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1.1  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. 
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1.2.  Styrets medlemmer 2013: 
 

  

  

 

 

 

 

 
 
Det er avholdt 3 styremøter og 1 årsmøte i 2013 og til sammen 30 saker er 

blitt behandlet. 

 

 

Faisal Aligas  
 
Styreleder 

Marit Syvertsen 
 
Varamedlem 

Thomas Aamodt 
 
Markedsfører 
Varamedlem 

Liv Toril Aligas  
 
Sekretær 

Thor Kristian 
Hanisch  
 
Styremedlem 

Åge Daniel Lie 
 
Økonomiansvarlig 
Styremedlem 

Silje Kaspara  
Aamodt 
 
Styremedlem 

Ingunn 
Reinhardsen  
 
Varamedlem 
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2.1 Samarbeidspartnere 

I 2013 som alle andre år har vår samarbeidspartner i sør vært den lokale 

organisasjonen Isha Aid. Organisasjonen har hovedsete i bygda Dharkayn 

men har kontor også i de andre bygdene. Isha Aid har en leder, Mahad Suub, 
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. 

Vi har også hatt et godt samarbeid med IDC Kenya (Isha Development 

Committee kenya) som har sete i Nairobi og jobber inn mot bistand i Somalia. 

De har leid inn personer til organisajsonsutvikling, rapportering og 
monitorering av Isha Aid i hele 2013. Mye av arbeidet de har lagt ned har 

lettet arbeidsbyrden for oss her i Norge. 

 

2.2 Implementeringsområdet:  

(mellom Dharkayn og Laascaanood er det ca 70 km) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bygda Tukaraq var ikke med i 
2013 ønsker det – Isha Aid er 

avhengig av nok økonomisk støtte for å klare dette – det har de ikke enda. 
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3.1 Plan for 2013 

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 2013 har fulgt prosjektplanene i 

Noradsøknaden. Med en obligatorisk egenandel fra IDC sin 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. 

 

3.2  Mål og gjennomføring 2013– prosjektsammendrag   
(hentet fra kontrakten med Norad for 2013-2016) 

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,	  
Dhummay,	  Xargaga	  og	  Saaxmeegaag.	  

	  
Produkter	  og	  tjenester	  2013	  

ü Bygging	  av	  2	  klasserom	  i	  Saaxmeegaag	  
ü Bygging	  av	  1	  skyggeområde	  for	  lærere	  i	  Saaxmeegaag	  
ü Bygging	  av	  2	  toaletter	  i	  Saaxmeegaag	  
ü Innkjøp	  av	  oinventar	  til	  klasserom	  (benker,	  pulter,	  hyller,	  tavler)	  
ü Innkjøp	  av	  bil	  til	  lokal	  samarbeidspartner	  
ü 4	  samlinger	  /seminar/kurs	  med	  ansatte	  og	  styre	  i	  Isha	  Aid	  a	  3	  dager	  o	  Laascaanood	  

som	  gjennomføres	  av	  Deerow	  Aden	  fra	  IDC	  kenya	  
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ü Kursing/etterutdanning	  i	  Garroowe	  i	  regi	  av	  staten	  Puntland	  for	  lærere	  1	  –	  2	  ganger	  
i	  året	  

ü Arrangering	  av	  foreldremøter	  på	  alle	  skoler	  2	  ganger	  i	  året	  (januar	  og	  oktober)	  
ü Arrangering	  av	  samlinger	  i	  kvinneorganisasjoner	  i	  Dharkayn	  og	  Dhummay	  2	  ganger	  i	  

året	  (mars	  og	  desember)	  
ü Styremøter	  i	  Isha	  Aid	  minst	  4	  ganger	  i	  året	  og	  ved	  behov	  
ü Gratis	  vannutdeling	  på	  alle	  skolene	  til	  alle	  elever	  og	  ansatte	  	  
ü Utdeling	  av	  skolemat	  til	  alle	  elever	  ved	  minst	  1	  av	  skolene	  
ü Lønn	  til	  12	  lærere,	  2	  rektorer	  og	  3	  ansatte	  i	  lokal	  samarbeidspartner	  	  

	  
Programmål	  /	  expected	  outsome	  –	  primærgruppen	  2013	  -‐	  2016	  

ü Barn	  kvalifiserer	  seg	  til	  videregående	  opplæring/yrkesopplæring	  
ü Jenter	  velger	  å	  gå	  på	  skole	  
ü Elevers	  helse	  blir	  bedre	  
ü Ansatte	  ved	  skoler	  kan	  forsørge	  sine	  familier	  

 

3.3  Gjennomføring av planene i 2013: 

Gjennomføringen har ikke gått helt etter planen i 2013 men vi og Isha Aid er 
likevel fornøyde med resultater og utvikling i området. Bygda Saaxmeegaag 

har falt ut av prosjektet etter Isha Aid sitt ønske fordi de så at folk flyttet fra 
bygda og at det etter hvert ikke var behov for skole lenger. 

