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Om ISHA:
ISHA er en frivillig 

hjelpeorganisasjon 
som hjelper barn i So-
malia med skolegang. 

Organisasjonen ble 
stiftet i 2003 av Faisal 

og Liv Toril Aligas. Fais-
al er selv i fra Somalia 
og har sett behovet 

for skoler i hjemlandet.

Hovedmål:
Organisasjonens 
hovedmål er å gi 

skolegang til barn i 
områder hvor det ikke 
finnes organisert skole. 
Vår hovedgruppe er 
foreldreløse barn og 
barn fra hjem som 

ikke kan betale privat 
skole.

Vårt motto:
“PEN INSTEAD 

OF GUN”

“ISHA”
Somalisk og betyr 
kilde. Utdanning er 
kilden til en bedre 

fremtid.

VI TRENGER DIN 
STØTTE:

3060.19.25504
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Etiopia overtar skoler

De skolene som vår lokale samar-
beidspartner, ISHA Aid (tidligere 
ISHA Somalia)  bygger, har vi et 
ønske om at kan overtas av lokal-
befolkningen. På den måten kan 
prosjektet bli bærekraftige. Men 
det er også den største utfordrin-
gen vi står overfor?

I Domco og Dameercad, som er to av 
byene der skolene er, kan de melde 
om gledelige nyheter. Regjeringen 
i Etiopia har sagat at de vil gå inn 
med investeringer i disse to bygdene: 
de vil bygge videregående skole, 
sykehus, dyreklinikk, vannsamling-
stanker, oppmuntre og legge til rette 
for dyrking av mat og for kvinner 
å skape egne arbeidsplasser (skaffe 
symaskiner osv).

I tillegg vil de overta driften av 
ISHAs to skoler i området. Etiopia 
begrunner valget av disse to bygdene 
med at folk her viser stor evne til å 
bidra med egeninnsats og en vilje til 
å være med i utviklingen. Samtidig 

NYHETSBREV

er det to bygder i vekst, noe som krever 
at samfunnet bygges opp.

Regjeringen i Etiopia krever en 
egeninnsats på 100.000 bir (ca 60.000 
nkr). Allerede har ISHA Aid selv klart 
å samle inn halve beløpet, men den 
andre halvdelen har de spurt om hjelp 
til å skaffe. Vi har selvfølgelig et sterkt 
ønske med å bidra her, og har derfor 
startet arbeidet med å samle inn de 
30.000 nkr. Vi mangler fremdeles mes-
teparten av beløpet, men har et stort 
håp om at hele beløpet kan samles inn. 

Hvis Domco og Dameercad får denne 
muligheten vil den Etiopiske
regjeringen overta driften. Da vil disse 
kunne trekkes ut av prosjektet “pen 
instead of gun” og drives med statlig 
støtte. 

Med to skoler mindre i prosjektet, 
vil ISHA kunne øke hjelpen til andre 
skoler som også en gang i fremtiden 
ønsker å kunne bli bærekraftige. 

SOMALIA: Byene som de to skolene ligger i.
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Hilde Eskild, søstera av Liv 
Toril Aligas, er akkurat ferdig 
med boka om Faisal Aligas. Den 
er godt mottatt i ulike fora:

“Faisal Aligas er somalieren som 
kom til Norge som flyktning, giftet 
seg med en norsk kvinne og ble 
valgt inn i Kristiansand bystyre 
for Høyre. Nå har livet hans blitt 
bok” NYTID

“I boken lar Faisal Aligas glede, 
nysgjerrighet og kjærlighet veie 
tyngre enn fordommer, nega-
tive holdninger, sorg og savn.” 
LILLESANDSPOSTEN

“Beretningen om somaliske 
Faisal Aligas’ tilværelse i Norge 

er en sjelden solskinnshistorie. Derfor har vi behov for den i en of-
fentlig samtale” AFTENPOSTEN

Kommer i november
Stig Jarle 
Hansen er 
en norsk 
statsviter og 
historiker. 
Gjennom sitt 
arbeid har han 
blitt godt kjent 
med Somalia 
og sikkerhetsmessige tiltak på 
Afrikas horn, og er også kjent for 
sin kritiske holdning til hjemsen-
delse av somaliere.

ISHA har fått Stig Jarle Hansen 
til å komme 24. november til 
Kristiansand for å snakke om for-
holdene i Somalia. Sett av datoen 
og hold av kvelden til en lærerik 
aften i Kristiansand.

“Kaffi, karamell og vaniljesaus”

Dette har ISHA gjort i 2010:

• Bygget 2 klasserom i 
Dharkayn 

• Bygget toaletter for gut-
ter og jenter på 3 skoler.  

• Kjøpt inventar til 2 klas-
serom 

• Kjøpt strømgenerator til 2 
skoler 

• Nedbetalt kostnad på 
vår mobile vanntank 

• Laget søppelsamling-
splass på 2 skoler 

ISHA Development Committee

• Skaffet lærere og elever 
rent vann på 2 skoler  

• Lønnet 3 lærere, 1 koorid-
nator og 1 vaktmester  

• Kjøpt skolemateriell til 
elevene.
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Isha Development Committee, Prestheia 104, 4633 KRISTIANSAND
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Felttur til Somalia
På grunn av urolighetene i So-
malia kom ikke Faisal helt inn til 
bygdene i prosjektet, men besøkte 
hovedstaten i Puntland som heter 
Garoowe.

Flere møter ble arrangert, både 
med lokale personer fra områdene 
hvor ISHA har sine skoler, men 
også med kvinneorganisasjonen 
og fokus på viktigheten av kvin-
ner som lærere i skolen.

På vei til Gaalkacyo til Garowe

Mahad Sulub, leder for Isha Aid. Faisal treffer eldre fra alle de 6 bygdene som er med i prosjektet.

Videre fikk også Faisal møte folk fra de-
partementet, presenterte ISHA og skapte 
forståelse for viktigheten av arbeidet 
som vi gjør i området.

Foruten å ha hatt flere møter med ledere 
og viktige personer, fikk Faisal også tid 
til å besøke en skole i Garowe, hvor han 
forteller litt om viktigheten med skolen.

Skolebesøk i Garowe, der Faisal forteller om Norge


