Barnen på golvet är barn till föräldralösa flickor
som bott på gatan, blivit våldtagna och gravida.
Här får både mor och barn en chans till ett liv.

Vill du jobba på
dagis i Addis
Abeba?
Mimie och Olle Andrén och M-magasin
har en sak gemensamt: mamma-barnhemmet Godanow i Addis Abeba. Vi
skänker pengar till hemmet och de
arbetar där – nu när de har tid, ork och
ekonomisk möjlighet. M träffar dem på
plats i Etiopien.
Av Lena Tallberg
Foto Håkan Elofsson

Reportage från första resan till Godanow i
nr 8 2008.

M-magasin stöder Unicef
En krona av varje sålt M-magasin går till
Unicef och Etiopiens barn. En del av pengarna går till Godanow och en del till ett projekt som möjliggör att barn kan gå i skolan i
stället för att arbeta.

Olle och Mimie Andréns kärlek räcker till
ensamstående mammor och barn också.
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Ena dagen hårkund, nästa dag frisörpraktikant i papiljottskolan.
Koncentrationen är stor när det ska ritas en trädgård att leka i.
Mekdes (som vi skrev om i nummer 8/08) går i förskolan medan
mamma Genete jobbar. M:s Lena Tallberg hälsar på igen.

l På 65-årsdagen kom ett brev till Olle
Andrén från PRO, Pensionärernas
riksorganisation.
– Jaha, nu är det alltså dags att börja
spela boule, sa han till sin fru Mimie.
Så fan heller! De blev backpackers i
fem år. Nej, förresten, backrollers, för de
har inga ryggsäckar utan väskor som
rullar. Kina, Taiwan och övriga Sydostasien har de kuskat runt i de senaste fem
åren. Hemresan bokade de via Etiopien,
Mimies födelseland. Och där blev de kvar.
På Godanow som en släkting, den katolske ärkebiskopen i landet, berättade om.
Och där blev också M-magasins engagemang kvar. Amelia Adamo och jag
besökte Mulatu Tafeses hem för unga
mammor under vår första resa till Etiopien med Unicef. Vi blev hänförda över
denna oas som välkomnar föräldralösa
flickor som bott på gatan och blivit offer
för män som våldfört sig på deras kroppar
om natten. Det fanns en tillflykt för dessa
utsatta kvinnor, en tillflykt där de kunde
få föda sina barn och bo i säkerhet under
ett år och samtidigt gå i skolan och lära
sig ett hantverksyrke som frisör, ljusstöpare eller sömmerska.
Hit ville vi att M-kronorna skulle
gå! Det är Afrikas kvinnor som inger
hopp, som är ryggraden och framtiden. Och varje krona som satsas på
kvinnor ger mycket tillbaka av vårdskola-omsorg, det som behövs för att
alla samhällen ska fungera.
Mimie och Olle blev också hänförda. De
stannade kvar för att bistå Mulatu Tafese. Mimie med sin långa erfarenhet av
arbete med barn och Olle med sin globala
yrkeskarriär och sin marknadsförings-
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”Etiopiska tjejer är duktigare än
killarna, de jobbar mer”
kunskap. Här skulle de kunna göra nytta!
Mimie i barnstugan när mammorna
arbetar eller går i skolan, Olle med att
starta produktion av tvättmedel och
skapa information om hemmet.
– Vi ska satsa ännu mer på utbildning
på Godanow. Etiopiska tjejer är duktigare
än killarna, de jobbar mer. Och grundprincipen här är att tiggarhänder kan
arbeta, säger Olle.
– Jag skulle så gärna vilja skapa en
lekmiljö utomhus så att barnen kan leka
lite fritt, säger Mimie, som jobbat som
daghemsföreståndare i 30 år. Nu är de
hänvisade till inomhuslek, och här finns
väldigt lite att leka med. Det behövs
åtskilligt!
Utemiljön framför jättecontainern, ett
gigantiskt hus för dagverksamheten, är
uteslutande en plats för hemmets lilla
buss. Torr, dammig lerjord, en rostig
rutschbana och få träd som ger skugga.
Att ta sig hit är att skumpa runt i en
labyrint kantad av rangliga hem med tak
av plåt. Men, säger Olle, man lär sig
snabbt att hitta hit på egen hand.
De sitter mitt på lekgolvet med bebisar
som klättrar på dem. Pip här och tittut
där. På väggen hänger en affisch med
barnbarnet Zilla som uppträder med
apan Totte. Hennes buktalartalanger
gjorde att hon vann Talang 2007 i TV4.
”Tänk om hon kunde få komma hit och
uppträda för barnen, så skulle tv kunna
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göra ett inslag härifrån”, drömmer Mimie
och Olle.
Men på Godanow får man lägga drömmarna åt sidan – här är det praktisk
nytta som gäller. Mulatu Tafese har en
diger gästbok där tusentals människor
har skrivit om hur fantastisk hans verksamhet är.
– Ja, många kommer och lovar mycket
men inget händer, suckar han. Jag brukar
säga att det är bra med många ord, men
det är bättre med mycket handling!
Mulatu Tafese är kontroversiell då
han öppet tar kraftigt avstånd från
adoption. Han mår dåligt av att se
etiopiska barn åka i väg med flygplan till främmande länder och förespråkar i stället fadderskap.
– 30 birr i månaden gör att ett barn kan
stanna i familjen. 150 birr i månaden kan
hela familjen leva på, säger han och
Mimie nickar (en birr är något mindre än
en svensk krona, reds anm).
– Jag skissar på hur sådana fadderskap
skulle kunna se ut och hur jag skulle
kunna värva faddrar i Sverige, säger hon.
Godanow fick sina bidrag strypta för
några år sedan för att hemmet inte lyckades skapa någon affärsutveckling. De står
på ruta ett och lever hand ur mun och kan
inte riktigt omvandla den ekonomiska
hjälpen till självhjälp, säger en Unicefrepresentant. En tysk organisation har
dock fortsatt donera pengar så att hemNr 10 2009

