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Aftonbladets har publicerat
artiklarna om barnslavarna
i Etiopien i går och i förrgår.

n n Mot löften om en bättre framtid förs
barnen från hem och föräldrar till huvudstaden
60 mil bort. Men där möter de ingen framtid.
n n Pojkarna blir slavar i kalla vävhus. Flickor
na tvingas upp i bergen där de plockar ris och
ved.
n n De drömmer om ett annat liv och en
annan framtid. I dag står deras enda hopp till
CHENCHA, ETIOPIEN
en frivilligorganisa
tion som nu stöds av
svenska Läkar
missonen.
n n Aftonbladet har
träffat föräldrar i byn
Chencha och befriade Foto: Maria
Magda
Gad
barn i huvudstaden Östlin
bilder
tipsa
Addis Abeba.
@aftonbladet.se
@aftonbladet.se

De lurades att
FLICKAN ÄR DÖENDE De var åtta. Nu finns bara tre kvar
på gården. Snart är de två. Lillflickan är döende.

CHENCHA. Shasete Kanu är sexbarns

mamma.
Men hemma på gården har hon bara
två.
De andra har hon sålt.
En av dem är Serawit Kanu, 10, som
Aftonbladet skrivit om tidigare.

Hyddan är formad som en bikupa. Gol
vet är av jord, väggarna av bambu. Här
inne hittar vi Shasete Kanu med yngsta dot
tern Element, 8, i sin famn. Flickan är blek,
sjuk i tuberkulos.
På gården står sonen Matiwous, 18. Han
hjälper henne med jordbruket. Från
odlingsmarken bakom hyddan ser man ut
över höglandskapet. Platåer med terrass
odlingar, en dalgång där det rinner en bäck.
En timmes vandring bort ligger byn
Chencha. Där går det att ta en lokalbuss till
huvudstaden Addis Abeba, 54 mil norrut.

”IBLAND HAR VI MAT, IBLAND INTE” Eterisk Isral hjälper sin svärfar Gedeb Gashe med gården. Hans fru är död, två

barn har han skickat bort. När han fick veta vad som hänt dem blev han förkrossad. Nu arbetar organisation HCE för att förhin-

Föräldrarna i byn Chencha trodde att deras söner och döttrar 

Shasete Kanu har vinkat av två
söner och två döttrar på den bus
sen.
Ingen har kommit tillbaka.
– Jag trodde att de skulle få det
bra i Addis. Jag och min man
tackade för att de skulle få kom
ma dit och utbilda sig och få jobb,
säger Shasete Kanu.

Blev lovade 80 kronor

flickan kom till huvudstaden
blev hon väckt i gryningen: ”Nu
går vi upp på berget. Nu bär vi
ved. Det är det vi gör här.”
För Shasete Kanu och hennes
man tog det längre tid att upp
täcka att löftena var falska.
– Det kom aldrig några peng
ar och vi hörde aldrig något från
barnen. En dag åkte min man för
att leta. Han kom hem efter ett
år och berättade att han hittat
pojkarna, att de vävde hela
dagarna och att deras situation
var väldigt dålig. Sedan åkte han
tillbaka för att försöka hjälpa
dem att fortsätta leta efter flickorna.
Nu lever de separerade. Minstingen Ele

Jag har mist
halva min
familj och nu
håller jag på
och förlorar
resten också

Själva skulle föräldrarna få 80
kronor för varje barn och år som
de var borta. Det hade en väl
klädd man som dykt upp på går
den lovat.
Den sista som skickades i väg var Sera
wit Kanu, 10, som då var 7. Dagen efter att

ment sjunker ihop i sin mammas famn, från
munnen rinner slem.
– Jag frågar mig hela tiden vad jag kan
göra för att familjen ska vara tillsammans.
Vi har inte råd att åka till Addis, säger Sha
sete.

Börjar gråta när han pratar
Utanför sparkar sonen Matiwous med
foten i gräset. När han börjar prata faller
han i gråt.
– Jag är rädd. Jag har förlorat halva min
familj och nu håller jag på att förlora resten
också, säger han.
Hans lillasyster skulle kunna bli frisk
med rätt behandling, men på sjukhuset
i Chencha finns inga sådana resurser.
På sjukhuset i Chencha finns inga resur

Den
här bilden ska finnas dold på dokumenAftonbladet
Fredag
1 mars
ten
för
att 2013
en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne
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De flesta vuxna är analfabeter

ERITREA
n Den tätbefolkade byn Chencha
Khartoum
JEMEN
har 127 000 invånare
ERITRE A
SUDAN
n Byn ligger i södra Etiopien i del
staten SNNPR, Southern Nations,
Nationalitets, and People’s Region.
Addis Abeba
n Här talas ett annat språk än
ETIOPIEN
i huvudstaden Addis Abeba.
Chencha
n Huvudsaklig inkomstkälla är
jordbruk. All mark ägs och arrende
SOMALIA
ras av staten.
KENYA
500 km
n Majoriteten vuxna är analfabe
UGANDA
ter.
Kampala
n Svenska Läkarmissionen har finansierat HCE:s hjälpcenter i byn
där det finns leksaker och böcker till barnen och där föräldrar infor
meras om konsekvenser av barntrafficking.

