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Siden sist jeg skrev til dere har situasjonen i landet blitt bedre og livet nærmer seg sakte det
normale igjen. Noen av dem som har flyktet på grunn av urolighetene kommer tilbake. Men
fremdeles er det viktig at dere ber for landet, for fred, og ikke minst for forsoning mellom
folkegruppene.
Helseprosjektet:
Nå har helseprosjektet Safe Motherhood startet opp igjen aktivitetene sine. I juli ble 2
samlinger gjennomført. En var for 44 kvinnelige helsearbeidere (for å forbedre deres
kunnskaper og for å støtte kvinneambassadørene). Den andre var for 23 personer, 21 av dem
kvinner som tilhører «Health Development Army». De skal videreformidle det de har lært til
nærmiljøet. De skal spesielt oppmuntre gravide kvinner til å gå på svangerskapskontroll og
føde ved en helseinstitusjon. De lærte også om hygiene og sanitære forhold, skadelige
tradisjoner, familieplanlegging og helseproblemer.
I september ble tre kvinner med fistelskade transportert til et spesialsykehus for operasjon.
Arbeid med minoriteter og språk:
Det har skjedd mye innen arbeidet for marginaliserte etniske grupper. Evangeliseringen av
Hozo-folket har alltid vært vanskelig, men etter at man begynte å bruke morsmålet deres og
de blir møtt som likeverdige, når evangeliet flere og flere. I spissen står Milki Kadiro som har
muslimsk bakgrunn, men som åpent bekjenner seg som kristen. Han deltok på kurs for å
fortelle bibelhistorier på morsmålet sitt sammen med andre ungdommer, og nå er disse
ungdommene døråpnere for evangeliet til Hozo-folket. Milki får støtte til å fortsette på
videregående skole og vil bli den første Hozo med artium. Hans største ønske er å få Bibelen
på morsmål!
Gjennom Mao Komo prosjektet ble ti morsmålslærere for komo og gwama kurset i å bruke
kreative, selvlagde hjelpemidler, som terninger og memory-kort med bokstaver og ord. De
skal brukes i morsmålsundervisningen for grunnskoleelever. Med de nye hjelpemidlene har de
mange flere muligheter for å gjøre undervisningen både bedre, og mer interessant.
På et annet kurs ble 13 personer fra seks ulike etniske grupper, lærere og folk som jobber på
skolekontorene, lært opp i grunnleggende ferdigheter i tegning og hvordan man illustrerer en
historie. Denne kunnskapen skal bli brukt til å produsere kvalitetsbøker med gode
illustrasjoner på de forskjellige minoritetsspråkene i Vest-Etiopia.
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Hva gjør vi i Etiopia?

Vår hovedsamarbeidspartner er Den lutherske Mekane Yesus-kirken. En sentral del av
arbeidet er å støtte og løfte opp marginaliserte grupper i samfunnet, eksempelvis etniske
minoriteter, kvinner og ungdommer. Vi bidrar til å gi mennesker mulighet til
grunnutdanning og tilgang til bibelens tekster på eget morsmål, noe som både styrker
den enkeltes selvbilde og skaper en positiv kristen identitet. I tillegg er selvhjelpsgrupper
og andre aktiviteter som styrker kvinners posisjon i kirke og samfunn en sentral del
av arbeidet. Sammen arbeider vi også med et utviklingsprogram for å bedre
matvaresikkerhet og mer bærekraftig jordbruk.

