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STRATEGIDOKUMENT FOR 

NAMIBIAFORENINGEN 2012 - 2014 
 

INNLEDNING 
 

Et bredt folkelig engasjement førte til at Namibiaforeningen ble stiftet i 1980. 

Foreningen ble raskt en solidaritetsorganisasjon og senere en bistandsorganisasjon. Frem til 

frigjøringen i 1990 arbeidet vi hovedsaklig i forhold til namibiere i eksil. Deretter ble vi 

utfordret til å bidra til, og har fokus på byggingen av et fritt Namibia. Vi har stort sett arbeidet 

innen undervisningssektoren, men også med styrking av menneskerettigheter generelt og 

prosjekter rettet inn mot marginaliserte grupper spesielt. 

 

Foreningens arbeidsform har fra starten av vært preget av praktisk prosjektarbeid og 

holdningsskapende informasjonsarbeid. Foreningen har tidligere engasjert seg sterkt i forhold 

til vennskapsforbindelser og utvikling av faglige kontakter mellom Namibia og Norge på 

forskjellig nivå. De siste årene har foreningen konsentrert seg mest om utviklingsarbeid og det 

vil være det viktigste satsingsområdet i årene fremover med arbeid både i Namibia og Angola.  

 

Namibiaforeningen har jevnlig arbeidet med strategiarbeid tilpasset utviklingen i Namibia og 

foreningens rammebetingelser. Den strategiplanen som nå presenteres er den femte i rekken 

og bygger på vår formålsparagraf og vår hovedmålsetting for 2012 – 2014 som ble vedtatt på 

årsmøtet i 2011. 

 

Strategidokumentet har en todelt målsetting: 

 Den skal være førende og retningsgivende for styrets og administrasjonens arbeid 

 Den skal kommunisere til medlemmer, partnere, bidragsytere og omgivelser for øvrig 

hvilke tiltak som konkretiserer hovedmålsettingen, og hvilke rammebetingelser 

foreningen forholder seg til. 

 

Strategidokumentet inneholder følgende elementer: 

 

 Foreningens formålsparagraf og hovedmålsetting 2012 –2014, en beskrivelse av 

situasjonen i Namibia og Angola i dag, samt en kortfattet analyse av foreningens 

utfordringer og ressurser. 

 Strategiplanen med beskrivelse av strategier innenfor bistand, informasjon, marked og 

organisasjon. 

 

Strategidokumentet skal være et styrings- og referansedokument som danner grunnlag 

for handlingsplaner og prosjektutvikling. 

 

 

1 RAMMEBETINGELSER 
 

1A Namibiaforeningens formålsparagraf 
 

§1 Namibiaforeningen i Elverum er frittstående og selveiende. Dens formål er å støtte 

det namibiske folket og andre i det sørlige Afrika som arbeider for demokratisk 

utvikling, respekt for menneskerettigheter og økonomisk og sosial rettferdighet. I dette 
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samarbeider vi med organisasjoner og institusjoner i det sørlige Afrika som har bred 

folkelig støtte og som arbeider for befolkningens beste. 

 

§ 2 Foreningen vil i sitt virke legge vekt på praktisk støttearbeid og 

informasjonsarbeid. 

 

§ 3 Foreningen skal sikre forsvarlig administrasjon og drift. Mest mulig skal komme 

mottakerne til gode. 

 

§ 4 Foreningen vil i sitt virke tilstrebe en bred folkelig deltakelse i arbeidet, og samle 

mennesker på tvers av partipolitiske og livssynsmessige skillelinjer. 

 

1B Namibiaforeningens hovedmålsetting for perioden 2012 – 2014 

Styrke posisjonen som profesjonell utviklingsorganisasjon 

Namibiaforeningen har utviklet seg til en utviklingsorganisasjon i tett samarbeid med 

Namibias første generasjon ledere. Med basis i nære relasjoner til de som startet utviklingen 

av demokratiske institusjoner i landet, har foreningen bidratt i arbeidet med å bygge et fritt 

Namibia. Nå er landet i ferd med å få en ny generasjon ledere uten de historiske bånd til 

foreningen, og foreningen vil drive prosjekter for urbefolkningen og andre marginaliserte 

grupper både i Namibia og Angola. I denne situasjonen må Namibiaforeningen styrke sin 

posisjon, både vis a vis norske, namibiske og angolanske myndigheter, som en profesjonell og 

uavhengig utviklingsorganisasjon med faglig tyngde i de prosjektene vi engasjerer oss i.  

