FØRSTE ÅRS PROSJEKTSTATUS ETTER ANDRE KVARTAL
FOOTBALL FOR PEACE IN FARYAB

1. Generell oppsummering av status
Aktivitetene for prosjektets første år har funnet sted i distriktene Maimana og
Belcheragh i Faryab-provinsen. Det er Kirkens Nødhjelps lokale partner Sanayee
Development Organization (SDO) som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.
Hovedfokus for prosjektets første år har vært fotball og fredsopplæring. Prosjektet
kombinerer disse to komponentene ved å gi fotballagene fredsopplæring i tillegg til
fotballopplæringen. Lagene er sammensatt av ungdom fra flere etniske grupper, og
gode resultater i forhold til samarbeid og lagånd mellom disse gruppene er oppnådd i
løpet av året.
Totalt har 140 ungdommer fra utvalgte skoler vært omfattet av prosjektet. I tillegg
deltok 15 studenter fra andre skoler som frivillige i prosjektet i sin skoleferie.
SDO legger stor vekt på koordinering i forhold til lokale myndigheter på provins- og
distriktsnivå. For å sikre god forankring og langsiktighet koordineres også prosjektet i
forhold til andre interessenter som utdanningsmyndigheter, den nasjonale
fotballføderasjonen og fotballforbundet i Faryab.
2.

Resultater

Målsetting: Bruk av fotball som et effektivt fredsbyggingsverktøy i Faryab
Resultater:
• Ansatt prosjektstab (total 9 stk.) og gjennomføring av opplæring for prosjektstab.
• Provinsielle myndigheter og fotballforbundet i Faryab har god kjennskap til prosjektet
og de planlagte aktiviteter. Fotballforbundet har i tillegg vært med i utvelgelsen til
fotballagene.
• Tre guttelag er etablert på Abu Obaid High School i Maimana by
o Lag A: 20 spillere under 18 år
o Lag B: 20 spillere under 15 år
o Lag C: 20 spillere under 12 år
• To lag for jenter under 18 år etablert på Setara High School i Maimana
• To guttelag etablert i Belcheragh distrikt
o Lag A: 20 spillere under 18 år
o Lag B: 20 spillere under 15 år
• Alle fotballagene er utstyrt med drakter treningstøy og treningsutstyr.
Målsetting: Etablering av tilstrekkelig infrastruktur i Faryab for å legge tilrette for fotball
Resultater:
• Valg av beliggenhet for fotballbanene gjort i samarbeid med Norges Fotballforbund,
fotballforbundet i Faryab og provinsielle myndigheter.
• En fotballbane etablert på Setara High School og formelt overlevert til skolens
administrasjon i juni 2010.
• En
fotballbane
etablert
på
Belcheragh
High
School.
På
grunn
av
sikkerhetsutfordringer måtte man i tillegg gjøre endringer på skoleporten, bygge 2
små broer og bygge opp en mur.
• En fotballbane etablert på Abu Obaid High School. På grunn av sikkerhet er det
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bygget en mur rundt banen. I tillegg er en tribune med plass til 600 tilskuere bygget.
• Et klubbhus er bygget på Abu Obaid High School, i tillegg til en treningsbane.
Målsetting: Forbedre deltakernes fotballteknikk og –kunnskap, samt deres kunnskap om
fredsbygging
Resultater:
• Alle lagene har trent fotball jevnlig gjennom hele året. Mens de andre lagene har
byttet på å trene har imidlertid lag A på Abu Obaid School fått trene hver dag. Bruk
av instruksjonsfilmer har inngått i undervisningen. Enkel servering har vært del av
treningsøktene for å sikre et tilstrekkelig energiinntak.
• Fredsopplæring er gitt til alle lag og spillere gjennom et opplegg på fire måneder.
Undervisningsmateriale som DVDer og illustrerende fortellinger er blant annet
benyttet.
• Tre trenere fra Norges Fotballforbund besøkte Faryab i mars 2010 og ga undervisning
i treningsmetoder og regler til 30 fotballtrenere og dommere.
3. Læring fra første år
• På fotballbanen og i klasserommene ser man klare resultater av fokuset på
samarbeid og lagånd på tvers av etnisk bakgrunn. Man ser vesentlig mindre
aggressiv adferd på fotballbanen. De langsiktige resultater av av fredsundervisningen
er det imidlertid for tidlig å si noe om.
• Erfaringene fra etableringen av jentelag er mer positive enn forventet og lærdom fra
denne prosessen må bygges videre på.
• Press utenfra har utfordret balansegangen mellom en profesjonalisering av fotballag
og den opprinnelige hensikten om å være et bredt lokalt tilbud. Tross dette har man
klart å holde fokus på den helhetlige tilnærmingen, og frafallsprosenten har vært lik
null (med unntak av de 15 fra andre skoler som deltok i en periode).
• Sikkerhetsutfordringene i provinsen har økt gjennom hele det første prosjektåret,
men SDOs erfaring og gode rykte i Faryab har vært essensielt for gjennomføringen.
• Strenge vintermåneder har vært en utfordring for bygging av baner etc., og i forhold
til dette er viktige erfaringer gjort.
• Involvering av unge med spesielle fysiske utfordringer var prioritert i opprinnelig
prosjektplan, basert på manglende eksisterende tilbud til disse. Men siden det viste
seg vanskelig å rekruttere interessenter fra denne gruppen til prosjektet bør man
vurdere hvilke aktiviteter man tilbyr denne gruppen i fremtidige prosjekter.

2

