Lena Tallberg och jag i Addis
Abeba. Vi besöker Godanow,
ett ställe som tar hand om
”gatflickor” och ser till att
de slipper föda på gatan och
att de får chansen till utbildning. I varje ”shelter” bor ca
20 mammor med sina bebisar.
I ett år får de stanna. Sen
väntar verkligheten.

För varje sålt exemplar
av M-magasin går en
krona till
och
utvecklingsprojekt
i Etiopien.

Nu hjälper vi Etiopiens barn!
De fick bukt med malarian tack vare generös utdelning av moskitonät.
De fick ner barnadödligheten tack vare ett vaccinationsprogram. De har
genomfört en lagändring mot barnäktenskap. De har i vissa områden
lyckats minska könsstympningen. Men det finns så oändligt mycket,
Av Amelia Adamo Foto Håkan Elofsson
mycket, mycket mer att göra i Etiopien.
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l Etiopien är ett extremt fattigt land
med 80 miljoner invånare, varav hälften
är barn. Ett land med barnarbete, världens högsta mödradödlighet, nästan ingen
sanitet, våldtäkter, aids och alldeles för
få barn som får gå i skola.
vänd
Nr 4 2008
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De här barnen går inte i skolan. De
kommer att växa upp illitterata, de
jobbar på familjens kaffeodling. De har
nio syskon till. Men de svälter inte.

Här ser jag när doktor Hamlin syr ihop ett söndertrasat underliv på
Fistulasjukhuset i Addis. Flickorna är mycket unga, deras barn har dött
i magen. Zergie till vänster är nyopererad. Hennes barnkropp klarade
inte av förlossningen.

Vi, jag och Lena Tallberg, reporter här
på M-magasin, och fotografen Håkan
Elofsson, åkte med Unicef i Sverige till
Addis Abeba och till Awassa, en liten
stad 30 mil söder om huvudstaden.
Jag har aldrig sett så mycket misär
i mitt liv. Så många kvinnor och barn
med outhärdliga livsförhållanden.
Och ändå, jag har aldrig blivit så fast
övertygad om att de har en framtid –
på lång och kort sikt.
Motstånd, okunnighet, lathet, korruption, bytraditioner, lagar som inte fungerar och så vidare – jag fick en oerhörd
respekt för komplexiteten i att försöka
ändra människors liv. Det är verkligen
inte bara att komma med en påse pengar och säga åt regeringen att fixa skolor,
sluta med barnarbete och att betrakta
kvinnor som något annat än lastdjur
och mäns sexslavar.
Nej, det handlar om ett långsamt tålmodigt arbete med lokala representanter
som vet att om vi köper en filt mot kölden
och ger den till de hemlösa barnen så
stjäls filten av någon som är större och
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Musho Dengiso går
i ”Johnny och Mattias
skola” i Awassa,
som byggdes av
TV-programmet
Hello Africa för
föräldralösa barn.

Kvinnorna på Desta Mender är
kroniskt sjuka som stöts bort av sina
familjer, här lär de att händer är till
för att arbeta med – inte tigga.


Här
anses barnen vara både
”guds vilja” och en tillgång för
familjens försörjning
som sedan säljer den för sin egen överlevnad. Bistånd fungerar ofta som ”plåster”
för att lindra smärta – och det allra
viktigaste arbetet är att se till att det inte
blir variga, varaktiga sår. Det vill säga
att ge människorna möjlighet till ett
bättre liv och inte bara tillfällig lindring!
Det vi såg på plats var bistånd som
fungerade, drivna av människor och
organisationer med stor erfarenhet. I dag
finns en stor kunskap, efter många havererade projekt, och ett starkt engagemang
bland dem vi träffade som jobbar med
förändring. Eftersom vi reste med Unicef
koncentrerade vi oss inte på traktorer och
bevattningssystem utan på barnen och
deras mammor. För det är barnen som är
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framtiden. Och det är mammorna som är
grunden för deras framtid!
Finns det ingen fungerande
familjeplanering? Det undrade jag
när jag såg alla dessa barn som
aldrig får gå i skolan för att de
måste tjäna pengar till familjen
eller jobba på fälten? Här anses
barn fortfarande vara både ”guds
vilja” och en tillgång för familjens
försörjning. Att alldeles för många
av barnen dör, utnyttjas, bor på
gatan eller somnar hungriga och
undernärda – det är villkor som är
en del av livet. Men det är villkor
som inte kan accepteras!
Och det vill vi här på M vara med och
Nr 4 2008

