
 
Namibiaforeningens hovedmålsetting for perioden 2009- 2013 
 
Namibiaforeningens arbeid er forankret i den solidariteten vi har med det namibiske folk og deres 
arbeid med å bygge et fritt og demokratisk Namibia. Gjennom vårt arbeid skal vi fremme en 
demokratisk utvikling, sosial utjevning, rettferdig fordeling og styrking av menneskerettigheter.   

I perioden 2009 – 2013 skal Namibiaforeningen: 
Drive utviklingsprosjekter i Namibia og andre relevante land i det sørlige Afrika særlig 
rettet mot utdanning og styrking av urfolks rettigheter.  Våre programmer er i områder som 
er sårbare i forhold til miljøendringer og klimapåvirkning, dette vil være et sentralt tema å 
forholde seg til.  
 
Vårt program innen utdanningssektoren skal bidra til økonomisk og sosial utvikling i Namibia, 
med særlig vekt på å styrke ungdommer sin deltakelse i samfunnsutviklingen. 
 
I Namibia fører den økende urbaniseringen koblet med høye frekvens av HIV/Aids til at stadig 
flere barn og unge mangler omsorg og trygghet. Vi vil koble de fagresursene vi har gjennom vårt 
samarbeid med høgskoler Norge og sosiale institusjoner i Namibia, og gjøre en innsats innenfor 
dette området.  

Vi skal videreutvikle vårt engasjement innen utdanning med vekt på entreprenørskap og 
tradisjonell kunnskap og utrede mulighetene for å være katalysator for arbeidet med jobbskaping 
for unge mennesker. 

Namibiaforeningens kompetanse på pedagogisk entreprenørskap og kompetansen til våre partnere 
gir oss muligheten til å arbeide på dette området også i en regional sammenheng. Vi ønsker å 
utvikle et resurssenter for partnere i sør, og for donororganisasjoner som arbeider med dette 
fagfeltet.  

Vårt program rettet mot urfolk skal styrke urfolk sine rettigheter i Namibia så vel som i det 
sørlige Angola. 

Livssituasjonen for urfolk som san- og himbafolket er vanskeligere enn for mange andre grupper i 
det namibiske samfunnet.  For å nå målsettingen vår vil vi ha to satsingsområder i forhold til 
urfolk: styrke sivile samfunnsorganisasjoner og opprettholde vårt arbeid innenfor 
utdanningssektoren.  I den grad det er mulig og naturlig vil vi inkludere urfolk på tvers av 
nasjonalitetsgrenser. 

Fremme faglig utveksling mellom Namibia og Norge. 
Målet er et aktivt faglig samarbeid mellom Norge og Namibia. 
Vi vil styrke samhandling mellom institusjoner/organisasjoner i Norge og aktuelle miljøer i 
Namibia. Vi vil arbeide for at flere namibiske og norske aktører realiserer den gjensidig verdien et 
samarbeid har.  
 
Gjennom det Internasjonale INFO senteret i Elverum drive aktivt informasjonsvirksomhet 
knyttet til nord - sør spørsmål i Hedmark og Oppland.Målet er kritisk engasjement og debatt 
om utviklingsspørsmål. Vi vil sikre at synspunkter og perspektiver fra sør blir formidlet.  Senteret 
skal være tilgjengelig i forbindelse med flerkulturelt arbeid og kunne disponeres av lag og 
foreninger som arbeider med, eller er opptatt av internasjonale spørsmål.  Senteret skal være en 
resursbase gjennom boksamlingen og internett-tilgang som alle skal kunne benytte.    

 
 


