Judo for fred
- et fritt prosjekt under Norges
Judoforbund
www.judoforfred.org

www.judo.no

Styrets beretning
Judo for freds 1. Generalforsamling
Ullevål Stadion, 11.6.2005

1.
2.

I begynnelsen (2001-2003)..............................................................................................................................2
Rask utvikling (2004)......................................................................................................................................2
2.1.
NORAD.................................................................................................................................................2
2.2.
Fredskorpset-Ung...................................................................................................................................3
2.3.
OL i Athen.............................................................................................................................................3
2.4.
Paralympics i Athen...............................................................................................................................4
2.5.
Hjemmeside...........................................................................................................................................4
2.6.
Bøker fra Åsne Seierstad.......................................................................................................................4
2.7.
Logokonkurranse og ny logo.................................................................................................................4
2.8.
Annet stort og smått...............................................................................................................................5
2.9.
Filosofi...................................................................................................................................................5
2.10.
Sikkerhet................................................................................................................................................6
3.
”Take-off” (2005)............................................................................................................................................7
3.1.
NORAD.................................................................................................................................................7
3.2.
Fredskorpset-Ung...................................................................................................................................7
3.3.
Judobok på dari......................................................................................................................................8
3.4.
Hjemmeside...........................................................................................................................................8
3.5.
Jentekomiteen........................................................................................................................................8
3.6.
Dommerkomiteen..................................................................................................................................8
3.7.
Annet stort og smått i 2005....................................................................................................................8
4.
Inn i en ny tid...................................................................................................................................................9
- hvor sikter vi nå?.....................................................................................................................................................9

1

1. I begynnelsen (2001-2003)
Under følger en kort oppsummering av opprettelsen av Judo for fred og aktivitetene fra 2001
til 2003:
Stig Traavik, norsk diplomat og tidligere OL-deltager i judo, startet prosjektet Judo for fred,
september 2001 i Afghanistan hvor til sammen 7 norske judotrenere besøkte Kabul (Rapport i
appendiks 1). Disse trenerne var: Alfredo Chinchilla, Jon Brattlid, Thomas Engebrethsen,
Ane Ofstad Presterud, Cecilie Lille, Gøril Johansen og Birgit Ryningen.
Stig Traavik startet trening for barnehjemsbarn (gutter og jenter) og hjalp til med å opprette
det afghanske landslaget i tilegg til å hjelpe til på de allerede eksisterende treningene menn.
Gøril Johansen, Cecilie Lille, Vibeke Thiblin, Alfredo Chinchilla og Birgit Ryningen startet
opp Judo for fred i Norge våren 2002, for å følge opp Stigs arbeid. JFFs første styre er listet
opp under:
Leder: Birgit Ryningen
Nestleder: Gøril Johansen
Sekretær: Vibeke Thiblin
Økonom: Cecilie Lille
Judo for fred (JFF) ble et fritt prosjekt under Norges Judoforbund (NJF) etter møte med
Forbundstyret, våren 2003.
Styret i JFF hadde en flat struktur og ønsket å sende norske trenere til Afghanistan. Hydro
Polymers og Right to Play dekket våre første billetter til Kabul. Vibeke Thiblin og Birgit
Ryningen hadde et 10 ukers opphold høsten 2003.
Medieoppslag
 Laagendalsposten 28.1.2003: Til Afghanistan som judoambassadører
 Magasinet, Dagbladets helgemagasin, 16.mai 2003: Kampen tilbake
 Finnmark dagblad, 16.8.2003: Sloss for fred i Afghanistan
 Vi Menn: Judo-feber i Kabul
 www.nrk.no: Barna var krigens ofre
 m.fl.
Diverse oppslag på www.judo.no

2. Rask utvikling (2004)
I løpet av året 2004 begynte vi å sikte mot stjernene. Vi hadde en stor utvikling, både
økonomisk og aktivitetsmessig.
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2.1.

NORAD

Styrets søkte deretter NORAD om en engangsstøtte på 100 000 kr for å dekke reise og
opphold for norske trenere i Kabul i til sammen 10 uker i løpet av året 2004. Søknaden ble
innvilget og sommeren 2004 reiste Torkel Guttormsen til Kabul for en periode på 4 uker.
På grunn av en usikker sikkerhetssituasjon høsten 2004 i forbindelse med valget i
Afghanistan, ble ingen flere trenere sendt til Afghanistan dette året, og styret søkte om å få
NORAD-pengene overført til 2005, søknaden ble innvilget.

2.2.

Fredskorpset-Ung

I 2004 var representanter for JFF i flere møter med Fredskorpset-Ung og styret utarbeidet en
søknad om forundersøkelse.
Fredskorpset er en organisasjon som utveksler mennesker mellom Norge og land i sør
(www.fredskorpset.no). Utvekslingene skjer via partnerskap, det vil si et forpliktende
samarbeid mellom bedrifter og organisasjoner, og går begge veier - nordmenn reiser til land i
sør, mennesker fra sør utveksles til Norge, gjerne innenfor samme partnerskap.
Fredskorpsets ungprogram er for unge mellom 18-25 år med hovedfokus på
holdningsendring. Gjennomføringen av et dette programmet deles opp i to hoveddeler:
Forundersøkelse og utveksling.
Forundersøkelse: Partner i sør og partner i nord møtes og arbeider frem en søknad om
utveksling, og
Utveksling: Hvor nordmenn reiser til land i sør og mennesker fra sør utveksles til Norge.
Alder på de reisende må være mellom 18 og 25 år. Minimums utvekslingstid er 3 måneder.
Både nord- og sørpartner skal lære noe av utvekslingen, og Fredskorpset har strenge krav om
for- og etterarbeid i forbindelse med utvekslingen.
Hvordan ønsker JFF å gjennomføre en utvekslingsavtale:
Hva vi ønsker å gjøre i Afghanistan:
 Opplæring av instruktører. Her er opplæringen av kvinnelige instruktører den største
utfordringen da det ikke er tillatt for jenter å bli instruert av (afghanske) menn
 Starte treninger for flere barn og voksne
 Hjelpe eksisterende klubber ved å være gjestetrenere (gatebarn, barnehjemsbarn,
kvinner, det afghanske landslaget)
 Samarbeide med afghanske judoutøvere som etter hvert skal overta prosjektet slik at
judoen i Afghanistan klarer seg selv (instruktøropplæring, organisasjonsteori,
dommeropplæring, gradering)
Hva vi ønsker å gjøre i Norge:
 Arrangere seminar(-er) om kvinner, idrett og sosial deltagelse
 Starte et samarbeid med judolinja på Norges Toppidrettsgymnas (NTG) for å gi norske
toppidrettsutøvere et nytt/annet perspektiv på sin egen idrett
 Hjelpe til med å arrangere en treningsleir hvor det også blir satt av tid til et seminar
om judo i Afghanistan
 Hjelpe klubber i ”hele Norge” ved å være gjestetrenere
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2.3.