Våre målgrupper 

Namibiaforeningen har gjennom sitt virke fått unik kunnskap om det unge demokratiet 

Namibia og dets folkegrupper. Denne kunnskapen skal foreningen bruke for å styrke 

urbefolkningsgruppers og marginaliserte gruppers muligheter til å skaffe seg utdanning og 

arbeid. Foreningens arbeid retter seg mot slike grupper i den vestlige delen av det sørlige 

Afrika, det vil si Namibia og Angola. Innen de marginaliserte folkegruppene skal foreningen 

prioritere arbeid for ungdommer og andre som ikke har fått tilbud gjennom 

utdanningssystemet og ikke fått rettigheter de har krav på. Selv om hovedmålgruppen er unge 

mennesker, vil også enkelte prosjekter innen entreprenørskap og utdanning naturlig favne 

unge voksne/voksne. 

Prioriterte prosjektområder 

Namibiaforeningen skal fortsatt arbeide med å styrke kulturen gjennom prosjekter innen 

utdanning, entreprenørskap og styrking av sivile samfunnsinstitusjoner, særlig overfor 

urbefolkningsgrupper. Forhold rundt gender (kjønnsproblematikk), klima og kultur er 

naturlige emner i alle prosjekter. Foreningen skal også arbeide med informasjonstiltak i Norge 

(Innlandet) om Nord/Sør-problematikk, samt drive inntektsbringende arbeid. 

Arbeid for urfolks situasjon 

Urbefolkningen i Namibia er i en utsatt livssituasjon. Namibiaforeningen vil arbeide for å 

styrke sivile organisasjoner/institusjoner og utdanningssektoren for disse gruppene. 
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Morsmålsundervisning og utdanning av lærere for urbefolkningsgrupper er viktige elementer i 

dette arbeidet. Det er avgjørende at foreningens arbeid for urfolk må ha basis i faglig 

kyndighet om deres situasjon og være kultursensitivt. Foreningen må derfor ha tett dialog med 

urfolksorganisasjoner og andre namibiske og internasjonale interessegrupper og etater som 

jobber med urfolkspørsmål. Vi skal øke vår kunnskap om FN og den afrikanske kommisjon 

for urfolks rettigheter. I vårt arbeid rettet mot urfolk skal vi ha respekt for språk, kultur og 

tradisjoner. 

Entreprenørskap 

Namibiaforeningen skal videreutvikle sitt engasjement innen utdanning med vekt på 

entreprenørskap. Målet med dette arbeidet er å skape et klima for innovasjon og initiativ, samt 

bidra til jobbskaping for unge og for utsatte mennesker. Vi skal utvikle eksisterende 

programmer i nært samarbeid med organisasjoner og næringsliv og bidra til at nye tenkemåter 

for å løse morgendagens utfordringer vinner fram. Vi skal bidra til økt samordning mellom 

skole og næringsliv for å stimulere til økt mangfold i de tjenester samfunnet har behov for, 

slik at jobbmulighetene også vil øke. 

Foreningen vil også prioritere prosjekter som kan stimulere til kunnskapsoverføring mellom 

generasjoner (tradisjonskunnskap).  

Informasjon 

Kunnskap om Nord/Sør-forhold er viktig for å legitimere utviklingsarbeid i et land som ikke 

lenger er hovedsamarbeidsland for Norge. Namibiaforeningens informasjonsarbeid skal skape 

kritisk engasjement og debatt om utviklingsspørsmål. I et slikt arbeid er det naturlig å ha 

kontakt med myndigheter og søke samarbeid med lag og foreninger som arbeider med 

internasjonale spørsmål/flerkulturelt arbeid. Namibiaforeningen skal gjøres kjent som en 

ressursbase for informasjon om Nord/Sør-forhold.  Et løpende informasjonsarbeid om 

foreningens arbeid, blant annet gjennom nyhetsbrev og drift av foreningens nettside, er en 

prioritert oppgave for å synliggjøre våre aktiviteter. Informasjonsarbeidet retter seg i første 

rekke mot Norge/Innlandet, men har også som mål å gjøre prosjektene kjent i Namibia. 

Inntektsbringende arbeid 

Arbeidet med å skaffe midler til foreningens arbeid går hånd i hånd med 

informasjonsarbeidet. En fortsatt god drift av Namibiabutikken skal stimuleres. 

Namibiaforeningen skal også bygge nære relasjoner til skoler, institusjoner og næringsliv. Det 

skal være naturlig for mange ulike aktører å inngå et samarbeid med Namibiaforeningen. 

