
Årsberetning for 2009

Styrets medlemmer 2009 var:

Faisal Aligas
Liv TorilAligas
Magnus Larsen

Marit Syvertsen
Thor Kristian Hanisch styremedlem

leder
nestleder og sekretær
styremedlem
styremedlem (i permisjon)

Jo Eskild varamedlem



Årsberetningen er delvis en gjennomgang av planene som ble lagt på årsmøtet i begynnelsen
av 2009:

- Prosjekttur til Dharkayn. Besøket blir en viktig del av dokumentasjon av arbeidet i forhold
til Norad, givere og lokalsamarbeidspartner isør.

- Informere givere om at vi har 2 kontoer (en til givere og en til Noradmidler) og at det de
gir fortsatt vil gå direkte til prosjektet.

- lnnhente mer informasjon fra flere aktører om pris og konkrete tiltak fra
brønnboringsaktører.

- Jobbe med å få skoleplanen (tegningene fra Mahad)konkret i forhold til økonomi.

- Finne en vennskapsskole og jobbe videre med det.

- Fortsette å jobbe med å finne faste givere og holde på dem vi allerede har. Faste givere

er den viktigste kilden vi har til å drive arbeidet siden de gir en forutsigbarhet.

Norad
Vi fikk en gladmelding fra Norad i mars om at søknaden om midler for 2009 var innvilget
med 200.000 kr. Søknaden om informasjonsmidler ble innvilget med 50.000 kr.

Da begge søknadene ble innvilget med mindre enn søkebeløpet jobbet vi i styret med å
justere budsjett og prioritere pengebruken på beste måte.

Samarbeidspartneren vår i sØr,lsha Somalia, har brukt følgende pengesum til prosjektet
"pen instead of gun" Noradmidler i 2009 til:

- Bygging av 4 nye klasserom til Dharkayn grunnskole

- Lønn til bygningsarbeidere
- 4 nye tavler til klasserommene
- Generator så skolen kan få strøm hvis nødvendig
- Avbetaling på en vanntankbil som kan kjøre rundt til alle skolene og forsyne med

vann.
- Renovering av de gamle klasserommene (tak og gulv)

Det ble vurdert en prosjekttur for Faisal og Thor Kristian, men siden tildelingen ble mindre

enn planlagt ble det bestemt at Faisal skulle være den som skulle dra til Dharkayn på besøk

til lsha Somalia sommeren 2009. Prosjektturens rapport lett oppsummert:

Faisal ankom Nairobi 19. Juni og skulle dra til Dharkayn etter 2 uker. Pga en intern konflikt i

bygda måtte turen avlyses etter råd fra lokal samarbeidspartner i samråd med lokale

styresmakter. lshas representant valgte derfor å bruke tiden på nettverksbygging i Nairobi

for å styrke lsha sin posisjon i det somaliske miljøet i Kenya og tenke videre rundt utvikling av

en søsterorganisasjon.



lshas representant arrangerte til sammen 7 samlinger for somaliere bosatt i Nairobi hvor
fØlgende tema ble tatt opp og diskutert:

o Hvor viktig er formell kunnskap i Somalia i dag?

r Hvordan få flere jenter inn i skolen?

r Hvordan skal vi få til et godt samarbeid mellom lsha Somalia og lsha Development

Committee?

r NØdvendigheten av å flytte administrering av lsha Somalia til Nairobi?

r Kunnskapsheving til styret i lsha Somalia?

lshas representant inspirerte deltakerne til å se nytten av å drive organisering av selvhjelp. I

etterkant ble det samlet inn pengebeløp til trengende (alenemødre, eldre og foreldreløse

barn) i Hagarder, en flyktningeleir i nord-Øst Kenya. I tillegg jobbes det skrivende stund med

å etablere lsha kenya sorn skal ha som mål å drive med bevisstgjØring og kompetanseheving

for somalisk ungdom i nord-øst Kenya,

Faisal sammen med garaad

{høvding) Jaamac Cali Jaamac og

representa nter for bygda

Dharkayn

Deltakere på ett av lsha sine

seminar med fokus på

utdan ningsmu ligheter for
somaliere

Faisal sammen rned garaad

Cali Buraale - lokal øverste

leder i Dharkayn-regionen

Giver-konto
I nyhetsbrevet sendt ut til givere og medlemmer i 2009 ble det informert om skolens nye

utvikling og om Norads støtte. Det ble også opplyst om at givere fortsatt har en egen konto

hvor alle midler går direkte til prosjektet og ikke til administrasjon. Med et større budsjett
påfaller mer administrasjon, men en del av budsjettet fra Norad er satt av til dette. Norad-

midler og givere holdes separat på 2 ulike konti.

