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Gatefolket utvider arbeidet i Sør-Etiopia

På drøye 2700 meters høyde
ligger landsbyen Chencha i Gamo
Gofa-provinsen i det sørlige
Etiopia. Hvert år reiser agenter fra
Addis Abeba til dette området for
å sikre seg billig arbeidskraft, med
løfte til foreldrene om at barna vil
få utdanning og et godt liv i
hovedstaden. Tusenvis av barn
herfra har endt opp som gatebarn
i hovedstaden.
Største by i området er Arba Minch,
som også har egen flyplass og
daglige avganger til Addis Abeba. I
Chencha og distriktet rundt bor det
om lag 200.000 mennesker.
Her lever de fleste av å dyrke hvete
og poteter. I det karrige landskapet
er det en kamp for å fø sine barn.
Derfor takker mange foreldre ja til å
sende barna bort. Det blir en munn
mindre å mette og kanskje får de et
bedre liv som hushjelp eller selger
på markedet i hovedstaden.
Foreldrene tar også imot en
symbolsk sum for at de låner bort
sine barn. Selv om alle barn i
Chencha har rett på skolegang er
antallet skoleplasser alt for lavt.
Dermed er det mange barn som aldri

får skolegang, forteller leder for
Bright Star, Gizachew Ayka.
Kom og hjelp oss
Nå har han på vegne av sin
organisasjon rettet en sterk
anmodning til Gatefolket om å ta
ansvar for 20 barn ved Bright Star
sin førskole i byen. Her er det nå 44
barn i alderen fire til sju år som har
trukket «vinnerloddet». Førskolen
har kapasitet til 75 barn, og skolen vil
bli utvidet til også å omfatte første til
fjerde klasse. Deretter vil barna gå
over i offentlig skole, men med tett
oppfølging av Bright Star både når
det gjelder helsestell og økonomi.
Gatefolkets styre har sagt ja til å
bidra i dette arbeidet. Mange av de
voksne elevene i Addis Abeba går
nå ut av prosjektet, og faddere som
har fulgt disse ungdommene
gjennom hele utdanningsløpet vil få
tilbud om å bli fadder for førskolebarna i Chencha.
-Vi håper også å nå nye faddere som
gjerne kan tenke seg å støtte
arbeidet i dette fattige distriktet i
Etiopia, sier styreleder Odd
Borgestrand. Han besøkte Chencha i
2007, og karakteriserer det som en
sterk opplevelse.
Han fulgte de to
jentene Almaz og
Asnagish til deres
små landsbyer i
regionen, slik at de
skulle møte sine
familier etter å ha
blitt «kjøpt opp» av
Bildet: Landsbyen
til Almaz utenfor
Chenca.

Bildet: Fra markedet i Chencha
agenter henholdsvis sju og fem år
tidligere. De endte opp som
vedbærere med 16 timers arbeidsdager og mange tunge bører.

Bildet: Barn i Chencha fortjener også
skolegang. Derfor bidrar Gatefolket
nå i denne regionen.
Barna havnet på gata
Da Bright Star startet sitt gatebarnprosjekt i 1997 så lederne at mange
av barna som levde på gata i Addis
Abeba kom nettopp fra denne
regionen. Gatebarn-leder Gizachew
Aykas foreldre kom herfra, og selv
om Gizachew Ayka er født og
oppvokst i hovedstaden lærte han
seg det lokale stammespråket.
Dermed var det lett for ham å
komme i kontakt med gatebarna fra
Chencha. Han reiste ned til
regionen, for å diskutere en strategi
for å hindre flukten til hovedstaden
med byens ledere. Det resulterte i et
samarbeid med svenske
Läkarmissionen, som bidro til
etableringen av et ungdomssenter
med kafeteria, datarom og bibliotek.
Nå er arbeidet utvidet med en privat
skole og en liten klinikk, og
Gatefolket er sterkt ønsket som
partner i tillegg til Läkarmissionen.
Det har styret i Gatefolket sagt ja til.