Evaluering 

Evaluering av prosjekter er en viktig del av ethvert prosjekt, blant annet som et middel til 

læring, erfaringsbygging og dokumentasjon. Foreningen skal legge vekt på å ha høy kvalitet 

på dette arbeidet. Også evaluering av foreningens øvrige virksomhet og planverk i Namibia 

og Norge skal gjennomføres. 

Utfasing 
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Namibiaforeningen skal bli tydeligere på å formidle når utfasing skal skje. Foreningen skal 

legge til rette for at partnere kan starte tidlig med å få på plass rammer og være klar til å 

operere uavhengig av Namibiaforeningen. Et tett samarbeid med myndigheter er viktig i dette 

arbeidet. 

Oppsummering 

Namibiaforeningen skal i perioden 2012-2014: 

 Styrke sin posisjon som en profesjonell og uavhengig utviklingsorganisasjon med 

faglig tyngde i de prosjekter vi engasjerer oss i. 

 Arbeide for å bedre forholdene for urbefolkningsgrupper. Foreningen vil også arbeide 

for andre marginaliserte grupper, særlig ungdommer, i den vestlige delen av det 

sørlige Afrika. Prioriterte områder innen prosjekter er utdanning, entreprenørskap, 

styrking av sivile samfunnsinstitusjoner, styring av kultur, informasjon om Nord/Sør-

spørsmål og inntektsbringende arbeid. 

 Arbeid for urfolk skal bygge på kunnskap om deres spesielle livssituasjon og 

rettigheter, og med respekt for deres språk, kultur og tradisjoner. 

 Evaluering av høy kvalitet skal gjennomføres både for prosjekter, foreningens øvrige 

planverk som informasjonsstrategi og markedsstrategi og for organisasjonsarbeidet 

generelt. 

Foreningen skal være tydelig på når utfasing av prosjekter skal skje.  

 

1C – del 1  Rammebetingelser i Namibia 
 

21 år etter frigjøringen har Namibia et demokratisk flerpartisystem med et stort parti, South 

West Africa People`s Organisation (SWAPO) som har et solid flertall i parlamentet og noen 

mindre partier deriblant Congress of Democrates (CoD) og Democratic Turnhalle Alliance 

(DTA) som viktige opposisjonspartier. 

 

H. Pohamba har vært president siden 2005 da han overtok etter Sam Nujoma som hadde sittet 

med makten siden frigjøringen. I 2010 opprettholdt Pohamba sin stilling. Mye av debatten i 

Namibia foregår mellom forskjellige politiske fløyer i SWAPO, og hvem som skal ta over 

etter Pohamba som president er et sentralt spørsmål. 

 

I 2005 anslo UNDP i sin Human Development Report at 34,9 % lever av mindre en $ 1 pr 

dag. Ytterligere 55,8 % lever på under $ 2 per dag. Det er ingen land i verden med større 

forskjeller mellom rike og fattige. Dette kan skyldes mye på grunn av arbeidsledighet på ca. 

51 %. Nesten 50 % av de sysselsatte har sitt arbeid knyttet til landbruk, 20% til industri og i 

overkant av 30 % er innenfor servicenæringer. En hovedutfordring for Namibia er å utvikle 

industri og handel på en måte som gjør landet mindre avhengig av import. Satsing på 

småskala-etableringer og utvikling av kunnskap om entreprenørskap vil derfor være meget 
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viktig. Det er også viktig at mangfoldigheten utvikles i type handel og produktutvikling og at 

positive entreprenørskapsholdninger bygges opp i samfunnet.  

  

Utvikling av og skolering i demokratiske prosesser - samt tydeliggjøring av hvilken plass 

menneskerettighetene har innenfor et demokratisk samfunn - er fortsatt viktig. Debatter rundt 

urfolk, kvinners plass i samfunnet og homofile og lesbiskes rettigheter er viktige. Det samme 

gjelder rettigheter til jord, og namibisk innflytelse og eierskap over bedrifter innen industri og 

turisme.  

 

Regjeringen har prøvd å gi de fleste etniske gruppene tilnærmet lik tilgang på tjenester fra 

staten. Ett av unntakene er San-folket som på de fleste parametrene kommer svært dårlig ut. 

De er svært dårlig representert i politiske organer på alle plan, og har en lang vei å gå for å 

ivareta sine politiske, kulturelle og økonomiske interesser. 

 

Innenfor disse samfunnsøkonomiske og politiske rammene mener Namibiaforeningen at vi 

har mulighet til å bidra slik at Namibia utvikler seg demokratisk og inkluderende på tvers av  

tradisjonelle skillelinjer. 