OL i Athen

Stig ordnet med wildcard for afghanerne til OL i Athen. Friba Rezayee ble trukket ut til å
representere Afghanistan i judo i – 70 kg.
Under oppkjøringen til OL tok Cecilie Lille imot Friba og treningspartneren, Tafseer, i Norge
hvor de bl.a. deltok på Viking camp. Gøril Johansen hjalp til med å administrere noe av Fribas
treningsopphold.
Friba tapte sin første kamp under OL på holdegrep mot spanjolen, Blancka. Hun fikk ikke
rekvalifisering, men en stor politisk seier var allikevel vunnet.

2.4.

Paralympics i Athen

Kristian Marki Nordheim var i Kabul, ansatt av en amerikansk sportsorganisasjon for
handikappede. Han opprettet det Afghanske Handikap Forbundet og fikk wildcards til
paralympics i Athen (ingen judoutøvere).
Under oppkjøringen til paralympics, hadde deltakerne treningsopphold bl.a ved Norges
Toppidrettssenter. Vibeke Thiblin bidro med praktisk hjelp.
Unders Kristian Marki Nordheims opphold i Kabul, var han sporadisk trener for guttepartiene.
Han startet også judo for funksjonshemmede.

2.5.

Hjemmeside

Hjemmeside ble opprettet på www.judoforfred.org
Alfredo Chinchilla opprettet domene.

2.6.

Bøker fra Åsne Seierstad

JFF fikk 8 signerte bøker (4 stk Bokhandleren i Kabul og 4 stk Hundre og én dag) av Åsne
Seierstad. Bøkene skal brukes til inntektsbringene og promoterende formål for JFF.

2.7.

Logokonkurranse og ny logo

Det ble avholdt en logokonkurranse hvor vinneren fikk to av bøkene fra Åsne Seierstad i
premie. Vinneren i konkurransen ble Line Gordner Kippe fra Inderøy. Tegningen som hun
vant med er gjengitt i figur 1. Figur 2 viser JFFs offisielle brevhode.

Figur 1: Vinnerlogoen, tegner av Line Gordner Kippe
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Figur 2: Judo for freds offisielle brevhode

2.8.

Annet stort og smått

Promotering av prosjektet
Presentasjoner av prosjektet ble holdt:
 under to jentesamlinger, hhv i Trondheim og Oslo.
 under trenerseminar i Oslo
 under Åpent Trønders Mesterskap i Levanger
 for ansatte på Institutt for energiteknikk på Kjeller
Medieoppslag
 VG Nett 17.6.2004: Hun er første OL-kvinne fra Afghanistan
 Laagendalsposten, 30.6.2004: OL-deltaker trener med BK
 Utflukt Nr 2, 2004: Judo for fred
 Fotografi Nr 3, 2004: Buzkashi – kampen om et geitekadaver, inkl faktarute om JFF
 Friidrett Nr 3, 2004: Løperjentene i Kabul, inkl faktarute om JFF
 Under Dusken Nr 10: Judo gir håp i Afghanistan, inkl forsiden
 Harstad Tidene, m.fl.
Diverse oppslag på www.judoforfred.org og www.judo.no

2.9.

Filosofi

Etter den spede begynnelsen og i løpet av den første tiden ble det klart at JFF trengte å
utarbeide en filosofi å jobbe etter og et sett med sikkerhetsrutiner for de reisende:
Afghanistan har gjennom flere år vært herjet av krig og uroligheter. Barn og unge som bor i
Afghanistan i dag har aldri opplevd annet enn ufred. Kvinnenes og jentenes situasjon har vært
preget av undertrykkelse og som en konsekvens av dette er lek og sport blitt fjernet fra barnas
oppvekst. Judo for fred ønsker å gi sporten tilbake til barn og unge i Afghanistan, med særlig
fokus på jentene.
JFF tror dette prosjektet vil være med på å virke som motvekt til de tragiske opplevelsene
barn og unge i Afghanistan har opplevd og gi dem:



Noe positivt å glede seg til
Noe positivt å konsentrere seg om
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Noe positivt å bruke kroppen og energien sin på
Mestringsfølelse
Læring og stimulering
Venner

Vi vet at ingen kan ta fra barna den aktiviteten vi gir dem og vi tror at aktiviteten ikke bare gir
høyere livskvalitet til dem som får være med på trening, men også positive ringvirkninger i
form av:






Aktive idrettslag i lokalsamfunnene
Hindre lediggang blant barn og unge
Gi dem mulighet til å påvirke sin egen situasjon
Likestilling
Kunnskap om hygiene, kropp og ernæring

Vi tror dette vil gi et lite, men positivt bidrag til den fredsprosessen som så vidt har begynt i
Afghanistan og at tiltaket vil virke forebyggende i forhold til å holde barn og unge borte fra
vold og det økende narkotikaproblemet.

2.10.

