
skal dannes i september og 
alle håper på mer stabilitet 
og trygghet. Det er en  

spennende tid.  

Den 14. Juni kommer 
Stig Jarle Hansen 
igjen til Kristiansand 
for å holde foredrag 
for oss, denne  
gangen med  
tittelen: Varig fred 

og gjenoppbygging i  
Somalia? Betydningen av 

Kenya, Etiopia og andre 

lands økonomiske og  

politiske interesser.  

Møt opp i Nils Henrik Abels 
hus i Tordeskioldsgate 68. 
den 14. Juni klokken 19.00. 
Inngang kr 50,-. 

Den første somaliske 

regjering skal dannes i 

september, blir landet 

tryggere? 

I 2010 besøkte Stig Jarle 
Hansen Kristiansand på IDC 
sin invitasjon og holdt fore-
draget ”Somalia – utvikling 
og fremtid” hvor han  
fokuserte på Somalia i et 
historisk perspektiv.  

Dette er viktig for å forstå 
dagens situasjon i Somalia. 
Opprettelse av klaner, inn-
deling av beiteområder for 
kamelnomader,   
kolonimaktenes inntog og 
krig, og det at Somalia  
mistet store områder til  
Etiopia (Ogaden), Frankrike 
(Djibouti) og Kenya (NFD).  

I tillegg gikk Somaliland 
(Britene) ut av Somalia og 
krevde selvstendighet.  2 
store militærkupp i nyere 
tid: Siad Barre i 1969 som 
ledet Somalia inn i en  
gylden alder preget av  
kommunisme og likhet for 
alle, og nytt kupp i 1990 
som ikke ledet frem til noen 
ny regjering.  

En stat uten styring i 22 år 
har gjort Somalia til et av 
verdens farligste anarki å 
bo i, og total mangel på 
infrastruktur på alle måter 
gjør folk desperate. Mangel 
på kontroll og konsekvens 
kan forklare de ville tilsta 
ndene og alle problemene. 

Pirater og fremgang av mili-
tante grupperinger er 
skremmende for innbygge-
re og for 
verdens-
samfunnet 
generelt.  
Hva er  
løsningen? 
Hadde den 
vært klar 
hadde vi 
ikke hatt somaliere i Norge i 
dag.  

Nå i 2012 ser det ut til at 
Somalia er i ferd med å roe 
seg – det internasjonale 
samfunnet tar mer ansvar 
enn før og flere er opptatt 
av sikkerhet. Den første 
faste somaliske regjering 

Stig Jarle Hansen er en av norges fremste eksperter på Afrikas Horn 

Hva nå med Somalia? 
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Uten styring i 22 

år har gjort  

Somalia til et av 

verdens farligste 

anarki å bo i 

På somalisk: 

Hei: [haie] Haye  

Tusen takk:  
[mahatsanit]  
Mahadsanid 

Ha det: 
[nabadeei]  
Nabadey  

Hva heter du:   
[maga-a] Magaca  
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”Visste du at ISHA 

betyr kilde på 

Somalisk?” 

Klasserom i  

Dharkayn 

Natteravntjeneste 16. mai 

Prosjektstatus: 
Antall skoler: 5 i bygdene  
 Dharkayn (8 klasserom)  
 Dabataag (2 klasserom) 
 Dhummay (4 klasserom)  
 Tukaraq (4 klasserom) 
 Xargaga (0 klasserom) 

Antall elever:   

 ca 800- 1000 elever 

Antall elever som får mat på skolen:  
 ca 350 

Antall lærere som får lønn:  

 4 på Dharkayn. 

Antall ansatte som får lønn:  

 Koordinator for lokal  
 samarbeidspartner Isha Aid, 
 Vaktmester Dharkayn 

Lønnsnivå lærere:  
 100 $ måneden 

Nyeste investering:  

 Det skal bygges 2 klasserom i 
 Dhummay,  

 kjøpes inn 2 tavler & 30 benker 
 og bord til rommene,  

 mures 1 søppelbrenningsplass i 
 Dhummay,  

 kjøpes inn inventar til 1 arbeids
 rom for lærere på Dharkayn 
 grunnskole,  

 3. Og siste nedbetaling på den 
 mobile vanntanken. 

Natt til 16. Mai var IDC satt opp til 
Natteravnstjeneste. Dette har  
organisasjonen vært en del av de siste 

5 årene.  

