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Det er avholdt 2 styremøter og 1 årsmøte i 2015 og til sammen 13 saker er blitt behandlet.
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Samarbeidspartnere
I 2015 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.
Implementeringsområdet:

Det var 4 bygder med i prosjektet i 2015 : Dharkayn, Dhummay, Dabataag og Xargaga.
Plan for 2015
Norad gav IDC en samarbeidsavtale i 2013 – en samarbeidsavtale går over 3 år med
forhåndsavtalt støttebeløp. Dette ble vi veldig glade for da det er lettere og mer givende å
planlegge 3 år av gangen. I tillegg betyr det en enklere søknadsprosess hvert år.
Samarbeidsavtalen går fra 2013 – 2016 med støttebeløp på 500.000 hvert år. Planen for
2015 har fulgt prosjektplanene i Noradsøknaden. Med en obligatorisk egenandel fra IDC sin
3 av 18

side på 10% av støttebeløpet (50.000 vi må stille med selv) er dette givernes beløp som
investeres i prosjektet. Givere blir derfor svært viktig – uten dere kunne vi ikke ha søkt om
dette beløpet da Norad krever minst 10% i egenandel (utdrag fra søknad):
Utviklingsmål:
Målgruppen skal tilegne seg kunnskap for å skape et fredelig og demokratisk samfunn og
bli bedre i stand til å delta i den økonomiske utviklingen av Somalia
Målgrupper
Primær målgruppe:
ü Barn og unge alder 6 – 16 år som går på grunnskole i bygdene Dharkayn, Dabataag,
Dhummay, Xargaga og Saaxmeegaag.
ü Barn og unge alder 6 – 16 år som ikke går på grunnskole i bygdene Dharkayn,
Dabataag, Dhummay, Xargaga og Saaxmeegaag.
ü Pedagoger og andre ansatte ved skolene i bygdene i bygdene Dharkayn, Dabataag,
Produkter og tjenester 2014:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

bygging av 2 klasserom i Xargaga
bygging av lærerrom i Xargaga
bygging av 2 toaletter i Xargaga
innkjøp av inventar til klasserom (benker, pulter, hyller, tavler)
Kursing/etterutdanning i Garoowe i regi av staten Puntland for lærere 1 – 2 ganger i
året.
Arrangering av foreldremøter på alle skoler 2 ganger i året (januar & oktober)
Samlinger i kvinneorganisasjoner i Dharkayn og Dhummay 2 ganger i året (mars &
desember)
Styremøter i Isha Aid (minst 4 ganger i året og ved behov)
Gratis vannutdeling på alle skolene til alle elever og ansatte
Utdeling av skolemat til alle elever på minst 1 av skolene
Lønn til 20 lærere, 4 rektorer og 3 ansatte i lokal samarbeidspartner

Programmål / expected outsome – primærgruppen 2013 - 2016
ü
ü
ü
ü

Barn kvalifiserer seg til videregående opplæring/yrkesopplæring
Jenter velger å gå på skole
Elevers helse blir bedre
Ansatte ved skoler kan forsørge sine familier
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Gjennomføring av planer 2015
Gjennomføringen gikk ikke etter den opprinnelige planen i 2015 men vi og Isha Aid er
fornøyde med resultater og utvikling i området. En særdeles sterk økning av dollarkursen
dette året gjorde det vanskelig å gjennomføre alt etter planen da økonomiske midler ikke
strakk helt til. Det har gått hardt utover egenandelen men heldigvis har det meste latt seg
gjennomføre, om enn sener enn etter planen. I tillegg har året vært preget av krig,
uroligheter og ekstremvær. Prosjektet hat støtt på mange utfordringer i 2015 men Isha Aid
ansatte og skoleansatte har taklet dette bra og arbeidet etter beste evne.
Det har vært vanskelig å telle elever dette året. Skolen i Dharkayn har vært stengt i mange
måneder pga krig og de fleste elevene har flyktet til nabobygder og gått på skole der. Til
tider har skolen i Domco (på etiopisk side) vært fullstendig overfylte, og presset har vært
stort i Dhummay og Dabataag. Nye klasserom i Xargaga ble bygget helt på slutten av 2015 da
alt som var handlet inn til dette ble stående i Laascaanood pga krigen. Veiene var for utrygge
å ferdes på og bygging måtte utsettes.
Til tross for alt dette har alle elever ved alle skolene har fått rent vann i skoletiden og
skolemateriell (bøker og skrivesaker). Lærebøker blir tildelt hver skole av Puntland : bøkene
er støttet av UNESCO. Læreplanen er nasjonal og følges av alle grunnskoler i både
Somaliland og Puntland. Nasjonale prøver ble gjennomført etter 4. Klasse og 8. Klasse og
elever i prosjektet skåret høyt i det nasjonale gjennomsnittet. Jenter har prosentvis bedre
resultater enn guttene.
Skoleoversikt ved slutten av 2015.
Dharkayn
Dhummay
Dabataag
Xargaga

