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Här är 
kvinnorna  
du hjälper!

Genet Ambaye har gått 
från hembiträde till 
hotellägare på några 
år – tack vare ett litet, 
litet lån.

Missa Yaregale, till vänster, var förr 
tvungen att tigga för att överleva. 
Nu kan hon försörja sin brorsdotter 
Getiework.

l Etiopien är en av världens 
snabbast växande ekonomier just 
nu. Tillväxten är extremt hög, 
vilket syns tydligt i huvudstaden 
Addis Abeba där det byggs och 
växer så att knaket nästan öron-
bedövar. Allt fler lever ett medel-
klassliv med ordentlig bostad, bil 
och mat tre gånger om dagen. 

Men därifrån är det långt till 
det liv kvinnor lever i nordvästra 
delen av landet, i Amhararegio-
nen, dit vi reser med Unicef – 
Amelia Adamo, fotografen 
Håkan Elofsson och jag. Här är 
det inte självklart för en mamma 

att ha råd att köpa en ny penna 
när hennes barn tappar sin så 
oumbärliga pusselbit för att kun-
na gå i skolan. Så kan fattigdom 
se ut. Och trots att tillväxten är 
hög i landet – bland annat på 
grund av en jättesatsning på 
elproduktion – kommer det att ta 
tid innan etiopiska kvinnor är 
självförsörjande och kan köpa det 
som deras barn behöver för sin 
utveckling. 

Men vi har träffat två kvinnor 
som står på stadiga ekonomiska 
ben.

Tack vare M och er läsare. l

Titta på bilderna. Det är just de här kvinnorna 
som just du har hjälpt att bli självförsörjande, 
genom att du köpt M-magasin. Plus många andra 
kvinnor och barn. För så fungerar M-kronan, från 
kvinnor till kvinnor. Vi har varit på vår femte resa 
till Etiopien för att se var pengarna landar.

För varje köpt M-magasin 
går  en krona till Unicef och 
Etiopiens barn. 2012 blev 
det 1 043 000 kronor – hit-
tills sammanlagt cirka  
4 miljoner kronor. Alla 
reportage från Amelia 
Adamos, Lena Tallbergs 
och Håkan Elofssons resor 
hittar du på m-magasin.se
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– Jag har 
stora planer
För åtta år sedan var Genet 
Ambaye ensamstående mam-
ma och arbetade som hem-
biträde. Då fick hon möjlighet 
att ta ett mikrolån. Sedan dess 
har mycket hänt.

l Vid en dammig 
gata i Debre Tabor 
finns en liten 
kiosk. Där sitter 
Missa Yaregale, 
35, och säljer 
cigaretter, hårpro-
dukter, mobilladd-
ning med mera. 
Att ytan är pytteli-
ten är perfekt när 
ett ben inte fungerar längre. Då kan hon 
serva kunderna sittande. Brorsdottern 
Getiework, som går i sjunde klass, 
hjälper till i kiosken så ofta hon kan.

– Gud kom in i mitt liv med mik-
rolån. Det gjorde att jag kunde sluta 
som hembiträde, sluta tigga på gator-
na och starta kiosken, berättar Missa.

Om Gud har ett finger med i mik-
rolånen vet vi inte, men vi vet att 
pengarna utbetalades av Unicef som 
har ett stort och lyckosamt mikro-
finansieringsprojekt i Amhararegio-
nen i nordvästra Etiopien.

– Jag försörjer mig själv och fem 
syskon och syskonbarn. Jag har beta-
lat tillbaka mitt lån och kan spara.

Missa ser nöjd ut, men hon är miss-
nöjd med att hon fick så usla ben. Nu 
har det andra benet börjat krångla 
också. 

Missas affärer går bra. Systerdot-
tern tror att hon har förklaringen:

– Min faster är berömd, hon inter-
vjuades i tv. Nu vill alla handla här!

Missa ler blygt och säger att hon 
är ”ingen” med sitt snaggade hår. 
Att klippa sig så kort är en hand-
ling som visar att man inte gör sig 
till för män – motsatsen är att dölja 
långt hår för att inte väcka andra 
mäns än sin makes begär.

Framtidsplaner? Så småningom vill 
Missa att hennes lillebror tar över 
kiosken. Då vill hon laga och sälja mat 
så länge hon orkar. Om det andra 
benet också slutar fungera och hon 
inte klarar att ta sig fram med käpp 
längre, har hon sitt sparkapital.