Flere må oppleve «fra slave til fri»
Av styreleder i Gatefolket,
Odd Borgestrand
Det var i januar 2005 jeg sammen
med tidligere nestleder i Gatefolket,
Inger Oline Hovland, møtte de to
jentene Almaz og Asnagish, som
begge kom fra små fjellandsbyer i
Chencha-området, 60 mil fra
hovedstaden. Almaz var 15 år den
gangen, og hadde vært vedbærer de
siste fire årene. Asnagish var bare
13 år, men hadde allerede to år bak
seg som vedbærer.
-Det er hardt arbeid og det er
vanskelig å få tak i ved nå. Derfor
må vi må ofte gå veldig langt, fortalte
Almaz.
–Egentlig skal vi bare gå 15
kilometer hver vei, men det kan bli
godt over 20 for å samle nok ved, og
betalingen er tak over hodet og litt
mat til å fylle magen. Det er veldig
ensidig kost. Det er alltid mais. -Vi
skulle ønske vi fikk litt lommepenger,
slik at vi kunne kjøpe noe annet enn
bare mais å spise hver eneste dag,
sier Asnagish.
Begge hadde en drøm om å hjelpe
andre mennesker, men også ta vare
på sine foreldre. Almaz ville gjerne
bli sykepleier, mens Asnagish ønsket
å bli lærer. Asnagish fikk nesten
oppfylt sin drøm, for hun er assistent
ved Bright Star sin skole i Entotolandsbyen i Addis Abeba. Almaz er
vaskehjelp og assistent ved
kontaktsenteret i sentrum av byen.
Fra boka Gateliv
siterer vi fra møtet med disse to
jentene: Nede i byen under Entoto fjellet er det tusener av jenter og
gutter som blir misbrukt også utenfor
sin arbeidstid. Mange arbeidsgivere
forventer seksuelle tjenester. Derfor
spør vi om jentene blir behandlet
med respekt av sin arbeidsgiver.
Øynene er triste når eldstejenta på
femten svarer på spørsmålet. Vi ber
henne svare ærlig, men er ikke
sikker på om hennes svar er hundre
prosent oppriktig. Samtalen med
tolken Yonas blir ekstra lang før vi
får en oversettelse. -Jeg har det bra,
sier Almaz. -Men jeg har mange
brødre og søstre i sør. Jeg er den
eneste som har arbeid her i Addis,
og de forventer at jeg skal bidra med

penger. Foreldrene mine er fattige,
og de setter også sin lit til meg. -Jeg
savner virkelig mine søsken og
spesielt min mor, sier Almaz og
tårene renner nedover det vakre
ansiktet hennes.
-Jeg håper jeg en dag kan reise
hjem, selv om det koster veldig mye
penger, fortsetter Almaz. -Nå har jeg
vært i Addis i fire år, og jeg har ikke
hatt kontakt med min familie på disse
årene.
Ungdommene i Win Souls for God
(nå Bright Star)
har lenge ønsket
å gi arbeidsslavene et
skoletilbud, og
nå har de lykkes
i bydelen der
Almaz og
Asnagiz holder
til. Etter en lang
arbeidsdag får
de lese - og
skriveopplæring på sitt
eget språk og på
engelsk. Det er
også satt av tid
til lek. Disse
barna, helt ned i
åtte - ni årsalderen, har
mistet sin
barndom. De får aldri muligheten til å
leke og le. Det er arbeid og søvn
som gjelder. -Det er mange barn

Bildet: Mange barn og unge fra
Chencha ender opp som vedsankere
i Addis Abeba. Almaz og Asnagish
var to av dem som ble reddet fra
slaveriet.
som opplever mørke i sitt liv, men de
vet at det er et lys et sted, og de
lengter etter å få lys inn i sine liv,
forklarer tolken Yonas. -Det er vår
oppgave å gi dem dette lyset, og vi
kjemper virkelig mot arbeidsgiverne
som så rått og brutalt utnytter disse

Bildet: Asnagish fikk møte sin mor
for andre gang på fem år. Det endte
med både tårer og smil.

