
  

ETIOPIEN 
 

I kriser går vi samman -  
beredda att hjälpa 
 

Efter en vår som ställt världen som vi känner den 

på ända, med inställda aktiviteter, evenemang, 

gudstjänster och secondhandbesök så börjar nu 

syret ta slut på många håll. Vi har liksom många 

andra varit inställda på att ta ett djupt andetag ef-

ter sommaren och komma igång igen. Nu väntar en 

utmanande höst. Fortsatt oro och ökad smittsprid-

ning i många länder ställer vissa insatser på kant.  

Vi har nåtts av nödrop från våra samarbetspartners 

under våren och vi har ställt om för att i möjligaste 

mån kunna möta de mest akuta behoven. Påfrestning-

arna innan pandemin var högst verkliga för de som är 

mottagare av våra hjälpinsatser. Att vi stod kvar i 

denna svåra tid har stärkt relationerna till stamledare, 

kommun och lokala beslutsfattare. Vi lämnar inte de 

som är utsatta, vi har istället försökt att ställa om för 

att kunna stödja och hjälpa. Ett exempel på detta var 

att vi under våren gick ut med ett nödrop om hjälp till 

vattendunkar och tvålar till Etiopien. Gensvaret var 

fantastiskt, än en gång, stort tack!   

Workinesh Wotango som är projektansvarig för 3D´s 

arbete i Etiopien skriver följande:  

-Enligt en rapport som vi tog del av i maj så drabbade 
stängningen av skolorna här i Etiopien mer än 23.9 mil-
joner flickor och pojkar. De utsatta barnen, som redan 
innan viruset lever i komplicerade förhållanden måste 
nu ännu mer utstå svåra utmaningar. De rapporter som 
vi förmedlar som följd av viruset ger detaljerade och 
oroande insikter om vad som händer med barnen. Vi in-
ser än en gång hur viktiga skolorna är för barnen och 
ungdomarna på landsbygden. 
 
När vi fick höra om covid19 så kontaktade vi de gräs-
rotsmedlemmar och kommunledare som vi byggt upp 
relationen till under många år, för att tillsammans med 
dem hjälpa till att begränsa spridningen av viruset i by-
arna där vi har skolor. Eftersom covid19 hade bevisats 
vara oerhört smittsamt så var det en kapplöpning mot 
tiden för att stävja utbrott i bräckliga och sårbara sam-
manhang där hälso- och sjukvårdssystemen redan är 
svaga. 
 Personalen som vanligtvis arbetar på skolorna hjälpte 
till att informera barnen och byinvånarna att hantera 
den rädsla och oro som de alla bar på. Vi skickade tidigt 
ett nödrop till BarnSamariten om att få hjälp med två-
lar och vattendunkar. Mobiltelefoner införskaffades och 
användes för att säkerställa effektiv kommunikation 
med skolornas rektorer då byarna var i karantän och vi 
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inte fick resa dit. Man körde böcker och läromedel till 
kommungränserna med bilar. Där tog andra vid och de-
lade ut material för att göra det möjligt för eleverna att 
studera och för att upprätthålla hoppet hos folket.  
 
BarnSamariten svarade snabbt på vårt upprop och vi 
kunde köpa in vattendunkar och tvålar till speciellt ut-
satta områden. I varje by hade man fått en manual för 
hur insatserna skulle genomföras och vi samarbetade 
med kommuner, stamledare, radio och lokal TV för att 
nå ut med informationen. Utdelningen gjordes utifrån de 
urvalskriterier som vi gemensamt hade kommit fram till. 
De fattigaste som själva inte kunde köpa tvålar och vat-
tendunkar var prioriterade.  
Vi vill från djupet av vårt hjärta tacka för er snabba och 
värdefulla insats. Jag är förundrad när jag ser hur ni, 
men även hur kommunledare, samhällsinvånare och fa-
miljer har gått samman, självutgivande och dedikerade 
att hjälpa. Det hjälper oss alla att se att vi inte är en-
samma utan att vi arbetar tillsammans.  
Vårt varmaste tack till alla som hjälpt oss i denna akuta 
situation, alla här hos oss tackar för den värdefulla hjälp 
som ni bidragit med under åren, men även i denna kris. 
Önskar er Guds välsignelse.” 
Workinesh Wotango  
 

Matpaket behövs! 
När samhällen stängdes ner i våras förstärktes faktorer 
som begränsar barns rätt och möjlighet till utbildning. 
Familjer som innan hade det svårt på grund av fattig-
dom fick det ännu tuffare.  
Maskarem är inskriven i byskolan i Mkebassa i Etio-
pien. Hon skrev så här till vår partner: 
–Trots att isoleringen säkert kommer att skydda oss 
från det hemska viruset så medför det faktiskt svält och 
den kan också döda oss. 
Abeneser från Gallo Hargissa skolan skrev:  
–Situationen här i byn är mycket svår, det är uppenbart 
för oss alla som lever här och jag längtar efter att få gå 
tillbaka till skolan.  
 
Med anledning av isoleringen som orsakats på grund av 
viruset har även extra matpaket delats ut till de mest 
sårbara. Försörjningsfrågan blev högst aktuell. Bristen 
på mat blev en effekt av isoleringen då man inte kunde 
ta sig till den lokala marknaden för att sälja varor från 
sitt jordbruk eller för att bära ved och kaffe upp och ner 
från bergen, något som man annars brukar arbeta med 
för att få en inkomst. Likaså uteblev dagarbete för män-
nen.  

När familjer drabbas hårt, som många gjort i spåren 
av pandemin, är det även risk att döttrar gifts bort i 
tidig ålder för att familjen ska slippa en mun att 
mätta. Barnäktenskap och barnarbete ökar. Det får 
ödesdigra konsekvenser för varje enskilt barn och 
för hela familjen och samhällets fortsatta utveck-
ling.  
 

Skolorna är igång 
Varje flicka och pojke som sett fram emot ett nytt 
läsår i september var spända över om skolorna 
skulle kunna starta.  
Skolorna är nu igång som planerat men man håller 
distans och sitter utomhus för att inte sitta för 
trångt i klassrummen. Vår önskan och längtan är att 
kunna fortsätta vårt arbete för barns rätt till utbild-
ning, skydd och hälsa. Varje insats som görs är vär-
defull. Tillsammans fortsätter vi göra skillnad för 
barn som Meskarem och Abebeser.  
Det är närmare tre tusen barn och ungdomar som 
vi erbjuder utbildning varje läsår. I kampen mot fat-
tigdomen är utbildning en av de viktigaste nyck-
larna. Jag önskar att ni alla skulle få se vilken stor 
betydelse som skolorna har för eleverna, inte minst 
för flickorna.  
 
Så länge det finns människor som brinner för att 
hjälpa sina medmänniskor vill vi finnas med som en 
kraft att räkna med. Tack till alla er som gör det 
möjligt!  
 
Med varma hälsningar  

 
Britt-Marie Ström 
Verksamhetsledare 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Bisimwa har fått hoppet tillbaka 
och alla är lika värdefulla. Vi önskar att de som vi 
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