Sikkerhet

Sikkerhetsregler som ble vedtatt og innført:
Alle reisende skal
 Ha gyldig reiseforsikring
 Skrive under på en ansvarserklæring (appendiks 2)
 Oppgi kontaktinformasjon til pårørende
 Registrere seg på den norske ambassaden ved ankomst til Kabul
 Rapportere til styret minimum en gang i uka via e-post eller SMS
I Kabul gjelder følgende sikkerhetsregler:









Ikke gå ut alene
Ikke ta taxi alene
Ikke gå ut uten at å bli kjørt med bil (ikke taxi) etter at det er blitt mørkt
For jenter: bruk sjal/skjerf og genser som dekker rumpa
Si ifra hvor dere går
Kom hjem før kl 23.00 (FN-anbefaling)
Respekter eventuelle FN-portforbud
Ikke dra ut av Kabul dersom dere ikke er helt sikre på at det er trygt, og ikke uten
samtykke fra styret
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3. ”Take-off” (2005)
Etter en ”pen og pyntelig” start, hadde JFF en voldsom økning i sin aktivitet i 2005.

3.1.

NORAD

Norad-pengene som ble overført fra 2004 ble brukt til å sende i alt 6 trenere fordelt på 9 uker i
løpet av våren 2005:
Lars Kyllingstad og Per-Einar Torbergsen oppholdt seg 5 uker i Kabul som trenere.
Deretter var Anders Levoll og Birgit Ryningen i Kabul i 2 uker, hvor de i tillegg til å være
trenere og ferdigstilte utvekslingsavtalen med det Afghanske Judoforbundet (AJF) og fikk
denne underskrevet av den afghanske Judopresidenten.
Tone Solnørdal og Annette Hovrind hadde også et opphold på 2 uker. De var trenere samt at
de undersøkte de praktiske mulighetene for et Solidaritetsprosjekt mellom norske Judoklubber
og judoklubbene på Aschiana (sentre for gatebarn i Kabul).
Solidaritetsprosjektet
Ved Aschianasentrene i Kabul får gatebarn en halv dags gratis undervisning før de tar fatt på
dagens arbeid (tigging, skopussing, avisselging o.l.). JFF støtter et lokalt initiativ til å tilby
disse barna judotreninger. I tillegg til judotreningene ønsker også JFF å gi barna mat før
treningene starter om morgenen. Dette ønsker vi å gjøre gjennom et solidaritetsprogram der
norske klubber blir ”faddere” til noen av gatebarna og samler inn penger som går til å kjøpe
mat og støtte innkjøp av judomatter og drakter.
I dag trener 600 gatebarn judo ved to av Aschinasentrene. De har 30 judodrakter og 4 trenere.

3.2.

Fredskorpset-Ung

To representanter fra Afghanistan kom til Norge i forbindelse med forundersøkelsen. Shafiq
Earar og Farhad Hazrati oppholdt seg nesten to uker i Oslo og litt over en uke i Trondheim.
Under deres opphold utarbeidet JFF i samarbeid med de afghanske representantene en
samarbeidsavtale om utveksling mellom AJF og NJF. Avtalen er gjengitt i appendiks 3, og
rapport fra besøket er i appendiks 4.
Rapport, regnskap og utvekslingsavtalen (som fungerer som søknad) må levers til
Fredskorpset. Utvekslingsavtalen inneholder også fem vedlegg som også i hovedtrekk er
ferdigutarbeidet. Før avtalen kan sendes til Fredskorpset, må den underskrives av NJF og
godkjennes av JFFs nye styre.
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3.3.

Judobok på dari

Shafiq Eqrar har skrevet en judoinstruksjonsbok på dari som i første rekke er tiltenkt
gatebarna tilknyttet Aschianasentrene. Boka skal trykkes hos Akademisk forlag som bruker
pengene som var tiltenkt julegaver til de ansatte på å gi ut boka. Det har vært jobbet mye både
fra JJFs, Shafiqs og forlagets side for å få til å trykke boka, noe som ikke er så lett siden
norske og afghanske fonter ikke er helt samarbeidsvillige. På tross av alle problemene vil
boka høyst sannsynlig trykkes i løpet av sommeren.

3.4.

Hjemmeside

JFFs hjemmeside revideres av Lars Kyllingstad. Revidert hjemmeside planlegges ferdigstilt i
løpet av sommeren 2005. Vi beholder vårt tidligere domene.

3.5.

Jentekomiteen

NJF har opprettet en jentekomité som arbeider for rekruttering og kompetanseheving rettet
mot jenter i norsk judo. Jentekomiteen jobber gjennom prosjektet 2000 jenter i norsk judo og
samarbeider tett med utdanningskomiteen i Norges Judoforbund. JFF jobber tett opp mot
begge komiteene og ønsker å bruke kunnskaper og erfaringer disse komiteene har opparbeidet
seg samt bruke erfaringer og ideer fra Afghanistan for å videreutvikle rekrutteringen og
trenerutdanningen i Norge.

3.6.

Dommerkomiteen

Styret tok kontakt med dommerkomiteen i NJF med spørsmål om samarbeid med norske
dommere. Sven Ove Johansen har engasjert seg i prosjektet. Han har utarbeidet en
prosjektplan og en søknad om støtte til prosjektet.

3.7.

Annet stort og smått i 2005

Utarbeidelse av reiserutiner
Gøril Johansen er i gang med å utarbeide skriv for reiserutiner i forbindelse med JFF.
Avklarte arbeidsoppgaver
Styret og assosierte har satt i gang arbeidet med å fastsette, avklare og tildele spesifikke
arbeidsoppgaver til alle involverte i JFF.
Loddsalg
Under Åpent Trøndersk Mesterskap solgte vi lodd til inntekt for Solidaritetsprosjektet.
Premien var to av Åsen Seierstads bøker. Loddsalget var ingen suksess og vi fikk nesten ikke
inn noen penger.
Møter
JFF har innledet samtaler med Redd Barna: Informasjonsutveksling
JFF har hatt møte med den Norske Ambassaden i Kabul: JFF har informert om sitt arbeid.
Ambassaden ønsker å holdes oppdatert på prosjektet.
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Det aserbajdsjanske landslaget
Gøril Johansen har opprettet kontakt mellom det aserbajdsjanske og det afghanske landslagt.
De to landslagene er nå i dialog, og målet er å invitere afghanerne på treningsopphold i Baku.
Medieoppslag
 Fighter Magazine Nr 2, 2005: Judoträning bland burkor og kalasjnikovs
 Agderposten 13.april 2005: Annette (32) med fredsjudo
 www.mil.no: 17.mai med spesielt tilsnitt
 www.ijf.org: The Norwegian Judo Federation is fighting for peace in Afghanistan
 www.europejudo.com: The Norwegian Judo Federation is fighting for peace in
Afghanistan
Diverse oppslag på www.judoforfred.org og www.judo.no