Klasserom
8
8
4
4

Lærere
8
6
4
2

Toaletter
ja
ja
ja
ja

skolemat
ja
nei
nei
nei

Unge menn på voksenopplæringen
i Dharkayn på kveldstid
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Fra Isha Aid har vi fått tilsendt disse elevtallene fra hver skole:

6 av 18

Noen bilder fra skolehverdagen,
nasjonale prøver og fra
voksenopplæringen
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Rapport 2015
Konflikt/krig i prosjektområdet – Dharkayn vs Khaatumo – har preget året 2015.
Grupper med Ali Khalif (Minister of industry i Somalia fra 1980–82 (Siad Barres regjering),
statsminister i Somalia fra 2000 til 2001, sitter i dag som medlem i parlamentet i Somalia og
er selverklært leder for Khaatumo) angrep Dharkayn i juli 2015 for andre gang. Første gang
var i 2014 da 2 soldater i Dharkayn ble skutt og
drept.
Bakgrunn: Dharkayn er politisk offisielt nøytrale, de
grunnla SSC (Sool Sanaag, Cayn) fordi de ville være
uavhengige av både Somaliland og Puntland og
fungere som selvstendig stat. Senere utviklet SSC
seg til Khaatumo – folk i området begynte å gå imot
hverandre i stedet for å samle seg, og med den nye
selverklærte lederen Ali Khalif ble det større
splittelse. Dharkayn trakk seg da ut av
SSC/Khaautmo. I Dharkayn finnes det likevel
tilhengere for staten Puntland, Somaliland og
Khaatumo – men ca 80-90% er nøytrale (de vil at
den opprinnelige staten SSC skal være selvstendig)
SSC – endret navn for ca 2 år siden til Khaatumo, Ali
Khalif erklærte seg selv som president av Khaatumo
sommeren 2014.
Kulehull på hele skolen
Iflg vår
samarbeidpartner
i Dharkayn,
angrep
Khaatumo
Dharkayn i juli
fordi det var
tilhengere av
Somaliland der –
de ville
drepe/jage ut
disse. De kom
med
stridsvogner (4),
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Granathull i taket på skolen,
ødeleggelser inni klasserommene

minst 100 bevæpnede soldater i 10-tida om morgen inn i Dharkayn (de ble tatt på senga) og
spredde ild i hele bygda. Dharkayn trakk til våpen og besvarte ilden men de ble
overbemannet og måtte trekke seg tilbake. De samlet seg , nomader og innbyggere fra
Dharkayn som befant seg i utkanten av bygda kom til og sammen jagde de ut Khatumo (de
hadde masse våpen og kjempet seg frem - Khaatumo trakk seg tilbake til bygda Saaxdheer
hvor de senere ble jaget ut). Skolen ble påført store skader (kulehull/en granat falt gjennom
et tak og det ble store ødeleggelser inne) helsestasjonen rett ved skolen fikk skader, 2
personer i sivilbefolkningen ble drept, 3 ble skadet. Ingen barn eller kvinner var involvert. På
Khatumos side ble 1 drept og 2-3 skadet. Til sammen har 6 personer fra Dharkayn og 3
personer fra Khaatumo mistet livet de siste 2 årene.
Konsekvenser: barn og kvinner flyktet til Domco, Dhummay, Dabataag. Skolen i Dharayn ble
stengt. Skoleområdet ble brukt som militærleir for Dharkayn-soldater – den ligger litt på en
topp og gir god utsikt over alle innganger til bygda. Penger som har vært innsamlet av
foreldre til f.eks renovasjon og fiksing etter uvær er blitt brukt til opprustning. Mye penger
Militser samlet i Dharkayn

