Indegeneous People’s Rights og er også med i forum for
urfolksspørsmål i Norge ledet av universitetet i Tromsø.

UTDANNING FOR ALLE:
FNs Barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til utdanning. Men San-folket, som altså er
et urfolk, har en del rettigheter slått fast i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
artikkel 27, ILO konvensjon 169 og FNs erklæring om urfolks rettigheter. Der presiseres det
at urfolk har de samme rettighetene som andre mennesker. Det vil si at urfolk har rett til
ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, rett til utdanning og så videre. I FNs tusenårsmål finner vi
også flere mål som berører San-folket, men sannheten er at de forskjellige myndigheter ikke
har klart å knekke koden for å forbedre situasjonen til San-folket, selv om de kanskje har
ønsket dette. Namibiaforeningen vil sammen med sine partnere gjør noe med dette og vil at
utdanningstiltak for San-folket nå kommer i fokus slik at:
Utdanning blir tilpasset deres lokale forhold
Kvaliteten på utdanningen bygger på riktig pedagogikk
Lokale tradisjonelle kunnskaper og ferdigheter blir verdsatt
Diskrimineringen av San-folket opphører
Det støttes med både økonomi og faglig oppfølging slik at San-ungdom blir i skolen
Det opplyses til både foreldre og San-ungdom hvor viktig det er med utdanning for
jenter
Bilder fra en tidligere utdanningskampanje fra Ghanzi-distriktet i Botswana
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Programmet som vi vil sette i gang er det mest omfattende programmet som er blitt rettet mot
San-ungdom, ikke bare fordi det er regionalt, men også fordi det inneholder tiltak til både de
som faller utenfor skolesystemet og til de som vil videre opp i utdanningssystemet - men som
hittil ikke har hatt mulighet til det.

UNGDOMMENS DELTAKELSE I PROSJEKTET
Alle de tre organisasjonene har erfaring i arbeid med ungdom og å sørge for at de deltar aktivt
i sine programmer. WIMSA har allerede et lite program vedrørende drop out (frafall)for
ungdom i Namibia, og resultatene så langt er gode. I Botswana og i Sør-Afrika har de mindre
programmer som går på holdningsarbeid og informasjon. Tiltak for er foreslått i dette
prosjektet er både en forsterkning av mindre programmer som er prøvd ut og et mye større
fokus på tilpasning for den enkelte ungdom.
Namibiaforeningen har gjort en undersøkelse der ca. 500 ungdommer i de tre landene deltok,
både individuelt og i grupper. I undersøkelsen ble det bekrefter at en stor del av Sanungdommen faller helt utenfor det formelle arbeidsmarkedet og/eller skolesystemet jo høgere
opp i trinnene de kommer. I studien ga ungdommene sine egne forslag til mulige løsninger for
å møte de pedagogiske utfordringene San-ungdommer i de tre landene står overfor. Hvert land
sendte så en ungdomsrepresentant til Windhoek i juli dette året for å oppsummere tiltakene de
ønsker å iverksette. (Les intervjuene med dem på side 7)

Karina Shiwarra (19), Elvis Hingab (18) og Boitumelo Mongweetsi (22) forteller om store utfordringer for Sanungdommer i alle både Namibia, Sør-Afrika og Botswana.

Alle anbefalte tiltak som er gitt i undersøkelsen, og møtet med ungdomsledere var svært
inspirerende. Ungdommer vil også være en del av teamet som iverksetter og overvåker
programmet. Ungdom som skal jobbe enten profesjonelt eller som frivillige i prosjektet er
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forventet å spille en avgjørende rolle for å øke betydningen av utdanning i sine lokalsamfunn.
I hvert av landene skal det trenes opp San-ungdommer som skal drive med holdningsarbeid
mot ungdom, foreldre, lokalsamfunn og andre aktører. Hvert land skal etablere et frivillig
ungdomskorps og lære teknikker vedrørende holdnings- og påvirkningsarbeid. Samtidig har
de en stor fordel ved at de kjenner forholdene og det lokale språket.

Tallet på gravide tenåringsmødre vokser
Boitumelo Mongweetsi (22) bor i Ghanzi i Botswana og har nettopp avsluttet tredje året på
videregående skole. Hun mener jenter i dag ikke har de samme mulighetene til å delta i
samfunnet.
- Tenåringsjenter slutter på
skolen fordi de blir gravide.
Dessverre ser jeg også at
mange tenåringer både
drikker alkohol og røyker.
Da blir det enda verre for
dem. Selv om vi har
skolerådgivere, så sliter
jentene med å komme
tilbake. Jeg vet at
myndighetene har satt i gang
et «Back to school» program uten at har sett en
forbedring. Tallet på gravide
tenåringsmødre øker raskt,
sier hun.
Selv har hun vokst opp i en
liten familie med en mor som
var alene med fire barn. –Jeg
er nummer tre i
Boitumelo Mongweetsi (22) fra Botswana
søskenflokken og er interessert i
frisøryrket på fritiden, forteller hun. Boitumelo bor i Ghanzi nordvest i Botswana. Også hun
måtte ta om et skoleår fordi hun ikke fikk gode nok karakterer. Men for Boitumelo har
utdanning vært viktig, så etter å ha tatt året om igjen klarte hun tilslutt å komme inn på
Matsha community college.
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Ungdom må motiveres til skole
Karina Shiwarra (19) bor i
Kimberley i Sør-Afrika. Hun
har studert
informasjonsteknologi, men
har nå ett års pause fra
skolen.
På fritiden er hun glad i å
lese, spille fotball og
nettball. Hun bor sammen
med sine foreldre og to
yngre søsken.
- Våre foreldre er
arbeidsledige så den eneste
inntekten til familien nå er
barnetrygd.
Karina Shiwarra (19) fra Sør-Afrika mener at San-ungdom trenger ekstra motivasjon .

