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Fröjda'dig,'det'är'advent!'

Hopp!för!Barn!i!Etiopien!

stödförening!för!Win!Souls!for!God!&!Hope!for!Children!in!Ethiopia!

Nyhetsbrev*från*HBE!
advent!(!jul!2011!

Snart!står!julen!för!dörren,!både!här!i!Sverige!och!i!

Addis!Abeba.!Som!traditionen!bjuder!kommer!WSG!

även!i!år!att!ställa!till!med!stort!julfirande,!både!för!de!

som!deltar!i!programmen!på!Rest!Center,!för!de!som!

genom!olika!program!får!boende!och!utbildning!

genom!WSG!och!för!de!många!skolbarnen!i!skolorna.!

”Sions!dotter,!lyft!din!panna”!–!så!inleds!Otto!Olssons!

välkända!adventssång.!Kanske!är!det!just!det!som!är!

budskapet!i!adventstid!till!oss!i!år?!Lyft!din!panna,!lyft!

blicken!och!se!din!medmänniska,!din!syster!och!bror,!

här!i!Sverige!och!i!Addis!Abeba.!!!

I!detta!nummer!av!nyhetsbrevet!får!du!del!av!olika!

berättelser!från!Addis!Abeba.!Det!är!en!tuff!verklighet!

som!WSG!konfronteras!med!varje!dag,!men!samtidigt!

rymmer!den!också!mycket!glädje!och!värme!!

Så!därför:!Fröjda!dig,!det!är!advent!!Och!lyft!din!panna!

så!att!du!kan!se!både!det!trasiga!och!det!vackra!i!din!

medmänniska.!

!

God$jul$och$gott$nytt$år$önskar$styrelsen$för$HBE!$
!

PS:!Glöm!inte!spana!in!vår!nya!fräscha!hemsida,!www.hbe.nu!!

Årets bästa julklapp 2011! 
!

Årets!julklapp!är!inte!läsplattan,!!

matkassen!eller!bakmaskinen.!!

Årets!bästa!julklapp!är!en!gåva!till!!

WSG:s!arbete!i!Addis!Abeba.!

!

Skicka!din!gåva!via!HBE!på!pg!40!83!52Y3!

senast!den!18!december!så!hinner!du!få!ett!

fint!gåvobrev!att!ge!bort!i!paket!på!julafton.!

Ange!vid!inbetalningen!vad!du!vill!ha!för!

hälsning!på!gåvobrevet!samt!din!adress!eller!

skicka!ett!mail!med!uppgifterna!till!kassören!

(britt.franzen@one.se).!!

God jul! 

HBE,!c/o!Brorsson,!Karlavagnsg.!10,!724!68!Västerås! www.hbe.nu! pg.!40!83!52(3! !

Årsmöte!2012!
planeras!gå!av!stapeln!i!Göteborg,!denna!gång!i!Svenska!

kyrkan!i!Bergsjön.!Boka!redan!nu!den!31!mars!i!kalendern!!
Mer!information!kommer!tillsammans!med!kallelsen.!



!
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Hälsning!från!Addis!Abeba!
Ordföranden!för!HBE!Birgitta!Brorsson!är!just!nu!på!en!sex!veckor!
lång!resa!i!Etiopien.!Större!delen!av!tiden!ägnar!hon!åt!att!besöka!
och!delta!i!WSG:s!verksamhet.!Här!får!ni!några!glimtar!från!denna!
resa.!

1

Torsdag$10$november$$
Det!gäller!att!vara!I!tid.!Vi!börjar!kl!9,!inte!tio!över,!har!jag!

fått!klart!för!mig.!Det!är!första!gången!jag!ska!vara!med!på!

lektion!på!Rest!Center.!Flickorna!droppar!in,!den!ena!efter!

den!andra!ganska!precis!i!tid;!Tirunesh,!Selam,!Haimanot!

och!även!den!ende!killen!Moges;!!Samira,!Shewadeg!osv.!

!

Erika!håller!lektion!på!engelska,!Abebe!tolkar!till!amhariska.!

Man!följer!AlphaYprogrammet:!

