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VIRKSOMHETENS ART

Isha Development Committee (IDC) er en virksomhet som omfatter 
humanitært arbeid i Somalia med fokus på grunnskoleutdanning. 
Virksomheten er lokalisert i Kristiansand kommune.



ÅRSMELDING 2016 – 3 

STYRETS MEDLEMMER 2016:

FAISAL ALIGAS
Styreleder
faligas@yahoo.no

THOR KRISTIAN HANISCH
Styremedlem
thor.k.hanisch@uia.no 

LIV TORIL ALIGAS
Sekretær/nestleder
livtoril@yahoo.com 

ÅGE DANIEL LIE
Økonomiansvarlig
Styremedlem
agelie10@gmail.com 

KASPARA  VABO
Styremedlem
siljeaamodt@hotmail.com 

THOMAS AAMODT
Markedsfører
Varamedlem
aamodtthomas@hotmail.com 

INGUNN REINHARDSEN 
Varamedlem
inreinha@start.no  
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SAMARBEIDSPARTNERE

I 2016 som alle andre år har vår 
samarbeidspartner i sør vært den 
lokale organisasjonen Isha Aid. 
Organisasjonen har hovedsete i bygda 
Dharkayn og kontor i Laascaanood der 
folk flest bor. Kontoret er bemannet av 
ansatte i Isha Aid.  

Isha Aid har en leder, Mahad Sulub, 
med et styre i ryggen som består av 7 

personer. Vi er helt avhengig av et godt 
samarbeid med Isha Aid for å kunne 
implementere prosjektplanene. 

Minst ett besøk i året, en ekstern 
evaluering av prosjektet og mye 
telefonkontakt gjør at vi kan 
opprettholde god kontakt og bli enige 
om rett vei for videre utvikling.
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PROSJEKTOMRÅDET
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ÅRET SOM GIKK...

I 2016 startet IDC arbeidet med 
å utfase prosjektet. Dette etter 
forespørsel fra Isha Aid. Det ble i 2015 
lagt en 3-årsplan for utfasingen:

- IDC støtter og er tilstede videre 
i prosjektområdet for å se til at 
skolene fortsatt fungerer og hjelper 
Isha Aid med implementeringen der 
de trenger det

- IDC ønsker å bidra med 

kompetanseheving til Isha Aid (kurs 
og seminarer)

- IDC ønsker å bidra økonomisk med 
fast renovasjon av skolene etter 
behov minst 3 år fremover i tid 

- IDC ønsker å gi støtte til 
økonomiske utgifter i forbindelse 
med voksenopplæring

- IDC ønsker å lønne 3 ansatte i Isha 
Aid på månedlig basis med 100 $ pr 
pers i måneden (300$ hver måned).
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Med dette som utgangspunkt var alle 
spente på hvordan 2016 skulle gå. 
Det gikk ikke som forventet. Året har 
vært preget av ekstremt mye politisk 
uro, krig, hevndrap og vold, særlig i 
bygda Dharkayn, som er hovedbygda i 
prosjektet med den største skolen og 
de fleste ansatte.

Det er med tristhet vi ser at mange 
har blitt uskyldige ofre for drap, 
familier har lidd store tap. 

Leder i Isha Aid, Mahad Sulub, 
mistet sin far Sulub Cali-Gaas i et 
hevnangrep i bygda Dharkayn. Sulub 
Caali-gaas var fylkesordfører i staten 
Puntland, en fredens mann og den 
som klarte å opprettholde en viss 
stabilitet i det urolige området ved å 
avholde utallige fredsmeklinger og 
fredskonferanser. Hans bortgang er et 
stort tap for fredsarbeidet i området. 

Vi lyser fred over hans minne.

ÅRET SOM GIKK, FORTS.
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ÅRET SOM GIKK, FORTS.

Konflikten er kompleks og vanskelig 
for utenforstående å sette seg inn i, 
men det bunner – som alltid i – tilgang 
på ressurser og makt. Konflikten står 
mellom to grupperinger i samme 
klan som er brødre fra langt tilbake. 
Dette gjør det ekstra tragisk. Rundt 90 
personer fra begge sider til sammen 
er drept som følge av konflikten og det 
er enda ingen løsning.

Til tross for dette må vi rose Isha Aid 
og leder Mahad Sulub som har klart 
å holde arbeidet gående og som har 
klart å følge planer og sørget for at 
de ansatte ved skolene har fått lønn 
og at elever har fått mat og vann. I 
perioder har skolen vært stengt pga 
usikkerhet og for å beskytte barn 

og ansatte. Skolen i Dharkayn har 
dessverre i perioder også blitt brukt 
som militærbase fordi den ligger høyt 
i terrenget med god oversikt i alle 
retninger.

Heldigvis driver Isha Aid skoler i 
nabobygdene Dhummay, Dabataag og 
Xargaga også slik at familier som har 
flyktet fra konflikten i Dharkayn har 
fått skolegang og det de trenger hos 
sine nabo-bygdinger. Skolene her har i 
perioder vært overfylte og lærerne har 
hatt mye å gjøre. Lærerne i Dharkayn 
har heldigvis valgt å følge barna til 
andre skoler og gjort jobben der. 
Ingen av de involverte i skolearbeidet 
eller Isha Aid har deltatt i konfliktens 
væpnede konflikt.
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ÅRET SOM GIKK, FORTS.

I starten av året fikk Mahad, leder i 
Isha Aid, midler fra giverne i Norge 
til å investere i symaskiner til en 
kvinnegruppe i Dhummay. Hensikten 
var å gi kvinnene ansvar for å sikre en 
inntekt slik at de kan fortsette å drive 
informasjonsarbeid blant foreldre og 
unge. 

De har nå fått eget lokale der de 
sitter og syr tekstiler for salg og der 
de kan samle grupper av kvinner. 
Informasjonsarbeidet fokuserer på 
nødvendigheten av utdanning, mor- og 
barn helsetematikk og helsefarene 
ved FGM. Kvinnene har også bidratt 
økonomisk til opprettelse av en MCH 
(mother child health) – en helsestasjon 
– der det i perioder jobber en 

sykepleier. Kvinnefellesskapet sørger 
for å hjelpe økonomisk dem som 
trenger det og særlig aleneforsørgere. 

3 Isha Aid ansatte har fått lønn hele 
året og har vært de som har sørget 
for at skolene vedlikeholdes, at det 
kjøpes inn skolemateriell, at vann 
og mat er på plass på skolene og at 
elever og ansatte har et trygt miljø. 
Voksenopplæringen har hatt stor 
oppslutning i alle bygdene og særlig 
blant kvinnene.
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TAKK FOR STØTTEN I 2016
Til tross for store utfordringer i området 

får mange barn og voksne utdanning, mat, vann og  
lønn takket være ditt bidrag.

Vårt kontonummer:  
3060.19.25504

Utdanning
97983

Tørke
97982

VIPPS