Styreleder Faisal Aligas gikk sammen 
med styremedlem Lillian Aamodt og 
frivillig Silje Kaspara Aamodt. Det var 
en natt med mye aktivitet uten de 

altfor store dramatiske hendelsene.  

IDC ønsker med dette også å være en 
synlig organisasjon i egen by og ta 
ansvar for at ungdommene også her 
føler seg trygge. Vårt motto ”pen 
instead of gun” har like stor gyldighet 

her som i Somalia. 
Lillian Aamodt 

(fv),  

Faisal Aligas og 

Silje  

Kaspara Aamodt 

I S H A  D E V E L O P M E N T  C O M M I T T E E  



Stormberg støtter Isha 
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Stormberg Amfi er ferdig  

bygget, lokalbefolkningen er 

godt fornøyd. Nå får de  

t-skjorter også 

I forrige nummer av vårt ny-

hetsblad skrev vi at Stormberg 

hadde sponset Isha med  

10 000 kr for å bygge et amfi i 

Somalia. Da var de allerede i 

gang med å bygge amfiet. Nå 

står det klart, og har allerede 

vært i bruk. 

Amfiet er bygget rett utenfor 

ei av bygdene i prosjektet, og 

ser ikke helt ut slik vi  

forestiller oss et Amfi. Imidler-

tid har de fått et lokale  som 

er  

tilpasset deres forhold. Det 

første en møter en stor grønn 

vegg under et stort tre som gir 

nødvendig skygge i varmen. 

Bak veggen og under taket er 

det plassert ut mange stoler til 

de eldre, de yngste sitter på 

bakken. Dermed kan de ha 

møter i lokalsamfun-

net, og samle skolen 

når det er nødvendig. 

Stormberg har også 

gitt Isha 100 t-skjorter 

som skal deles ut i 

bygdene til elever på 

skolene våre. 

Vi retter en stor takk 

til Stormberg.  

Stormberg 

Amfi sett 

fra insiden 

Stormberg 

Amfi sett 

fra utsiden 

Jan Halvor 

Brandsdal 

sammen 

med Faisal 
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Cindy 

Horst  

holder  

foredrag i 

Kristian-

sand 26. 

september 

Takk TConsulting, for ny nettside  

Prosjekttur til Somalia 

Cindy Horst besøker Kristiansand 
Isha har invitert Horst til 

Kristiansand for å holde 

foredrag 26. september. 

Hun skal holde foredraget: 

The humanitarian crisis in 

Somalia - fokus på tvungen 

migrasjon og  

transnasjonalisme.  

Cindy Horst er  

nederlandsk forsker ved 

PRIO (peace research 

institute oslo). Hun er 

antropolog med fagfelt 

"Forced Migration  

Studies". Hovedarbeidet  

hennes fokuserer på  

levekår til flyktninger som 

bor i beskyttede områder. 

Området hun har fokusert 

på er Afrikas Horn og mye 

av forskningen er basert på 

feltarbeid i flyktninge-

leiren Dadaab i Kenya som 

består hovedsaklig av so-

maliske flyktninger. Horst 

har også ledet forsknings-

prosjekter angående  

flyktningers levesituasjon, 

overføringer og  

internasjonal bistand. Hun 

er særlig interessert i de 

metodiske og etiske  

utfordringenen ved feltar-

beid i relasjon til konflik-

ter. 

 

Den 22. Juni drar styrele-
der Faisal Aligas på pro-
sjekttur til Kenya og Soma-
lia for å besøke og  
monitorere prosjektet og 
styrke samarbeidet med 
lokal samarbeidspartner 

Isha Aid.  