Vi!är!alla!Diamanter,!vare!sig!vi!håller!till!i!smuts!och!rännilar!

på!gatan!eller!på!lyxiga!SheratonYhotell.!Men!vi!glömmer!det!

lätt!om!vi!bara!har!smuts!omkring!oss.!Vi!tror!att!vi!bara!är!

smuts.!Men!vi!är!hela!tiden!Diamanter.!Så!vi!behöver!ändra!

oss!mentalt,!hur!vi!tänker,!säger!om!oss!själva.!Vi!behöver!

självförtroende;!tänka!att!vi!har!ett!värde!i!oss!själva.!

!

Därefter!tid!att!öva!på!detta!praktiskt.!De!ska!en!och!en!stå!

framför!gruppen!och!berätta!hur!de!var!när!de!kom!till!Rest!

Center!(för!ca!två!månader!sedan),!hur!de!förändrats!och!

hur!deras!framtid!ska!se!ut.!

!

Här!sitter!en!överväldigad!f.d.!lärare!från!Sverige!och!får!se!

den!ena!efter!den!andra!ställa!sig!framför!oss!och!levande,!

gestikulerande!berätta!om!sig!själva!och!sin!framtid.!Här!

finns!potential;!här!finns!Etiopiens!framtid!!Efter!några!

framträdanden!bad!jag!att!få!inflika:!”Som!lärare!i!Sverige!

har!jag!aldrig!sett!bättre!framföranden!med!mer!

självförtroende!än!ni!har!”!Dessutom!ska!de!som!lyssnat!ge!

respons,!uppmuntra!det!som!var!bra;!tala!om!vad!de!kunnat!

göra!bättre.!Även!detta!gör!de!bra,!några!pratar!mer,!några!

mindre.!Alla!har!inte!kommit!lika!långt,!men!alla!är!under!

stark!utveckling.!

!

Därefter!lunch!ute!vid!borden.!Samiras!lille!son,!Mickie,!16!

månader,!ansluter!tillsammans!med!sin!”barnsköterska”.!

Vilket!litet!charmtroll!!Gömmer!sig!och!tittar!fram,!tittut,!

bakom!mamma.!Och!när!måltiden!är!slut,!knyter!mamma!

Samira!upp!honom!på!sin!rygg!och!går!–!till!vad?!Men!denne!

lille!Mikiyas!ska!få!en!bättre!framtid;!det!kommer!hans!

mamma!att!genomföra!!!!

!

Tisdag$15$november!
Jag!öppnar!dörren!tidigt,!strax!efter!kl.!6.!Idag!sätter!jag!på!

mig!varma!kläder,!lagar!till!en!kopp!kaffe!och!sätter!mig!på!

uteplatsen.!Den!rökfyllda!luften!ar!fortfarande!kall.!Solen!

har!ännu!inte!nått!över!den!höga!muren!mot!gatan,!men!

DEN!stänger!inte!ute!ljudet!från!bussar,!taxibilar!och!

minibussar,!som!nu!är!i!full!gång.!Motorljud!som!blandas!

med!hastande!människosteg,!glada!morgonhälsningar!

"Selam",!"Selam!now".!Vakten!Sammi!har!krupit!ut!ur!sin!

lilla!koj!vid!porten,!kommer!och!hälsar!god!morgon!iklädd!

svart/lila!rutig!yllemössa!av!kalottyp,!varm!tröja!i!glada!

färger;!hoppas!han!också!haft!en!tjock!gabi!omkring!sig!i!den!

kyliga!natten.!!!

Jag!kan!inte!låta!bli!att!undra!vad!mina!"döttrar"!har!att!

svepa!om!sig!där!de!sover!troligtvis!under!ett!plastskynke?!
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Och!"sonen"!som!polisen!kom!och!ville!tala!med!igår!

mitt!under!lektionen,!undrar!vad!han!nu!anklagas!för?!

Gatupojkarna!är!ofta!utsatta!dels!för!allmän!polisrazzia,!

då!de!fraktas!iväg!utanför!stan,!dels!blir!de!lätt!lurade!att!

göra!saker!i!"oppositionens!tjänst"!för!en!liten!summa!

pengar.!Häromdagen!släpptes!de!två!från!den!tidigare!R!