- Da jeg selv begynte på skolen da jeg var fire år husker jeg at det for oss handlet mye om at
at vi fikk mat på skolen. Det var viktig. Jeg har fullført hele skolegangen til jeg ble 17 år og
var da så heldig at jeg fikk et stipend med muligheter til å studere videre. Jeg grep sjansen og
begynte på Fet College for å studere informasjonsteknologi, men på grunn av økonomiske
problemer i år så studerer jeg ikke nå. Planen er å fullføre siste studieår i
Informasjonsteknologi til neste år. Jeg vil lykkes. Det er viktig at vi motiverer ungdom til å
jobbe hardt for å unngå fattigdom. Hvis folk ikke er sulten så vil de heller ikke bekymre seg
så mye for fremtiden og være avhengige av sine foreldre.
Jeg elsker å spille fotball, og spiller selv på et lag som heter «Stars». Jeg vil først og fremst
takke mine foreldre for at de har gjort meg til den personen jeg er i dag. De har motivert meg
mye og støtter meg i alt jeg gjør.
Hvorfor tror du tenåringsjenter faller utenfor skolesystemet?
- Den viktigste grunnen til at jenter faller ut er nok fordi de blir gravide eller er fattige. Men
det finnes også andre årsaker til at jenter faller utenfor. Noen av dem blir gift tidlig og andre
slutter på skolen fordi det er mye mobbing og slåssing på skolen. Jeg vet også at noen
eksperimenterer med alkohol og andre stoffer. Det er trist å se at jenter slutter fordi de
mangler klær, er sulten eller syke. Men det virker på meg som om myndighetene ikke bryr seg
om disse San-jentene. Jeg så selv at mange San-jenter som sluttet på skolen fordi de ble plaget
og latterliggjort av medelever
– Hva med funksjonshemmede?
- Det var svært få unge funksjonshemmede på skolen jeg gikk. Jeg tror ikke myndighetene
bryr seg om å legge forholdene til rette for at de skal gå på skole. I vårt samfunn blir
funksjonshemmede behandlet svært dårlig. Det er ikke lagt til rette for at de kan delta i sport
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eller andre lokale aktiviteten i samfunnet. Selv ikke organisasjoner som Lovelife har inkludert
funksjonshemmede i sine kampanjer. Det virker som om ingen bryr seg om de
funksjonshemmede. Det er bare den lokale radiostasjonen som fokuserer på de
funksjonshemmede, sier hun.
Elvis Hingab (18) er født i Outjo i Namibia. Han er
særlig opptatt av de funksjonshemmedes situasjon.
- Unge funksjonshemmede i vårt samfunn møter mange
hindringer. De blir ofte også diskriminert så det er
vanskelig for dem å delta 100 prosent i samfunnet.
Myndighetene bør bli mer bevisst på og bistå unge
funksjonshemmede slik at de skal få muligheten til å delta
i samfunnet på lik linje med andre uten å føle seg
diskriminert. De bør kunne få hjelpemidler som rullestol.
Elvis Hingab fra Namibia
Jeg mener det er viktig å sørge for at unge
funksjonshemmede får en god utdanning slik at de kan
delta aktivt i arbeidslivet og på fritiden uten å tenke på at de er funksjonshemmede.

Dagens skoler er ikke tilpasset de funksjonshemmede. I dette prosjektet skal alle få like muligheter.
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KAMPANJEARBEID

Namibiaforeningen har meget god erfaring med kampanjearbeid og har gjennom alle år hatt
gode profesjonelle folk som har jobbet med informasjonsarbeidet.
Det har også ført til at vi har samarbeidet med Norad om informasjonsarbeid i flere år. Men vi
er også gode til å bruke faglig kompetanse i nærområdet på utforming og opplegg. Siden vi er
en liten organisasjon, kreves det også mye av de som holder til på hovedkontoret. Her er
kompetansen på informasjon, administrasjon og program meget høy. Samtidig holder vi
administrasjonskostnadene bevisst lave, på prosjektene våre går bare ca. 12 prosent til
administrasjon. Når det gjelder OD må det helt klart inn en infokoordinator med bare OD for
øye i åtte måneder, og vedkommende vil kunne bidra med både erfaring og kunnskap på
informasjonsarbeid.

TEMA FOR PROGRAMMET OG PROSJEKTENE
Prosjektets hovedmål
Hovedmålet med programmet er å forbedre utdanningsnivåene for minst 10 000 Sanungdommer i Namibia, Sør-Afrika og Botswana slik at de kan ta i bruk tekniske ferdigheter
for å generere inntekter gjennom forskjellig arbeid og/eller ta høyere utdanning, slik at de kan
få ta del i bestemmelsen av sin egen fremtid. I dag foregår det små enkelttiltak, men ikke så
kraftig og regionalt styrt som vi har ønske om. Videre satser vi på holdningskampanjer inn
mot ungdom selv og mot myndighetspersoner og lokalsamfunnet.
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Målgruppe og målområder:
Totalt er det forventet at prosjektet vil nå 11.000 begunstigede - 10 000 av hvem vil være Sanstudenter (alderen 13-19 (+3), og resten av dem vil være lærere, foreldre, medlemmer av
lokalsamfunnet og offentlige tjenestemenn. Nesten 60 prosent av den totale begunstiget vil
være jenter. Mange tusen flere begunstigede vil bli nådd indirekte. Programmet vil bli
implementert i tre land, Botswana (Ghanzi og Okavango-området), Namibia (Omaheke,
Kunene, Otjozondjupa, Oshikoto, Ohangwena, Omusati, Okavango og Caprivi-regioner) og
Sør-Afrika (Northern Cape provinsen).
VÅRE MÅLSETTINGER:
Prosjektet er innrammet rundt fire viktige mål, nemlig:
1. Å forbedre deltakelse for 4000 (60 prosent jenter) San-ungdommer i skolen ved å tilby
økonomisk støtte til trengende barn for å møte de indirekte kostnadene forbundet med
det høye frafallet i skolen. Dette tiltaket krever også konkrete oppfølgingstiltak ved
kollokviegrupper og individuelle oppfølgingsplaner. Bare 30 prosent klarer å fullføre
grunnskolen, og av disse dropper 90 prosent ut av skolen i ungdoms- og videregående skole.
Disse tallene kan variere litt fra land til land, og fra kull til kull, men trenden er den samme.
En grundig oppfølging av ungdommer på skolen må gjennomføres.
2. Å forbedre tilgang til utdanning og læringsmuligheter for 6000 San-ungdommer ved å
tilrettelegge og støtte deres utviklingsmuligheter via intensiv læringsprogrammer (ALP)
for drop out-ungdommer i alderen 12-15 år, yrkesrettet opplæring, inntektsbringende
kompetanse opplæring og høgere utdanningsprogrammer. Arbeidsledigheten i alle
landene ligger stabilt på rundt 20 prosent generelt sett, men for San-ungdom er ledigheten
oppe i 90 prosent i alle landene. De fleste har heller ikke tilgang til yrkesopplæring og/eller
inntektsbringende kompetanseopplæringer da avstandene er så store. Dette må det gjøres noe
drastisk med ved både å forbedre oppfølgingen og tilgangen på kursing og muligheter for
egne valg. Under en prosent av San-ungdommen klarer å nå universitetene.
3. Å forbedre kvaliteten på undervisningen for 200 lærere gjennom innføring av
lærerutviklingsprogrammer i 30 skoler.
Aktiviteter under dette målet vil fokusere på å øke kompetansen på lærerne. De skal også
etterspørre og støtte inkluderende, elevsentrert utdanning og å gjenkjenne de spesielle
læringsbehovene som marginaliserte barn og ungdom har.
4. Å øke forståelsen for inkludering i hverdagen av alle folkegrupper for 240 ledere og
foreldre og samfunnets støtte for inkluderende, elevsentrerte utdanningsprogrammer
gjennom opplæring av 90 PTA medlemmer (foreldreråd) og 60 utdanningsinspektører
fra MOE(utdanningsdepartementet) gjennom mer målrettede aktivitetstiltak i
lokalsamfunnet (PCAP) tilnærminger. Aktiviteter under dette målet vil fokusere på å øke
kompetansen på PTA-medlemmer og samfunnene de tjener til etterspørsel og støtte
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inkluderende, elev-sentrert utdanning- og å gjenkjenne spesifikke læringsbehov marginaliserte
barn og ungdom.
60 tjenestemenn fra MOE vil delta i opplæring slik at de kan støtte arbeidet til PTAs i deres
respektive skoler. San-ledede NGO-er vil også få opplæring i ledelse og tilføre dem teknikker
slik at de er skolert til å delta i offentlige debatter. Planen er at 30 styremedlemmer vil
gjennomgå en slik trening.