Han skal være borte 8 
uker og satser på fredelige 

dager slik at han får  
mulighet til å dra inn i  
implementeringsområdet i 

Somalia.  

Hvis dette blir vanskelig 
pga sikkerheten kan han 
jobbe fra Nairobi og bruke 
nettverket han har der. Vi 

ønsker god tur og lykke til! 

til TConsulting for den jobben 

som er gjort, og at  de tilbød 

seg å gjøre dette gratis for 

oss. 

Neste gang du går inn på  

nettsiden vår vil du oppdage 

at den ikke er som før. Et lite 

firma som driver innen IT 

(TConsulting) har bygget 

opp ei ny nettside for oss, 

slik at det er lett for oss å 

fylle den med innhold.  

Jobben har de gjort helt 

gratis. Vi retter en stor takk 

I S H A  D E V E L O P M E N T  C O M M I T T E E  

Koordinator 

Mahad (fv) og 

Faisal i  

Somalia 2010 

Besøk TConsulting, 

gå inn på 

www.tconsulting.no 



Kommende foredrag 

14. juni kommer Stig Jarle Hansen til 

Kristiansand. Han skal holde foredrag 

med følgende tittel: Varig fred og gjenopp-

bygging i Somalia? Betydningen av Kenya, 

Etiopia og andre lands økonomiske og politis-

ke interesser.  

Sted: Nils Henrik Abelshus, Kristiansand 

Tid: Kl. 19.00 

Pris: 50 kr 

 

26. september kommer Cindy Horst til 

Kristiansand. Hun skal holde foredrag 

med følgende tittel: The humanitarian crisis 

in Somalia - fokus på tvungen migrasjon og 

transnasjonalisme.  

Sted: Nils Henrik Abelshus, Kristiansand 

Tid: Kl. 19.00 

Pris: 50 kr 

Prestheia 104 

4633 Kristiansand 

Org.nr: 987 009 063  

Tlf: 386 21 405 

Mob: 411 41 076, 480 56 664 

post@isha.no 

www.isha.no 

 

 

ISHA er en frivillig hjelpeorganisasjon som 

hjelper barn i Somalia med skolegang.  

Organisasjonen ble stiftet i 2003 av Faisal og 

Liv Toril Aligas. Faisal er selv i fra Somalia og 

har sett behovet for skoler i hjemlandet.  

 

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. 

 

 

www.facebook.com/ishanorge 

Isha Development Committee 

”Pen instead of gun” 

 

Vi trenger din støtte: 

3060.19.25504 

Lenketipset: 

http://www.life-peace.org  

The Life & Peace Institute (LPI) 

er et internasjonalt og  

økumenisk senter som støtter 

sivilsamfunnsorganisasjoner i 

Somalia, Kenya, Etiopia, Sudan 

og D.R.Kongo. LPI kombinerer 

forskning og handling, og ser på 

det regionale apsektet som  

nøkkelen til både å forstå og 

løse konfliktene på Afrikas Horn 

og Great Lakes-regionen.  

LPI utgir det elektroniske  

nyhetsbrevet Horn of Africa  

Bulletin, som kan bestilles gratis 

her:  

http://www.life-peace.org/

resources/publications/horn-of-

africa-bulletin/  



Varig fred og 
gjenoppbygging 
i Somalia?  
 

Betydningen av Kenya, Etiopia og andre lands 
økonomiske og politiske interesser.  

 

Torsdag  

14. juni 

kl 19.00 

 

Nils Henrik 

Abels hus 
Tordenskjoldsgate 68 

 

Inngang 

50 kr 

FOREDRAGET ARRANGERES AV: 

Isha Development Committee 

www.isha.no 

Foredraget lar seg gjennomføre med støtte fra Norad 

Stig Jarle Hansen har spesialisert seg på 
sikkerhetspolitikk på Afrikas Horn, og det 
er først og fremst som Somaliakjenner 
Hansen er blitt kjent. Han skal holde  
foredrag om de erfaringer, tanker og  
meninger han har om Somalia og  
landets fremtid. 

STIG JARLE HANSEN 