CYkursen,!som!fängslades!ett!par!veckor!innan!de!

avslutat!sin!kurs.!De!hade!blivit!lurade/köpta!av!några!

att!sätta!upp!oppositionella!affischer,!blev!tagna!av!

polis,!sex!månaders!fängelse.!Strafflindring!då!de!tjallade!

vilka!som!givit!dem!uppdraget.!Nu!söker!de!skydd!på!

Rest!Center!då!de!är!rädda!för!repressalier!från!dem!som!

betalade.!De!vill!snarast!möjligt!återvända!till!sina!

hemorter!och!där!starta!någon!liten!affärsrörelse!och!

"hålla!sig!på!fötter".!En!glimt!av!hur!livet!kan!vara!i!detta!

land!av!rikedom!och!fattigdom,!skönhet!och!smuts,!

frihet!och!brist!på!demokrati,!men!framför!allt!LEENDE!

människor.!

!

Fredag$18$november$
Idag!sitter!Tsedey!och!jag!och!pratar!om!det!arbete!hon!

ansvarar!för:!de!f.d.!prostituerade!på!Deborah!Center.!

Hon!var!med!i!utväljandet!av!just!dessa!tio!efter!vissa!

kriterier,!de!skulle!vara!inom!ett!visst!åldersspann,!de!

skulle!inte!ha!barn.!Tsedey!berättar!också!om!en!kvinna,!

som!hon!besökte!på!Markato,!som!inte!passade!in!i!

programmet.!Markato!är!det!område!där!de!

prostituerade!har!det!allra!värst;!ett!litet!krypin!på!ett!

par!kvadratmeter!med!en!madrass!och!knappt!något!

mer.!Tsedey!var!inne!hos!denna!kvinna.!Hon!kikade!in!

bakom!ett!draperi,!där!låg!kvinnans!lilla!dotter,!4Y5!år,!

och!sov,!samtidigt!som!mamman!förväntades!ta!emot!

sina!kunder,!åtminstone!7Y8!män!per!natt!för!att!få!ihop!

till!hyra!av!"rucklet"!och!att!betala!för!sitt!andra!barn!

som!hon!lämnat!bort.!Tsedeys!ögon!tåras!när!hon!

berättar!om!denna!kvinnas!svåra!liv.!Dagen!fylls!av!både!

positiva!och!negativa!upplevelser.!!

!

På!kvällen!kommer!vi!tillbaka!till!Guest!House.!Utanför!

porten!står!en!klunga!personer!och!jag!förstår!att!något!

hänt.!En!man!sitter!med!hopdragna!ben!mot!muren.!

Man!försöker!hjälpa!honom!på!fötter!men!han!tycks!inte!

kunna!räta!ut!benen.!Några!män!hjälps!åt!att!bära!in!

honom!på!gården.!En!kvinna!är!också!med,!troligen!frun.!

Någon!springer!och!ropar!på!en!taxi!för!att!föra!honom!

till!sjukhus!längre!ner!på!gatan.!De!får!med!viss!möda!in!

honom!i!bilen.!Att!ta!en!taxi!går!förmodligen!betydligt!

snabbare!än!att!kalla!på!ambulans.!Kanske!han!drabbats!

av!en!stroke!eller!ett!epileptiskt!anfall.!Vi!trycker!några!

hundralappar!i!handen!på!frun!så!hon!har!till!taxin!och!

sjukhuskostnaden,!och!de!kör!iväg.!

!



!
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”I!am!happy!to!be!free!”!
av!Elin!Risberg!

1

Under!våren!2011!gjorde!Elin!Risberg!en!studie!om!

varför!barnslavar!lockas!från!Chencha!till!Addis.!

Resultatet!blev!en!uppsats!i!ämnet.!Under!sin!tid!i!

Etiopien!sammanfattade!Elin!sina!erfarenheter!i!det!

här!brevet.!Det!belyser!på!ett!gripande!sätt!varför!

arbetet!som!WSG!gör!är!så!värdefullt!och!varför!det!är!

viktigt!att!vi!stödjer!det.!!