påverka! Därför har vi startat ett samarbete med Unicef. Det betyder dels att när
du, kära läsare, köper ett exemplar av M
går en krona till projekt i Etiopien där vi
etablerat bra kontakt, dels att du kan
bidra genom att sätta in pengar på Unicefs konton: plusgiro 90 20 01-7 eller
bankgiro 902-0017.
I nästa nummer av M berättar vi om
småpojkarna som bor i ett lerhus utan
sina föräldrar (de vet inte vilka de är
eller är utknuffade hemifrån) och varje
morgon går de den dammiga vägen till
fiskmarknaden för att kunna tjäna
pengar till sin överlevnad, cirka en dollar
om dagen. Allt de äger är de smutsiga
och trasiga kläder de går i, dessa barn
som egentligen, enligt alla konventioner,
borde vara i skolan eller leka. Unicefs
slogan är just nu ”Vi ska kämpa för
varenda unge”, och vi kan alla bli världsföräldrar. (eller med tanke på M-läsarnas
ålder, världsmormor/farmor).
Så mitt i allt damm och smuts
silade ändå ljuset in.
Det var när vi såg fistula-kvinnorNr 4 2008

De här små liven har det bra just nu. Men
sen… De är bebisar till mammor som blivit
bortförda, våldtagna eller prostituerade. Här
får kvinnorna lära sig sy eller bli damfrisörer
så de ska klara sig bort från gatan.

na med sina söndertrasade underliv
bli hopsydda och få ett nytt liv.
Det var när vi såg gatflickorna få
en chans att lära sig ett yrke och
möjlighet att ta hand om sina bebisar.
Det var när vi träffade de föräldralösa systrarna som får gå i skolan.
Det är alltså kvinnorna som måste
utbildas för att få till stånd en genomgripande förändring, för att de ska kunna
lära sig om sina rättigheter och våga
säga ifrån. Det är först när de kan läsa
och skriva som de förstår varför barn ska
gå i skolan, vaccineras och varför händer
ska tvättas och kondom användas. När
en kvinna lär sig läsa, leder det till att
hennes barn också gör det (vilket inte så
ofta är fallet när en man gör det).
Det är kvinnorna som är barnens
framtid. Etiopiens framtid. Det såg vi –
och vi vill hjälpa till! Nu vet vi vad som
händer med M:s krona. Javisst är den
en droppe i havet, det vet vi, men en
liten, mycket viktig droppe!
Och den droppen kan bli ett helt
ämbar om vi alla hjälper till! l
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Fakta om Etiopien:
Invånare: 80 miljoner, varav
16 procent i städerna.
Läs- och skrivkunniga: 36 procent.
Förväntad livslängd: Kvinnor 51 år,
män 49 år.
Skolgång: 6 år.
Religion: Mestadels kristna (ortodoxa) resten sunnimuslimer.
Politiskt system: Federal republik
med nio delstater med omfattande
självstyre. Parlament, premiärminister. Styrande parti EPRDF –
en alliansgrupp.
Viktigaste export: Kaffe.
Arbete: 80 procent jobbar med
jordbruk, stor arbetslöshet.
FN:s index över mänsklig
utveckling: plats 170 av 177.
Könsstympning: Tre av fyra kvinnor.
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