 

1C – del 2  Rammebetingelser i Angola: 

 
Angola ble en selvstendig stat i 1975, men ble hemmet av en borgerkrig som tok slutt 

i 2002. Det bor 18 mill mennesker i landet som har store utfordringer som gjenstår vedrørende 

oppbygging av infrastruktur, skole og helsetilgang for hele befolkningen. 

 

President Dos Santos har styrt landet siden 1979 og The People´s Movement for the 

Liberation of Angola (MPLA) har i denne perioden hatt et klart flertall i parlamentet. Det skal 

holdes parlamentsvalg i 2012, men selv om andre partier har meldt sin ankomst, ser det ut for 

at MPLA vil fortsatt har stor kontroll over styringen av landet. 

 

Økonomien på bedringens vei. Angola synes nå å ha fått kontroll på den akkumulerte gjelden 

som skal være ferdig nedbetalt i løpet av 2011. Angola er fortsatt ansett som høyrisikoland for 

korrupsjon. Kampen mot korrupsjon er kommet høyere på den politiske agendaen. Lovverk er 

kommet på plass, men det gir lite innsyn og har store utfordringen i gjennomføringen. 80 % 

av offentlige arbeider er uten anbudsprosess. En ny lov skal forhindre dette i fremtiden. 

Pålitelig statistikk er vanskelig tilgjengelig i Angola og myndighetene er fortsatt svært 

tilbakeholdende med offentliggjøring av statistikk. I 2010 ble imidlertid data fra Unicefs 

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) studie i 2008 offentliggjort. Denne viser betydelig 

framgang på enkelte områder (barnedødelighet ned, underernæring ned fra 35 % til 23 %, 

undervekt ved fødsel fra 31 % til 16 %, tilgang på skolegang økt fra 56 % til 76 %, nær lik 

registrering av jenter og gutter ved skolestart) og reduksjon av mødredødelighet fra 1400 til 

660 per 100 000 fødsler. Det siste tallet er fortsatt svært høyt. Og fremdeles viser følgende tall 

at det er mye å jobbe med: 

90% bor i ikke-adekvate boliger, 40% lever under 1,25 dollar for dagen og 60% lever under 2 

dollar for dagen. 

Merkbart er det også at skole- og helsetilbudene blir mindre desto lengre fra Luanda man 

kommer. Angola er et rikt land med mange mineralforekomster - spesielt olje - og er Norges 

viktigste økonomiske partner i Afrika, der bedrifter som Statoil, Aker og Hydro er aktive 

aktører. 
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Myndighetene har også innsett at man trenger å styrke skoletilbudene for marginaliserte 

grupper. Og selv om portugisisk er det dominerende morsmålet, har det gradvis blitt åpnet for 

utvikling av materiell for spesifikke minoritetsgrupper i landet basert på faglig vurdering.  

Det er også med denne bakgrunn at Namibiaforeningen ser det som naturlig å hjelpe den 

samme etniske gruppen som bor på andre siden av Cunene river (grensen mellom Namibia og 

Angola) og starte opp for å styrke skoletilbudet på angolansk side.  

 

1D Foreningens rammebetingelser og ressurser 
 

Utgangspunktet for strategidokumentet 2012 – 2014 er at vi er i stand til å fortsette og 

videreutvikle vårt prosjektarbeid og styrke vårt informasjonsarbeid regionalt. 

 

Strategiplanen bygger på at alle våre programmer skal ta utgangspunkt i henvendelser mottatt 

av våre partnere og at vi i samråd kommer frem til fornuftige løsningsforslag på hvordan man 

kan møte spesifikke utfordringer i områdene vi sammen arbeider i.  Videre forutsettes det at 

midler til gjennomføring av tiltak kan hentes fra et mangfold av kilder og at det positive 

samarbeidet vi har hatt med partnere i innlandet fortsetter og forsterkes. 

 

Namibia er et lite land i afrikansk målestokk.  Derfor er det en stor utfordring for foreningen å 

informere om viktigheten av norsk bistand til Namibia - og engasjere forskjellige miljøer i 

vårt arbeid i landet.  Videre har vi en plikt, ettersom vi også starter opp i Angola, å sette fokus 

på marginaliserte gruppers situasjon i det landet.   

 

Foreningen skal derfor konsentrere sitt arbeid med tiltak rettet mot urfolk og andre 

marginaliserte grupper, og spesielt ungdom i denne delen av verden.   

 

Foreningen har de siste årene bidratt til at mange norske studenter har fått gjennomført 

praksisperioder i Namibia. Dette er en stor ubrukt ressursgruppe som vi må utnytte bedre i 

forhold til informasjonsarbeidet i Norge. 

