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Judo i Kayama, et av Lusakas mest voldelige og kriminelt belastede
områder, Zambia. Foto: Birgit Ryningen

1 Styre og stell i JFF, Judo for fred.
1.1 Styret i JFF har siden medlemsmøtet i 2019 bestått av:
Posisjon
Leder
Nestleder og økonomiansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem/webansvarlig

Navn
Birgit Ryningen
Ole Moland
Torstein Midtlien
Michelle Harefallet
Lars Aaserud
Lars Tandle Kyllingstad

1.2 Prosjektkoordinatorer:
Afghanistan:
Navn
Farhad Hazrati,
Mohammad Zaki Yaqubi,
Lina Ghani,
Zabiullah Nazari,
Bazmuhammad Alimi,
Mojibrahman Majidi Safi
Tamim Osmani

Prosjekt
Tahi Maskan Orphanage Judolub
SCAWNO
Girl Judo Project
Istiqlal
Aschiana
Bibi Mahrow
Regnskapsfører

Zambia:
Navn
Mama Hamoonga
Faustin Nzosaba

Prosjekt
Ippon club, Livingstone
Meheba Judo

2 Organisatorisk
JFF er en komité i NJF med ansvar for forbundets bistandsarbeid.
Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan, og arrangeres årlig i februar måned.
JFF samarbeider med NIF, Norge Idrettsforbund, og utarbeider Norad-søknader i samarbeid
med NIF. Søknadene gjelder både støtte til prosjekter i Afghanistan og Zambia samt drift i
Norge.

2.1 Avslutning av prosjekter i Afghanistan
NIF leverte søknad til NORAD i 2018 for alle sine prosjekter, hvor Judo for fred er inkludert.
I tilbakemeldingen NIF fikk ble det kommunisert at prosjektene i Afghanistan skulle legges
ned. For å avslutte prosjektet ble vi gitt midler for ett år, altså ut 2019. Dette er svært
dramatisk for Judo for fred, og ikke noe vi uten videre finner oss i. I etterkant av
beslutningen fra NORAD gjorde vi flere grep.

Argumentasjonen fra NORAD gikk blant annet på
● At det er vanskelig å overvåke et prosjekt hvor vi ikke er fysisk tilstede
● Afghanistan er et land med stor fare for korrupsjon
● Sikkerheten til jentene som trener judo er ikke tilstrekkelig ivaretatt.
Vi mener at disse punktene ikke gir et riktig bilde, at de er basert på manglende informasjon
og at vi dermed kan svare dem godt ut. Vi skal sende en ny søknad til NORAD i 2020 hvor
dette svares ut
Status per i dag er:
● Avslutningsperioden ble utvidet til to år. Midlene for 2019 ble besluttet å fordeles
over to år.
● Innsats for å samle inn midler i Norge ble økt. Beløpet samlet inn ble omtrent
firedoblet fra ca kr 35 000 i 2018 til kr 131 000 i 2019.
● Sende oppdatert søknad til NORAD i 2020

Samarbeid med NIF
● NIF har ny “Head of International Development Cooperation”, Rune Arctander. Vi
har hatt flere møter med ham og har innledet et bra samarbeid. I tillegg til å
informere og oppdatere ham om våre prosjekter, har vi diskutert hvordan vi kan
forsøke å få Afghanistan inn i Norad-samarbeidet igjen. Videre har vi diskutert JFF
sin rolle i Afrika, spesielt Zambia, hvor vi er enige om at et naturlig fokus of ross er
judo i flyktningeleire. Det er ønske fra NIF om at vi engasjerer oss i flere land, bl.a
Zimbabwe. Dette er også kommunisert ønske fra FNs høykommissær for flyktninger
og den Afrikanske judounionen. JFF er positive til dette, men ser at det blir umulig å
utvide aktiviteten uten flere menneskelige ressurser.

3 Aktiviteter
Det har blitt avholdt 10 ordinære styremøter i 2019.
JFF prosjekter
Judo For fred er har i overgangen 2019/2020 pågående prosjekter i Afghanistan og i
Zambia. I Afghanistan har vi seks prosjekter SCAWNO, Orphanage, Aschiana, GJP,
Bibi Mahro og Istqlal. I Zambia er det et prosjekt i Meheba flyktningleir. Vi jobber
med andre ord hovedsakelig for gatebarn, barnehjemsbarn og jenter i Afghanistan og
flyktninger i Zambia.

3.1 Zambia
● Prosjektet i Livingstone går godt og integreringen i det zambiske
judoforbundet er meget bra. Prosjektet er nå selvdrevet, hvor Response
Network forvalter driftsmidlene, som overføres fra NORAD via NIF.

