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Styrets medlemmer 2010 var: 

 

Faisal Aligas    leder  

Liv Toril Aligas    nestleder og sekretær 

Magnus Larsen   styremedlem 

Thor Kristian Hanisch  styremedlem 

Lillian Aamodt   styremedlem 

 

Ingunn Reinhardsen  varamedlem 

Thomas Aamodt   varamedlem 

Åge Daniel Lie   varamedlem 

  

 

 

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

begynnelsen av 2010:  
 

I Norge  

- Søke Norad for siste året i 3-års perioden (støtte til sivilt samfunn) 

- Gjennomføre informasjonstiltakene på en god og grundig måte slik at mange får 

mulighet til å møte opp og støtte. 

- Givere: hvordan holde på motivasjonen til eksisterende og hvordan verve nye 

- Vennskapsskole: opprettholde kontakt med skoler og presentere det pedagogiske 

opplegget 

 

I Somalia 

- Hvordan få en av statene Puntland eller Somaliland til å ta ansvar for skolene i 

prosjektet (lønninger og vedlikehold etter hvert) 

- Undersøke hvordan andre skoler i området (Sool) har blitt bærekraftige 

- Holde på lærerne – videreutdanne/hjelpe f.eks ungdommer/kvinner fra bygdene som 

har gått på skolene og som vil fortsette som lærere. 

- Jobbe med/utvikle radioprosjekt med utdanning/bevisstgjøring som hovedmål. 

 

 

Litt generelt om situasjonen i prosjektområdet i 2010 

Området med de 6 bygdene har i hele 2010 vært preget av politisk uro som grunner i 

maktkamp mellom statene Puntland og Somaliland om byen Laascaanood (70 km nord 

for bygda Dharkayn). Dharkayn ble militærbase for 

opprørere mot Somaliland og tilstedeværelse av 

soldater og tungt artilleri har ligget som en demper på 

bygdas utvikling. Skolene her har operert stort sett 

som normalt med unntak av spredte dager 

innimellom hvor kamper har holdt folk innendørs og 

skolene har vært stengt.  

 

http://www.isha.no


Til tross for dette, så har bygda Dharkayn fungert som et 

senter for dialog og fredsarbeid, konferanser og møter hvor 

de eldre har drevet med konflikthåndtering. 

Fundamentalistene prøvde å overta området i denne 

sårbare situasjonen og de lokket med ny skole og internat. 

Pga Isha sin tilstedeværelse kunne lokalebefolkningen si 

nei til dette tilbudet og sende fundamentalistene videre. 

        

 

Skoleovertakelse 

De to bygdene Domco og Dameercad i prosjektet ”pen instead of gun” ligger geografisk i 

Etiopia. Isha Aid i Somalia har jobbet i alle år med å bevisstgjøre lokalbefolkningen der 

om å samarbeide med den etiopiske staten (fredsbygging)heller enn å motsette seg. Fordi 

Isha har vært til stede her med skole, freds- og kriminalitetsforebyggende arbeid tok 

lokalbefolkningen sammen med Isha Aid initiativ og møtte de lokale etiopiske 

styresmaktene. Her ble det bestemt at Domco og Dameercad  skulle samarbeide med 

Etiopia om et statsstyrt prosjekt hvor bygdene skulle bidra med 100.000 bir.(ca 30.000 

nkr) Etiopia skulle på sin side ta ansvar for utdanning, helse, veterinærtjenester og 

brønn (vann). Isha i Norge hjalp med egeninnsatsen og i Oktober ble de to bygdene 

innlemmet i det Etipoiske prosjektet og er nå ute av ”pen instead of gun”. Det finnes 

allerede nå grunnskole og brønn, lærere og ansatte får lønn fra staten Etiopia og det 

bygges for tiden videregående skole og en stor veterinærklinikk for kamelene. Dette er en 

utvikling vi håper å se mer av i fremtiden.  

 

 

 

Dette har vi jobbet med fra Norge: 

Vi fikk en gladmelding fra Norad i mars om at søknaden om midler for 2010 var 

innvilget med 200.000 kr. Søknaden om informasjonsmidler ble innvilget med 25.000 

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, Isha Aid, har brukt følgende pengesum til prosjektet ”pen 

instead of gun” Noradmidler i 2010 til:  

 

- Bygging av og inventar til 2 nye klasserom på Dharkayn grunnskole 

- Lønn til bygningsarbeidere 

- 2 generatorer så skolene i Dhumay og Dabataag kan få strøm hvis nødvendig 

- 2. avbetaling på en vanntankbil som kan kjøre rundt til alle skolene og forsyne 

med vann. 

- Toaletter for elever på skolene i Dhumay, Dameercaad og Domco 
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- Søppelplass i Dharkayn og Domco 

 

Faisal reiste til Somalia sommeren 2010. Prosjektturens 

rapport lett oppsummert: 

 

Fra Nairobi reist han videre med fly til Garoowe 

(hovedstaden i Puntland)2. september. Her ble han i 8 

dager og fikk kontaktet nøkkelpersoner og ikke minst 

koordinator Mahad i Isha Somalia. I løpet av denne uken 

ble det arrangert 5 store samlinger, møte med 

utdnningsmyndighetene i Puntland, og flere skolebesøk. 

Pga stor militsaktivitet i området ble Faisal frarådet på 

det sterkeste å bevege seg utenfor Garoowe. Det ble derfor 

ikke mulighet for å reise inn til prosjektområdet.  