Trenger lærer
og sykepleier
i Chencha
I tillegg til fadderordning for barna i
førskolen i Chencha er det også et
sterkt behov for å lønne en lærer og
en sykepleier i prosjektet. Total
kostnad for disse to stillingene er på
om lag 50.000 kroner i året.

ungdommene, sier han.
-De lever jo som dyr. Faktisk vil jeg
hevde at dyrene har det bedre, sier
han kraftig opprørt.
Veien hjem
I Oktober 2007 tok jeg med meg de
to vedjentene og to medarbeidere fra
Bright Star den 60 mil lange veien til
Chencha. Almaz og Asnagish er
kjøpt fri fra sitt slavearbeid, og de
skal endelig få møte sine familier
igjen. Det er nå sju år siden Almaz
ble hentet til Addis. Hun har sett sine
foreldre to ganger på disse sju
årene. Asnagish sine foreldre ble
skilt for mange år siden, og hun
skulle egentlig bo hos sin far da hun
kom til Addis Abeba. Det viste seg å
fungere svært dårlig, siden far lånte
ut småjenta som hushjelp til naboer.
Det vanket mye juling hos far, og
derfor stakk hun av og ble vedjente
hos en annen arbeidsgiver. Da slapp
hun i det minste de mange vonde

Bildet: Hovedgata i Chencha i 2007.
slagene fra sin egen far. I løpet av
de siste fem årene hadde hun
besøkt sin mor og sine brødre i
Chencha-regionen kun èn gang.
Møtet ble sterkt både for mor, datter
og meg som fulgte med. Fra
Chencha var det fem timers fottur til
Asnagish sin landsby, mens det tok
tre timer til Almaz sin landsby.
I landsbyen til Almaz hadde de aldri
sett en hvit person tidligere, men jeg
ble likevel mottatt med stor varme.
Selv om jeg for 15 år siden sa «Aldri
mer Chencha», så blir det likevel til
at Gatefolket nå engasjerer seg for
en ny generasjon barn som trenger
hjelp til skolegang og et verdig liv
hjemme i sin egen by framfor å bli
sendt til Addis Abeba og trolig ende
opp som gatebarn og et uverdig liv.
Bildet: Store deler av landsbyen til
Almaz stilte opp for fotografering

Myndighetene i Chencha stiller lokaler
til disposisjon for en enkel klinikk der
alle barna i førskolen og deres familier
kan få jevnlig helsetilsyn. Dersom
Bright Star skal kunne utvide antallet
førskolebarn til 75 er det også behov
for en ekstra førskolelærer.
Her håper Gatefolket å sikre seg støtte
fra en bedrift eller to som kan ta ansvar
nettopp for disse to stillingene.
-Gatefolket har et sterkt ønske om å
etablere samarbeidsprosjekter med
næringslivet. På den måten kan vi nå
flere med et målrettet arbeid mot de
som trenger det mest. Derfor ønsker vi
kontakt med bedrifter som vil ta
samfunnsansvar og som ønsker å
gjøre en forskjell. Vi mener dette vil gi
en merverdi for bedriften, sier
sponsoransvarlig i Gatefolket, Mariann
Mydland.
Hun tror det er en rekke bedrifter som
ønsker et sosial-etisk prosjekt, der de
kan bidra med midler i størrelsesorden
fra 10.000-50 000 kroner i året. Nå har
vi helt konkrete prosjekter for
næringslivet, og vi har også et sterkt
ønske om å arrangere en egen
sponsor-tur for samarbeidspartnere fra
næringslivet i løpet av 2023, legger
hun til.
Kontakt gjerne Mariann Mydland
direkte på epost :

mariannr_90@hotmail.com
tlf 414 68 484.

Vi støtter jentene på Deborah-senteret
Deborah-senteret hjelper kvinner
videre med et liv uten
prostitusjon. Det er i dag 14 jenter
som tidligere levde på gata som
har fått en mulighet til å skaffe seg
en utdannelse og et verdig liv.
Bright Star har et håp om å øke
antallet plasser ved senteret til 18.
Den danske samarbeidsorganisasjonen Promissio er
hovedsponsor for Deborah. De har
tatt ansvar for å dekke alle kostnader
for 10 jenter. I tillegg har
Läkarmissionen gått inn med
økonomisk bidrag til to jenter.
Gatefolkets styre har vedtatt å støtte
ytterligere to jenter. Dermed er
økonomien sikret for alle de 14
jentene som nå er ved senteret. De
årlige driftskostnadene for hver plass
på senteret er på drøyt 20.000
kroner. Gatefolket starter sin støtte
fra høsten 2022.
Ingen av de 90 jentene jeg har fulgt
har gått tilbake til prostitusjon,
forteller Ealed Admasu, som nå leder
senteret. Hun fikk selv hjelp til å
komme ut av prostitusjon og er nå
gift og har to barn.
-Mange av jentene fryktet ekteskap
før de kom til Deborah, men
gjennom den tilnærmingen vi har,

