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Isha Development Committee (IDC) er en virksomhet som omfatter humanitært arbeid i
Somalia med fokus på grunnskoleutdanning. Virksomheten er lokalisert i Kristiansand
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Styrets medlemmer 2017:
Det er avholdt 2 styremøter og 1 årsmøte i 2017.

Samarbeidspartnere
I 2017 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. Kart over implementeringsområdet:

Bygdene som er med i prosjektet: Dharkayn, Dabataag, Dhummay og Xargaga. Bygdene
ligger i det røde området på landkartet. Laascaanood er fylkeshovedstad i Sool region
(lyserødt og mørkerødt område)
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).
Vi er nå ferdig med 2. året i utfasingen og det går delvis etter planen selv om 2017 var et år
med store utfordringer som førte til en forsinkelse i den vanlige driften. Tørke med
påfølgende oversvømmelser, sykdommer og konflikter gjorde at folk i området har mistet
alt de lever av, de har mistet mange av sine kjære og nære i sykdom og død, og driften av
skolene måtte utsettes og nødhjelp ble helt nødvendig.

Ekstrem tørke
vannmangel
døde dyr
sult

Dyrene lider men får hjelp der
det er mulig. Eierne følger
bekymret med på utviklingen

Budsjettet som ble fremlagt i 2016 for 2017 måtte revurderes og de fleste av midlene har
gått til å hjelpe under tørken og de påfølgende tragediene som fulgte dette. IDC har prøvd å
informere giverne om dette underveis og vi håper på støtte og forståelse fra dere i
avgjørelsene vi måtte ta ettersom behovene i prosjektområdet raskt endret seg .
På årsmøtet i 2017 ble følgende vedtatt:
”Ut fra tallene i 2016 ser vi for oss at givermidler vil bestå av ca 95-100.000 i 2017 så fremt
dagens givere fortsetter å donere. Med dette beløpet kan planen som ble godkjent på
årsmøtet i 2016 følges, men det må prioriteres annerledes foreløpig i 2017. Det meste av
midler må gå til ”nødhjelp” i form av vann, mat og medisiner. Så snart krisen er over og folk
vender tilbake til bygdene og skolene gjenopptar vi våre oppgaver som vedtatt i 2016
(vedlikehold, mini-investeringer, lønn til Isha Aid ansatte, skolemateriell osv).”

2017
Gaver
Isha Aid
Lønn
Driftskostnader
Renter
Resultat

Resultat
133 500,75
-120 375,13
-15 146,04
-4,00
-2 024,42

Følgende tall fra årsregnskapet viser hvor
mye som kom inn i 2017 og at alt gikk ut til
nødhjelp og utgifter som vann, medisiner og
mat.
Driftskostnader er utgifter i Norge til telefonkontakt med Isha Aid i Somalia og til gebyr
for overføring av penger til Isha Aid.

De tre første månedene i året var preget av en av de verste tørkene Somalia har opplevd.
Når tørken er så langvarig gror det ingenting og dyrene får ikke mat der de vanligvis beiter.
Folk kan kjøpe vann og mat til seg selv, men dyrene dør.
Folk prøver å kjøpe fôr til dyrene og redde dem, men det
går i en kort periode. Tørken som startet i 2015 førte i
2017 til at nesten alle dyrene døde i 2017. Familier som
hadde små dyreflokker (30-40 geiter og 3-5 kameler)
mistet alt. Familier med større flokker (opptil 400
kameler) mistet nesten 80%. De som mistet geitene
mistet også maten sin og fikk problemer med å skaffe
mat til seg selv. Barn ble underernærte og syke. De som
mistet nesten alle dyrene mistet livsgrunnlaget sitt og
måtte bruke alle ressurser på å redde noen få dyr.
En annen konsekvens av tørken er at sykdommer sprer seg. Folk drikker kontaminert vann
og kolera og andre vannbårne sykdommer sprer seg. Det eneste IDC kunne gjøre for å hjelpe
var å sende penger til vann, mat og medisiner. Isha
Aid som organiserte hjelpen sier at dette har
reddet mange liv i prosjektområdet. Folk fikk rent
vann og mat, og det ble satt opp medisinsk utstyr
(intravenøst) på skolene i Dhummay og Dharkayn
som fungerte som sykehus. Her forberedte de seg
på å ta imot kolerasyke. Da de syke kom fikk de
hjelp med intravenøs behandling som er det eneste som kan redde liv. Mange døde men
mange overlevde også takket være behandlingen. Uten denne hadde dødstallene vært mye
høyere. Fordi de forberedte seg og forventet sykdom var det mange færre som døde i
prosjektområdet enn ellers i Somalia der tørken rammet hardest.

På skolen, i byen og rundt forbi i Dharkayn deles det ut medisiner og råd om hvordan man best kan
ivareta barna når sykdommen rammer. Det deles ut mat og rent vann. De som allerede er smittet
får intravenøs behandling mot kolera – det eneste som kan redde dem fra uttørking og død.