4 bygder og deres grunnskoler var med i prosjektet i 2013. Til sammen ca 650 
elever begynte på skolene i 2013 etter sommeren. 12 lærere, 2 rektorer, 3 

ansatte i Isha Aid og en vaktmester/matansvarlig har fått lønn. 

 
Bygd Antall klasserom Antall elever Antall lærere 

Dharkayn 8 Ca 300 8 
Dabataag 4 Ca 120 4 

Dhummay 4 Ca 160 4 
Xargaga 2 Ca 50 2 

 
Alle elever ved alle skolene har fått rent vann i skoletiden og skolemateriell 

(bøker og skrivesaker). Dharkayn grunnskole har fått renovert kjøkkenet og 
bakerovnen og elevene her har fått mat i skoletiden. 
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Elever ved Dharkayn grunnskole 
 

Elever og lærere ved Dabataag grunnskole 
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3.4 Kompetanseheving 

Kompetanseheving av Isha Aid stod i hovedfokus i 2013. Vi har nå hatt et 

samarbeid med Isha Aid i 10 år, og må tenke mer og mer på hvordan vi etter 
hvert kan trekke oss ut og overlate drift til dem. Det betyr at Isha Aid må ha 

kompetanse i 
organisasjonsstyring, 

økonomi, rapportering, 
søknadsprosess, og samarbeid 

med eksterne donorer og 

interne styresmakter. 
Cabdiqafaar Maxamuud 

Dheeliye har vært leid inn fra 
IDC Kenya og har jobbet 

systematisk med Isha Aid hele 
året og hatt 4 samlinger hvor 

de har økt kompetansen på alle områdene. Cabdiqafaar kommer selv fra 
Somalia og har en bachelor i organisasjonsstyring. Han har jobbet med UNDP i 

mange år i Somalia og mye i implementeringsområdet. Han har rapportert på 

og utført evalueringer og monitorering for flere internasjonale organisasjoner. 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Cabdigafaar (t.h) med noen av medl i Isha Aid 

Cabdigafaar snakker med elevene 
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Utdrag fra hans rapport for 2013 :  

(CEC = Community Education Committees = Utdanningskomiteer) 

Lessons learnt 
 

- ISHA AID education programme 
has been the backbone of 
developmental programmes in 
souther Sool region called Hawd 
area which should be reinforced 

- Recurrent and prolonged drought 
challenges can easily disrupt the 
implementation plan and 
continuation of school season as 
attention is thereafter focused 
towards addressing the long-term 
focus to tacle the drop outs due to 
the pastoral communities 
movements in dry season  

- CECs are playing a key role to 
enhance collaboration between 
parents, teachers and community 
at large. They have so far 
improved the working relations 
between ISHA AID and beneficiary 
community. 

- ISHA AID divided the roles and responsibilities in the three village’s 
programme and selected young energetic and hardworking personnel to 
manage and coordinate the education activities funded by ISHA 
DEVELOPMENT COMMITTEES. 

- CECs also played and launch campaign to enroll poorest children in the 
community by disseminating the school feeding initiative and other 
encouraging and generosity from IDC. 

- Youth programme were also introduced in the four villages and  formed 
youth initiative programmes such as sport competitions, where some 
villages started to clear and 
excavate the football fields 
while ISHA AID provided 
them the tool and 
equipment to clear the 
bushes and other objects. 

- Women group were formed 
in alle four villages, there 
main objective were 
mentioned during the focus 
group discussion session to 
serve whole women rights, 
and establish self-help 
group in each village. 

