M-magasin skänker en krona av
varje såld tidning till Unicef och
Etiopiens barn. Ett av projekten vi
stöder är Godanow i Addis Abeba –
ett hem för unga, gravida flickor som
inte vet vart de ska ta vägen. Vi har
tidigare publicerat två reportage
därifrån. I det här reportaget är det
Olle Andrén som håller i pennan.
Alla reportage från Etiopien hittar
du på m-magasin.se
I oktober åker M dit igen!

Läs också tidi
gare reportag
e fr ån
första resan
till Godanow
i nr 8 2008.

– Jag fick en
framtid. Tack!
M

magasin
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Vad gör man i Etiopien om
man blivit våldtagen och
gravid? När man inte har
någonstans att ta vägen och
inga pengar till en legal
abort? I Addis Abeba finns ett
hem för tonårsmödrar och
deras bebisar. Där finns
skydd under barnets första
år. Och utbildning. M-magasin
stöder verksamheten – så du
är med och hjälper!
Amelmal Felleke hittade dit.
Hon slapp göra illegal abort
– med risk för sitt liv.
Av Olle Andrén

Olle och
Mimie Andrén
har jobbat
ideellt på
Godanow två
gånger.

Cirka 150 svenska kronor
i månaden tjänar tonårsmamman Amelmal som
parkeringsvakt i Addis
Abeba – det kan hon och
sonen leva på.
Nr 11 2010
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Mikdes och Asheber bor med sina mammor i
ett fem kvadratmeter stort plåtskjul – bättre
än att bo på gatan. Lagar mat gör man ute.

”När min pojke blir större vill jag ha en egen salong”
l Amelmal Felleke var bara 15 år när
hon blev våldtagen och med barn. Hon
var själv föräldra- och syskonlös och
hade absolut ingen att ty sig till utom en
moster. Hon var tvungen att skaffa sig
ett jobb och en inkomst. Hon fick ett
pigjobb i etiopiska provinshuvudstaden
Adama hos en familj, men den 25-årige
sonen våldförde sig berusad på henne.
När hon upptäckte att hon var gravid
fann hon ingen förståelse hos familjen.
Hon blev utkastad – i Etiopien anses det
som skam och vanära att ha blivit med
barn på detta sätt
Räddningen för Amelmal blev
Godanaw Rehabilitation Integrated
Project som stöds av M:s läsare.
Detta är den enda organisation i sitt
slag i Etiopien som tar hand om
hemlösa tonårsmödrar, ger dem
utbildning och har dagis och skolverksamhet för barnen. Meningen
är att de unga mammorna får en
utbildning med chans till jobb och
att barnhemmet står öppet för de
små under arbetstid.
Genom bekanta hade Amelmal fått
veta om Godanaws verksamhet i Addis
Abeba. Hon lämnade Adama och i sjunde
månaden tog hon kontakt med eldsjälen
Ato Mulatu på Godanaw. Hon fick inte
omedelbart plats men kunde tillfälligt
bo en tid hos några av Godanaws tidigare skyddslingar.
I dag är lille sonen Asheber 14 månader och bor tillsammans med mamman i
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ett skjul av korrugerad plåt, en ganska
vanlig boendeform bland fattiga i Etiopiens städer. Hon delar det med kompisen Betlehem, en av många, många som
också hör till de våldtagnas skara.
Amelmals och Betlehems hem är
enklast tänkbara. Ett ytterst smalt
prång leder till en minimal gårdsplan och till skjulet på fem kvadratmeter. Utrustningen består av enkla
kokkärl, ett litet gaskök och kolvärmare. Väggarna är kalkade, linoleumgolvet lappat. Två madrasser
finns på golvet liksom en enkel
sittbänk, ett skrangligt förrådsskåp
och en naken glödlampa. Men ändå
ett hem!
Deras ortodoxa tro illustreras med en
plansch av Kristus och en av Maria. Av
flickornas gemensamma månadslön på
600 birr (i dag är en etiopisk birr ungefär 50 öre) går hälften till hyra. Situationen är i stort densamma för de cirka 150
tonårsmödrar som Godanaw tar hand
om varje år.
– Det var tur för mig att Godanaw
fanns, säger Amelmal. Annars hade jag
tvingats till abort med risk för mitt liv.
En legal abort hade jag inte råd med.
När min pojke blir större vill jag fortsätta som hårfrisörska med egen salong,
ett yrke som jag utbildat mig till, men
som bara ger 150 birr i månaden medan
mitt nuvarande jobb som parkeringsvakt
ger det dubbla. Utan Godanaw hade jag
inte haft någon framtid alls. l
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Betlehem försörjer sig och
Mikdes genom att sälja tvättmedel som tillverkas på Godanow.

Våldtäkter i Etiopien
Våldtäkter är ganska vanliga i Etiopien. Att våldta någon under 15 år
kan ge livstids fängelse, över 15 år
kan ge 7–10 års fängelse, men endast
tre av hundra anmälda fall leder till
åtal. Flickorna hotas ofta om de
försöker anmäla. Medicinska metoder för att fastställa faderskap
existerar knappast. By-abortörerna
är kända för att göra livshotande
ingrepp. Lika vanligt och farligt är att
använda en överdos av klorokinin
(malariamedel). En legal abort kostar 110 birr, och det är pengar de
flesta unga flickor inte har.
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