– Det är tryggheten i mitt liv!l

– Nu kan jag 
spara till min 
ålderdom
handikappade Missa Yaregale 
kan numera försörja både sig 
själv och fem släktingar.

Genet Ambaye tillsammans 
med fyra av sina hyresgäster.

l Hemma hos familjen Ambaye 
samsas business med privatliv. På en 
stol sitter en kund och äter lunch 
medan barnen leker runtomkring och 
hönan tagit plats i en soffa. Matserve-
ring var det första Genet, 29, satsade 
på när hon flyttade till stan och star-
tade en affärsrörelse.

– Då fanns ingen konkurrens och jag 
var helt ensam om att servera pastarät-
ter. I dag kommer många hit för att äta 
min extra tjocka injera som gör mina 
kunder ordentligt mätta, berättar hon.

Injera är den etiopiska nationalrät-
ten, ett bröd som påminner om pann-
kaka och görs av det järnrika sädes-
slaget teff. På brödet serveras kött-, 
grönsaks- eller baljväxtröror.

Så kom då mikrolånen till den lilla 
staden Debre Tabor i Amhararegionen. 
Nästan uteslutande är det kvinnor som 
får ta sådana för man vet av erfarenhet 
att pengarna kommer barnen till del 

samt kanske också andra släktingar 
och föräldralösa barn. Genet var en av 
de utvalda, och med henne en son och 
en handikappad lillebror.

Genet utökade affärsverksamheten 
efter ett tag med att tillverka och sälja 
korgar, något hon fortfarande gör. 
Därefter byggde hon upp ett slags 
enkelt övernattnings- eller sova mid-
dagsrum bredvid hemmet. Efter fem 
år var lånet betalt och på sparkontot 
fanns 200 000 etiopiska birr (cirka  
73 000 svenska kronor)! Men av detta 
sparkapital finns inte mycket kvar 
eftersom Genet har investerat i ett 
nybyggt hotell med sju rum i stadens 
utkant. För tillfället hyr unga stude-
rande kvinnor dessa rum för 70 birr i 
månaden.

– Jag vill expandera ännu mer så 
att jag kan hyra ut till resande och 
gästarbetare på tegelstensfabri-
ken. Och jag vill gärna ha en 

affärskompanjon!
En kompanjon i livet har Genet 

dock numera. Hon har träffat en 
man som föll för hela henne inklu-
sive hennes kapacitet, med hennes 
egna ord.

– Det är svårt att gifta sig när man 
redan har ett barn.

Nu har hon två söner till.
– Jag ville ha en dotter, men Gud 

ville inte ge mig någon, så nu blir det 
inga fler barn!

Maken kan läsa och skriva, vilket 
inte Genet kan. Makarna är noga med 
barnens skolgång, och Genet ser fram 
emot när de kan stötta sin mamma i 
hennes framtidsplaner med allt de 
kommer att lära sig.

– Hade jag gått i skolan, hade jag 
nog kunnat göra mer. Men i dag har 
jag råd att betala lön till ett hem-
biträde, det ger mig frihet. l

av

 

38,4 % 
kan läsa 
och skriva 
(motsva-
rande 
siffra för 
män är 65 
procent).

68,4 % 
av etio-
pierna 
tycker att 
det är okej 
att man-
nen slår 
sin hustru. 

44,7 % 
tycker att 
det är okej 
att hust-
run slår 
sin make.

74,4 % 
av vuxna 
kvinnor 
fattar 
själva 
beslut om 
sin hälsa.

19,6 % 
har till-
gång till 
preventiv-
medel.

33,9 % 
har någon 
gång 
träffat en 
utbildad 
barnmors-
ka under 
graviditet 
och för-
lossning.

M-magasin & mikrolånen
M-kronan har hittills bidragit till att 
över 400 mikrokrediter betalats ut i 
Amhararegionen och över 1 500 i 
Tigrayregionen. Krediterna är på 
2 500–5 000 etiopiska birr (900–1 800 
svenska kronor). 
På m-magasin.se kan du läsa om 
mikrolån i Tigrayområdet, dit vår 
andra resa gick. Där kan du också se 
en film där några kvinnor berättar om 
livet före och efter mikrolånet.

Kvinnors situation i Etiopien

forts