som skulle gå til bruk for fellesskapet havnet nå
hos våpenhandlere. Folk ble redde, tillitten ble
brutt og de følte at de trengte å forsvare seg.
Alle lærerne bortsett fra rektor og 1 annen lærer fulgte elevene til de ulike bygdene (de
fleste i Domco og noen få i Dhummay). Rektor og 1 lærer passet på skolen ved å være fysisk
til stede i Dharkayn. De har hele tiden vært nøytrale i sin politiske innstilling. De sendte også
bilder. De resterende lærerne valgte å fortsette å jobbe på skolen i Domco – det var helt fullt
i både Domco og Dhummay men de ga plass til flyktninge-elevene og lærerne som kunne
jobbe og hjelpe til på de 2 skolene (domco og dhummay). Vi ser på dette som svært positivt
at de valgte barna og skolen fremfor å gå i krigen. De er en god rollemodell for barna – de
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velger ”pen instead of gun”. Det ble derfor også viktig å fortsette å sende lønninger hver
måned slik at de merket at de hadde tatt det riktige valget ved å bli i jobben i stedet for å bli
med i krigen.
Det har ikke vært flere kamper eller voldelige hendelser, men folk føler de ikke kan stole på
hverandre – Khaatumo er brødre med Dharkayn, de er samme subklan og veldig nære i slekt.
Tillitten er brutt og det er en krig mellom brødre. Rundt 1000 soldater ble samlet i militser på
begge sider i området Dharkayn- Saaxdheer.
Lørdag 12. September 2015 begynte fredsforhandlinger i Dharkayn– utenforstående (ca 30 +
personer) som er nøytrale (fra en annen subklan i samme klan) tok initiativ, det kommer
ikke fra partene selv. Alle partene ble innkalt, mellom 20 og 40 fra hver side. Nå i første
omgang var det høring – alle partene skulle uttale seg.
Fredsforhandlingene lot vente på seg fordi
Khatuumo gikk i krig med andre naboer
(Puntland). Det var ikke flere kamper
mellom Dharkayn og Khatuumo etter juli
men spenningen var stor og de fleste holdt
seg i eksil i andre bygder. Skolen åpnet i
oktober og var åpen ut året men det har
vært få elever . De andre elevene oppholdt
seg i nabobygdene Domco, Dhummay og
Dabataag sammen med resten av lærerne
og fikk skolegang som normalt. Det har
vært stort trykk på disse skolene men det
har gått bra. Lærerne fikk lønn som normalt
og elever som kom til Dharkayn skole fikk
skolemat.
Fredsforhandlingene mellom Dharkayn og
Khatuumo startet søndag 20. desember
2015. Begge partene var representert i
bygda Dharkayn og representanter fra staten Etiopia var til stede som nøytrale meklere og
for å se til at regler og prosedyrer ved fredsprosess ble fulgt. Leder i Isha Aid, Mahad Sulub,
var til stede og fulgte utviklingen. Han hadde ingen funksjon i forhandlingene. Vi ble jevnlig
oppdatert på situasjonen via telefon. Situasjonen var uforutsigbar pga mangel på statlig
styre.
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Statlig overtakelse – ny fase i prosjektet:
Isha Aid fortalte utover i desember at etiopiske styrker etablerte seg i Dharkayn og ønsket å
bli værende der til regjeringssituasjonen i Somalia er normalisert (ingen vet når - dette kan ta
årevis....). De haretablert en administrasjon og etter samtaler med Isha Aid sier ansvarlig for
etiopiske styresmakter i Dharkayn (Mr. Abshir Yousuf))at de vil overta driften av skolen der.
Dvs at de vil lønne lærerne så lenge den etiopiske administrasjonen er til stede og kan
overrekke driften videre til Somalia. Isha Aid er veldig fornøyd med dette og ledelsen i bygda
(de eldre) ønsker løsningen velkommen. Når det gjelder de tre andre skolene (Dhummay,
Dabataag og Xargaga) så skal driften, iflg Isha Aid, nå ligge fullt under Puntland og delvis
Somaliland. Dvs at lærene får sin lønn fra enten den ene eller andre staten. Isha Aid har
jobbet frem denne avtalen. Dette er svært gledelig da Faisal i samarbeid med Isha Aid har
jobbet mye politisk med å få dette til.
Statlig overtakelse av skolene i prosjektet ble inngått i januar 2016 men det tas med i denne
årsrapporten da det er så nært knyttet til hendelsene i 2015. Isha Aid har jobbet frem en god
og sikker avtale, alle dokumenter er på plass både fra Puntland og Somaliland som sikrer
videre drift - og det Isha Aid ber IDC om er:
- de ønsker vår støtte og tilstedeværelse - å ha oss i ryggen
- de ønsker kompetanseheving
- de ønsker økonomisk hjelp til renovasjon av skolene og økonomisk hjelp utenom den
daglige driften.
- de ønsker fortsatt støtte til voksenopplæring (strømutgifter og skolemateriell på kveldene)
Vårt forslag er:
- 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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I denne forbindelsen laget styremedlem Thomas Aamodt et infoskriv til alle faste givere om
planene videre. Det er viktig for oss å presisere at Isha Aid og IDC har inngått avtale om
samarbeid i 3 år til: 2016, 2017 og 2018. Deretter planlegger vi å fase ut dersom alt går etter
planen og drift av prosjektet går som ønsket. Disse 3 siste årene trengs støtte, men ikke mye,
Vi har derfor stemt i styret for å ikke søke mer statlig støtte men sørge for at givermidlene
går til utgifter i prosjektet. Vi er derfor mer enn noen gang før avhnegig av alle giveres støtte
disse årene og vi håper dere som gir i dag vil være med oss den siste veien til å fullføre et
vellykket utdanningsprosjekt. Norad er på vår side og ønsker oss lykke til – de synes at det er
fantastisk at vi har fått til en ordning med statlig drift av skole i et land der myndighetene
ikke har dette som førsteprioritet og der tilgang til gratis utdanning er svært begrenset.