”Luften!är!tunn!uppe!bland!bergen,!där!äpplena!växer!

mer!än!någonstans!i!Etiopien!och!där!man!hälsar!med!

ett!enkelt!"Lo".!Chencha!är!en!vacker!by,!ett!område!

som!sträcker!sig!långt!ut!på!den!lantligaste!

landsbygden.!Jordbrukaren!kämpar!med!sin!jord!och!

sitt!boskap,!kvinnan!föder!många!barn!och!anstränger!

sig!för!att!kunna!ge!mat!åt!hela!familjen.!Marken!som!

brukas!tillhör!staten,!och!avgifterna!som!ska!betalas!

för!att!få!fortsätta!leva!av!den!skapar!ett!behov!av!

pengar,!som!också!krävs!för!att!kunna!köpa!skolböcker!

och!pennor!för!barnens!utbildning.!

När!en!gammal!bekant!kommer!på!besök!under!någon!

storhelg!välkomnas!han!såklart!med!en!traditionell!

kaffeceremoni.!Mannen,!kvinnan!och!gästen!samtalar!

om!livet,!svårigheterna!och!hur!komplicerat!det!blir!

när!man!har!många!munnar!att!mätta.!Han!är!

förstående,!besökaren!med!fina!kläder,!och!verkar!

vilja!hjälpa.!Han!berättar!att!i!Addis!Abeba,!

huvudstaden!där!han!själv!bor,!är!livet!annorlunda.!

Ingen!daglig!kamp!för!överlevnad,!inga!svårigheter!att!

tjäna!pengar,!gratis!skolgång.!Föräldrarna!ser!på!

varandra!med!lika!stort!mått!sorgsenhet!som!glädje.!

De!älskar!sin!son!och!vill!ha!honom!nära,!men!kanske!

kommer!han!aldrig!få!ett!gott!liv!om!han!stannar!i!

Chencha.!Kanske!är!den!här!möjligheten!hans!livs!

chans!Y!ska!de!hindra!honom!från!att!få!ta!den?!De!har!

tio!barn!och!ett!till!är!på!väg!lagom!till!regnperioden,!

kanske!vore!det!bra!om!deras!tioårige!son!fick!följa!

med!denna!välmenande!man.!Han!säger!att!sonen!ska!

få!gå!i!skolan!på!dagarna!och!lära!sig!väva!på!kvällarna,!

och!den!traditionella!vävtekniken!är!ju!verkligen!ett!

fint!yrke!som!han!kan!tjäna!pengar!på.!Mannen!från!

Addis!säger!att!sonen!kommer!tjäna!pengar!som!ska!

skickas!hem!till!Chencha;!72!kronor!per!år!klingar!

väldigt!fint!i!föräldrarnas!öron.!I!deras!hjärtan!gör!det!

däremot!lite!ont!när!de!ser!sonen!lämna!hemmet,!

men!de!vet!att!det!är!för!hans!bästa!och!istället!för!att!

gråta!tackar!de!Gud!för!dörren!som!öppnats.!

Dagar,!veckor,!månader!går.!Föräldrarna!hör!ingenting!

från!sonen,!men!är!inte!så!förvånande!över!det.!När!

pengarna!inte!dyker!upp!tänker!de!inte!så!mycket!mer!

på!det!Y!det!hade!varit!fint!med!ett!tillskott!i!

hushållskassan,!men!han!kanske!måste!jobba!längre!

för!att!tjäna!så!stora!summor.!

2

Långt!från!bergen!i!Chencha!är!sonen!nu!vid!ett!annat!

berg.!I!Addis!Abeba,!i!ett!område!där!många!talar!hans!

språk!men!där!mycket!är!väldigt!annorlunda.!Dagarna!

börjar!tidigt!och!han!vaknar!inte!av!djurens!ljud!utan!av!

arbetsgivaren,!mannen!som!var!så!trevlig!när!de!åkte!

från!Chencha!tillsammans.!Han!sparkar!på!pojken!där!

han!sover!under!vävstolen!som!är!hans!arbetsplats.!

Solen!har!ännu!inte!gått!upp!och!någon!frukost!är!inte!

att!tala!om,!men!han!sätter!sig!pliktskyldigt!upp!och!

börjar!väva.!I!dunklet!är!det!svårt!att!se!hantverket,!

vilket!gör!det!svårt!att!lära!sig!Y!de!andra!pojkarna!i!

rummet!är!snart!tonåringar!och!väver!otroliga!sjalar!

utan!att!verka!trötta.!Varje!söndag!får!de!några!kronor!

som!förhoppningsvis!räcker!till!ett!mål!mat!bättre!än!

det!de!får!en!gång!per!dag!resten!av!veckan.!Pojkarna!

som!jobbar!tillsammans!får!inte!så!många!tillfällen!att!

prata!med!varandra!utan!risk!att!arbetsgivaren,!