● JFF har i løpet av året jobbet mye for å sikre videre drift i Maheba. IJF’s Judo
for Peace kunngjorde i slutten av desember 2018 at dojoen de har bygget i
Maheba stod ferdig. Tidligere har det vært et åpent matteareal for judoøktene.
● Ole har vært i kontakt med Alfred Foloko, president i det Zambiske
judoforbundet om et judoprosjekt i Lesotho. Det ble satt av, og betal 10 000
USD for judomatter og drakter til Lesotho. Alfred Foloko var på besøk i
Lesotho før jul i 2019 og rapporterte om høy aktivitet.
● Michelle Harefallet var i Zambia august 2018 til juni 2019.Hun er nå
styremedlem i JFF.
● JFF har diskutert med NIF om arbeidsfordeling og fokusområder, og vi har en
felles forståelse for at JFF sitt fokusområde i Zambia (gjerne med utvidelse til
flere land, hvor Zimbabwe er spesielt nevnt) for tiden bør være på flyktninger.
Det er også i tråd med at IJF og JFP har flere prosjekter for flyktninger.
Partnermøte i Zambia
Birgit Ryningen var i Lusaka 25.nov - 2. des 2019 sammen med head director for
Judo for peace i IJF, Nicolas Messner. Det Zambiske Judoforbundet hadde offisiell
åpning av “Judo for all” med judo for funksjonshemmede barn. Prosjektet har
allerede startet opp med judo for døve barn som går på skole hos NGO’en “Call Africa
Organisation”. De involverte i Call Africa var overstrømmende takknemlige for hva
det Zambiske Judoforbundet er i gang med å gjøre for barn med
funksjonshemninger. JFF har notert seg at ingen av barna hadde drakter.
JFF og JFP besøkte også et forholdsvis nyoppstartet prosjekt for barn og unge i et av
Lusakas fattigste strøk. Det Zambiske Judoforbundet har startet judotrening hos
Saint Daniel Comboni Social Development Center i Kayama fordi det er et strøk med
ekstremt mye vold og kriminalitet. Mange i det Zambiske judoforbundet jobber i
politiet, og for dem er det derfor naturlig å ville jobbe for å forebygge kriminalitet.
Med judoprosjektet i Kayama ønsker de å gi barn og unge som vokser opp her et
alternativ til vold og kriminalitet. JFF har notert seg at kun tre av av barna hadde
drakter.

Judo for døve barn i Lusaka. Foto: Birgit Ryningen
Under åpningen av “Judo for all” var to delegasjoner med flyktninger også tilstede.
En delegasjon kom fra Meheba flyktningleir i Zambia., som støttes av JFF, og en
delegasjon kom fra Dzaleka flyktningleir i Malawi. Sistnevnte klubb har fått matter
og drakter av IJF, men mangler dojo og transporterer mattene tildels langt i
forbindelse med treninger. De har heller ikke noe trygt sted å oppbevare mattene, så
de bytter på å holde vakt slik at de ikke blir stjålet. De mangler også mat i leiren.
Representanter for høykommissæren for flyktninger (UNHCR) fra både Meheba og
Dzaleka var også med på åpningen av “Judo for all”. De poengterte meget sterkt at
det var ønskelig med judoaktiviteter i fler flyktningeleire. De understreket at judo
tilførte leirene så mye positivt at de ønsket økt aktivitet i både Meheba og Dzaleka og
oppstart av aktivitet i andre store leire i Zambia og landene rundt.
I tillegg til åpning av “judo for all” holdt Nicolas Messner og Birgit en liten
treningssamling for flyktningene fra Meheba og Dzaleka og judoutøvere fra Lusaka.
Mange av flyktningene fra Meheba stilte i judo- og BJJ-drakter fra Norge og mange
hadde det norske flagget på brystet og “NOR” på ryggen. Det var også mange
velbrukte Budonord drakter på matta.

Utøvere fra Meheba med godt brukte Budonord-drakter fra Norge følger med på
instruksjon fra Nicolas Messner under treningssamling i Lusaka. Foto: Birgit
Ryningen

Birgit sammen med flyktninger fra Meheba og Dzaleka. Foto: Nicolas Messner

3.2 Afghanistan
Aktiviteten i Afghanistan har, mot alle odds, holdt seg stabil. Gjennom lang tid har
midlene fra Norad krympet, både i absoluttverdi og på grunn av prisøkning i Kabul
og ufordelaktig vekslingskurs. Samtidig har rapporteringsbyrden øket. Til slutt kuttet
Norad støtten helt. JFF har forsøkt å kompensere med pengeinnsamlinger i Norge.

Vi har fått inn ca 130 000 NOK i 2019 som kompenserer for noe av kuttet.
Aktiviteten i Kabul har allikevel stort sett gått som normalt siden prosjektlederne har
brukt egne midler og lånt penger for å opprettholde aktiviteten. Det er selvfølgelig
ikke en varig løsning og vi jobber derfor både med pengeinnsamling, mulighet for å
skrive ny Norad-søknad og vi ser etter alternative finansieringsmuligheter.
Det afghanske styret ønsker å øke sin aktivitet. De har trenerressurser, men mangler
finansiering for mat, transport og utstyr. Det er avgjørende at gatebarn og barn fra
fattige familier får mat etter trening siden familiene ikke har råd til både tapt
arbeidsinntekt den tiden barna trener judo istedenfor å jobbe på gata og et økt
energibehov som følge av fysisk trening.
Vår lokale regnskapsfører, Tamim Osmani, har bestått kurs i regnskapsføring i
Tyrkia.
Judoklubben på Aschiana, senter for gatebarn i Kabul, står i fare for å miste dojoen
sin. De har hatt treninger i Aschianas lokaler frem til nå, men på grunn av høye
boligpriser i Kabul og mulighet for inntektsbringende bruk av lokalet, har
judoklubben fått beskjed om at de må finne en annen plass å trene. En
pengeinnsamling er i gang for å kjøpe tomt og bygge en dojo, men det er lite penger
blant gatebarn, så innsamlingen går trått.