Isha Aid ansatte og lokal samarbeidspartner
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Informasjonsskrivet sendes ut til alle som er givere i dag i egen e-postmelding:
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Budsjett med kun givermidler de kommende 3 årene vil se slik ut og dekke
prosjektkostnader:
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Økonomi
ISHA har for perioden 2013-2015 en 3-årigsamarbeidsavtalemed Norad der det årlige
tilskuddet er kr 500 000. På grunn av uroligheter i området ble kr 113 000 flyttet fra 2013 til
2014. Offentlige tilskudd er dermed i realiteten uendret fra 2014 til 2015 selv om regnskapet
viser en nedgang fra kr 613 000 til kr 500 000.
Inntektene fra innsamlede midler ble redusert med kr 22 000 fra kr 119 000 til kr 97 000.
Etter mange år med betydelig støtte, var 2014 siste året med inntekter fra
Misjonsblomstene og vi fikk kr 45 000 overført. I begynnelsen av 2015 fikk vi kr 3 900.
Ordinære gaveinntekter fra faste givere har økt og kompensert for deler av denne
nedgangen.
Regnskapet viser et overskudd på ca kr 0 slik at egenkapital ved utgangen av 2015 er uendret
på ca kr 85 000.
Regnskapet vil bli presentert på årsmøtet og kan også etter hvert (etter august) leses
på:www.innsamlingskontrollen.no Her ligger også all nødvendig informasjon om Isha
Development Committee.