4. Inn i en ny tid
- hvor sikter vi nå?
Vi har gått fra å være en lykkelig og idealistisk vennegjeng som ønsket å gjøre noe for vår
venner i Afghanistan til å bli et omfattende prosjekt som krever en ryddige rutiner og en
omfattende administrasjon. Vi har fått i gang samarbeidsavtaler med store, veletablerte og
veldrevne organisasjoner som Norad og Fredskorpset. I 2005 har vi hatt en ”omsetning” på
nesten 150 000 NOK og vi har sendt seks nordmenn til Kabul og fått to afghanere til Norge.
Prosessen frem til hvor vi står i dag har vært strevsom; å vokse så fort (og kanskje litt over
evne…) er ikke helt smertefritt. MEN vi har klart å utrette mye på kort tid og med få
ressurser! Nå har tiden kommet til å lære av det vi har gjort, sette ting i system og velge et
felles siktemål.

Ingen kan ta fra barna den aktiviteten vi gir dem!

- heller ikke idrettsgleden!
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Appendiks 1
Judo for Peace
The Afghan Olympic Committee and the Norwegian Judo Federation jointly initiated the Judo
for Peace project in September 2002. The main purpose of the project is to bring sports back
to children in Afghanistan. The years of war and destruction had a devastating effect on
Afghan sports, and there is currently a strong need both for equipment and instructors. The
aim of the project is to train instructors, as well as to bring in a minimum of equipment (judo
mats and suits), in order to kick start activities for children and strengthen ongoing activities.
Some technical advise to the Afghan Olympic Committee is also provided. Currently, judo is
the only sport supported, but it is hoped that the project could be replicated for other sports.
The following activities were undertaken in 2002:


A resident Norwegian coach has given lessons in clubs as well as in joint training
sessions for all the clubs in Kabul two to three times a week since April.



One large mat area (70m2) has been provided to support ongoing activities. The
procurement process for one further mat area for a national center at the Kabul
Stadium has been initiated.



A pilot project for children’s sports was launched in November. A very well qualified
visiting Norwegian coach (a former Olympian) worked with young Afghan
instructors, and coached a group of children for two weeks. At the end of the stay of
the visiting coach a demonstration by the children was arranged during a reception in
the Norwegian Embassy. More than twenty children continue to train three times a
week. The young Afghan instructors have assumed responsibility for this activity,
with some advise from the resident Norwegian coach.



20 judosuits for children have been provided. A large number of children’s judosuits
and other sports equipment are currently collected in Norway, and will be transported
to Afghanistan shortly. These suits will be used to support the planned expansion of
children’s activities in 2003.



An intensive ten days training camp for the Afghan National Judo team was conducted
in November by the visiting Norwegian coach, in preparation for an international
tournament in India in December. The resident Norwegian coach traveled with the
team to the tournament, in which one player received a bronze medal.



Technical advise and support to start a dialogue with neighbouring judofederations has
been provided. The Afghan Olympic Committee is currently discussing possible
cooperation with Iran and India.

In 2003 the project intends to:


Sustain and strengthen ongoing activities. A minimum of six visits from well
qualified coaches are planned, of these at least half will be female instructors. All

visiting instructors will continue to be unpaid volunteers. The possibilities of
increased technical advise will be explored.


Expand the project for children in Kabul, and start activities for children in other
cities. Activities for girls will be launched in Kabul, and possibly in other cities.



Conduct training camps in Kabul and regional centers, possibly with visiting coaches
from Iran or other neighbouring countries.



Qualify at least 6 persons as national referees.



The Afghan Olympic Committee’s plans to build regional centers. The project is
strongly supportive of these plans, and intends to explore the possibility of support to
regional centers with the Embassy of Japan.



The Afghan Olympic Committee wishes to have an international advisor seconded to
it. Possibilities for meeting this request will be considered.

Supporters
The project received financial and in kind support in 2002 from NORAD, the Norwegian
Police Academy, the Norwegian Army, the Norwegian Embassy in Kabul, the Norwegian
Judo Federation and a number of Norwegian judo clubs. The seed funding for the activities
was provided by a personal contribution from Mr. Filippo Grandi, and the project would like
to extend a special thanks to him for his support at a very important moment.
In 2002 the project hopes to expand the donor base. A dialogue with the Embassy of Japan
has been initiated. The Iranian Judo Federation has expressed an intention to assist, and
possibilities for strengthened cooperation with the Judo Federation of India and other regional
Federations will be explored.

Ansvarserklæring – prosjektet Judo for fred
Jeg underskriver med dette på at jeg er gjort klar over risikoen ved å reise
til Kabul som medarbeider på prosjektet Judo for fred under Norges
Judofobund. Jeg påtar meg ansvar for eget liv og helse under oppholdet, og
forplikter meg til å rette meg etter gjeldende retningslinjer for
prosjektmedarbeiderne.