har de blitt fri fra noe av frykten og
opplevelsen av at det er mulig å ha
gode ekteskap, sier Ealed Admasu,
som har mange samtaler med
kvinnene både om hverdagen og om
opplevelsene de hadde på gaten.
I tillegg til samtaler får kvinnene ved
Deborah-senteret også undervisning

og de lærer praktiske ting.
-De får hjelp til å lære å rydde hus,
re opp senger, lage sunn og god
mat og ta vare på hverandre og på
egen helse. Mange av dem har bodd
på forskjellige hoteller og har derfor
ikke grunnleggende kunnskap.
Samtidig utstyrer vi også kvinnene
åndelig med bibelundervisning sier
Ealed.

Møt oss i sommer
Gatefolket deltar også i sommer under Jentene på Kyststien i Stavern.
Det er 15. gang tusenvis av jenter går den flotte turen fra Stavern til
Anvik. I år blir det jubileumsfest 11.juni.
For Sigmund og Kristin på Anvik gård,
som arrangerer "Jentene på kyststien" er
dette et livsverk! De har i flere år støttet
vårt arbeid i Etiopia, og har selv også
besøkt prosjektene. Vi er glad for
muligheten til å delta også i år med
kaffe, vafler og mineralvann. Vi vil også
benytte muligheten for å arrangere et lite
lotteri med en del premier som deles ut på
slutten av arrangementet.

Takk for gaver
og husk å fornye
fadder-avtalen
I løpet av første halvdel av juni
sender vi ut fakturaer til alle dere
som er faddere i Gatefolket. Vi ber
også om en sommergave til arbeidet
fra dere som ønsker å støtte vårt
arbeid i Etiopia.
Vi sender også ut digitalt nyhetsbrev
der artiklene i Gateposten ligger på
våre nettsider. Du kan også laste
ned Gateposten i PDF-format.
Dersom du går inn på gatefolket.no
kan du også tegne deg på vårt
nyhetsbrev. Her holder vi deg
oppdatert på alt som skjer i
prosjektene våre.
Vi håper alle faddere betaler
fakturaen, slik at vår kasserer slipper
mye ekstraarbeid med «purring». Vi
sier på forhånd tusen takk for all
støtte, og ønsker dere en riktig god
sommer!

er en ideell, frittstående forening
med formål å støtte arbeid blant
gatebarn i Etiopia. Foreningen er
registrert i Brønnøysundregistrene, og har ekstern,
statsautorisert revisor. Gaver til
Gatefolket gir rett til inntektsfradrag på gaver på inntil 25.000
kroner. Du må da sende oss navn,
adresse og fødselsnummer. (11
siffer)
Takk for gaver til arbeidet.
Benytt giro nummer:
1080.21.24 444
Vår adresse er Gatefolket,
Gullfunnet 13, 1570 Dilling.
Tlf (+47) 906 20 028 e-post:
post@gatefolket.no
Org.nummer: NO 987 662 298
Følg oss på www.gatefolket.no
eller
Facebook.com/Gatefolket

Skjærgårdssang i Langesund 12.-14. august
Her har Gatefolket egen stand der vi gjerne informerer om arbeidet, viser
videoer og bilder fra prosjektene og tilbyr fadderordningen. For kun 1.500
kroner året kan du sikre et barn skolegang, helsestell og et måltid mat
hver dag. Vi gleder oss til å treffe deg under Skjærgårdssang. Her deltar
blant andre Oslo Gospel Choir, Frydis Grorud, High Road fra USA,
Garness og tidligere biskop Per Arne Dahl.

Gatefolket ønsker dere alle en
riktig god sommer!