CEC in Dharkayn 

CEC in Dhummay 

CEC in Dabataag 
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3.5 Bil 

Isha Aid fikk i 2013 midler til å kjøpe en bil slik at styret skal bli mer effektivt 

og gi medlemmene mulighet til å treffes oftere og på en enklere måte. Total 
mangel på offentlig transport og stor mangel på orivate kjøretøy har 

komplisert styrearbeidet. Den nye bilen har vært kjærkommen og brukt mye – 
leder Mahad Sulub har kjørt fra bygd til bygd, plukket opp medlemmene og 

gjennomført styremøter, møtt utdanningskomiteer og levert skolemateriell og 
lønninger.  

 

 

4.1  Litt generelt om situasjonen i prosjektområdet i 2013 
Situasjonen i 2013 har ikke endret seg mye fra 2012. Den politiske 

maktkampen er i høyeste grad til stede og det er enda ikke meklet fram en 
permanent løsning på konflikten mellom Somaliland, Puntland, Khaatumo og 

stor-Somalia. Hvem skal råde i prosjektområdet? Dette er det stor uenighet 
om.  

Staten Puntland hadde valg i 2013 
og fikk ny regjering og President.  

Puntland har siden 1998 fungert 

som en egen stat og de har fått 
flinke og velutdannede eksil-

somaliere tilbake for å bygge opp 
landet. For første gang ser vi et 

ønske om å gjøre noe med 
utdanningssituasjonen i området 

og det gleder oss og ikke minst mottakerne i prosjektet. Det politiske arbeidet 

President Dr. Cabdiweli M Cali Gaas 
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er i gang og ministerne viser stor interese for det som skjer i prosjektområdet. 

Det politiske klimaet kompliserer imidlertid dette og Puntland er ikke ønsket i 
den selv-erklærte Khaatumo staten (hvor prosjektområdet ligger) 

IDC og Isha Aid sitt arbeid er uanstt sett og beundret av mange og håpet om en 
statlig overtakelse øker for hvert år. 

 

5.1  Prosjektturer 2013:  

Leder i IDC Faisal Aligas, reiste i mai inn i prosjektområdet for å monitorere 

prosjektet men også for å kartlegge muligheter for å starte et helseprosjekt. 

Samarbeid med Join Good Forces (www.crn.no) og YME (www.yme.no) førte 
til en prosjektsøknad i slutten av 2013 med hovedmål å bygge sykehus i bygda 

Dharkayn og helsestasjoner og brønner i de omkringliggende bygdene.  
Søknaden er enda ikke tatt stilling til av Norad. Faisal rakk å besøke 

Dharkayn, Dhummay, Dabataag og nesten Xargaga (skyting og uroligheter 
gjorde at de måtte snu før de kom frem). Turen gikk fra Nairobi – Galkacyo – 

Garoowe – Laascaanood – Dhummay – Dharkayn – Domco t/r. Her er noen 
bilder fra området: 

 

Cabdigafaar sammen med Isha Aid på vei til Laascaanood 
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Faisal sammen med lærere og elever ved Dharkayn grunnskole på 
en helt vanlig skoledag 

Veien til Dhummay fra Laascaanood er et tørt elveleie 
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Her diskuteres fremtiden og utvikling videre 

Møte med lærere, utdanningskomiteen og foreldre. Skolen er 
stengt for sommeren og elevene har ferie 
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Stopp på veien : Koordinator i Isha Aid, Mahad Sulub, hjelper en nyfødt 
kamel på beina og fårhjulpet de to inn i skyggen av et tre. 

På vei til Xargaga – veien og elveleiet gir bilene tøff behandling 
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6.1  Utvikling og initiativ 

Vi ser i 2013 at det har skjedd mye positivt i prosjektområdet som ikke var 

planlagt eller som vi ikke har vært involvert i. Dette er en god utvikling og det 
er lettere å se for oss at vi etter hvert kan trekke oss helt ut og at skoler og 

drift vil bli ivaretatt.  

Lærere ved Dharkayn grunnskole mente 

at Isha Aid må bli mer synlig og at det bør 
åpnes et kontor i hver bygd hvor 

utdanningskomiteene, foreldre, kvinner, 
isha id styret og andre interesserte kan 

møtes. I Dabataag, Dhummay og 
Dharkayn er det nå åpnet kontor og Isha 

Aid er synlig for alle. 