Sted

Underskrift

Dato

Agreemeht ID: ________
To be completed by Fredskorpset

Partnership agreement
2005
between

Judo for fred
Autonomous project under the Norwegian Judo federation
Servicebox 1, Ullevaal Stadion, 0840 OSLO, NORWAY
Org.nr.: 971484039

and

The Afghan Judo federation

P.box 5198, Olympic stadium, Kabul, Afghanistan

Partnership agreement, Fredskorpset Youth Programme. Version 2004.1
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1

GENERAL CONDITIONS

0
About the partnership agreement
On this date, a partnership agreement has been concluded between Judo for fred (Norway) and the
Afghan Judo federation (Afghanistan) regarding an exchange of Fredskorpset participants. The
partnership agreement describes Judo for fred’s and the Afghan Judo federation’s division of
responsibilities and obligations related to the implementation of the exchange project.
1
The partnership agreement’s ethos
The partnership agreement is founded on a shared understanding of, and commitment to, the
values, principles and methods laid down in Fredskorpset’s Statutes provided as an annex to the
present partnership agreement.
2
Duration of the partnership agreement
The partnership agreement comes into force when it is has been approved by Fredskorpset in the
form of a collaboration agreement with Judo for fred. The partnership agreement shall remain in
force until all participants included in the agreement have completed the preparatory course, the
posting abroad and follow-up activities. The starting date for the exchange programme will be
02/2006. The anticipated completion date is 02/2007.
3
Termination of the partnership agreement
The participant agreement may be renegotiated or terminated, in whole or in part, if one or more of
the participants – for whatever reason – are obliged to travel home; if the project has to be
discontinued due to force majeure conditions; if either partner is declared bankrupt, or in the event
of any breach of one or more clauses of the agreement or its annexes. Both Judo for fred and the
Afghan Judo federation may initiate renegotiation or termination of the agreement.
4
Default in performance
Judo for fred and the Afghan Judo federation are responsible for immediately reporting to each
other any significant default in performance of the obligations of the partnership agreement and/or
its provisions, or any other significant issues affecting performance of the project in respect of the
plan.
5
Contact information
Judo for fred is responsible for providing a continually updated list of contact persons for the
Fredskorpset project. Any changes must be notified immediately to Fredskorpset and all partners.
The list must include telephone numbers, fax numbers, e-mail and postal addresses.

2 PROJECT CONTENT
The contents of the project are described in detail in Substance of the programme, see Annex
1.
2.1

Aims of the Fredskorpset project

This project has four primary aims:


We believe in a micro perspective, were individuals are the impetus to real and
lasting change. We want to work with individuals in their everyday life, not with
politics, leaders and big macro structures.



We want our exchange participants “to go directly from the airport to training”,
because bureaucracy is expensive and time consuming. We want the sport activity
to be the focus of our work, because no one can steel that.



We believe that sport and judo have the potential of being much more than just
sport. We want to find and use this potential both in Norway and in Afghanistan. We
want to use judo as a tool and a mean for achieving something positive for the body,
mind and society in both Norway and Afghanistan.

Partnership agreement, Fredskorpset Youth Programme. Version 2004.1
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2.2

There are an overwhelming amount of challenges and aims to focus this project
upon, both in Norwegian and Afghan judo. To narrow it down, we have chosen three
main focus areas for this project; organizational development, girls and women and
the poor and misfortunate children.
The participants’ tasks/duties

Norwegians in Afghanistan:
 Education of female trainers and helping them start activities and organized
trainings on their own
 Initiating the solidarity program
 Expand the already existing activities and increase the number of activities
 Frequently visit the different clubs and the national team
 Arrange a judo tournament
 Implement a set of graduation rules
 Provide impulses and help develop a democratic association structure
 Teach sport, discipline and health to the youth
Afghans in Norway:
 Participation in trainings in several clubs, levels and regional zones
 Visit all 5 regional zones
 Initiate the solidarity program in Norway
 Study the structure and organization of the Norwegian Judo Federation
 Improve their skills in the English language
 Participate in tournaments as competitors, referees or coaches
 Do a trainer’s course and act as trainers for youth and children

2.3

North-South
South-North
TOTAL



Scope of the agreement:
Number of
participants
Preparatory
course
2
4
6

1
0

Duration (number of months)
Posting
abroad
3
3

Homecoming
seminar and
follow-up
activities
3
3

TOTAL

7
6

RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS

0
Responsibilities vis-à-vis Fredskorpset
Judo for fred assumes legal responsibility vis-à-vis Fredskorpset through the collaboration
agreement. Judo for fred and the Afghan Judo federation’s responsibility includes ensuring that the
individual participants honour their obligations vis-à-vis Fredskorpset, including participation in a
preparatory course and homecoming seminar, performance of contractual duties during the posting
abroad, reporting and follow-up activities. Judo for fred has principal responsibility for participants
from both Norway and the South. Judo for fred has the overall responsibility in the event of any
emergency or crisis situation involving the participants.
1
Recruitment
The partners have jointly established criteria for recruitment, and participants are recruited into
the partnership in accordance with these. Judo for fred and the Afghan Judo federation shall have
the mutual opportunity to evaluate each other’s candidates. No participants recruited must be
younger than 18 or older than 25 years of age.
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2
Entry into participant agreements
Implementation of the project requires each participant to sign a participant agreement with Judo
for fred or the Afghan Judo federation. All participants are required to have a medical check-up
before signing the participant agreement. Participant agreements shall be based on the
Fredskorpset guidelines, and be designed to fit the specific Fredskorpset project and posting
situation. The partners template for the participant agreements shall be enclosed the collaboration
agreement. All participant agreements must be completed and signed by each participant before
the preparatory course begins.
3
Suitability
Judo for fred and the Afghan Judo federation, as well as Fredskorpset-, might, at any given time,
assess the suitability of the participants, both during the preparatory course and the posting
abroad. Following mutual consultation the partners have the right to terminate the participant
agreement and summon the unsuitable participant home.
4
Preparatory course
Judo for fred is responsible for the planning and implementation of a preparatory course for its
South and North participants, in accordance with the requirements of Fredskorpset specified in the
document ”Preparing for the exchange – a guide”. The Primary Partner shall include a plan for their
preparatory course as an annex to the collaboration agreement. Fredskorpset provides funding for
the course, according to the “Guidelines for grant calculation”. In addition, Fredskorpset will
organise a mandatory one-week preparatory course. Fredskorpset will advise the date and location
for this course following consultation with Judo for fred.
5
Homecoming seminar
Judo for fred and the Afghan Judo federation shall arrange a homecoming seminar for their
participants. Fredskorpset may participate in parts of the seminar.
6
Follow-up activities
Judo for fred and the Afghan Judo federation are obliged to send a copy of the plan for follow-up
activities to Fredskorpset in connection with the participants’ homecoming.
7
Monitoring
Judo for fred and the Afghan Judo federation undertake to monitor the project in accordance with
the partners’ plan for that purpose as given in Annex 1. In addition, the partnership might be
requested to participate in Fredskorpset’s project review or evaluation.
3.9
Narrative reporting
Judo for fred shall submit a final narrative report based on the template from Fredskorpset by the
end of the project, and no later than three months after the last participant has returned to his/her
home country. the Afghan Judo federation will contribute to this report. Fredskorpset will issue
templates and deadlines for any additional reporting from the project.


