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Alvorlige og hyppige 
tørkeperioder de siste årene 
har ført til akutt mangel på 
mat for mange somaliere. 

Som investor i Somalia-
fondet er du med og styrker 
matsikkerhet, kvinners 
rettigheter og menneskers 
levebrød.

Slik forvaltes 
investeringene 
dine 
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Kjære 
utviklingsinvestor

Somalia har det siste tiåret opplevd flere 

perioder med alvorlig langvarig tørke. I 2012 

førte tørken til at FN erklærte hungersnød. 

260 000 mennesker mistet livet, halvparten 

av dem barn. Varslene kom tidlig, likevel 

handlet ikke verdenssamfunnet raskt nok. Nå 

— ti år senere, kan det skje igjen.

Verdens matvareprogram rapporterer nå 

at hver femte innbygger, nesten 3 millioner 

somaliere, mangler mat. Mer enn en halv 

million står på randen av hungersnød først 

og fremst på grunn av klimaendringene og 

pandemien. Ekstremvær som flom og tørke 

over flere sesonger, samt ørkengresshopper 

som ødeleggger avlinger, skaper store 

utfordringer for familier i Somalia. Om det ikke 

regner nok ved neste regntid som starter i 

oktober, kan landet oppleve en ny matkrise.

FNs klimapanels nyeste rapport advarer om 

at klimaendringene er godt i gang og skjer 

raskere enn forventet. Det stemmer godt med 

våre erfaringer det siste tiåret. Derfor er det 

nå enda viktigere å satse på klimatilpasning. 

Takk for at du investerer i løsningene som 

trengs for at mennesker på landsbygda i 

Somalia klarer seg gjennom tørken.

Hilsen  

Jan Thomas Odegard 

Leder i Utviklingsfondet
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Siste nytt fra felt
I andre kvartal har 200 kvinner i landsbyene 

Taysa and Xidhxidh, fått styrket sin kunnskap 

om sparing, økonomistyring, ernæring 

og kjønnsbasert vold gjennom de nye 

selvhjelpsgruppene. Mennene i landsbyen 

involveres også i enkelte temaer for å 

få til holdningsendring. Dette har styrket 

kvinnenes rolle og kapasitet til å skape 

endring i lokalsamfunnet sitt.

Den pågående tørken gjorde det nødvendig 

å tilpasse opplegget, fordi mange kvinner 

bruker mye tid på å skaffe vann til familien. 

Budsjett Om prosjektet
Kjønnsforskjellene er store på landsbyda 

i Somalia og vold mot kvinner er et 

utbredt problem. Det ligger imidlertid mye 

endringskraft i at kvinner møtes og står 

sammen. I selvhjelpsgruppene får kvinner 

opplæring i inntektsbringende aktiviteter. De 

diskuterer rettighetene sine, ernæring og 

økonomi.

I dette prosjektet har vi etablert 10 nye 

selvhjelpsgrupper med deg som investor. 

Ved å investere i disse gruppene har 

du bidratt til å gi kvinner verktøyene de 

trenger for å stå opp for sine rettigheter og 

investere i sine egne liv!

Prosjekt: 
Selvhjelpsgrupper

Kostnadsposter Kommentar Total NOK

Bevisstgjøring og 

informasjonsarbeid

Mobilisering av 

lokalsamfunn

13 673 kr

Opplæringer 150 kvinner skal få 

mulighet til å delta

46 728 kr

Kursmateriale og 

utstyr

6067 kr

SUM 66 522 kr

Kvinner i samtale

Status: Ferdig implementert
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Siste nytt fra felt
I andre kvartal har det ved hjelp av din 

investering blitt bygget tilsammen 4000 

meter med jordvoller i samarbeid mellom 

innbygerne i landsbyen Shilimaale og vår 

partners ingenører i felt. Tørken har rammet 

familiene i landsbyen hardt, mange bruker 

mye tid på å finne vann og det har derfor 

tatt lenger tid enn forventet å komme i 

gang med prosjektet. Det gjenstår kun å 

grave og bygge 1000 meter med jordvoller 

i neste kvartal. Disse jordvollene vil ha stor 

betydning for landsbyens tilgang på mat!

Budsjett Om prosjektet
Somalia opplever stadig nye 

klimautfordringer. Flom og tørke går hardt 

ut over jordas evne til å produsere mat.