Takket være midler fra IDC kunne det
kjøpes inn medisiner og mat som
reddet mange. Helsearbeidere gjorde
en fantastisk jobb med å hjelpe mange.
Mange av disse som hjalp til er elever
på skolen i Dharkayn som har tatt
førstehjelpskurs ved skolen.
På bildet under sees skolen oppe til
venstre i hjørnet. Svært mange flyktet
hit fra nomadetilværelsen rundt bygda
da dyrene døde. De bodde i telt og
hytter og fikk utdelt presenning, vann
og mat.

Det deles ut mat og hjelp i stort format

I april/mai kom endelig regnet. I store mengder. Det ble oversvømmelser og mer vann ble
kontaminert av kolera. Antallet mennesker som ble syke økte, men skolene var forberedte
og fikk hjulpet mange. I juni-august gav regnet seg og folk begynte å bli friske.

Alle skolene åpnet i september etter planen men det var få elever på alle skolene pga
konflikten (Khatuumo-konflikten) fra 2016. De fleste befant seg i Domco-området (på
etiopisk side) pga en brønn dermsom hjalp i tørken (mange hadde ikke kommet tilbake etter
tørken). Mange hadde også flyktet hit pga voldshandlingene i Dharkayn sommeren 2016 og
blitt værende. Folk kom gradvis tilbake til tross for usikkerheten. De måtte gå i gang med å
bygge opp dyreflokkene sine og vende tilbake til normalen. Mange nomader måtte flytte til
bygdene fordi de mistet levebrødet sitt (dyrene) og mange fra bygdene flyktet til byene av
samme grunn. Det har vært en utskiftning av folk de fleste stedene så skolene har hatt store

utfordringer. Mange av elevene forsvant og mange nye dukket opp. Alle skolene har holdt
åpent hele høsten men det har vært vanskelig. Elevantallet har vært stort og skolene
overfylte.
Den politiske konflikten i området har også preget hverdagen i alle bygdene. 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. Sommeren 2017 ble det avholdt en
fredskonferanse i LaasCaanood (fylkeshovedstaden ca 70 km nord for Dharkayn). Det ble
inngått en fredsavtale mellom sub-klanene. Den er veldig tynn men har holt ut 2017. Det
betyr at det har vært færre skyteepisoder, færre voldshandlinger og en roligere og tryggere
hverdag for folk flest.

Lokalhøvdingene fra bygdene på begge sidene i konflikten samlet i
Laascaanood.
Fred ble inngått
Bygda Xargaga i prosjektet er det stedet som det faktisk har gått bra med under tørken og
konflikten. Bygda ligger litt isolert og lenger unna klanene som skaper konflikten. Hit flyktet
mange folk under tørken fordi den ligger nærmest storbyen Laascaanood og tilgang til mat
og vann var enklere. Her var lite sykdommer. Herfra ble det også organisert hjelpearbeid i
form av utdeling av presenninger til hytter, vannbassenger, mat og medisiner fra Røde Kors

internasjonalt (ICRC). Da konflikten nådde sine verste høydepunkter i Dhrkayn flyktet mange
hit fordi det lå i nøytralt område utenfor konfliktsonen.

Tusenvis av mennesker kom til Xargaga for å få mat, vann, medisiner og
beskyttelse. Det ble satt opp mange telt men i dag har bygde utviklet seg og flere
har fått hus

Xargaga har nå vokst i størrelse, folk har bosatt
seg der og de etablerer forretningsvirksomheter
og skaper arbeidsplasser. Noen har også startet
med jordbruk her. IDC bygget 2 klasserom her for
mange år siden – bygda har ikke vært prioritert
fordi det var stor fraflytting. Nå vil behovene her
øke og Isha Aid har uttrykt ønske om at IDC kan
gå inn og gjøre en innsats her. Skolen er forfalt og gammel og det trengs renovering og
bygging.
Nye hus settes opp der teltene stod. Diaspora (eksilsomaliere) fra området har finansiert dette slik at folk kan
bli boende i området.

Xargaga begynner mer og mer å likne på en by….

I forbindelse med tørken i
2017 ble det fra IDC sin side
opprettet en Vipps-konto
med muligheter til å gi penger
til vann, mat og medisiner.
Bar i april måned kom det inn
49 440,00 kr til Tørkekontoen. Dette reddet mange
liv. Det ble også opprettet en
utdanningskonto for givere
som ønsker å støtte dette.

Vipps nr TØRKE:

97982

Vipps nr UTDANNING:

97983

Forfatter og forteller Hilde Eskild skrev et opprop med bønn om hjelp til de tørkerammede.
Oppropet ble publisert på Facebook og på hjemmesiden vår. Ingen lokale aviser ønsket å
trykke oppropet men vi ser at mange leste dette.

Takk for støtten i 2017 J
Til tross for store utfordringer i området får mange barn og voksne
utdanning, mat, vann og lønn takket være ditt bidrag.
Du kan følge IDC i sosiale medier:

Facebook: @ishanorge
https://www.facebook.com/ishanorge/

Instagram: @idc_som
https://www.instagram.com/idc_som/

Hjemmeside:
http://www.isha.no/