Isha somalia konstituerte seg på nytt og endret navnet til ISHA AID. Leder er fortsatt 

Mahad Sulub, og styret består av 5 medlem (3 menn, 2 kvinner) og 2 varamedlem. 

Fylkesordfører i Sool, utdanningsminister og viseminister i Puntland, 

utdanningsdirektøren i Sool og politisjefen i Puntland traff alle Faisal og viste at de er 

svært fornøyde med og ser nytten av Isha sitt arbeid i området og samarbeidet med Isha 

Aid. 

 

Informasjonstiltak 

- 24. november: skolebesøk på 7. trinn på 

Samfundet skole i Kristiansand. 

Bevisstgjøring på bistand og nord/sør 

samarbeid i forbindelse med utdanning.  

 

 

- 24. november: Somalia: utvikling og fremtid. Foredrag 

ved Somaliakjenner Stig Jarle Hansen. 

 

 

 

 

Mahad og Faisal  

Møte med utdanningsministeriet 

Trinn 7 - Samfundet skole 

Stig Jarle Hansen 
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- 19. desember: uten utdannelse befinner man seg i mørket : dialogsamling for 

somaliere . 

 

 

- 29. desember: organisasjons-og nettverksbygging i bistandsarbeid. Samling for 

somaliere. 

 

Givere 

Organisasjonen har fått flere givere i løpet av 2010 og det ser ut som flere og flere ser 

arbeidet som trengs. Dette er vi takknemlige for. De faste giverne sørger i dag for at 3 

lærer og koordinator får fast lønn og at det kan kjøpes vann og skolemateriell til alle 

lærere og elever involvert. Når skolene utvides trengs flere lærere og mer penger til lønn. 

Vi oppfordrer derfor alle givere til å verve nye og fortsette å ha tro på at det nytter. 

. 

Kontonummer for givere er:  3060.19. 25504 

Vennskapsskole 

Dette viser det seg å være vanskelig å få til. Mange skoler er i utgangspunktet positive 

men velger lette pakkeløsninger fra de store organisasjonene. Vi har sydd sammen et godt 

pedagogisk tilbud og gir oss ikke og fortsetter å henvende oss til skoler/barnehager i håp 

om å få en god samarbeidspartner og gode ambassadører for saken vår. 

 

Økonomi 

 

Årsregnskapet for 2010 kan leses på hjemmesiden.  Regnskap ligger vedlagt papirer for 

årsmøtet og kan også etter hvert leses på: www.innsamlingskontrollen.no 

 

Dette er det blitt jobbet med i Somalia i 2010 

 

I tillegg til å samarbeide med organisasjonen Isha Aid som implementerer arbeidet i 

prosjektet ”pen instead of gun” har det også blitt fokusert på følgende punkter: 

 

Radioprosjekt 

Isha Aid har fått tilbakemelding fra lokalbefolkningen i prosjektområdet at de ønsker å 

få radioundervisning. Det er mange kvinner som ikke kan komme seg på skole, og 

mange barn som må passe kameler. For disse ville det være til stor hjelp med en 

Utdanning og bistand 

http://www.innsamlingskontrollen.no/


radiokanal som driver med undervisning og bevisstgjøring. Leder for Isha Aid har 

kommet i kontakt med en eksil-somalier i USA som kan bistå men pga urolighetene i 

området har arbeidet stoppet opp. Isha Aid skal fortsette å jobbe med dette og håper å få 

kompetansen som er nødvendig.   

 

 

Skoleovertakelse  

Isha Aid jobber hele tiden med det målet at lokale myndigheter skal overta drift av alle 

skolene i prosjektet ”pen instead of gun”. I Oktober skjedde nettopp dette til stor glede for 

alle. Det er nå 4 skoler igjen i prosjektet. Da Faisal var i Somalia i sommer satt han i 

møter med utdanningsministeriet i Puntland hvor de diskuterte muligheten for 

skoleovertakelse på sikt. Staten Puntland ønsker dette men er ærlige på at de ikke har 

penger og at de selv fremdeles er avhengige av økonomisk hjelp fra andre. Det er enorme 

arbeidsoppgaver de står overfor etter lang tid med krig og uten en sentral regjering og 

internasjonal anerkjennelse. Drift av skoler står derfor ikke høyest på lista foreløpig. De er 

derfor takknemlige for all støtte de kan få for å gi sine borgere muligheten til 

utdanning.  

 

Det viser seg at ingen 

skoler i området Sool er 

bærekraftige. Nå skal det 

sies at skoler sjelden er 

bærekraftige i seg selv – de 

er avhengige av driftshjelp 

– og i så måte er skolene i 

Somalia særdeles dårlig 

stilt. Det finnes få gratis 

skoler, og det ser nå ut som 

det er en tendens til at 

skolene overtas mer og mer 

av fundamentalistene. 

Disse har god økonomi, og 

de sender elever ut til 

arabiske land slik at all 

kunnskap forsvinner. Skolefag, språk og kultur lider også under dette da skolespråket 

mer og mer blir arabisk og læreplanene begrensede. Det blir derfor mer og mer viktig å 

holde på de nøytrale skolene som er tilgjengelig for alle og som holder fast ved det 

somaliske skolesystemet fra før krigen. Pr dags dato regnes det med at mindre enn 20% 

av befolkningen i Somalia i dag får tilbud om skolegang. (kilde; Wikipedia) 

 

Ved å tilby barn skolegang holdes fundamentalister på avstand. 

Utdanning er måten å bekjempe dette problemet på. 

Vårt motto også for 2011 blir ”PEN INSTEAD OF GUN” 
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