0

BUDGET AND FUNDING
Budget

Judo for fred is the budget holder for the Fredskorpset project in question, on behalf of the
partnership, and responsible for financial reporting to Fredskorpset. Judo for fred is responsible for
accounting and auditing of the project, in accordance with Norwegian accounting legislation.
Budgets and accounts shall be prepared in Norwegian Kroner (NOK) using Fredskorpset’s designated
template.
1
Grant principle
The Fredskorpset funding of the exchange project in question will be a grant. Fredskorpset does not
refund actual costs, but contributes a calculated amount to the partners’ activities. The grant
calculation is based on the Fredskorpset-youth guidelines for grant calculation. The partners may
supplement the project with their own funds. If the project expenditures exceed the funds received
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from Fredskorpset, Judo for fred and the Afghan Judo federation must provide additional funding
from their own resources. Any deviation in a budget line of more than 10% must be explained. Any
unspent funds must be repaid to Fredskorpset.
2
Transfer of allocated funds
It is the responsibility of Judo for fred, in agreement with the Afghan Judo federation to set up a
budget and a transfer plan for the transfer of funds between the partners. The transfers are to
cover costs incurred by the Afghan Judo federation, and payments made in the South by the Afghan
Judo federation.
3
Provisos
The allocation and transfers of funds will be made subject to continued funding of Fredskorpset
through Parliament’s annual appropriations. Fredskorpset may stop a payment or demand
repayment of funds allocated if significant items in the collaboration agreement are amended or
violated (see Section 1.5). In such cases, payments from Judo for fred to the Afghan Judo
federation will be stopped or demanded repaid. Implementation of the transfer plan also requires
that the participants attend the preparatory course as stipulated in the collaboration agreement
with Fredskorpset. If participation in the course is postponed (see Section 3.5), the transfer plan
may be subject to change.
4
Accounts and auditing
The Afghan Judo federation shall submit its audited project accounts for each calendar year to
Judo for fred by 15 February in the subsequent year. The accounts must be certified by a public
licensed auditor by 31 May. The accounts shall follow the budget template of Fredskorpset and
contain the same budget lines as set out in the budget template. Funds transferred, but
unexpended by 31/12 shall be accounted for.
5
Contact information for accounting
Judo for fred is responsible for providing and continuously updating contact details for accountants
and auditors and bank details for Judo for fred and the Afghan Judo federation. The list must
include telephone numbers, fax numbers, e-mail, postal addresses and account numbers. The
partners are mutually responsible for immediately notifying each other regarding any changes to
this information.
Kabul, 08.05.2005
On behalf of Judo for fred

On behalf of the Afghan Judo federation

Erik Otto Jacobsen
General secretary, the Norwegian Judo
federation

Zakaria Assady
President of the Afghan Judo federation

Annexes to the Agreement:
1. Substance of the programme
2. Grant calculation sheet
3. Contact information
4. Contact information for accounting
5. Emergency plan
6. Fredskorpset’s Statutes
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RAPPORT FRA FORUNDERSØKELSEN
Norges Judoforbund har et prosjekt i Afghanistan kalt ”Judo for Fred”. Norges Judoforbund
ønsket å samarbeide med Fredskorpset- UNG om en utvekslingsavtale mellom Norges
Judoforbund (NJF) og det Afghanske Judoforbundet (AJF). Fredskorpset- UNG ga midler til
en forundersøkelse, der to representanter fra AJF ble invitert til Norge. Målet for
forundersøkelsen var å finne ut om det var grunnlag for en slik utvekslingsavtale, samt
utarbeide et forslag til avtale.
Representanter fra AJF var Mohammad Shafiq Eqrar og Farhad Hazrati. De var i Norge i
perioden 6.- 26. april 2005. Begge sitter i styret i AJF, og er trenere for barn og ungdom i
Afghanistan. De er også dyktige utøvere med svarte belter. Både Shafiq og Farhad har vært
med i prosjektet fra starten i, og samarbeidet har fungert godt. Det var derfor naturlig at disse
to var med å utforme utvekslingsavtalen fra AJFs side. Fra NJFs side var det styret i prosjektet
”Judo for Fred ” som organiserte forundersøkelsen, samt deltok i forhandlingene om
utvekslingsavtalen.
De første ti dagene bodde Shafiq og Farhad i Oslo. Sekretæren i ”Judo for Fred” hadde kastet
ut sine samboere og isteden innlosjerte sine afghanske venner. Sekretæren bodde i
Afghanistan i tre måneder i 2002. Gjensyngleden var derfor stor, og mimrefaktoren
tilsvarende høy. Parallelt med en stadig voksende trygghet i samboerskapet, ble et viktig
prinsipp etablert i kommunikasjonen mellom sekretæren og de afghanske gjestene: ærlighet
fremfor høflighet! Mye mer interessant, mye mer effektivt og helt nødvendig hvis en skal
samarbeide.
Programmet i Oslo var hardt, med mange møter, besøk og treninger. NJF og ”Judo for Fred”
ønsket å vise hvordan alle sider av norsk judo drives, fra barne- og ungdoms arbeid til elite og
landslags aktivitet. På programmet stod derfor besøk i en rekke klubber; Slemdal, Oslo
Studentenes Idrettslag, Bergkameratene (Kongsberg), Ippon, Norsk Judo og Jijitsu Klubb og
Asker. Shafiq og Farhad var engasjerte trenere for barna og ungdommene i disse klubbene.
De fortalte hvordan Afghanistan er helt forskjellig fra Norge, men at judo er judo overalt. De
snakket om hvordan afghanske barn har det og hvorfor de liker å trener judo. De takket for
mattene og draktene barna var med på å samle inn til Afghanistan i 2001. Norske barn i
judodrakt utrykte storøyd medfølelse og nysgjerrighet, og skjønte i en liten time at de var