Aden

FÅR INTE RÄTT VÅRD Shasetes dotter Element skulle

kunna räddas. Men på sjukhuset i byn kan de inte behandla
hennes tuberkulos.

sälja sina barn
dra framtida rekrytering till slaveri. De erbjuder stöd till familjer och informerar om konsekvenser av trafficking. När man åker
in i byn Chencha finns ingen ”Välkommen till …” skylt. Här står det: ”Sluta ta barn från den här byn”.

SAKNAR EL OCH VATTEN Kvinnorna i byn får jobba hårt
för att ta hand om barnen. Här finns ingen el och inget vatten.

skulle få ett bättre liv i huvudstaden – i stället blev de slavar
ser för att behandla hans lillasysters tuber
kulos.
Nere i byn leker barn bland hästar på
gatan och killar spelar pingis. Andra sitter
på trottoarerna med skoputsarlådor fram
för sig.
En pojke måste lyfta sin låda i axelhöjd
när han ska bära den. Han är inte mycket
längre än lådan är hög, men förväntas bi
dra till sin familjs ekonomi.

Hårt drabbade av finanskrisen
Överallt i byn säger föräldrar samma sak.
Allt har blivit dyrt senaste åren. Alla mås
te hjälpas åt för att det ska gå runt.
Sett till siffror slog finanskrisen hårdare
i Europa än i Afrika. Men här är margina
lerna mindre.

Tio procents nedgång i Sveri
ge kan betyda att familjer inte
har råd att behålla bilen. Fem
procents nedgång i Etiopien kan
betyda att familjer måste sälja
sina barn.
Historier som familjen Kanus
ekar bland bambuhyddorna
uppe på slätten.
Jordbrukaren Gedeb Gashe
sitter bredvid sin svärdotter Ete
risk Isral och hennes ettårige son
Teddy. Längre in i hyddan står
två kor, skyddade från vilda djur.
Att förlora dem vore katastrof.
Gedeb sätter en hand för
ansiktet.
– Jag har skickat i väg en dotter och en

Vi är fattiga
här. Men vi
har det svårt
tillsammans
och det är det
som är viktigt

son till Addis, säger han.
Flugor kretsar runt hans an
sikte. Han viftar inte bort dem.
– Under många år hörde jag
ingenting från dem och visste in
te var de var. Jag kunde inte läm
na mina andra barn här ensam
ma så jag gav en person pengar
för att åka och leta. ”Snälla, hjälp
mig, hitta mina barn”, sa jag.

”Han vill ha pengar”

Till slut fick han veta att sonen
väver i huvudstaden och att dot
tern bär ved. Sonen är vuxen nu.
Gedeb har åkt och hälsat på dot
tern en gång.
– Jag vill vara med henne, men jag kan

inte förhandla med hennes arbetsgivare.
Han vill ha pengar för henne.
Svärdottern Eterisk Isral hjälper nu
Gedeb Gashe med gård och barn.
– Inga fler barn ska tas härifrån. Min
dotter, hon skulle få utbildning i Addis, men
hon ligger efter barnen som är kvar här
i Chencha, säger Gedeb.

”Min dotter lider där också”
Han sätter handen för ansiktet igen.
– Vi är fattiga här. Ibland har vi mat,
ibland inte. Men vi har det svårt tillsam
mans, och det är det som är viktigt. Min dot
ter i Addis har inte mat heller, och hon job
bar hela tiden, så hon lider där också. Det
hade varit bättre om hon varit här och haft
det svårt med oss.

