
1 

 

PROSJEKTSTATUS ETTER ANDRE KVARTAL (per 31.05.2010) 

FOOTBALL FOR PEACE IN FARYAB 

 

1. Generell oppsummering av status  

Aktivitetene for prosjektets første år finner sted i distriktene Maimana og Belcheragh, 
som ligger henholdsvis sentralt og øst i den sørlige delen av Faryab-provinsen. I første 
år av prosjektet er fokuset hovedsakelig fotball og fredsopplæring, mens man i 
prosjektets andre år også vil tilby yrkesopplæring for jenter og gutter. 

Sanayee Development Organization (SDO) ligger godt an med de fleste av de planlagte 
prosjektaktivitetene. Når det gjelder fotballtreningen og fredsopplæringen ligger SDO 
endog litt foran planlagt skjema: 

• Syv lag er startet opp med til sammen 155 spillere – 40 jenter og 115 gutter: 

o Tre lag a 25 spillere er etablert på Abu Obaid High School i Maimana. Her 
er lagene delt inn i alderskategoriene under 18, 15 og 12 år. Det eldste 
laget har allerede oppnådd et høyt nivå og trener hver dag. 

o To lag a 20 spillere er etablert på jenteskolen på Setara High School i 
Maimana. Det var opprinnelig planlagt ett lag, men pga. stor interesse og 
manglende lag å trene med ble lag nr. 2 etablert.  

o To lag a 20 spillere er etablert i Belcheragh. På grunn av de tøffere 
værforholdene i distriktet har treningen for disse lagene vært mer 
sporadisk. 

• Parallelt med praktisk og teoretisk fotballopplæring gjennomgår lagene 
fredsopplæring. Alle lagene er sammensatt av ungdom fra flere etniske grupper. 
Lagene i Maimana består av fem etniske grupper (usbekere og turkmenere, 
tadsjiker, pashtunere, hazara), mens lagene i Belcheragh består av to etniske 
grupper (usbekere og turkmenere). Gjensidig respekt og samhandling er 
hovedfokus for fredsopplæringen, og dette praktiseres videre i fotballtreningen. 

• Det viser seg at måten man kombinerer teori og praksis på i prosjektet faller i 
smak hos deltakerne. Foreløping har man ikke hatt noen drop-outs fra lagene 
og undervisningen. Interessen brer om seg, og særlig i Maimana har det 
kommet flere forespørsler om etablering av flere lag.  

• I mars var 2 instruktører fra Norges Fotballforbund (NFF) på et intensivt besøk i 
Maimana og gjennomførte et første opplæringsprogram for trenere og 
dommere. Opplegget fulgte NFFs filosofi for inkluderende fotball, og fokuserte 
hovedsakelig på barnefotball, fair play og regler. Deltakerne tok godt imot 
instruktørene og uttrykte stor nytte av opplegget. På kursets siste dag ble 
diplomer overrakt de 31 deltakerne, deriblant én kvinne. Instruktørene var godt 
fornøyd med innsatsen og nivået blant deltakerne. De konkluderer imidlertid 
med at det burde fokuseres i større grad på breddefotball enn tekniske 
ferdigheter for å kunne sikre at prosjektet favner vidt. 

 

2. Foreløpige resultater i forhold til problemstillingene som prosjektet 
adresserer 

Det er tre hovedproblemer som prosjektet søker å adressere i løpet av prosjektets 
første år:  
 

I. Fredlig sameksistens mellom medlemmer av lokalsamfunnet 
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I løpet av første halvår er syv lag startet kommet i gang med både fotball- og 
fredsopplæring. På grunn av de komplekse problemstillingene er det er vanskelig å 
måle resultatene foreløpig. Men man ser gode resultater i forhold til samarbeid mellom 
spillerne. På banen ser man gjensidig respekt og toleranse, og det er minimalt med 
voldelig adferd som tidligere har vært en utfordring. 
 
