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Årsmelding Isha Development Committee 2018 
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.  

Styrets medlemmer 2018: 
Det er avholdt 1 styremøte og 1 årsmøte i 2018 samt styrearbeid via e-post. 

 

Samarbeidspartnere 

I 2018 som alle andre år har vår samarbeidspartner i sør vært den lokale organisasjonen 

Isha Aid. Organisasjonen har hovedsete i bygda Dharkayn. Vi er helt avhengig av god 

kommunikasjon med Isha Aid for å kunne samarbeide godt. Mye telefonkontakt gjør at vi kan 

opprettholde denne kontakten og bli enige om rett vei for videre utvikling. Kart over 

prosjektområdet:  

	 	

	 	

	

	

Faisal	Aligas	
Styreleder	
faligas@yahoo.no			
	
	

Liv	Toril	Aligas	
Sekretær/nestleder	
livtoril@yahoo.com		
	
	

Thor	Kristian	Hanisch	
Styremedlem	
thor.k.hanisch@uia.no		
 

Åge	Daniel	Lie	
Økonomiansvarlig	
Styremedlem	
agelie10@gmail.com		

Kaspara		Vabo	
Styremedlem	
kasparavabo@gmail.com		
	

Ingunn	Reinhardsen		
Varamedlem	
inreinha@start.no			
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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 utfasingen men det har vært 3 utfordrende år for mottakerne. 2016 var 

preget av mange konflikter og voldelige handlinger – hevndrap og en intern konflikt herjet 

noen av bygdene og gjorde livet utrygt for mange. Vi husker alle tørken som rammet så 

fryktelig i 2017 der alle mistet sine dyr og mange døde som følge av sykdommer. 2018 har 

også vært et vanskelig år på mange måter. 
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Oppsummering 2018 
Dhummay: 
2018 startet optimistisk etter at regnet kom og gjorde en stopp på tørken i 2017. Hovedfokus 

var å bygge opp dyreflokkene igjen, å flytte tilbake til bygdene og å komme seg etter 

sykdommene som tørken og den påfølgende flommen brakte med seg. Mange barn begynte 

på skolene i bygdene. Hverdagen så bra ut, skolen tok ferie om sommeren og gjenåpnet i 

september. Så plutselig og uten forvarsel ble Dhummay en tidlig morgen i oktober angrepet 

av Khaatumo-militser som var tungt bevæpnet. De forskanset seg på skolen i Dhummay og 

jagde folk ut. Motivasjonen for dette angrepet var en årelang blodhevn som har preget 

området siden 2016. Rundt 60-70 personer ble drept denne dagen. Det ble meldt på medier 

om et fryktelig blodbad, og medisinsk personale fra Røde Kors fortalte om grusomme syn. 

Skadde mennesker ble hentet av sentral-regjeringen med helikopter og flydd inn til sykehus i 

Mogadishu. Tidlig neste dag ble militsen jagd ut og på flukt – folk vendte tilbake for å rydde 

opp og starte fredsforhandlinger og oppbygging. En skjør fredsavtale ble inngått i november 

2018 og den holdt frem til skrivende stund, mai 2019. Det ble store skader i Dhummay – 

bygninger brant, og skolen ble skutt på og ramponert. Den ble stengt ut året og er fremdeles 

stengt (mai 2019). De fleste familier med skolebarn valgte å bli i Domco og Laascanood ut 

året slik at barna fikk gå på skole. Mange lever fremdeles som interne flyktninger. 

 

 

Skjermdump	fra	Twitter	:	
”grusomme	bilder	av	brente	
hus	i	Dhummay	som	ligger	
sør	i	Sool-regionen.		
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Fredsforhandling	på	gang	–	
de	eldre	samles	for	å	sørge	
for	at	sivilbefolkningen	
vernes	og	er	trygge	og	at	
fredsavtalen	overholdes.	

Store	ødeleggelser	
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MCH i Dhummay: 
Starten av 2018 organiserte folk i Dhummay seg og etablerte en MCH (Maternal and Child 

health) i Dhummay. Dette er et lokalt initiativ som oppstod pga behov. Den ble ferdig men 

kom ikke i drift pga krigen. Uansett er dette et godt initiativ som kvinner og barn vil nyte godt 

av fremover. 

  .  
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Dharkayn: 
Dharkayn var preget av den samme optimismen i starten av 2018 som området generelt. 

Skolen var åpen her og mange barn gikk på skole. Da krigen kom til Dhummay (ca 30 km 

nord) flyktet også folk fra Dharkayn fordi de var redde for at konflikten skulle spre seg. Mange 

dro til Domco i sør. Militser overtok området for å beskytte seg mot Khaatumo. Skolen 

stengte også her og åpnet ikke før i mars/april 2019.  

 

Dabataag: 
Her, som ellers i området, flyktet absolutt alle da konflikten oppstod og ingen har returnert. 

Alle er interne flyktninger i Dharkayn og Domco pr mai 2019. 