blant de heldigste. Dessuten var det litt spennende å snakke engelsk. På seniortreningene i de
nevnte klubbene fikk de bryne seg mot både gutter og jenter. Med trykk på og. Av og til ga de
bank, av og til fikk de bank. Små, norske klubber satte stor pris på nye treningspartnere og
nye impulser, og de ble tatt godt imot overalt. I tilegg til klubbtreninger om kvelden, var det
hver morgen trening med Norges Toppidrettsgymnas. To ganger deltok de på junior og senior
landslags trening. En gang overvar de treningen til ungdomslandslaget. Til sammen fikk de en
god føling med hvordan unge og eldre toppidrettsutøvere i Norge trener, og de fikk møte
samtlige landslagstrenere. Til sammen ble det mange treninger og mange inntrykk. De hadde
to konklusjoner:
1. Nordmenn er store og sterke
2. I det norske samfunnet har man stor respekt for barn.
I tilegg til trening to ganger om dagen, ble det tid til en tur innom NJFs kontorer på Ullevål
Stadion og et møte med dommerkomiteen i NJF. Shafiq og Farhad var også invitert til å
overvære NM i Nadderudhallen lørdag 9.april. AJF er i oppbygningsfasen, og trenger
impulser om både organisering, stevnearrangering og dommerutvikling. Forhåpentligvis ga
disse besøkene noen ideer til hvordan de kan gjøre det i AJF.
Etter hvert har mange norske judoutøvere og trenere fra mange klubber og mange nivåer vært
på besøk i Afghanistan. ”Judo for Fred” arrangerte derfor en brunch i forbindelse med NM.
Alle gamle og nye venner og bekjente av Shafiq og Farhad var invitert for å hilse på og
diskutere prosjektet. Gaver, bilder, historier ideer og nytt sladder ble utvekslet over te og
brødskiver med brunost.
Utenfor judo- arenaen ble det gjennomført tre viktige møter under oppholdet i Oslo:
1. Shafiq har skrevet en flott instruksjonsbok om judo på dari. Et norsk forlag har sagt
seg villig til å utgi den gratis. Et møte mellom forlaget og Shafiq var nødvendig for å
få på plass de siste detaljene omkring utgivelsen.
2. NJF og ”Judo for Fred” er engasjert i et judo- prosjekt for gatebarn i Kabul. Dette
prosjektet har under Shafiqs ledelse vokst seg stort, og det er nå over 600 gatebarn
som trener judo. Redd Barna er en mulig samarbeidspartner i dette prosjektet. Et møte
mellom Shafiq, ”Judo for Fred” og Redd Barna ga nyttig informasjon og
kontaktpersoner.

3. Det siste møtet var med Fredskorpset og vår kontaktperson der, Hans Inge
Corneliussen. Han informerte om Fredskorpsets arbeid. Farhad og Shafiq informerte
om sitt.
Det ble lite tid til sightseeing aktivitet. Vi rakk imidlertid så vidt innom Holmenkollen. Da det
ikke er så mye hav i Afghanistan, gjorde en liten titt på Oslo fjorden og et bad i Nadderud
svømmehall gav inntrykk. En kjapp promenade fra slottet til Oslo S ble gjennomført. Et
middagsbesøk hos den utvidede storfamilien til sekretæren, der det stod Elg på menyen, ble
det også tid til.
Fredag 15. april reiste Shafiq og Farhad til Trondheim, der de skulle bo resten av oppholdet.
Toget var en billig og fin måte å samle flere inntrykk på. I Trondheim bodde de på
studenthybelen til ”Judo for Freds” web- sjef, og hans 3 studerende samboere. Web- sjefen
hadde nettopp vært på besøk i Afghanistan, så det ble nok en gang gjensyn med gode venner.
Den første helgen i Trondheim reiste hele styret i ”Judo for Fred” sammen med Shafiq og
Farhad på koie- tur i den trønderske villmarken. Målet med turen var tredelt:
1. Diskusjon om og utforming av forslag til utvekslingsavtale. Ved å isolere oss fra
sivilisasjonen ble distraksjonene færre og konsentrasjonen bedre.
2. Forskjellene mellom Norge og Afghanistan er store. Kanskje størst i verden? For å
komme frem til en god avtale for begge parter, måtte vi derfor tilbringe en del tid
sammen.
3. Gi bort en opplevelse av avslappende norsk natur, hytteliv og turglede. Både
Shafiq og Farhad har en vanskelig, ansvarfull og hektisk hverdag i Afghanistan.
Det har tatt på helsen til unge gutter, både fysisk og mentalt. I tilegg var de slitne
etter tusen nye inntrykk og mange harde treninger med store, sterke nordmenn.
Turen startet med bilhavari. Og fortsatte med manglende snøbrøyting de siste tre kilometerne,
og dermed en noe anstrengende, men pen tur, med snø til lårene. Rema-poser og bensinkanner
i hendene. Felles tabber og anstrengelser gir imidlertid felles historier og felles humor.
Sammen med solen, pølsegrillingen, akingen, turgåingen god mat og kreative snømenn, la
dette et solid grunnlag for fruktbare diskusjoner og en god avtale. Vi brukte kveldene på å

gjennomgå og utforme utvekslingsavtalen. Til tross for de største forskjellene i verden, var vi
overraskende enige om hva som skulle være grunntankene;
-

Demokrati nedenfra

-

Idrett som middel til noe positivt.

-

Fokus på idrett for barn og ungdom.

-

Fokus på idrett for jenter\ kvinner.

-

Begge parter, både AJF og NJF, skal lære noe av utvekslingen.