I landsbyen Xidhxidh gjør den omfattende 

jorderosjonen at bøndene ikke klarer å 

produsere like mye mat. Matproduksjonen 

blir heller ikke variert nok. I dette prosjektet 

jobber vi sammen med lokalbefolkningen 

for å rehabilitere jorda og sikre området 

ved hjelp av jordvoller. Jordvoller er en 

vegg av jord rundt åkrene som hindrer at 

matjorden skylles bort når flommen kommer, 

og sikrer at vannet kommer bedre til nytte.

Prosjekt: 
Klimasikring av jord

Kostnadsposter Kommentar Total NOK

Lønn til ingenører 

i felt

Teknisk assistanse 

før og under 

konstruksjon av 

jordvollene

5440 kr

Verktøy og 

redskaper

Nødvendige 

verktøy til 

utgravning av 

jordvollene

41 850 kr

SUM 47 290 kr

Jordvollene "fanger" vannet og hindrer jorderrosjon 

Status: Under implementering
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Alvorlige og hyppige 
tørkeperioder i Somalia de 
siste årene har ført til akutt 
mangel på mat. Nå skjer det 
igjen.

5 gode grunner til å 
investere i vann

1. Bedre rustet når tørken rammer

Altfor ofte tørker avlingene til småbønder 

inn eller skylles bort av flom. Ved å samle 

regnvannet når det først kommer, er 

befolkningen bedre rustet når tørke gjør 

det vanskelig å dyrke nok mat. I Somalia 

investerer du i utbedringen av en stor lokal 

vanndam som lagrer regnvann til tørre 

perioder. Det er ikke de største grepene 

som skal til, men for bønder som er 

avhengige av avlingene sine for å overleve, 
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Verdens matvareprogram rapporterer at nesten 

3 millioner somaliere mangler mat. Her er fem 

grunner til hvorfor du gjør noe viktig ved i å 

investere i klimatilpasning i Somalia. 
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kan det bety forskjellen på liv og død. 

2. Vanndammer gjør at man kan dyrke mat i 

nye områder 

Vanndammer har positiv effekt på fuktigheten 

i jorda. Ved å grave ut dammer og jordvoller 

som samler regnvannet slik at jorda klarer 

å ta det til seg når det først regner, kan man 

øke fuktigheten i jorda. Slike tiltak gjør det 

mulig å dyrke i områder der det ikke har vært 

mulig å dyrke mat på flere tiår, og det betyr 

mye for matsikkerheten til menneskene som 

bor i de utsatte områdene!  

3. Dråpevanning sørger for at alt vannet 

kommer til nytte 

Når vann er en mangelvare er det 

avgjørende at vannet ikke går til spille. 

Dråpevanningssystemer vanner bare 

akkurat der planten trenger det med litt 

vann av gangen. Det hjelper bøndene å 

bruke det dyrebare vannet effektivt! Som 

utviklingsinvestor investerer du i et slikt 

dråpevanningssystem som skal tilknyttes en 

stor vanndam. Vannet fraktes ut på bøndenes 

åkrer ved hjelp av to solcelle-drevne 

vannpumper og sørger for at plantene kan 

fortsette å vokse når det er tørt. 

4. Nok mat selv om klimaet endrer seg  

Å ha tilgang til nok mat er en menneskerett 

og grunnsteinen for alt vi mennesker gjør. 

Først når man ikke lenger er bekymret for 

neste måltid, kan man begynne å investere 

i sin egen og familiens fremtid. Som 

utviklingsinvestor er du med å investere i 

konkrete klimatilpasningsgrep som sørger for 

at familier kan dyrke nok mat selv om klimaet 

endrer seg. Når småbønder klarer å dyrke 

både mer mat og mer variert, blir familiens 

ernæring bedre. 

5. Flere avlinger = bedre inntekt  

Når bøndene har tilgang til nok vann kan de 

dyrke nok mat til å ha et overskudd å selge 

på markedet. Med bedre inntekt kan familien 

prioritere å bruke penger på det som virkelig 

betyr noe, som utdanning og helsehjelp.

Den pågående krisen tydeliggjør nok en 

gang det voldsomme behovet for investering 

i vann og klimatilpasning av jordbruket. Din 

investering gir mennesker sikker tilgang til 

vann! Du bidrar til at familier på landsbygda 

i Somalia overlever når tørke gjør det 

krevende å dyrke mat. 

Vil høre mer om arbeidet vårt?  Meld deg på vårt nyhetsbrev. 
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https://utviklingsfondet.no/om-oss/nyhetsbrev/