Namibiaforeningen ønsker både at foreldre og lærere deltar aktivt i skolehverdagen.
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AKTIVITETER
Mål 1

Resultater

Aktiviteter

Resultatmål

Å forbedre
deltakelse av San
ungdommer i skoler

Flere barn har fullført sin
videregående utdanning

- Foreta behovs vurdering for San-barn i skolen

- 800 ungdommer rekruttert hvert år (400 fra
Namibia, 200 fra Sør-Afrika og Botswana)

- Utvikle en database for trengende barn

- Databasen utviklet
- Gi stipend/støtte til de trengende barn.
- Oppfølging av drop out(frafall) ungdom
- Holde mentorseanser
-Holde motivasjonstaler med bruk av
rollemodeller
- Trene internatpersonale i inkluderende
opplæring
-Overvåke fremdriften til støttede studenter

Mål 2
Forbedre tilgang til
utdanning og
læringsmuligheter

Forbedre utdanningsnivå
blant drop outs Sanungdommer

Intensiv opplæring komponent (for drop out
ungdommer å integreres tilbake i formell
utdanning)
-Identifisere drop out barn (i alderen 12-15) for
intensiv opplæring programmer

-400 elever er registrerte for intensivt
opplæringsprogrammet hvert år
- 400 ALP elever er integrerte tilbake til skolen etter
et år med ALP

-Samarbeide med skoler i deres integrering av
San inn i den vanlige utdanningen.
-Integrere barn inn i det vanlige
utdanningsmønsteret
10 og 12 klasse oppgraderings-komponent
-Identifisere 10 og 12. klasse drop out elever og
tilby fjernundervisning
-Registering av identifiserte elever

-300 10 og 12.klasse studenter som er registrert for
fjernundervisning
-Kollokvier er dannet for lærestedets studenter
-Støtte er gitt til lærestedets studenter

-Gi veiledning, inkludert danning av
kollokviegrupper.
Inntektsbringende fagkompetanse
komponent

-300 studenter er registrert hvert år for
inntektsbringende ferdighets programmer

- Identifisere studenter for inntektsbringende og
kortere kompetanseprogrammer

-Støtte er gitt til lærestedets studenter

-Påmelding og støtte studenter for
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inntektsgivende kompetanse-programmer
-Koble kvalifiserte studenter med potensielle
arbeidsgivere og inntektsbringende initiativer
- Innføre et nytt konsept ved å etablere
mobil inntektsgivende fagkompetansekursing

- 150 studenter er registrerte hvert år for
yrkesutdanning

Yrkesrettet opplæringskomponent
- Identifisere studenter for formell yrkesrettet
utdanning
-Påmelding og støtte studenter i yrkesrettet i
opplæringsinstitusjoner

- Studenter
-To ganger hvert år støttende studenter har gitt
motiverende taler til andre san-elever

-Koble kvalifiserte studenter med potensielle
arbeidsgivere og inntektsbringende initiativer
-Støttede studenter gir motiverende taler til
andre san-elever i skolene i løpet av ferie
- Innføre et nytt konsept ved å etablere mobil
yrkesfagkursing
Høgere utdanning Support-komponenten
- Identifisere flinke studenter for påmelding til
høyere utdanningsinstitusjoner

-50 studenter er registrert hvert år for høyere
utdanning
-Støtte er gitt til lærerstedets studenter
-To ganger i året støttende studenter har gitt
motiverende taler på skoler og i lokale samfunn til
andre San-elever.

-Registrere og støtte studenter i høyere
utdanningsinstitusjoner
- Støttende studenter gir motiverende taler til
andre san-elever i skolene i løpet av ferie
Mål 3
Forbedre kvaliteten
av utdanning

200 lærere trent gjennom
prosjektets undervisningsteknikker, som fører til
læringsresultater og
forbedret antall student
gjeninntak i skolen.

- Identifisere 120 lærere for spesial opplæring i
harmonisk klasserom metodikk.
-Identifisere, trene og støtte lærere for ALP
program
-Danne grupper for lærer-veiledning i temaet å
ha positive holdninger til San-barn
- Støtte tilleggsundervisning og ALP-klasser
med pedagogisk materiell.

-120 lærere er trente for harmoni klasserom metodikk
- 40 lærere er profesjonelt forberedt for å gi ALPklasser til drop out skolebarn
-40 lærere er identifiserte og støttet for å legge til
rette for hjelpeopplæringsklasser vedr.
fjernundervisning til klasse 10 og 12 drop out
studenter.