 

Xargaga: 
En privat aktør fra Dhummay investerte i en mobil borerigg og installerte en brønn i Xargaga i 

november 2018. Mange bosatte seg her etter tørken i 2017 og dette er blitt en stor bygd. 

Dessverre ble riggen ødelagt og bygda venter nå på reparasjon. Vannet blir ikke pumpet opp. 

Her i bygda merket de ikke konflikten på samme måte selv om det er samme folkegruppe. 

Folk trengte ikke flykte men kunne leve et relativt normalt liv her. 

 
Økonomi 
På årsmøtet i 2018 ble følgende vedtatt: 

BUDSJETT IDC 2018 
Inn:   
innsamlede midler 94000 
Oppsparte midler 0 
Noradstøtte 0 
Sum 94000 
    
Ut:   
Norge   
tlf utgifter  10000 
bankgebyr 1000 
sum A 11000 
Somalia   
lønn og kompetanseheving IA ansatte 15000 
vedlikehold skoler/bil/vanntank 30000 
skolemateriell VO 5000 
styrke kvinner (symaskiner), tilskudd finans 15000 
vann 8000 
annet (skolerelatert) 10000 
sum B 83000 
    
TOTALT  94000 
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Midler brukt i 2018 
2018 Resultat 
  
Gaver, innsamlede midler 94 206  
Kostnader organisasjonens formål -87 172 
Administrasjonsutgifter (gebyrer) 1 931 
Renter 3 
Resultat 5 106  

 

Organisasjonens formål i 2018 gikk mest ut på å hjelpe til med ”nødhjelp” etter tørken i 2017 

som preget området sterkt i første halvdel av 2018 og fremdeles gjør det. I tillegg kom det 

forespørsel om hjelp til medisinske utgifter for mange sårede under krigen. Flere familier til 

sårede slet fryktelig med å få endene til å møtes, og vi anså det som helt nødvendig å hjelpe. 

Flere familier har overlevd og har sluppet å flykte takket være hjelpen de har fått. Mange har 

mistet sine aller nærmeste og har hatt behov for økonomisk støtte en periode. Noen har 

mistet sine barn og har måttet reise mye til og fra sykehus i perioder. Svært mange har fått 

hjelp når de har bedt om det – og vår mann i Isha Aid, Mahad Sulub, har stått ansvarlig for å 

gjøre alt dette så rettferdig som mulig. Takknemligheten er stor. 

 
	
Bruk av midler i prosent: 
 

 
 
 
Behov 2019: 
Renovasjon av skolebygninger er øverste prioritet den kommende tiden. Skolene i Dhummay 

og Dabataag er nesten ubrukelige grunnet skader etter krig. Det er også behov for gjerder 

rundt skolene for å avgrense og skjerme mot at militser igjen enkelt kan overta bygninger. 

Toalettene i alle bygdene bør renoveres da det er lenge siden disse ble bygd. Isha Aid håper 

at IDC kan hjelpe med å bidra her siden verken Puntland eller Somaliland gir penger til 

renovasjon i det hele tatt. Det er også behov for midler til skolemat og vann for elever på 

skolene i Dharkayn og Xargaga siden skolene blir overbrukt grunnet mange interne 

flyktninger. Xargaga har kun 2 klasserom så her er det behov for en utvidelse på minst 6 

klasserom slik at skolen kan bli en fullverdig grunnskole. 

 

 2018 2017 
Innsamlingsprosent 100 100 
Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler  98%   96%  
Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler  2   4  



	 8/9	

Det ble vedtatt på årsmøtet i 2018 å kontakte Norad for å søke om midler igjen – men dette 

ble skrinlagt på nytt styremøte i september 2018 da konflikten begynte å ta seg opp. Ingen 

statlige organ ønsker å gå inn med økonomiske midler i et så konfliktfylt område som dette – 

og det er på en måte dobbelt tragisk siden de som trenger det aller mest ikke får hjelp. IDC 

ønsker å være til stede og ikke gi opp nå. Selv om mye brytes ned og ødelegges så har 

lokalbefolkningen en jernvilje til å fortsette. De gjør mye selv allerede men trenger hjelp. Det 

kommende året er oppbygging og renovasjon viktig – og så å investere mer i bærekraftige 

prosjekter på sikt. Vi er avhengig av økonomisk hjelp fra givere – og igjen hjertelig takk til alle 

dere som har bidratt og fortsetter med dette år etter år.  

 

Her kan du velge å bidra om du vil. Hvis du ønsker å bli fast giver kan du opprette fast trekk i 

din bank til dette kontonummeret: 5060.19.25504 
 

Vi har også 2 Vippsnr og du kan velge hva bidraget ditt skal gå til: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takk for støtten i 2018 J   
Til tross for store utfordringer i området får mange barn og voksne nødhjelp, 
medisinsk hjelp, mat og vann takket være ditt bidrag. 

 
 

Vipps	nr	TØRKE:		 	 97982	
	
Vipps	nr	UTDANNING:	 97983		
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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/ 