"pappa",!ska!höra,!men!de!är!ändå!överens.!Addis!

Abeba!är!inte!alls!som!de!blev!lovade.!

Barntrafficking!är!ett!fenomen!som!drivs!av!

urbanisering,!krav!på!billig!arbetskraft!och!en!världsbild!

som!bekräftas!av!rekryterare!som!lovar!en!ljus!framtid!i!

storstaden.!Fattigdom!leder!till!en!sårbarhet!inför!livets!

växlingar!och!attityder!som!gör!rekryterarens!jobb!

väldigt!enkelt:!han!förverkligar!drömmen!om!

möjligheternas!Addis!Abeba.!På!andra!sidan!kedjan!

exploateras!barn!och!tvingas!jobba!långa!dagar!utan!

tillräckligt!med!mat!och!sömn.!

Win!Souls!for!God!och!Hope!for!Children!Ethiopia!

angriper!problemet!från!två!håll,!genom!att!förändra!

förutsättningar!och!attityder!i!Chencha!och!genom!att!

befria!barnslavar!som!är!fast!under!arbetsgivarens!vård.!

"Jag!är!glad!över!att!vara!fri"!står!det!på!de!före!detta!

barnslavarnas!tröjor,!men!deras!leenden!talar!ett!

tydligare!språk.!Att!slippa!ständig!huvudvärk!och!

misshandel!och!istället!få!väva!på!en!ordentlig!maskin!i!

ett!stort!ljust!rum!är!anledning!till!stor!tacksamhet.!

Onda!cirklar!kan!brytas!och!i!det!mörkaste!mörkret!syns!

strimmor!av!ljus!väldigt!tydligt.!En!varm!eftermiddag!

sitter!jag!med!en!ung!pojke!i!en!bekväm!soffa,!bland!

tyger!som!har!vävts!i!organisationens!pojkhem.!Jag!

frågar!om!hans!framtid,!vad!han!vill!göra!när!han!blir!

äldre.!Utan!att!ägna!en!sekund!åt!tvekan!ler!han!och!

svarar!stolt:!Jag!vill!bli!en!utbildad!bonde!i!Chencha.”!

!



!

!

!

Vill!du!följa!med!till!Etiopien?!Du!har!fortfarande!chansen!!
Som!vi!skrev!om!i!förra!nyhetsbrevet!så!ordnar!Kersti!Karlsson!en!resa!till!Etiopien!för!att!på!plats!se!arbetet!bland!

gatubarnen.!!Resan!omfattar!några!dagar!i!Addis!Abeba,!resa!till!Chencha!i!södra!Etiopien!där!WSG/HCE!har!byggt!ett!

center,!en!dags!reflexion!vid!sjön!Langano!på!väg!tillbaka!till!Addis!Abeba,!samt!möte!med!den!evangeliska!kyrkan!

Mekane!Yesus!och!speciellt!deras!kvinnoarbete.!!För!dem!som!vill!blir!det!flyg!till!de!historiska!platserna!Axum!och!

Lalibela!i!norra!Etiopien!efter!det.!En!resa!genomfördes!i!oktober!och!nu!i!februari!ordnas!en!till.!Är!du!intresserad!

måste!du!kontakta!Kersti!omgående.!

Datum!för!resan:!24!februari!–!10!mars!2012.!

Pris:!ca!14.000!kronor!per!person.!!
Reseledare!är!Kersti!Karlsson,!styrelsemedlem!i!HBE,!

som!har!arbetat!många!år!i!Etiopien.!

!

Vi!hoppas!att!kunna!ordna!en!!

träff!för!alla!resenärer!innan!!

resan,!med!information!om!!

landet,!kulturen!och!arbetet!!

vi!vill!se.!

!

Intresserad?!Kontakta!Kersti!!
snarast!via!mail!!!

kerstikarlsson@yahoo.com!!

eller!telefon!070Y2632396.!