Mål 4
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Øke forståelsen for
inkludering i
hverdagen av alle
folkegrupper

90 prosent av PTAs
(foreldreråd) og 90
prosent av
departementet/bydel
tjenestemenn (i områder
der flertallet av San er
elever) er mer aktive i
skoleledelsen og
rådgivnings- virksomhet
for en inkluderende, elevsentrert utdanning

- Øke bevisstheten i målrettede områder om
betydningen av utdanning

- Møter med lokalsamfunn
- Dannet PTAs

- Talsmann for PTAs med San representanter i
prosjektets skoler

- Utdannet MoE representanter

- Opplæring og støtte til PTAs for å fremme
pedagogiske rettighetene til San-barn
-Trene og veilede MoE-representanter med mål
og få dem til å fremme og støtte utdanning
rettighetene til San.

ALP= Intensivt opplæringsprogram
PTA= Foreldreråd

Områder på høyere eller yrkesfaglig utdanning vil bestå av: Helse, IT, mekanisk, hotelldrift
og ledelse, landbruk, frisør, førskole, lærer, skredder og så videre.

BUDSJETTSKISSE
Aktiviteter
Forbedre deltakelse
Tilgang på utdanning
Bedre kvalitet på utdanning
Forbedre ped.ledelse
Årlige ungdom
samlinger/sekretariat
koordinering
Kapasitetsbygging og
samarbeid
Administrasjon
Totalt over fem år

Partnere
Alle
Alle
Alle
Alle

NOK:
8 000 000
5 000 000
3 000 000
3 000 000
6 000 000
2240 000
1 400 000
28640 000

*Landene vil i utgangspunktet bli fordelt med midler som følge av de lokale prosjektplanene:
Namibia 42 prosent
Botswana 29 prosent
Sør-Afrika 29 prosent
Dette skyldes at på enkelte områder som oppfølging av ungdom er de geografiske områder
som er planlagt å dekke i Namibia større enn i Botswana og Sør-Afrika. Prosenten kan derfor
gå litt opp og ned ettersom målgruppens antall vil reduseres eller økes i de respektive land.
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SITUASJONSBESKRIVELSE:
Utfordringer
Sanfolket (også av noen kalt buskmenn eller Basarwa) er det sørlige Afrikas første urfolk og
jegerbefolkning har som beskrevet blitt kastet inn i en rask omveltningsprosess spesielt i
løpet av de siste 30 til 50 år. I hele regionen har de mistet nesten alt sitt land og sine
naturressurser, og nå kjemper de en desperat kamp for eksistens og anerkjennelse. De fleste
av rundt 100 000 overlevende San kan finnes i Kalahariområdene i Botswana, i Namibia og i
Sør-Afrika (mållandene for prosjektet), selv om mindre grupper også lever i Zimbabwe,
Angola og Zambia.
I Namibia bor det rundt 30 000, mens i Botswana og Sør Afrika bor det henholdsvis rundt
50 000 og 20 000. I hele regionen sliter San med å tilpasse seg det moderne liv og til en cash
økonomi; som har ført til at fattigdom og alle dens sosiale lidelser har truet deres overlevelse.
Dette hindrer deres utvikling og uansett hvor de er, blir de stort sett oppfattet av seg selv og
andre som å være den laveste gruppen i det sosiale hierarkiet.
Den dyptgående forskningen om den pedagogiske situasjonen av San-barn i Botswana,
Namibia og Sør-Afrika som kulminerte i produksjonen av rapporten Torn Apart (2000),
identifiserte tre krisepunkter i utdanningen av et San-barn. Den første var de første årene av
skolen når barnet må tilpasse seg et nytt miljø; for det andre, rundt puberteten når sosial
stigmatisering blir problematisk; og for det tredje ved inngangen til videregående skole når
mangel på penger og karrierevalg blir avgjørende.
Alle punktene som identifiserte krisen bidrar til høyt frafall opplevd på ulike stadier av læring.
Ifølge studien er det største frafallet i løpet av de første tre årene av grunnskoleutdanning, der
frafallet av 67 prosent oppleves i alle land. Det lave utdanningsnivået blir dermed en av de
primære faktorene som bidrar til den pågående fattigdom og marginalisering som oppleves av
San.
Så ved å øke Sanfolkets utdanningsnivå, vil dette på sikt redusere fattigdommen blant
Sanfolket og gi dem større muligheter til å påvirke samfunnet og myndighetene på en mer
effektiv måte.
Regjeringene i de tre landene har forsøkt å gjøre en innsats for å forbedre den desperate
situasjonen til San-folk i regionen. Denne innsatsen for å bistå Sanfolket i overgangsfasen har
ikke pågått så lenge. I løpet av de siste tretti årene er ulike tiltak for å støtte Sansfolkets
muligheter til å overvinne sine utfordringer gjort av regjeringene i de tre landene i tillegg til
ulike aktører – som kirker, NGO-er og forskere.
Formell utdanning var en av de første formene for assistanse til San, men selv det første
tiltaket i dette arbeidet ble startet for mindre enn 30 år siden. I Zimbabwe og Zambia er tallet
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på San ikke høyt nok til å rettferdiggjøre egne tiltak (ifølge myndighetene), og San ble så
integrert inn i offentlige skoler i de tilfeller der de gikk på skolen.
I Namibia, Botswana, Sør-Afrika og Angola har et betydelig antall programmer blitt satt i
verk gjennom årene, men uten noen meningsfullt bidrag fra San-samfunn generelt og San
studentene spesielt. De har for det meste heller ikke blitt spurt om å innvirke. Ulike
programmer og valg av alternativ utdanning har blitt tvunget på dem gjennom årene av ulike
regjeringer og frivillige organisasjoner. For eksempel har noen San-ungdommer som er bosatt
på gårder blitt "tvunget" til å bli bønder når de heller kunne ha hatt en karriere i turisme,
kontoradministrasjon eller mekanikk.
Som et resultat har ingen spesiell fremgang blitt vist, og de fleste programmer har vært vitne
til høyt frafall og langsom død, og resultert i at den onde sirkelen av fattigdom fortsatt ikke er
brutt. Det bør imidlertid understrekes at effekten av ikke å bryte denne syklusen av tilgang til
utdanning kan føre til et mer rettsløst og svakt samfunn, hvor San-folk ikke har selvtillit eller
ikke får mulighet til å bli hørt slik at de kan få representere sine interesser effektivt. Dette kan
igjen fører til at de ikke får tilgang til grunnleggende sosiale tjenester. Namibiaforeningen
mener at et så omfattende og kvalitetssikret program som vi nå ønsker å sette i gang vil være
bærekraftig. Ved å ta opp årsaken til dette problemet, tilgang til utdanning for sine egne valg,
vil dette prosjektet fremme: den langsiktige utviklingen av et rettferdig, inkluderende og et
forsterket samfunn og vil også fremme dialog vedrørende San-utdanning ved å involvere
sivile samfunn, regjeringer, lokale myndigheter og lokalsamfunn i gjennomføringen.
Mens urfolksaker kan oppnå mye medieoppmerksomhet, er det svært få finansieringskilder i
det sørlige Afrika som på lengre sikt vil fokusere på en bærekraftig pedagogisk utvikling og
møte behovene til disse minoritetsgruppene, derav begrenses fremdriften ved å ta opp dette.
Derfor forblir NAMAS, WIMSA og deres partneres innsats den eneste betydelige kilden til
utviklingen i
regionale
tilnærminger til
å forbedre Sanutdanning.
Dette initiativet
tar sikte på å ta
opp forskjellige
tiltak på tilgang
til utdanning av
eget valg, å
fremme et mer
rettferdig,
inkluderende og
forsterket
samfunn,
fremme dialog
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om minoritet, utdanningsproblemer i sørlige-Afrika og på lang sikt redusere fattigdom for de
mest sårbare gruppene i det sørlige Afrika ved å redusere skepsisen til utdanning for Sanungdom.
Prosjektet tar sikte på å øke sørlige Afrikas sentrale myndigheter, lokale myndigheter og Sans
lokale gruppers samfunnsengasjement i utdanningsøyemed og vil fremme dialog og
handlinger på utdanningspolitikk og rettigheter.
Økt utdanning innen San-miljøer i Botswana, Namibia og Sør-Afrika vil fremme utviklingen
av inkluderende og forsterkende samfunn, da mangel på utdanning er en stor hindring for Sanrepresentasjon, lobbyvirksomhet og politiske engasjement i disse landene. Til slutt, og ikke
minst, direkte gjennom jobbskaping og indirekte gjennom økt akademiske oppnåelse, vil
prosjektet bistå med å redusere fattigdom i San-miljøene.

BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA:
Begrensninger for deltakelse/utfordringer med fravær
Fattigdom
Fattigdom er den underliggende årsaken fortalt av både barn og voksne deltakere i basisundersøkelsen som har blitt foretatt på hvorfor San barn i skolealder faller ut av skolen. For
den gjennomsnittlige fattige husholdningen (den som bruker 37 prosent under beløpet som
kreves for å møte vanlige familiers grunnleggende behov) er utdanning ikke sett på som en
prioritet. I 80 prosent av de fattige familiene som marginaliserte San er, er det ofte et valg
mellom å sette mat på bordet eller å sende sine barn til skolen. Fattigdom kombinert med lave
utdanningsnivåer hos foreldre gjør det vanskelig for foreldre effektivt å veilede og coache sine
barn på pedagogiske saker. Dette resulterer i høy drop-out av ungdommer fra skole eller
høyskole. Dette prosjektet vil søke å veilede ungdommer for å forbedre deltakelsen.
Mangel på rollemodeller
Det er en alvorlig mangel på lokale forbilder i bygdene, og dette påvirker ungdommer som
ikke har noen å se opp til. Dette prosjektet vil utnytte noen lokale forbilder, og fra andre
landsbyer og bosetninger (inkludert de som har oppnådd høyere utdanning) til å snakke til
ungdommer regelmessig for å øke deres ambisjoner og gi dem motivasjon.
Praksisplass
Erfaring har vist at ungdommer som gjennomgår opplæring og får muligheter for praksisplass
mer sannsynlig vil fullføre sine studier og bli bedre bidragsytere til deres arbeidsgivere. Dette
prosjektet vil også utnytte praksisplass som en måte å forbedre deltakelsen og få bedre
karakterer.
Høye direkte og indirekte kostnader til skolegang
Høye direkte og indirekte kostnader for skolegang var den andre grunnen som er gitt av
foreldre og barn i løpet av planlagte studie om hvorfor barn i rette skolealder ikke var på
skolen. Selv om videregående utdanning er gratis for sårbare ungdom i alle land, er det
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fortsatt mange indirekte og direkte utgifter familier har å dekke for å sende sine barn til
skolen. For San-miljøer er en konstant kontinuerlig uoffisiell "samling" av avgifter en ekstra
byrde med å sende barna til skolen. For barna fører ofte forsinkelser i "betaling", til offentlig
ydmykelse, og de sendes hjem til avgiftene er betalte, noe som fører til motløshet og at de
holder seg borte fra skolen.
Dette prosjektet vil gi tilleggsstøtte til trengende ungdom som nå er registrerte i skolene i de
tre landene, slik at de er i stand til å møte de indirekte kostnadene forbundet med deres
utdanning. Støtten som gis vil omfatte kjøp av skoleuniformer, rekvisitter og toalettsaker for
jenter. Og denne støtten er avgjørende for å beholde mange ungdommer i skolene.