Kontonummer for givere er 3060 19 25504



Brønnprosjekt
I apriltok lsha kontakt med Arve Danielsen, tilkallingsekspert på vannforsyning i Kirkens
Nødhjelp (KN). Han hadde kontakter og forslag til brønnboring. Da det ble kjent at lsha

Somalia skulle bli med på et br6nnboringsprosjekt fikk vi tilbakemelding orn at vi måtte
vente med dette. Det er mennesker i regionen som lever av å selge vann og en brønn vilta
fra disse menneskene dette levebrødet. En kjent problemstilling i regionen som må løses

lokah var tilbakemeldingen vi fikk. Brpnnprosjektet ble derfor utsatt på ubestemt tid.

Skoletegning
Vi har fått en flott skoletegning fra koordinator i lsha Somalia, Mahad Sulub, hvor de viser
oss at de ønsker å ha 8 klasserom samt kontorbygninger til lærere og andre ansatte. Etter
bygging av de 4 nye klasserommene ble de 2 gamle klasserommene omdannet til et
lærerrom og et rom for den lokale kvinneorganisasjonen som skal være tilstede i

skolehverdagen for å sikre jentenes posisjon og rettigheter.

",J



Skole Klasserom Elevtall Lærere

Dharkavn 4 251 2 menn os l kvinne

Domco I 276 (til4, Klasse) 4 menn os 1 kvinne

Saaxdheer 2 L03 2 menn og L kvinne

Dabataas 2 99 3 menn

Dameercad L 23 l mann

Dhumav 2 L32 2 menn

lsha somalia har i 2009 jobbet med disse 6 skolene som pr dd ser slik ut:

Vennskapsskole
Ledelsen i lsha laget et ferdig pedagogisk undervisningsmateriell for vennskapsskole som

skulle gjøre det enkelt å si ja til et slikt tilbud. Tilbudet er blitt sendt ut til flere skoler men

ingen har benyttet seg av det. Dette er noe vi jobber videre med da vi ser at barn og unge er
de beste ambassadØrer for ekte engasjement, forståelse og medf6lelse. Leder Faisal besøkte
Tingsaker skole i Lillesand i forbindelse med et skoleprosjekt og fortalte om lsha og

skolehverdagen til barna som omfattes av arbeidet til lsha Somalia. Dette gjorde sterkt
inntrykk på både elever og ansatte.

Faste givere
Faste givere er fremdeles vår beste sikkerhet for kontinuitet og fremgang. Når skolen vokser,

vokser også lønnsutgifter og dette må det konstant jobbes med for å holde ved like. En av

våre største utfordringer er å nå uttilpotensielle givere og la de se det meningsfulle i å

støtte nettopp lsha Development Committee. Dette håper vi våre allerede faste givere kan

være med å hjelpe oss med O. Vijobber fortsatt for at givere skal få skattelette.

I nformasjonstilta k i 2009

Vi fikk tildelt midler for å arrangere informasjonstiltak i 2009. I følge Norad skal

informasjonstiltaken e :

Nå bredt ut i samfunnet, både geografisk og sosialt

Legge til rette for å stimulere til engasjement, aktiv handling og deltakelse i

demokratiske prosesser

Utformes slik at ulike målgruppers tilegnelse av kunnskap og innsikt i størst mulig
grad skjer gjennom refleksjon, kritisk debatt, dialog og læring.

I 2009 gjennomførte lsha Development Committee disse tiltakene:
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20. Desember i Somalisk forenings lokaler i Kongensgate
klokken 18.00

Styreleder Faisal Aligas i Isha Development Committee vil holde foredrag
med temaet Solidaritetens funksjoni dagens Somalia

Det blir muligher for meningsutveksling og
samtaler i små-grupper

Arrangementet er gratis og dei blir servert mai.
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Vi takker og takker igjen alle for året 2009 og for at dere tror på vårt arbeid og engasjement.

Samtidig oppfordrer vi dere alle til å spre informasjonen om lsha videre til venner, familie,
naboer, kolleger og bekjente. Send eller skriv ut denne årsrapporten til ditt nettverk og
informer om vår hjemmeside www.isha.no som oppdateres jevnlig.

Ved å hjelpe barn med skolegang holder vi fundamentalister på avstand.

Utdanning er måten å bekjempe dette problemet på.

Vårt motto også for 2010 blir også: "pen instead of gun"
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