 

Vår kompetanse på Namibia, bygget opp igjennom mer enn 31 år, er spesiell i norsk 

sammenheng - og det arbeidet som foreningen har gjort for å utvikle et kompetansenettverk 

skal videreføres. De siste 10 årene har vi også bygget kompetanse i forhold til urfolk, og det 

er nå naturlig å utvide dette arbeidet slik at vi, i den grad økonomiske midler er tilgjengelig, 

kan arbeide på tvers av landegrenser. 

 

 

 

Vi har mange medlemmer som har interesse for Namibia og Angola og vi har faglige 

kontakter knyttet opp mot vår prosjektprofil både internasjonalt, i Namibia, i Angola og i 

Norge. Foreningens nettverk har vokst de siste årene, og potensialet for engasjement fra nye 

partnere utvikles stadig. 

 

Partnere internasjonalt, regionalt og lokalt  

 

Namibiaforeningen har stor kontaktflate med forskjellige aktører både internasjonalt, i Norge, 

i Namibia og en mindre kontaktflate i Angola, der vi har nettopp startet.Internasjonalt: 

 

 International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhagen 

 The African Commision´s Working Group on Indigenous Populations/Communities 
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 The Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC), Cape Town  

 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Wien 

 

I Namibia: 

 

  Legal Assistance Centre (LAC) 

 Working group of Indigenous Minorities in Southern Africa (WIMSA) 

  Nyae Nyae og Mangetti Conservancies  

 International Labour Organization (ILO), Namibia 

 

I Angola:  

 

 Development Aid from People to People (ADPP) (angolansk bransje av UFF) 

 Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Angola 

 UNICEF 

 

I Norge: 

  

 Fellesrådet for Afrika 

 Forum for utdanning for urfolk 

 Innovasjon Norge 

 Avtaler med syv høgskoler som dekker felt som helse, miljø og utdanning.  

 Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Elverum kommune gir oss 

også støtte i gjennomføringen av våre aktiviteter. Samarbeidet med Elverum kommune 

forsterker også den solide forankring vi har i nærområdet.  

 

Vårt informasjonsarbeid er tett knyttet opp til innlandsregionen og bidrar til å bringe 

informasjon og kunnskap om situasjonen i land i Sør, både politisk, økonomisk og sosialt, 

samt om norsk bistand til mange. Dette skjer blant annet gjennom vårt Internasjonale 

Informasjonssenter og samarbeid med regionale aktører som flerkulturelt senter i Elverum og 

utdanningsinstitusjoner/organisasjoner på forskjellige nivåer. I Windhoek har vi et eget 

gjestehus som brukes ofte av internasjonale studenter, spesielt studenter i praksisopphold fra 

Norge.  På samme adresse har vi også et kontor som er et praktisk knytepunkt for våre 

prosjekter, samt administrasjon for gjestehusets drift. 

 

Økonomiske rammebetingelser 

 

Foreningen har ved inngangen av 2012 en egenkapital på ca. 3.5 millioner kr. Med en 

videreføring av en prosjektportefølje på dagens nivå og med de økonomiske ressursene vi i 

dag har oversikt over vil dette føre til en reduksjon i egenkapitalen pr. år på ca. 0,2 million kr. 

Egenkapitalen pr 31.12. 2014 kan da være ca 2 million kroner Vi søker aktivt etter midler til å 

drive informasjonsarbeid og vil styrke vårt arbeid på inntekstbringende arbeid i årene 

fremover. 

 

Vi har nå en samarbeidsavtale om bistandsprosjekter med NORAD over 3 år (2009 til 2011) - 

som til sammen gir 17,5 millioner kroner til prosjektrelatert virksomhet. I tilegg har vi en 

informasjonsavtale som dekker 2011 – 2012 på 400.000 pr år. Vi har kontrakter med 7 

høgskoler som vi selger tjenester til. I tillegg har vi avtaler med lokale og regionale 

myndigheter.  
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2 STRATEGIER FOR Å VIRKELIGGJØRE 

HOVEDMÅLSETTINGENE 
 

Namibiaforeningen har, for perioden 2012 – 2014, fire hovedområder med definerte 

strategier: 

 

A. Strategier med vekt på å videreutvikle foreningens prosjekter innen 

utviklingsarbeid 

 

B. Informasjonsarbeid har blitt en tydeligere del av foreningens arbeid de siste 

årene og vi ønsker å videreutvikle dette. 