Uvær i 2015
I mai var det en fryktelig storm i prosjektområdet og skolen i Dharkayn og Dhummay fikk
store ødeleggelser. Dette gjorde at skolen i en periode var stengt og det måtte skaffes
penger til reparasjon. Noe ble sendt herfra – og en del ble samlet inn lokalt på dugnad.
Skoletak og kjøkkenbygg i Dharkayn ble fikset og skolen i Dhummay fikk også nytt tak
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Prosjekttur 2015
Pga krigen kunne Faisal ikke reise inn i området men ble i Nairobi. Han arrangerte et møte
med folk fra prosjektområdet (folk fra Khaatumo var også til stede). Ca 30-40 møtte. De tok
for seg tema som skole, helse, vann, veier og sikkerhet og hvordan de kan tenke på utvikling
når det er krig. Det ble valgt 5 personer som skal prøve å påvirke til en løsning av konflikten
slik at utviklingen kan fortsette. Alle er bekymret for at det er skolene, lærerne og elevene
som lider og at det går ut over de uskyldige. Første prioritet ble sikkerhet slik at skolen kunne
gjenåpnes og folk reise tilbake. Opprustning ble også et tema: folk i området er veldig flinke
og raske til å samle inn store summer med dollar til våpenkjøp når det oppstår konflikter –
hvordan kan de påvirkes til å samle inn penger til samfunnsutvikling i stedet for? De 5
representantene sulle også jobbe med dette emnet. Det ble også diskutert om hvordan de
kunne styrke kvinnenes posisjon – de får mye ansvar når mennene er i krig. Det er mange
enker med store barneflokker og denne gruppen øker ettersom konflikten vedvarer.
Kvinnenes posisjon kan styrkes ved å gi økonomisk støtte – det skal samles inn penger som
sendes til de eldre i bygda og som for ansvar for en rettferdig fordeling.
Faisal brukte mye tid på tlf og samtaler med Isha Aid, de eldre i bygdene og begge parter
(Khaatumo og Dharkayn) for å prøve å få en fredelig løsning. En representant for Garaad
Buraale (Sulub Ali) som også er fylkesordfører i Puntland reiste inn i Dharkayn for å
opprettholde fred og hindre militsen fra Dharkayn fra å gå til motangrep på Khatuumo. Så
langt lyktes han – det kom ikke vært noe hevnangrep fra Dharkayn sin side.
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Isha på nett
Hjemmesiden vår er fortsatt tilgjengelig her:
www.isha.no
Thomas Aamodt i styret drifter denne siden og
vi sparer dermed penger på
administrasjonsutgifter. Klikk deg inn for å se
hva som skjer….

Vi minner også om vår Facebookside med sterkere formålsfokus enn organisasjonsfokus.
Siden har tittelen: ”jeg har lært å lese – det bør alle få muligheten til” og kan nås her eller på
denne adressen:
https://www.facebook.com/ishanorge
Vi hadde ved utgangen av 2014 over 300 likes og vil
gjerne ha flere. Så spre og del!!!
Logg inn, ”like” denne siden og post den på din egen
profil slik at flere oppdager oss J
I tillegg kan vi nås på denne e-postadressen:
post@isha.no

Kontonummer for givere er: 3060.19.25504
Penger kan settes rett på konto og vi oppfordrer de som ønsker en fast givertjeneste til å
ordne med fast trekk fra sin konto hver måned i nettbanken. Som giver får du minst 1
elektronisk nyhetsbrev i året. Meld deg gjerne inn som medlem med navn og e-postadresse
på vår hjemmeside her . Selv om vi går inn i de 3 siste årene av prosjektet så trenger vi givere
mer enn noensinne.

Takk til alle som har bidratt i 2015 på ulike måter og takk for at
dere har tro på arbeidet vi gjør.
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