1

Rapport!från!Partners’!Meeting!

Årets!Partners’!Meeting!gick!av!stapeln!den!7Y8!

oktober!i!Stockholm.!Det!var!HBE!som!var!värd!för!

mötet!tillsammans!med!WSG.!Ca!25!

representanter!för!WSG:s!skandinaviska!och!tyska!

samarbetsorganisationer!samlades!kring!

diskussioner!om!det!framtida!arbetet!och!om!hur!

vi!som!partnerYorganisationer!kan!stödja!detta!på!

bästa!sätt.!Vi!fick!också!ta!del!av!WSG:s!årliga!

rapporter!kring!arbetets!utveckling!under!året!och!

den!ekonomiska!uppföljningen.!Dessa!rapporter!

kan!du!inom!kort!ta!del!av!via!vår!hemsida,!

www.hbe.nu.!!

I!samband!med!mötet!hade!HBE!också!förmånen!

att!gästas!av!WSG:s!representanter!som!deltog!i!

församlingskvällar,!gudstjänster!och!i!HBE:s!

styrelsemöte.!!Sewit!och!Mekdes!presentation!av!

WSG!lämnade!ingen!åhörare!oberörd.!!

Nästa!år!firar!WSG!15Yårsjubileum.!Självklart!

kommer!även!HBE!att!uppmärksamma!detta!!Har!

du!idéer!om!hur,!är!du!välkommen!att!kontakta!

styrelsen!eller!skicka!ett!mail!till!info@hbe.nu!

!
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Styrelsen!för!HBE!!>!kontakta$oss$gärna!!

Ordförande:$Birgitta$Brorsson!
eYpost:!bbrorsson@gmail.com!

telefon:!021Y18!48!38!!

Sekreterare:$Svante$Annerhult!
eYpost:!svante.annerhult@gmail.com!

telefon:!0371Y31!711!

Kassör:$Britt$Franzén!
eYpost:!britt.franzen@one.se!

telefon:!08Y752!05!77!

Ledamot:$Paul$Persson!
eYpost:!kes.paul.persson@tele2.se!

telefon:!031Y23!33!34!

Ledamot:$Annars$Aas!
eYpost:!annar.aas@svenskakyrkan.se!

telefon:!031Y87!35!15!

Ledamot:$Louise$Wetterlund!
eYpost:!louise.wetterlund@gmail.com!

telefon:!040Y13!85!58!

Suppleant:$Sara$Kristjánsdóttir!
eYpost:!sara_kristjansdottir@yahoo.se!

telefon:!070Y523!89!90!

Suppleant:$Kersti$Karlsson!
eYpost:!kerstikarlsson@yahoo.com!

telefon:!070Y263!23!96!

Preliminärt$program:$
Fredag!24!febr!Avresa!från!Arlanda.!
Lördag!Ankomst!Addis!Abeba.!Inkvartering!på!WSGs!gästhus.!

Marknadsbesök,!middag!

Söndag!Gudsjänst.!Sightseeing!i!staden,!etnografiska!museet.!!

Måndag!Besök!på!WSG!med!introduktion!i!deras!arbete.!

Besök!på!bl.a.!Rest!Center.!

Tisdag!Besök!på!WSG:s!skolor.!!!

Onsdag!Resa!söderut!via!Hosaina!till!Arba!Minch!!

Torsdag!Besök!på!WSGs!nybyggda!multiYpurpose!centre!i!

Chencha!

Fredag!Till!Arba!Minch.!Besök!på!Sydvästra!synoden!av!

Mekane!YesusYkyrkan.!Till!LanganoYsjön.!!

Lördag!Tid!för!vila,!rekreation!och!fågelskådning!!!
Söndag!Tillbaka!till!Addis!Abeba!
Måndag!Besök!på!Mekane!Yesuskyrkans!kvinnoarbete!och!

Centre!for!Mentally!Challenged!Children.!

Tisdag!–!torsdag!Axum!och!Lalibela.!

Fredag!I!Addis!Abeba.!!Besök!på!Fistulasjukhuset.!!
Lördag!Hemresa!efter!midnatt.!!Vi!åker!alltså!till!flygplatsen!

fredag!kväll.!Ankomst!Arlanda!lördag!morgon.!