 

C. Målrettet markedsarbeid har vært upløyd mark i mange år og vi vil utarbeide en 

markedsplan og utvikle redskaper for å nå nye grupper. Dette vil få betydning 

for foreningens økonomiske grunnlag i fremtiden 

 

D. Organisasjon: medlemmer, styret og administrasjon arbeider sammen for å nå 

de målsettingene Namibiaforeningen har satt seg. Det er derfor svært viktig å 

stadig ha fokus på hvordan ressursene best nyttes. Vi vil fremover se på hvordan 

organisasjonsarbeidet kan utvikles og mer i tråd mer vår samtid. Dette betyr at 

vi må se på nye virkemidler. 

 

 

2A  Bistand til urfolk og andre marginaliserte grupper 
 

Begrunnelsen for vårt engasjement her er: 
 

Vi ser på utdanning som et verktøy for å nå målet om en fortsatt demokratisk utvikling, økt 

respekt for menneskerettigheter og bedret økonomisk og sosial rettferdighet. Vi mener 

utdanning bidrar til fattigdomsbekjempelse ved å bedre fattige menneskers mulighet for 

økonomisk, sosial og politisk deltakelse. Vi skal derfor utvikle våre programmer innen denne 

sektoren og samtidig være med å utvikle nye løsninger rettet mot marginaliserte grupper og da 

spesielt ungdom.    

 

 

Vår strategi vedrørende utviklingsarbeid: 

 

 Arbeid for urfolk skal bygge på kunnskap om deres spesielle livssituasjon og 

rettigheter, og med respekt for deres språk, kultur og tradisjoner 

 Prioriterte prosjektområder er utdanning, entreprenørskap, styrking av sivile 

samfunnsinstitusjoner 

Arbeide for å bedre forholdene for urbefolkningsgrupper og andre marginaliserte 

grupper, særlig ungdommer, i den vestlige delen av det sørlige Afrika. 

 

Disse strategiene skal nås ved følgende prosjekter og tiltak: 

 

I. Prosjekter knyttet til urfolk; Kunene og Otjozondjupa, Namibia 
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a) Foreningens engasjement i forhold til Ovahimba- og Ovazembafolket 

i Kunene skal videreføres og utvikles. Namibiaforeningen skal 

fortsatt støtte opp under oppbyggingen av organisasjonen HIPO 
 

Vårt engasjement i Kunene, Namibia startet med etableringen av et ressurssenter for 

lærere i 1995. Vi gikk så i gang med å støtte utviklingen av en urfolksorganisasjon, 

nemlig HIPO i 2008. Nå er tiden moden for HIPO til å ta steget et hakk opp og bli mer 

profesjonelle lobbyister,  da de har potensial til å bli en sterk talsmann for sitt folk.  

 

Tiltak under videreutviklingen av vårt engasjement i Kunene vil blant annet være: 
 

 Organisatorisk, administrativ og økonomisk støtte til arbeidet med HIPO 

finansiering av noen av deres prosjekter 

 Bidra til et samarbeid mellom Namibia og Angola vedrørende utdanningstilbud for 

urfolk i Kunene 

 Bidra til at HIPO øker sin kompetanse innen lobbying og rådgivning 

 Kompetanseutvikling av administrasjon og styret 

 Opplæring i markedsføringsmetoder 

  .  

 

b) Foreningen vil utvide sitt engasjement for støtte til San folket ved 

også å engasjere seg i Kunene i samarbeid med regionale 

utdanningsmyndigheter  
 

Tiltak knyttet til dette prosjektet vil blant annet være: 

 

 Opplæring av lærere vedrørende HaiII som morsmål 

 Øke antall HaiII elever som avslutter skolegangen 

 Mobilisere og motivere HaiII foreldre og bruke dem som ressurs 

 

 

c) San-prosjektet i Tsumkwe, Otjozondjupa 
 

Namibiaforeningen har vært i Tsumkwe området siden 2003 og vil fortsette støtten til 

San folket på utdanning, men til et bredere lag enn bare landsbyskolene. 

 

Tiltak knyttet til dette prosjektet vil blant annet være: 
 

 Videreutvikle  metoder som styrker kompetansen til lærerne i Tsumkwe distrikt  

 Bygge kompetanse hos målgruppa på hvordan de tar økt ansvar og får økt 

innflytelse på egen situasjon 

  Vurdere mulighetene til å bidra til inntektsskapende aktiviteter for målgruppa 

  Bygge kompetanse på urfolkspørsmål hos partnere i Namibia 

 Involvere foreldre i større grad 

 Følge opp utdanning av lærere som behersker San-språket i regionen, med særlig 

vekt på de som deltar i Basic Education Teacher Diploma, BETD kurs. 

