
KÄRLEK OCH VÄRME,

var det som mötte deltagarna i den resa som HBE arrangerade till Etiopien i månadsskiftet 
februari – mars. Redan första dagen fick vi vara med om ett firande vid det nya centrum som 
Win Souls for God/Hope for Children nu invaderat. Det är ett ambassadområde lite längre 
västerut än Shiro Meda, där det gamla gästhuset ligger, vid vägen norrut från Addis Abeba 
mot Gojam. Hit tänker man flytta de flesta av sina aktiviteter, som kontor, Light- och Freedom 
House samt gästhus. Vi fick bo här i stora och rymliga rum och med härliga gemensamma 
utrymmen. 

Vad var det då som firades denna eftermiddag? Jo, tre av flickorna som bott i ett Debora 
Center, och alltså tidigare varit prostituerade har nu gift sig och gratulerades med sina män. 
Också vår käre Alex, som varit med från början i WSG, har gift sig och var där med sin fru 
Seble. Dessutom var det avskedsparty för Medical Mission från Atlanta, som varit i Chencha 
en kortare tid och använt kliniken där till ögonoperationer och övrigt medicinskt arbete. Med 
dem åkte Abraham, som nu åker till USA för studier. Och för oss från HBE var det 
välkomstparty, och vi kände oss verkligen välkomna.

Det främsta målet för denna resa var förstås att besöka vår värd, WSG/HCW och se deras 
arbete. Man kan inte annat än förundras över hur ivriga de är att se hur ungdomars liv faktiskt 
kan förändras. Vi fick under vår resa söderut ett exempel på detta i Mikis liv, han som följde 
med oss som guide. I några ”kapitel” berättade han för oss om sitt liv, och vi kommer aldrig 
att glömma hur han beskrev livet på gatan på så sätt att både han och vi grät, i väntan på mat 
på restaurangen i Hosaina. Hur han mötte kärleken hos dem från WSG som träffade honom 
och hans kompisar på gatan och ”smälte” av värmen och omsorgen hos WSG-arna.

För att förhindra att ungdomar söderifrån, från Chencha, varifrån många av ungdomarna som 
får hjälp av WSG/HCE kommer, har de byggt upp en verksamhet där liknande den i Addis 
Abeba. I självhjälpsgrupper uppmuntrar man särskilt flickor och kvinnor att starta en 
verksamhet som ger inkomst. För dem som har kort skolgång har man ”speed classes” där 
ungdomarna kan lära sig grundläggande kunskaper och färdigheter snabbt. Och mitt i staden 
har ett Community Centre byggts med klinik, läsrum, datorer, plats för idrott, dusch och ett 
café. Där har man föreläsningar för stadens styrande hur de kan göra staden attraktiv så att 
ungdomarna stannar. Vi fick besöka ”korrektionsplatsen”, som fängelset i staden kallas. Där 
har WSG hjälpt till att bygga ett hus med vävstolar, så att fångarna kan arbeta under tiden de 
håller på att förbättra sina liv. De har också gjort sovsalarna bättre och byggt en dusch för 
fångarna. Arbete och studier betonas. Ett problem som den positive korrektions-direktören 
delade med oss var hur de skulle kunna göra tillvaron för de 29 kvinnliga ”fångarna” bättre.

I byn Dorze fick vi möta deras kultur av spinnande av bomull, vävning och hur de tar tillvara 
”enset”, den falska bananen, som utgör deras basföda. Där fick vi också ta del av deras dans 
mitt på blanka förmiddagen.

Tillbaka till Addis tog vi en annan väg, nu för att få en dags rekreation vid sjön Langano. Vi 
gick på en promenad genom en skog med fågelskådning, avsmakning av sockerrör och 
gungeligung i en lian från ett 500 år gammalt träd. Han som avstod från denna promenad fick 
i gengäld en nära upplevelse av flodhästar.

Etiopien är ju ett kontrasternas land, med rika och fattiga, utveckling och dess motsats, vacker 
natur och en rik kultur. Till två av de historiska platserna i norr flög vi med Ethiopian Airlines. 



Först till Axum som var en stormakt för 1500-3000 år sedan. Tänk bara på vilka gåvor 
drottningen av Saba hade med sig till kung Salomo i Jerusalem! Vi fick se ”drottningen av 
Sabas pool” och det som sägs vara hennes palats. Vad ingen däremot får se är förbundsarken 
som sägs förvaras i ett kapell vid St Mary of Zion. När barnet som föddes efter drottningen av 
Sabas hemkomst kom i 20-årsåldern, Menelik,  ville han enligt legenden besöka sin far. Vid 
den tiden var kungariket i upplösningen och översteprästerna ville skicka arken med honom 
”bortom bergen” för att den skulle vara i säkert förvar. Ingen präst i Etiopiens ortodoxa kyrka 
tvivlar på denna historia. (Läs Bengt Nilssons bok ”Makida” om denna berättelse.) Obeliskerna från 
den förkristna tiden i Axum är mäktiga historiska monument.

Lalibela är nästa märkliga historiska plats, med de 11 underjordiska kyrkorna från 1100-talet. 
Där kan man se både det jordiska och himmelska Jerusalem återskapat med en fantastisk 
arkitektur, nu ett UNESCOs världsarv. På båda de här platserna hade vi duktiga engelsk-
talande guider.

Tillbaka till Addis Abeba fick vi möjlighet att besöka Fistula-sjukhuset, ”The Hospital by the 
River”, som en bok om sjukhuset heter, skriven av grundarna Reg och Cathrine Hamlin. 
Gripande att se hur också de kan föra tillbaka människor, som förlorat hoppet, till ett värdigt 
liv.

Denna dag fick ett par av oss vara med om något stort, det var 55 nya ungdomar från gatan 
som togs in i WSGs verksamhet. De fick nya tröjor, och alla ledarna presenterade sig, Abebe, 
Yonas, Tariku, Gizachew och Mekdes. Vi fick också säga några uppmuntrande ord. Men allra 
mest betydde nog Dr Fantahuns vittnesbörd, han som varit gatubarn men nu är nästan färdig 
tandläkare. Att få sitta och se blicken tändas hos dessa ungdomar var något som jag aldrig ska 
glömma. ”Förändring är möjlig”, präntas in i dem, ”ni kan också ha en ljus framtid”. Men 
”mitt liv – mitt ansvar” är utmaningen.

Värmen och kärleken hos dem som jobbar för WSG/HCE fick vi återigen uppleva näst sista 
kvällen i Addis Abeba, då vi blev hembjudna på ”kaffe” till Gizachew och Hawi, ledare för 
arbetet. Nu är det ju inte bara kaffe man får när man blir hembjuden på detta vis, utan först är 
det mat. Deras barn charmade oss alla och gillade verkligen att sjunga. Sista kvällen fick vi 
återigen ”kaffe” vid ett avskedsparty med några av ledarna för verksamheten, nu på gästhuset 
där vi bodde. Vi fick höra att den inspektion som gjorts av regeringsmedlemmar av 
verksamheten när vi varit borta, hade utfallit till största belåtenhet. De uppskattar till fullo vad 
WSG/HCE gör för gatufolket i Addis Abeba. Helt förståeligt.  Sedan 1997 har de haft kontakt 
med 15 875 gatubarn som fått skola, medicinsk hjälp, ”bostad”genom bön, arbete, HIV-
rådgivning, sportaktiviteter m m. Och nu i oktober i år firar de sitt 15-års jubileum.


