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GLO-3989 SOM-12/0026 Godkjent rapport og regnskap 2014
Godkjenning av rapport og regnskap 2014
Norad viser til avtale SOM-12/0026 og mottatt årsrapport datert 31. mai 2015 og ettersendt revidert
regnskap datert 10.08.2015. Det er ingen ubrukte midler. Rapport og regnskap er gjennomgått og er
med dette godkjent.
Tilbakemeldinger og kommentarer til rapporten
Rapporten for prosjektet «Pen instead of gun – education for peace, justice and development»
beskriver de ulike aktiviteter og resultater Isha har oppnådd i 2014. Aktivitetene har i hovedsak gått
etter planen i 2014.
Rapporten sannsynliggjør at Isha sitt arbeid har bidratt til å gi flere barn utdanning av god kvalitet.
Det er blitt bygget nye klasserom i Dhummay og rapporten viser at antallet elever har økt betydelig
som en følge av denne investeringen. Rapporten viser videre at andelen jenter som begynner på
Isha’s skoler har økt til 47 prosent i september 2014 og at andelen 4.klassinger som består nasjonal
prøve har økt fra 87 prosent i 2013 til 93 prosent i 2014.
En økning i andelen elever som består de nasjonale prøvene kan, som Isha skriver, indikere at
undervisningen som gis ved skolene er av god kvalitet. Norad ba i tilbakemelding på forrige
rapport om at Isha kommenterer på hvilke tiltak som er blitt igangsatt for å sikre god kvalitet i
undervisningen. I årets rapport opplyses det om at etterutdanningskurs for lærere i regi av staten
Puntland er et av flere tiltak som har bidratt positivt på kvaliteten. Isha vil opprettholde et godt
samarbeid med staten Puntland for å sikre at kursene fortsetter i årene fremover. Videre er et bedre
samarbeid mellom skole og hjemmet, slik at foreldrene blir mer involvert og får mulighet til å være
med å påvirke og stille krav, et tiltak som Isha jobber med. Det er blant annet blitt holdt to
foreldremøter i 2014 og det har vært en stor økning i antall fremmøtte. Dette forklares med den
urolige situasjonen som preget 2014. Foreldremøtene var i stor grad preget av denne situasjonen og
spesielt sikkerheten til barna på skolene. De fremmøtte på disse møtene har vært opptatt av at
utdanning er viktig og et godt alternativ til rekruttering i militser og politiske grupperinger.
Det fremgår av rapporten at familier tradisjonelt prioriterer de sterkeste og flinkeste barna til å
jobbe hjemme, mens de sender de «svakere» barna på skolen. Vi synes dette er et interessant funn,
og det er viktig å jobbe med tilrettelegging av utdanning også for de barna som må bidra med sin
arbeidskraft på gården. Vi oppfordrer derfor Isha til å vurdere ulike tiltak for å bedre kunne
tilrettelegge for utdanning også for disse barna.
Det rapporteres om at det for første gang har blitt ansatt en kvinnelig lærer i prosjektet, som også
holder voksenopplæringskurs på kveldstid. Dette har hatt en positiv effekt både for de jentene som
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går på skolen og for de voksne som deltar på kveldsundervisning – nå slipper de å gå den lange
veien til skolen for å delta på kurs i lese- og skriveopplæring.
Færre ungdommer har møtt opp på de kriminalitetsforebyggende samlingene, noe som forklares
med den politiske situasjonen. Ungdom er et lett mål for rekruttering til militante grupper, og det er
viktig å nå ut til denne gruppen, særlig de som ikke er i skole eller arbeid. Fokus på samlingene har
vært alternativ til vold og et av tiltakene «football for peace» er fortsatt i drift og har nå blitt kjent
også utenfor Somalias grenser (Sudan). Isha rapporterer at de er i dialog med NIF og Right to Play
for å lære av deres metoder for blant annet å rekruttere jenter. Dette er positivt og vi ser fram til å
følge fortsettelsen av dette arbeidet. Det rapporteres også om muligheten for å starte en
«skoleradio», der ungdom som har gått på skole bidrar til å videreformidle den kunnskapen de har
fått til andre som ikke har fått denne muligheten, men som kanskje har vært nødt til å være hjemme
å jobbe på gården. Dette er positive tiltak Norad ønsker å se mer av fremover, jamfør kommentaren
over om å tilrettelegge for de som ikke har mulighet til å gå på skolen.
Norad takker for samarbeidet så langt og ønsker Isha lykke til med arbeidet videre.
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