  Finansiere og utvikle relevant undervisningsmateriell 

 

II. Prosjekter relatert til andre marginaliserte grupper, spesielt ungdom 
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a) Entreprenørskap i skolen 
 

Namibiaforeningen vært involvert i etableringen og utformingen av entreprenørskap 

som fag i ungdomsskolen. Dette vil nå føres videre ved utvikling av entreprenørskap i 

klasse 11 og 12 

 

Tiltak knyttet opp mot dette prosjektet: 

 

 Vi vil forankre det nye faget gjennom ytterligere skolering av lærere og lokalmiljø 

 Etablere utdanningstilbud i entreprenørskap for studenter ved alle landets 

lærerskoler og som nå er under UNAM 

 Vi vil involvere oss i arbeidet å sikre sterke fagrådgivere 

 Utvikle skolemateriell for faget 

 

 

b) Etablering av samordningsfunksjon opprettet mellom skole og 

næringsliv  
 

Vi vil starte opp et pilotprosjekt som tar utgangspunkt i to geografiske steder 

og sette i gang et samarbeid mellom lokalt næringsliv og skolen ved å utvikle 

redskaper som skal utvikle kunnskap og interesse for entreprenørskap og  oppstart av 

nye virksomheter og som kan bidra til å få redusert arbeidsledigheten og utvikle 

sovende ressurser.   

 

Tiltak knyttet opp mot dette prosjektet er blant annet: 

 

 Oppbygging av et nettverk som kan samordne samspill mellom skole og 

næringsliv 

 Sette i gang aktiviteter i lokal miljøet som virker som katalysator for igangsetting 

av nye virksomheter og engasjerer til kreative tiltak 

 Veilede utsatte grupper med igangsetting av entreprenørskapaktiviteter 

 Gi kunnskap vedrørende oppstart av bedrifter og annet inntektsbringende tiltak  

 Etablering av mentorprogram for unge entreprenører  

 

 

c) Utvikling av nye programmer i kompetanse innenfor relevante yrker 

og IT 
 

Namibiaforeningen vil støtte NIED til å utvikle yrkesopplærings og veilednings 

programmer i skolen (grade 9 - 12) på yrker som er til beste for samfunnet. Vi vil også 

prøve ut nyideskapende skoleverktøy innen IT.  

 

Tiltak knyttet opp mot dette prosjektet: 

 

 Bidra til planlegging, utvikling og utprøving av læreplaner  

 Foreta analyser til forskjellige yrkesprogrammer 

 Bidra til utvikling av programmer der utnyttelse av bruk av IT blir effektiv og 

bidrar til bedre kvalitetsmessig læring  
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d) Tradisjonsfag i skolen 
 

Tiltak knyttet opp mot dette prosjektet: 

 

 Utvikle et nasjonalt program som brukes, men tilpasset regionalt  

 Vi vil, i nært samarbeid med lokalt utviklet kompetanse i nåværende regioner 

hvor programmet er, formidle erfaringene  videre til andre regioner. 

 Tradisjonskunnskap i skolen skal integreres tettere mot 

entreprenørskapstenkningen og andre fag i skolen og utvikles på en slik 

måte at vi får en bærekraftig modell som kan etableres  i hele Namibia 

 Vi skal dokumentere tradisjonskunnskap via skrift og bilder på en slik måte at  

det kan nyttiggjøres av mange 

 

III. Prosjekter knyttet til marginaliserte grupper i Angola 
 

a) Oppbygging av skoletilbud for urfolk i sør-vest Angola  
 

Namibiaforeningen i samarbeid med regionale utdanningsmyndigheter i Cunene 

Province, vil starte opp prosjekt der vi vil egge til rette for lokaltilpasset undervisning i 

sør-vest Angola: 

 

Tiltak knyttet opp mot prosjektet er blant annet: 

 

 Kartlegging av undervisningsnivået, behov i regionen 

 Igangsette flere lokaltilpassete skoler i løpet av perioden 

 Inngå samarbeid med nasjonale ngo’er på flere felt 

 Mobilisere og motivere lokalbefolkningen for nytten av skolering 

 Bidra til et samarbeid mellom Namibia og Angola vedrørende utdanningstilbud for 

urfolk i Kunene 

 

b)Støtte til utvikling av urfolkorganisasjon for Himbafolket i sør-vest 

Angola  
 

I forbindelse med vårt samarbeid i Angola, vil vi også bidra til at de marginaliserte 

gruppene i provinsen kan få bygge opp sin egen organisasjon 

 