Noen barn og unge som jobber på gata og trener judo ved Aschiana og Bibi Mahrow.
Foto: Bazmuhammad Alimi og Mojibrahman Majidi Safi

4 Pengeinnsamling
4.1 Julekortsalg og donasjoner
Judo for fred har hatt en rekke innsamlingsaksjoner i 2019. Vi mottar midler
gjennom facebook, vipps og bankkonto. Total mottok vi kr 130 943 fra norske
privatpersoner.

Vi fikk etablert en knapp for donasjon på judoforbundets facebook sider. Dette
genererte mer enn kr 23 000.
Den høyeste enkeltdonasjonen vi mottok var på hele kr 20 000.
Kilde
Facebook

Beløp
kr 23 117

Vipps
Kontooverføringer
Totalt innsamlet fra privatpersoner

kr 33 652
kr 74 173
kr 130 943

4.2 Julekort
I 2019 ble det solgt 26 julekort til privatpersoner og 55 til NJF. Total er dette en inntekt på kr
16 200

4.3 Norad
NIF via Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi mottok i 2019 NOK
500 000,- i støtte fra Norad til prosjektet i Afghanistan og Zambia. Dette er midler vi
skal fordele over to år.

5 Offentlighet og sosiale medier
JFF har med varierende intervaller oppdatert egen hjemmeside, Facebook og
Instagram. Gjennom Birgit har JFF gitt tilgang til en journalist på SINTEF som hjalp
til med å legge ut saker i deler av 2019. Vi har 1029 følgere på Facebook, opp fra 845
året før. På Instagram har vi 466 følgere, opp fra 337 følgere året før. Bilder og video
får vi fra våre lokale prosjektkoordinatorer.
Etter partnermøte og åpningen av “Judo for all” i Lusaka var det tre saker på IJF side
websider:
● Because being different is our future (judo for funksjonshemmede):
https://www.ijf.org/news/show/because-being-different-is-our-future
● Judo gets the best of the worst (Judo i Kayama):
https://www.ijf.org/news/show/judo-gets-the-best-of-the-worst
● Let's Walk Together (Judo for flyktninger, JFF):
https://www.ijf.org/news/show/let-s-walk-together

●

Vedlegg 1 - Prosjekter i Afghanistan

SCAWNO (Support the Children and Women in Need Organization).
SCAWNO sørger for å gi trengende barn (som ikke foreldrene har mulighet til å la gå
på vanlig skole) fysisk aktivitet sammen med andre barn, skoleundervisning samt et
måltid etter trening.

Gatebarn ved SCAWNO som trener judo i en ombygd containerdojo (sett fra utsiden
over) får mat etter trening. Foto: Mohammad Zaki Yaqubi
Tahi Maskan Orphanage JudoClub.
Farhad Hazrati er en sentral person i denne judoklubben. Målgruppen er barn fra
Tahi Maskan Orphanage house. Prosjektets mål er å styrke barnas ressurser, og tilby
et fredelig og trygt miljø, gjennom blant annet å holde judotreninger.
GJP - Jenteprosjektet. Lina Ghani er hovedtrener. Hun holder treninger på fire
skoler for jenter og på “Ministry of Education”
Flere jentestevner for barn og unge arrangert i Kabul.
Aschiana (senter for gatearbeidende barn). Her får gatebarn mulighet til å komme å
få noe undervisning, enkel yrkesopplæring og noen fritidsaktiviteter som judo og
maling. Bazmuhammad Alimi var selv gatebarn, men er i dag vår
prosjektkoordinator. Aschiana står i fare for å miste dojoen sin.

Istiqlal (norsk: Frihet) der rundt 30 barn nå trener ved Olympic i regi av det
afghanske judoforbundet. Det arrangeres også kurs og konkurranser for barn og
unge i regi av Istiqlal.
Nytt i fjor (2018) er at Mojibrahman sin klubb Bibi Mahrow er under JFF og at han
er en del av styret i JFF - Baray Solha. Dette utgjør til sammen seks prosjekter, og
hvert prosjekt representeres med én person i styret. Bibi Mahrow judoklubb trener i
en av de ombygde containerdojoene som JFF har finansiert (den andre er på
SCAWNO). Klubben ligger i et fattig strøk i Kabul og de fleste som trener her jobber
på gata. Nytt i 2019 er at denne klubben har fått en håndfull jenter som trener judo
sammen med guttene.

Nytt i 2019 er at denne klubben har fått en håndfull jenter som trener judo sammen
med guttene i Bibi Mahrow judoklubb. Foto: Mojibrahman Majidi Safi