 

I Dharkayn byttet de ut generatoren 

(som fusket en del) med solcellepanel 
som de monterte på skoletaket. Dette 

førte til god belysning og god 

kveldsundervisning for de voksne. 
Voksenopplæringen er blitt mer og 

mer populær og elevtallet har økt 
betydelig i alle bygdene. 
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Isha Aid organiserte i samarbeid med 

kvinnerforeningen i bygda Dharkayn 
søppelplukking for å bli kvitt all 

plastikken som flyter rundt og er en fare 
for dyrene. I tillegg ser de at det gir 

positive holdninger å ha det rent og pent 

rundt seg. 

Football For Peace (FFP) ble organisert av ungdomsforeningen i Dharkayn 
sammen med Isha Aid. Dette kom som et initiativ fra ungdommene selv for å 

unngå å havne i khat-avhengighet, klanisme og fundamentalisme. 
Ungdommene samles jevnlig og trener fotball (hver ettermiddag). I 2013 var 

det ikke nok ungdommer i bygda til å bli med på CUP som arrangeres i 

nabobygdene, men de har håp om at flere vil bli med og at de blir flinke nok. 
Mange av ungdommene i bygda har flyttet til LaasCaanood 

(regionshovedstaden) men de spiller også i FFP og representerer Dharkayn. 
Dette gir dem stolthet, glede og håp. 

7.1  Givere 
Organisasjonen har fått flere givere i løpet av 2013. Blomsterpigene + gutten 
gav i 2013 også av overskuddet fra blomstersalg, et beløp på 50.000 kroner. 

 

Kveldsundervisning 
med godt lys i mørket 



	  
	  
	  
	  
	  

18	  av	  18	  
VEDLEGG	  1	  ÅRSMØTET	  2014	  

Ungdomsforeningen i Samfundet Egersund hadde innsamling og endte opp 

med ca 25.000 til et ungdomsklubbhus i bygda Domco (som var med i 
prosjektet før).  

 

 

 
Glade mottakere i Domco foran nytt klubbhus 

Glade og gavmilde givere i Egersund 
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For å gjennomføre de store planene som kosetr mye trenger vi støtte fra Norad 

– og det er vi hledige som får. Norad krever imidlertid en 
egenandel/egeninnsats i prosjektetne på minst 10% av støttebeløpet vi får. Vi 

trenger hvert år altså minst 50.000 av egne midler fordi vi får 500.000 av 
Norad. Dersom vi ønsker å søke om mer midler fra Norad må også 

egenandelen økes. Dette er også en av grunnen til at giverne er så utrolig 

viktige J. Egeninnsatsen går naturligvis uavkortet til prosjektet alene. 
 

Vi oppfordrer derfor alle givere til å verve nye og fortsette å ha tro på at det 
nytter. 

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.  

 

8.1.  Økonomi 

ISHA fikk i 2013 økt tilskudd fra Norad fra kr 300 000 til kr 500 000. På 
grunn av uroligheter i området der det meste av høstens skoleinvesteringer 

var budsjettert, ble det besluttet å overføre kr 118 000 til 2014. Inntektene fra 
innsamlede midler økte med kr 14 000. Regnskapet viser et overskudd på i 

overkant av kr 37 000 slik at egenkapital ved utgangen av 2013 er økt til over 
kr 70 000. Styret mener det er en nødvendig buffer på grunn av at aktiviteten 

er økt etter at Norad økte sine bevilgninger til kr 500 000 årlig i 3 år. 
Bevilgningen fra Norad utbetales vanligvis i april og september. 

Regnskap ligger som vedlegg til innkallingen årsmøtet og kan også etter hvert 

(etter august) leses på: www.innsamlingskontrollen.no 
Her ligger også all nødvendig informasjon om Isha Development Committee. 

 
Regnskap ligger som vedlegg til innkallingen årsmøtet og kan også etter hvert  

(etter august) leses på: www.innsamlingskontrollen.no 
Her ligger også all nødvendig informasjon om Isha Development Committee. 
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9.1 Isha på nett:  

Vår hjemmeside www.isha.no 

eksisterer fortsatt i beste 
velgående og driftes i 2013 

fortsatt av  

Tengesdal Consulting. Vi får god 

hjelp og støtte av Tengesdal 

Consulting:  

www.tconsulting.no. Takk for god hjelp og et stort bidrag!!.  

 
 

 
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  

 
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  

 

Takk til alle som har bidratt i 2013  

på ulike måter og takk for at dere  

har tro på arbeidet vi gjør. 
 
Isha Development Committee 08. Mai 2014 