Tiltak knyttet opp mot prosjektet er blant annet: 

 

 Opplæring i organisasjonsarbeid 

 Bidra til å opprette et administrativt apparat for organisasjonen 

 Dra nytte av organisasjonens medlemmer til gode for skoleprosjektet 

 

2B Informasjonsarbeid 
 

Begrunnelsen for vår innsats er: 

 

Kunnskap om Nord/Sør-forhold er viktig for å legitimere utviklingsarbeid i et land som ikke 

lenger er hovedsamarbeidsland for Norge. Namibiaforeningens informasjonsarbeid skal skape 

kritisk engasjement og debatt om utviklingsspørsmål. I et slikt arbeid er det naturlig å ha 

kontakt med myndigheter og søke samarbeid med lag og foreninger som arbeider med 
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internasjonale spørsmål/flerkulturelt arbeid. Namibiaforeningen skal gjøres kjent som en 

ressursbase for informasjon om Nord/Sør-forhold.  Et løpende informasjonsarbeid om 

foreningens arbeid, blant annet gjennom nyhetsbrev og drift av foreningens nettside, er 

prioritert oppgave for å synliggjøre våre aktiviteter. Informasjonsarbeidet retter seg i første 

rekke mot Norge/Innlandet, men har også som mål å gjøre prosjektene kjent i Namibia og 

Angola. 

 

Strategien for å nå denne målsettingen er : 

 

 Videreformidle vår kompetanse om Namibia og Angola 

 Være en tydelig aktør innen informasjon knyttet til Nord/Sør arbeidet i innlandet 

 Være en stemme i Norge for urfolk og marginaliserte grupper  

 Kjent som seriøs informasjonsformidler  

 

Tiltak knyttet opp mot dette: 
 

 Tilby vår kompetanse om Namibia og Angola til interesserte i form av foredrag, 

kurs, seminarer, etc. 

 Utvikle et informasjonsarbeid som tar utgangspunkt i at kritisk engasjement og debatt 

fører til økt interesse for utviklingsspørsmål. Det er viktig å bidra til å sikre at 

synspunkter og perspektiver fra sør blir formidlet 

 Være en drivkraft i regional sammenheng når det gjelder informasjon og debatt 

vedrørende Nord/Sør spørsmål. 

 

 

2C  Inntektsbringende arbeid: 

 
Begrunnelsen for denne målsettingen er: 

 

Arbeidet med å skaffe midler til foreningens arbeid går hånd i hånd med 

informasjonsarbeidet. En av organisasjonens viktigste oppgaver er å sikre nødvendig kapital 

for å kunne gjennomføre tiltak og være en levende organisasjon. Derfor er det viktig for 

foreningens fremtid at en mer aktiv utadgående profilering blir satt ut i live. 

 

Strategien for denne målsettingen er: 

 

 Arbeide med å få på plass regionale sponsorer som kan bidra over flere år 

 Forsterke forholdet til lokalt næringsliv og lokale foreninger for å sikre økonomisk 

støtte 

 Utrede hvordan butikken kan utvikles slik at overskuddet holdes eller økes 

 Øke medlemstallet i Namibiaforeningen 

 

2D  Organisasjon 
 

Namibiaforeningens organisasjon og administrasjon skal bygges og drives slik at den er et 

effektivt redskap til måloppnåelse. Det betyr fokus på gjennomføring av prosjekter og 

informasjonsarbeid gjennom kvalitetsmessig og profesjonelt arbeid og videreformidle dette 

godt til organisasjonens medlemmer og støttespillere. Dette vil vi oppnå ved å ha en 
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kontinuerlig oppfølging av ressursbruk og kvalitetssikring. Dessuten må vi hele tiden være 

oppdatert på metoder for nå våre medspillere. Namibiaforeningen skal også være en attraktiv 

arbeidsplass som gir muligheter for å videreutvikle relevant kompetanse. Videre må kanalene 

for å nå medlemmene utvikles og at engasjementet økes.   

 

Tiltak innenfor denne strategien er: 
 

  Internkontroll, rapporter og evalueringer skal bidra til resultatmåling og 

            kvalitetssikring av virksomheten 

  Tiltak i foreningens regi skal være resultatorientert. Måloppnåelse skal 

 dokumenteres underveis i strategiperioden, derfor vil det hvert år utarbeides 

 helhetlige handlingsplaner som omfatter prosjektarbeid så vel som markeds- 

 og informasjonsarbeid   

  Ta i bruk interaktive redskaper for å skape større engasjement blant 

 medlemmene og andre interesserte 