Magda Gad

tipsa@aftonbladet.se

HÄR BLIR BARNEN FRIA n VÄND
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Se Magda Gads och Maria
Östlins reportage från barn
slaveriets Etiopien.
www.aftonbladet.se

Det här är HCE

VÄGEN UT: ATT LÄRA SIG ETT RIKTIGT YRKE Från slavar till egenföretagare. På Freedom House får före detta barnslavar och barnprostituerade lära

n HCE, Hope for Children of
Ethiopia, befriar och rehabili
terar slavbarn. De tar även
emot gatubarn, barnprosti
tuerade och barn med hiv.
n På HCE:s Freedom House
bor 60 barn varje år. De får
yrkesutbildning, mat och
vård.
n På HCE:s Lighthouse tar
man emot gatubarn och
hjälper dem med husrum,
kläder och mat.
n På HCE:s skola som ligger
i slummen får utsatta barn
som saknar en eller två för
äldrar en treårig grundut
bildning. Här är 100 barn
inskrivna varje år.
n HCE har även ett hjälp
center i byn Chencha. En fri
tidsgård med bibliotek för
barnen. Föräldrar går i själv
hjälpsgrupper och informe
ras om konsekvenser av
barntrafficking.
n HCE stödjs av svenska
Läkarmissionen.
n Här kan du hjälpa barnen:
www.lakarmissionen.se

Här tänds hoppet
om ett värdigt liv

sig ett yrke så att de i framtiden kan bli sina egna chefer. 

ADDIS ABEBA. Känslan av att sova

i en säng. Att inte bli slagen och
våldtagen.
Det är sådant som barnen på
HCE:s hjälpcentrum pratar om.
Organisationen har startats
av etiopier som själva varit ut
satta.

Den ljusa lektionssalen skulle
lika gärna kunna ligga i Sverige.
Längst fram står en lärare, i en
halvcirkel sitter ett gäng tonårs
tjejer.
Genet Talema, 17, är klädd i ro
sa blus och vit kofta. För sju år se
dan tvingades hon för första
gången upp på Entotoberget – för
att bära ved.
– Jag kommer från landet, min
mamma dog och min pappa kun
de inte ta hand om mig. Det var
hemskt när jag kom hit. En man
lastade på mig mer och mer ved
tills jag inte orkade längre. Då
fick jag stryk.

Blev gatuprostituerad
En natt flydde hon. Ensam på
gatan utan pengar fanns få alter
nativ. Hon blev barnprostituerad
i stadsdelen Merkato, där en tjej
kostar 35 kronor per natt.
När jag frågar om hon vill be
rätta skakar hon på huvudet.
– Jag vill inte tänka på det mer.
Hennes bästa kompis Yordan

Foto: MARIA ÖSTLIN

Hjälporganisationen får varje år loss 60
barnslavar som får vård och utbildning

För första gången i deras liv blir de behandlade som
människor. Här får killar som bor på gatan utbildning
och stöd.
os Hailas, 16, har varit prostitue
rad sedan hon var tolv. Hon kän
de sig aldrig trygg.
– En gång tog ett par killar mig
till sin bil och åkte runt för att hit
ta en till tjej. Men de hittade ing
en. Då gav de sig på mig båda två,
säger hon.
Nu har flickorna fått hjälp av
frivilligorganisationen HCE,
som stöds av svenska Läkarmis
sionen. De bor på organisatio

Yordanos, 16, och Genet, 17, har varit barnprostituerade och sålts för 35 kronor per natt. Nu drömmer de
om ett liv utomlands.

nens Freedom House och utbil
das till frisörer.
– Efter ett år kan de börja job
ba och bli självförsörjande, säger
Sosena Shiferaw, socialarbetare
hos HCE.

”Jag har ätit sopor”
På HCE:s Lighthouse sitter
Tages Abera, 21. Han har levt på
gatan sedan han var nio.
– Jag har ätit sopor och rester

från restauranger. Tiggt pengar.
Sovit på refuger och blivit våld
tagen, säger han.
Nu sover Tages för första gång
en i en säng – en upplevelse
många på centret pratar om.
HCE:s medgrundare Yonas
Tesfaye har själv varit ett utsatt
barn.
– Jag var fattig, men inte lika
fattig som de som levde på trot
toarerna. Jag frågade min pappa

vilka de var
och han sva
rade: ”De är
gatufolk.” Då
sa jag: ”Men
varför gör vi
inget?”
Yonas Tes
faye
gick
ihop
med
några vänner För första gången
och gjorde sover Tages
enkla saker. Abera, 21, nu i en
Hade de två riktig säng.
skjortor, då gav de bort en. Sedan
upptäckte de barnen som jobbar
som slavar.
– De har det faktiskt värre än
gatubarnen. Gatubarnen är fria,
de kan ha kompisar. Slavbarnen
jobbar bara. De behandlas inte
som människor.

Förhandlar med
I dag har HCE stödcentrum i
huvudstaden och på landsbyg
den för att motverka barnslave
ri. De förhandlar med arbets
givare som håller barn som
slavar och får varje år loss 60
barn som de sätter i skola.
2011 började ett barn som HCE
befriat på universitetet i Addis
Abeba.

Magda Gad

tipsa@aftonbladet.se