Efterlängtade mammafamnar. Någon pappa finns aldrig för barnen här.
met med nöd och näppe kan hålla sig
flytande. Pengarna från M-magasin är
mycket välkomna.
Nu säger den etiopiska staten att den
har en utvecklingsplan för området –
antingen måste Godanow flytta eller
bygga om. Men Mulatu ger inte upp. Inte
Mimie och Olle heller. Affärsutvecklingen
stavas tvättmedel. Här ska startas en
egen produktion i samarbete med Kem
partner. Tvättmedlet ska sedan mammorna sälja. Tre pallar med varor som
behövs för startprocessen är på väg via
fartyg från Sverige till Djibouti och sedan
vidare med lastbil till den etiopiska
huvudstadens myller. Produktion av
tygblöjor i härlig etiopisk bomull är också
på gång.
– Vi välkomnar verkligen en ny syn på
Nr 10 2009

Adoption ses som en dålig lösning på Godanow.

fattigdomsbekämpning. Jag försöker
engagera organisationen Svenskt
Näringsliv och få hit svenska företag.
Mark finns, men vilka företag vågar
satsa? undrar Olle förhoppningsfullt.
Olle använder sina internationella
kontakter flitigt. En gång i tiden var han
bomullsodlare i Etiopien, men så blev det
revolution 1974 och allt konfiskerades. Då
drabbades landet också av en stor svält
katastrof.
– Det låg döda människokroppar överallt, dikena var fulla av lik, minns Olle
med sorg.
– Mitt och Mimies liv har löpt parallellt, och för 28 år sedan korsades våra
vägar hemma hos gemensamma etiopiska
vänner. Men det var inte lätt att fånga
hennes hjärta för hon tog god tid på sig
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att ta reda på vilken spjuver jag var.
– Och det var för sent för att skaffa
gemensamma barn, flikar Mimie in.
Mimie är född i Addis Abeba och är
dotter till en affärsman som ägde
och drev den stora Ambofabriken.
Ambo är det största varumärket för
etiopiskt mineralvatten. På 1960talet blev hennes regimkritiska
pappa flykting i Sverige. Mimie pluggade språk i Schweiz men kom så
småningom också till Sverige, lärde
sig svenska och sökte sig fram i
yrkeslivet.
– Jag visste att jag vantrivdes med att
sitta stilla och influerades av prinsessan
Désirée som utbildade sig till förskollärare. Så jag sökte stipendium och gjorde
det jag också.
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Hjälp oss fylla en container!

Mimie, 70, och Olle Andrén, 75, mellanlandade i
Addis Abeba och blev kvar på lekmattan.

Hennes syster Mullu, som jobbade med
Jan Eliasson i fredsförhandlingarna i
Darfur, har på senare tid försökt få tillbaka Ambofabriken men fått till svar att
vattnet tillhör alla. Enda sättet skulle
vara att köpa den igen…
Att komma tillbaka till födelselandet
var inte lätt för Mimie. Över 50 år har
gått sedan familjen lämnade landet.
Mycket har förändrats. Framför allt har
det blivit mer trångt och varmt – Addis
Abeba är numera en mångmiljonstad – och
Etiopien är ett land där klimatförändringarna är kännbara.

Maskiner är än så länge tullfria i
Etiopien. Godanow behöver framför allt
sy- och vävmaskiner för att få igång
konfektionstillverkningen. Har du någon
maskin som du tror kan vara till nytta,
skickar du ett mejl till olle.grip@yahoo.se.
Olle Andrén kommer då att berätta var
och hur du kan lämna maskinerna.
Vill du bli fadder eller är sugen på att
hugga i?
Använd e-postadressen ovan så kommer
Mimie Andrén att ta kontakt med dig och
berätta om hur fadderskap på Godanow
går till eller hur du kan volontärjobba där.

”Jag skulle så gärna vilja skapa
en lekmiljö utomhus så att
barnen kan leka lite fritt”
– Jag har alltid längtat hit, men nu
känner jag ingen här. Mitt hem är i Gnesta i Sverige, konstaterar hon och åker för
att äta lunch med systern som är på
genomresa.
Olle och Mulatu ger sig av för den dagliga simturen i en utomhusbassäng i Addis
Abeba.
”Sister Lena, sister Lena”, sjunger
barnen i klassrummet för mig på amhariska till melodin Broder Jakob. De sjunger med samma glöd som deras mammor
hettar platt- och locktänger över elden på
våningen ovanför, som hårtorkarna andas
över spolarna och fingrarna smattrar på
tangentborden.
Tänker på Moder Teresas ord: ”Vi
kan inte uträtta stora saker, bara små
saker med stor kärlek.” Så rätt, så
rätt. l
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Mulatu Tafase: ”Det är bra med
många ord, men det är bättre med
mycket handling.”
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