Begrensninger for tilgang
Mangelen på ikke-formell og tilpasset utdanningsmuligheter
De fleste formelle skolene mangler støttesystemer for marginaliserte San-barn. Dette fører til
diskriminering og stereotype oppfatninger blant noen studenter og lærere. I tillegg er det
mangel på målrettede støttesystem for jentene og deres fremgang gjennom videregående
skole, og mot slutten av videregående utdanning. Tilpasning og kulturelle utfordringer knyttet
til tilgang for og ikke inkludering av marginaliserte barn er tegn på dette også. Videre, fordi
mange marginaliserte eller fraværende barn og ungdom mistet tilgang til formell utdanning og
struktur for enperiode, er reinntak og alternative læringsprogrammer nødvendige. Mens noen
ALP-er (intensiv opplæringsprogrammer) er tilgjengelige, og har blitt formelt anerkjent av
MoE(utdanningsdepartementet), fanger de ikke opp dem som trenger det mest. Selv om jenter
og kvinner står for de aller fleste av disse som ikke klarte å delta i formelle utdanninger, er
bare en fjerdedel av ALP-studenter i dag jenter. Dette prosjektet vil da mobilisere
samfunnsledere, MoE tjenestemenn, foreldre og lærere for å øke bevisstheten om betydningen
av inkluderende utdanning for alle barn og unge. Hjelpeopplæringsklasser vil bli etablert og
ALP klasser støttes, slik at marginaliserte barn og ungdom kan reintroduseres og/eller forbli i
utdanningssystemet. Yrkesfaglig opplæring vil bli gjort tilgjengelig for de som mangler
tilstrekkelige skrive- og leseferdigheter til å bli registrert i andre institusjoner for
videregående utdanning. De som kan få tilgang til videregående utdanningsinstitusjoner vil bli
gitt støtte til å fullføre høgere utdanning hvis det er det som er planen.
Kvalitet begrensninger
Samfunnets negative oppfatninger
Til tross for den kulturelle verdien læring har i alle de tre landene, mangler lokalsamfunnenes
engasjement og iver for samarbeid innen utdanning. Registrering, frammøte og fullføring av
skolegang er sannsynligvis også påvirket av negative student- og familieholdninger som
eksisterer mot lærere, skoler og klasser. En undersøkelse fra 2000 fant ut at mindre enn to
tredjedeler av San i regionen hadde en positiv oppfatning av de lokale skolene. Det er klart at
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utilstrekkelig tilgang på muligheter for kvalitetsutdanning har redusert befolkningens interesse
i å heve nivået på utdanningen, noe som resulterer i den økende utbredelse av tafatthet.
For dette prosjektet er det viktig at en forbedret tilgang til utdanning korresponderer med høy
kvalitet på utdanningen. "Barne-vennlig" og "jente-vennlig" skolemiljøer med kvalitetsutdanning ville ikke bare fremme elevdeltakelse, men det vil også gi et tryggere skolemiljø
både for jenter og gutter. Spesialtrening for ikke-San lærere om kulturer og tradisjoner i
landsbyene de ansettes il før og under sin tid der, vil utstyre lærere med verktøy slik at de kan
gi en kvalitetsmessig, deltakende og inkluderende utdanning i et sunnere læringsmiljø.
Videre, lærere som er involvert i ALP og oppgraderte programmer vil bli gitt spesielle
opplæring slik at de kan gi tilstrekkelig støtte til de sårbare barna.

Begrensninger ved styringsverktøy:
Ineffektiv og inaktive foreldre
PTA(foreldreråd), kan tjene som en effektiv tilrettelagt funksjon så vel som en støttefunksjon
dersom det administreres og organiseres godt. Dessverre, i alle de tre landene er PTA i stor
grad inaktive og ineffektive i håndteringen av spørsmål som berører utdanning av San-barn.
PTAs er, i mange tilfeller, dominert av andre stammegrupper, noe som resulterer i dårlig
koordinering og kommunikasjon mellom skoler og San-foreldre, og dermed selv begrenser
samfunnsengasjement i taler for og overvåking av god utdanning og beskyttelse av barn på
lokalt nivå. Men gjennom det foreslåtte prosjektet vil PTA-ene bli opplært og støttet med
kompetanse og kunnskap, slik at de kan bli en effektiv kraft for å skape trygge og gode
læringsmiljøer slik at også marginaliserte San-barn kan føle seg inkludert og aktivt deltakende
Betydelig negativt syn mot San Barrierer til San-barnas aktive engasjement i utdanning i
regionen, som med mange minoritetsgrupper, bunner ofte først og fremst i dominans fra andre
dominerende grupper og samfunnets beslutningstakere, skjønt mulighet og kostnadene er også
store problemer. Diskriminering og mobbing av San er et utbredt problem i regionen.
Prioriteringen av utdanningsressursene og fordomsfulle syn på San-barn, begrenser deres
aktive engasjement i samfunnet. Dette prosjektet vil engasjere lokalsamfunnene, skoler og
andre interessenter i aktiv beskyttelse av San utdanning og fremme rett til utdanning for Sanbarna.
ROLLEFORDELING, ANSVAR OG OPPFØLGING:
Namibiaforeningens rolle blir overordnet og vil se at prosjektene går sin gang med jevnlige
feltbesøk. Namibiaforeningen har også overordnet ansvar for at økonomistyringen foregår i
ryddige og ordnede former. I dag bruker vi autoriserte revisorer både i Namibia og Norge og i
flere av prosjektene blir også halvårsregnskaper reviderte. Vi er også medlem av
Innsamlingskontrollen og har 33 års solid erfaring med regnskap og med økonomiske rutiner
som da også vil avdekke eventuelle feilskjær. Vår hovedsamarbeidspartner vil være WIMSA
(regional rettighetsorganisasjon for San-folket i sørlige Afrika) som er velkjent og anerkjent
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for sitt arbeid i denne delen av verden. De har direkte samarbeidsopplegg med lokale aktører i
alle tre land og vil følge programimplementeringen nøye.
Men det vil også bli ansatt prosjektkoordinator fra et av landene, mest sannsynlig plassert i
Windhoek, som skal ta seg av koordinering og implementering av prosjektet. Personen må da
svare til både Namibiaforeningen og WIMSA om prosjektets utvikling og framdrift og ha
direkte kontakt med alle lokale organisasjonene.
I Namibia vil WIMSA ha en egen kontaktperson som skal ha direkte oppfølgingsansvar
overfor koordinator ettersom hovedkontoret er i Windhoek, mens i Botswana vil
programseksjonen i KURU ta seg av kontakten. Likeledes vil SASI i Sør Afrika ta seg av
programmet i Sør-Afrika og ha en person i direkte kontakt med koordinator.
Alle tre har drevet programarbeid blant SAN i Kalahari i mange år og blir sett på som solide
aktører i bransjen. Der vil bli opprettet egen prosjektkonto kalt OD i Windhoek, som vil bli
styrt i fellesskap av vårt kontor i Windhoek i samarbeid med WIMSA. Alle organisasjonene
vil måtte få revidert sine regnskap i de respektive land ved anerkjent autorisert revisorer og
som har utgangspunkt i lokale prosjektkontoer. Den overordnete økonomi og
programoppfølgingsansvaret tar Namibiaforeningen seg av, mens WIMSA tar seg av den
direkte daglige programoppfølging også direkte med de av to underaktører i Botswana og
SASI.