Ansvarsfordelingen og det økonomiske aspektet ble nøye gjennomgått, men også der var vi
enige. De praktiske sidene ved utvekslingen krevde mer diskusjon. Tidsperspektivet,
innlosjering, antall utvekslere, hvordan vi skulle velge ut utvekslerne, hvordan
kommunikasjonen mellom NJF og AJF skulle foregå og hvilken rolle og hvilke
arbeidsoppgaver utvekslerne skulle ha, var andre spørsmål som ble diskutert og avklart.
Spørsmålet omkring afghanske jenter på utveksling i Norge skapte den lengste debatten.
Diskusjonene og resultatet var preget av et godt samarbeidsklima. Alle fikk si sin mening, alle
ble hørt. Den største kulturkollisjonen fant sted da det ble fyr og varme på badstuen, og bleke,
dampende nordmenn greide å overbevise skeptiske afghanere om at et bad i bekken var en
god ide. På søndag ettermiddag vasset vi i snø og sol, og kjørte tilbake til Trondheim.

Under oppholdet i Trondheim var det ikke fullt så hektisk judoprogram som i Oslo, - mye
fordi det rett og slett er mye mer judoaktivitet i Oslo. Men det ble tid til mye samtaler; og
diskusjoner om utvekslingsprogrammet, og om judo i Afghanistan og Norge foregikk hele
uka. Det ble også tid til litt turisme i Trondheim, og et innblikk i hvordan hverdagen arter seg
for norske studenter. Om morgenene var Shafiq og Farhad med på egentreninger i judo eller
styrke i NTNUI-Judo, og de deltok på de ordinære treningene i NTNUI-Judo om kveldene.
Det ble også tid til en trening i Trondheim Judokwai. Onsdag ettermiddag kjørte Shafiq og
Farhad sammen med Tone til Levanger, for å se hvordan Levanger Judoklubb organiserer
noen av sine treninger. Denne dagen var det blant annet en gradering til 5.kyu (gult belte) for

barn, og jentetrening i klubben. Shafiq og Farhad deltok både som trenere og utøvere på
kveldens totalt fire treninger, og syntes det var spennende og positivt med nye
trenere/treningspartnere for en kveld. I løpet av oppholdet i Norge har Shafiq og Farhad fått
innprentet at her er det vanlig at gutter og jenter trener sammen, uansett aldersgruppe. Derfor
var det ekstra viktig å forklare hvorfor det var en egen jentetrening i Levanger Judoklubb, og
at det ikke hadde noe med at man var redd for å la jentene trene med guttene å gjøre, men at
det er viktig både for videreutvikling av den enkelte utøver, samt skape et godt miljø slik at
flere fortsetter med judo. Det ble presisert at dette var et ekstratilbud, og at jenter og gutter
vanligvis trente sammen. Leder av Levanger Judoklubb og tidligere president i NJF, Alf B.
Rostad, tok seg også god tid til å snakke med dem. Torsdag kveld var det gradering til 2.kyu
(blått belte) i NTNUI-Judo, og Shafiq og Farhad fikk se hvilke krav klubben stiller til en slik
gradering, og hvordan den gjennomføres.
Farhad ønsker også etter hvert å starte en judoklubb på universitetet han skal begynne på i
Kabul. Vi snakket en del om hvordan NTNUI, som er Norges største studentidrettsforening,
er bygget opp og drives.

Helgen 23.- 24. april deltok Shafiq og Farhad på Åpent Trøndersk Mesterskap i Levanger.
Shafiq i –60kg og Farhad i –66kg. Dette var et stort stevne med over 300 deltakere fordelt på
barn, ungdom, junior og senior. Stevnet har lange tradisjoner og dyktige arrangører, og var
derfor et ypperlig stevne både å observere og delta i for afghanerne. Etter spennende kamper
ble det både gull og viktig stevneerfaring for begge guttene. Til stor glede for alle som var
engasjert i ”Judo for Fred”.
Etter at judostevnet vel var overstått, var det tid til å møte jentene i jentekomiteen til seminar
om kvinner og idrett. NJF har opprettet en jentekomité som arbeider for rekruttering og
kompetanseheving rettet mot jenter i norsk judo. Jentekomiteen jobber gjennom prosjektet
2000 jenter i norsk judo og samarbeider tett med utdanningskomiteen i Norges Judoforbund.
Prosjektet har plukket ut to jenter i hver av de fem judosonene i Norge. Disse jentene skal
utdanne seg til kvalifiserte trenere samt å legge en soneplan for sin egen sone. Planene skal
sørge for flere jenter og et høyere nivå i sonene. Det var disse jentene Farhd og Shafiq møtte.

Slitne, men blide fikk de deretter oppleve nattelivet i Levanger med nye og gamle venner.
Nok et kultursjokk. Søndagen var det treningssamling med en landslagstrener og en av
Norges to 6.dan’ere. Slitne kropper tok toget hjem til Trondheim etter en lang judo helg.

Mandag 25. april dro Shafiq og Farhad tilbake til Afghanistan. Med seg hadde de forslaget til
utvekslingsavtale, samt tusen nye inntrykk og ideer. Det ble som vanlig et trist farvel, med
store ord og våte tårer.
Resultatet av forundersøkelsen ble et forslag til en utvekslingsavtale mellom AJF og NJF.
Den ble lagt frem for styrene for både NJF og AJF for underskriving. Avtalen inneholder
målene for og innholdet i utvekslingen, et sikkerhetsopplegget, en ansvarsfordeling og et
budsjett. Avtalen var samtidig en søknad til Fredskorpset- UNG om midler til gjennomføring
av utvekslingen. Gjennom mange klubb- og stevnebesøk i to landsdeler, førte
forundersøkelsen til at flere klubber og utøvere stiftet et personlig bekjentskap med prosjektet
”Judo for Fred”. Dette ga et bredt kontaktnett med ”Afghanistan venner” som vi kan benytte
oss av når en eventuell utvekslingsavtale skal planlegges og gjennomføres. Økt markedsføring
ga også økt engasjement hos flere. Forundersøkelsen førte til økt trygghet og ærlighet i
forholdet mellom AJF og NJF. Vi tør å si ting slik det er, og vi tør å stole på hverandre.
Forundersøkelsen ga NJF og AJF en langt sterkere tro på videre samarbeid både sammen med
Fredskorpset- UNG og i andre prosjekter.