 
II. Positiv sosial interaksjon 

 
Gjennom fotballagene som nå trener sammen flere ganger i uken adresserer SDO den 
tidligere manglende arenaen for sosial interaksjon for 115 spillere. Det kreves 
imidlertid mer tid for å kunne vurdere betydningen av dette i forhold til reduksjon av 
langsiktig anti-sosial oppførsel og i forhold til unge menns involvering i organisert 
kriminalitet og væpnede grupper.  
 
 
III. Plass for rekreasjon 
 
I forhold til etablering av fotballbaner har det vært noen utfordringer på grunn av tøffe 
vinterforhold og andre utfordringer. Spesielt er banekonstruksjon i Belcheragh 
forsinket grunnet manglende veiforbindelse etter vårflom. Sikkerhet er også en 
betydelig faktor her. Tross dette er forberedelser gjennomført og bygging igangsatt. 
 
Det ble behov for å identifisere alternativ til rehabilitering av Maimana Stadion etter 
diskusjoner med provinsmyndighetene. Abu Obaid High School ble identifisert som et 
meget godt nytt alternativ. Selve banekonstruksjonen har imidlertid vært noe 
utfordrende grunnet liten støtte lokalt. Dessuten har man sett behov for bygging av en 
beskyttende/skjermende mur rundt banen, noe som opprinnelig ikke lå i budsjettet. 
Banen på Setara High School er imidlertid ferdigstilt og i drift. 
 
Bygging av i Maimana er foreløpig ikke kommet i gang av budsjettmessige årsaker. 
 
 
 

3. Koordinering med andre interessenter 

SDO legger stor vekt på koordinering i forhold til lokale myndigheter på provins- og 
distriktsnivå. I tillegg koordineres også prosjektet i forhold til andre interessenter for å 
sikre god forankring og langsiktighet: 
 

• Prosjektet er generelt godt koordinert med provins- og distriktsmyndigheter. 
Pga. sikkerhetsutfordringer blir også muligheter for besøk i felt koordinert med 
lokale myndigheter. 

• Utdanningsmyndigheter - både i forhold til tilrettelegging av fysiske forhold med 
areal til baner og pensum som innbefatter både sport og fredsopplæring. 
Spesielt er det stor interesse for prosjektet innen den delen av 
utdanningsministeriet som har ansvaret for idrett i skolen, og regelmessig 
oppfølging gjennomføres. 

• Den nasjonale fotballføderasjonen informeres og har vært involvert i 
introduksjonen for de 31 trenerne og dommerne.  

• Fotballføderasjonen i Faryab er involvert i forhold til etablering og registrering 
av fotballag.  

• Den provinsielle olympiske komité gir full støtte til prosjektet. 

 



3 

 

 
 

4. Læring fra prosjektet så langt 

Første halvår har gitt SDO en del ulike erfaringer som det er viktig å bygge videre på, 
både i dette prosjektet og for andre prosjekter:  
 

• SDOs erfaring og gode rykte har vært essensielt for den gode starten på 
prosjektet. Spesielt har den forverrede sikkerhetssituasjonen i Faryab-provinsen 
blitt en utfordring, men SDOs erfaringer har gjort at prosjektet har fått støtte 
lokalt. 

• Planlegging av konstruksjonsarbeid i løpet av vintermånedene i Nord-
Afghanistan er ambisiøst, og dette vil unngås for fremtiden. Tilgang til 
materialer og arbeidskraft har vært utfordrende, noe som også påvirker 
prosjektkostnadene. 

• 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. 

• Før oppstarten av prosjektet var man klar over at det ville være en særlig 
utfordring knyttet til etablering av jentelag og å identifisere en kvinnelig trener. 
Men erfaringen fra forhandlingsprosessen rundt etableringen av jentelaget på 
Setara High School har gitt gode erfaringer man kan bygge videre på, også i 
forhold til andre aktivitetsområder. 

• Det er svært gledelig at prosjektet er blitt populært. Imidlertid viser det seg at 
dette gir en tilleggsutfordring i at kommersielle interesser har fattet interesse 
for spillere på A-laget til Abu Obaid High School. Tross dette har man klart å 
beholde spillerne og å holde fokus på den helhetlige tilnærmingen.  