Beskrivelse av lokale partnere
Partnerskap vil spille en viktig rolle i suksessen til prosjektet. NAMAS vil være involvert som
både program og tekniske partner i prosjektet, og regelmessige programoppdateringer vil bli
gitt for å informere OD om fremgangen. Med bakgrunn i vår lange erfaring og kunnskap om
arbeid med urfolk har vi en stor fordel når dette prosjektet skal settes i gang.
Lokale NGO-partnere vil også sterkt bidra til verdien av programmet. De tre lokale partnere
vil som tidligere nevnt være WIMSA ( Namibia), KURU, en samling av San-organisasjoner
(Botswana) og SASI (Sør-Afrika). Disse organisasjonene er veletablerte og kjente og har
spesifikk teknisk ekspertise som vil øke verdien av de foreslåtte programimplementeringene.
Godt samarbeid med offentlige tjenestemenn, som vil dra nytte av prosjektet, vil også være en
viktig del av prosjektets suksess. Til slutt, åpen og gjennomsiktig kommunikasjon med
målgruppen begunstiget av prosjektet, inkludert lærere, barn, skole administratorer,
medlemmer av lokalsamfunnet og foreldre, vil sikre eierskap, investeringer og aktivt bidrag
og deltakelse. Nedenfor er en kort beskrivelse av hver partner og grunnen til hvorfor partneren
var valgt.

Arbeidsgruppen for urfolks minoriteter i det sørlige Afrika (WIMSA)
http://www.osisa.org/education/regional/working-group-indigenous-minorities-southernafrica-wimsa
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WIMSA er et ikke-statlig nettverk som koordinerer og representerer interessene til urfolk og
svært marginaliserte San-folk over hele Sørlige-Afrika. WIMSA ble dannet i 1996 etter år
med ukoordinert og eksternt drevet utviklingsarbeid for San. WIMSA hjelper San samfunn til
å kreve sine grunnleggende menneskerettigheter. Det leder regionale utdanningsinitiativer
som forbedrer tilgangen til formell utdanning. De koordinerer aktiviteter som beskytter og
fremmer San-kultur og kulturarv, herunder immaterielle rettigheter. Å være en regional
organisasjon med en stor erfaring på utdanningsprogrammer i regionen (Namibia, Botswana
og Sør-Afrika), var det naturlig å ha WIMSA som en partner for dette programmet. WIMSA
har ansatte og kontor i alle land, men de konsentrerer seg i Botswana og Sør-Afrika mest på
advocacy.
Men WIMSA har bistått San-samfunn og individer til å sette opp sine egne utviklingstiltak,
fellesskaps-baserte løsninger og kommersielle virksomheter. Lokalbefolkningen er involvert i
planlegging, gjennomføring og vurdering av programmene i alle programmer. Selv om
WIMSA vil håndtere programmet direkte i Namibia, vil de arbeide med ulike interessenter i
gjennomføringen av programmet.. De vil for eksempel arbeide med utdanningsdepartementet,
San Reginal Council, Namibia Training Association og ulike yrkesrettet og høgere
institusjoner.
Kuru familien av organisasjoner (KFO) http://www.kuru.co.bw/Home.html
KFO er en familie av åtte frivillige organisasjoner som arbeider i Botswana og Sør-Afrika og
som har et felles mål om å styrke den mest sårbare gruppen av urfolk i Sør-Afrika, nemlig
San, å ta kontroll over sin egen sjebne. KFOs arbeid når for øyeblikket 90 prosent av San i
Botswana og 70 prosent av San i Sør-Afrika. Erkjennelsen av at San ofte er integrert i andre
samfunn og har naboer fra andre etniske grupper, fungerer KFO også med andre
marginaliserte grupper som Hambukushu, Wayei og Herero. Fokusprogrammene til KFO er
land, sosio-økonomiske forhold, helse, utdanning og kultur.

Sørafrikanske San Institute (SASI) (http://www.san.org.za/)
SASI er en uavhengig, ikke-statlig organisasjon som mobiliserer ressurser til beste for Sanfolkene. I 14 år har San i Sør-Afrika blitt hjulpet av SASI, som har lansert mange prosjekter
for å forbedre San-folkets-økonomiske. Som en del av Kuru familien fungerer SASI mest på
nasjonalt plan gjennom regionale juridiske og rådgivnings programmer, men har også god
erfaring med praktisk grasrotarbeid.
En av hovedgrunnene til at WIMSA og Namibiaforeningen vil samarbeide med de to andre
aktører er nettopp på grunn av deres erfaring med direkte grasrotarbeid vedrørende utdanning
i de to landene. Den merverdien vi kommer med i prosjektet er den internasjonale
koordineringserfaring vi har gjennom 33 år og som vi har tilegnet oss fra flyktningarbeid i
Zambia, Angola og Kongo til profesjonell utviklingsarbeid med alle typer organisasjoner,
myndigheter og institusjoner.

22 | S i d e

Namibiaforeningen er meget anerkjent i vår tilnærming og samarbeid på alle ledd fra grasrot
lokalt, via regionalt til nasjonale og internasjonale myndigheter og fora. Vi har hatt og har et
eget utdanningsprosjekt for San i samarbeid med regionale myndigheter i nord-øst Namibia i
Kalahari. Vi er også kjent for å ha startet opp de mobile skoler i nord-vest Namibia der
Himba-folket lever. Og som tidligere nevnt, støtter vi i dag en urfolksorganisasjon som heter
HIPO med kompetanseoppbygging.
Vi har likeledes krysset Kunene River som er grensen mellom Namibia og Angola der samme
nomadebefolking bor og er i gang med et skoleprosjekt der. Så vår erfaring med urfolk og
utdanningsarbeid er solid og vil komme godt med i det nye programmet. Således kan vi vise
til både meget god organisasjonsmessig erfaring og solid ekspertise på området som vil gagne
også de tre lokale organisasjonene som vi skal samarbeide med.

Like muligheter for gutter og jenter
Mens like muligheter vil bli gitt til gutter og jenter under gjennomføringen av dette prosjektet,
har dette forslaget målrettet prioritert flere jenter i alle dens tiltak fordi de har en høyere
frafall enn gutter og trenger å ha mer nytte av disse tiltakene. De viktigste årsakene til
frafallene inkluderer tenåringsgraviditeter, kultur og mangel på toalettsaker for jenter. Etter å
ha tatt hensyn til disse faktorene, er dette prosjektet rettet mot 60 prosent jenter (6000) av
samlet mål på 10.000 San-ungdom. I tillegg vil prosjektet oppfordre til bruk av eksisterende
kanaler med ekspertise i saker som gjelder like muligheter for jenter og gutter med
overvåking av fremdriften på dette området.
 NAMAS og partnerne vil også gjennomføre de nødvendige tiltakene for å:
fremme prinsippet om likestilling mellom jenter og gutter i alle
lokalsamfunnsaktiviteter og fora
 Spesielt fremme en ånd av entreprenørskap blant jenter samt gutter for å lette
overgangen fra skole til arbeidslivet
 utvide programmet for studiebesøk til også å inkludere opplæring av lærerstab,
rådgivere, inspektører og administratorer med særlig ansvar for likestilling for jenter
og gutter på skolen, for å utvide sine praktiske og faglige erfaringer
 gi supplerende data, særlig gjennom studier av like muligheter for jenter og gutter i
utdanning, sirkulere resultatene og forbedre utveksling av informasjon på positive
tiltak ved hjelp av nettverk etablert til fordel for San i regionen.

FUNKSJONSHEMMEDE SKAL OGSÅ DELTA
For effektivt å bygge inn funksjonshemmede barns deltakelse, vil dette prosjektet og tiltakene
foreslått være tilgjengelig og inkluderende for dem. Vi satser på at 10 prosent av målgruppene
i hvert hovedmål skal være funksjonshemmede. Et rammeverk for inkluderende deltakelse vil
bli utviklet, og vil fokusere på å endre holdninger og fjerne eller redusere barrierer som
hindrer funksjonshemmede barn tilgang til samme mulighet som andre barn og unge.
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Barrierer og utfordringer til funksjonshemmede barn og unges deltakelse har vært etablert
innenfor tre brede områder: opplæring, støtte og ressurser; kunnskap, forståelse og
holdninger; prosessen, systemer og strukturer. Ved å identifisere og gjenkjenne disse barrierer
og utfordringer vil det i programmet gi et godt grunnlag for planlegging av en utvidelse av
funksjonshemmede ungdoms deltakelse.
Likeledes skal det understrekes at arbeid med funksjonshemmede blant urfolk er et nytt felt,
også for våre partnere, og et av de konkrete tiltakene som vil bli innflettet, er kvotering der 1
av 10 studieplasser skal forbeholdes funksjonshemmede. Dermed må både utvelgelsen og
tilretteleggingen for studenter som skal tilbys støtte ta hensyn til både kriteriene og
implementeringen. Vi må da i første omgang gjøre en baselinestudy om hva den faktiske
statusen er for funksjonshemmede i de tre landene blant San før konkrete aktiviteter settes opp
for dem under de forskjellige mål satt opp. Dette er et felt som sjelden har vært belyst,
kanskje på grunn av den situasjonen alle San er i, og ikke bare en bestemt gruppe blant dem.

En rekke yngre tenåringsmødre på «back to school»-seminar i Namibia
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UTFASING OG BÆREKRAFTIGHET
Nøkkelen til utfasing av strategi i dette prosjektet er å arbeide fra begynnelsen med
eksisterende organisasjoner, enten i regjeringen eller i det sivile samfunn, ved å informere og
bli enige om strategien.
Strategien som skal brukes innebærer støtte, selvstendighet og justeringer av programmet med
pågående lokale prosesser og strukturer. Både myndighetene og det sivile samfunn involvert
bør godta og forplikte seg til programmet som helhet og til langsiktige temaer knyttet til
programmet og likeledes skape forutsigbarhet og aktivere lokale aktører som kan påvirke
beslutningstakere. Det er planlagt at programmet vil bli overlevert til myndighetene i de tre
landene i løpet av de siste seks månedene av programmet.
Av hensyn til bærekraft, vil prosjektet prioritere involvering av eksisterende
samfunnssystemer og strukturer mot etablering av nye institusjoner. Alle
partnerorganisasjoner har også et omdømme for vellykket å kunne bygge på kompetansen til
de fellesskapsbaserte institusjonene og strukturene som er satt opp av regjeringene deres for å
støtte dem. I tillegg til faktorene som er nevnt ovenfor, har prosjektet gode utsikter for
bærekraft som innebærer kompetansebygging og pedagogiske tiltak for minoritetsgrupper,
spesielt for San, noe Namibiaforeningen og partnerne er sterkt opptatt av.
1. Tiltakene vil styrke tillit og evner hos San-ungdommer til å engasjere seg i offisielt arbeid
og til å generere inntekter til seg og sine.
2. Det er forutsatt at denne strategien vil utfylle andre tiltak Namibiaforeningen,
samarbeidspartnere og andre interessenter er i gang med og deretter forbedre de
sosioøkonomiske muligheter blant San-ungdommer.
3. Allianser vil opprettes med de aktuelle myndighetene, ikke-statlige aktører og de lokale
myndighetenes organer for drop out-programmer og tertiære støtteprogrammer dersom noen
vil fortsette med høgere utdanning.
4. Programmet vil bidra til å skape San rollemodeller som fortsetter å inspirere og motivere
andre San-ungdommer i mange år utover dette prosjektet.
Myndighetene i alle de tre landene har gitt sin støtte til dette programmet. Alle
representantene i de enkelte nasjonale rådene SASEF (South African San Education
Forum)organer føler det er ganske omfattende. Og hvis det blir vellykket vil dette kunne møte
de utdanningsmessige utfordringer som Sanfolk har i regionen. Alle de tre landene tror
imidlertid det er behov for å arbeide tett med regjeringene under gjennomføringen for å sikre
at myndighetene kan ta over når programmet er ferdig.

25 | S i d e

Vi håper med dette at vi har tatt opp alle punkter dere ønsker å få belyst vedrørende søknader,
men det er bare å ta kontakt dersom noe er uklart. Og så håper vi at valget denne gangen vil
falle på ungdom som tilhører det eldste folkeslaget i verden.
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