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Det$har$varit$ett$intensivt$och$prövande$år$för$WSG$och$

HCE.$En$detaljerad$för$nuläget$kan$du$läsa$i$detta$

nummer$av$nyhetsbrevet.$Trots$de$svårigheter$och$

utmaningar$som$organisationerna$står$i$så$ser$styrelsen$

för$HBE$positivt$på$framtiden$och$vi$tror$att$goda$och$

nödvändiga$förbättringar$kan$komma$ur$detta$arbete$$

Styrelsen$har$fortlöpande$kontakt$med$såväl$ledning$som$

styrelse$för$både$WSG$och$HCE.$Glädjande$kan$vi$se$att$

arbetet$löper$vidare,$till$gagn$för$de$människor$som$

organisationerna$är$till$för.$Vi$får$aldrig$glömma$att$vi$

arbetar$för$dessa$–$ett$barn$i$taget,$en$ungdom$i$taget.$

Om$hur$WSG/HCE:s$arbete$kan$göra$skillnad$kan$du$läsa$

om$i$sist$i$nyhetsbrevet$i$artikeln$om$Goitum$

Gebreselassie,$som$efter$att$ha$varit$med$i$Independency$

project$$och$tagit$examen$som$civilingenjör$nu$driver$en$

egen$byggfirma$i$Addis.$Artikeln$är$skriven$av$Odd$

Borgestrand$från$Gatefolket$i$Norge$och$vi$tackar$Odd$för$

att$vi$får$använda$den$här.$

I$nöden$prövas$vännen,$säger$ett$ordspråk.$Det$är$nu$vi$

måste$visa$tilltro$inför$framtiden,$samtidigt$som$vi$

tillsammans$med$WSG$och$HCE$arbetar$med$de$

förändringar$och$förbättringar$inom$organisationerna$

som$är$nödvändiga.$$$

Tillsammans$kan$vi$fortsätta$göra$skillnad!$

$

Glad%sommar%önskar%styrelsen%för%HBE!%
!

Dags för medlemsavgiften 
$

Med$Nyhetsbrevet$får$du$en$uppmaning$att$

betala$årets$medlemsavgift.$Årsmötet$

beslutade$som$oförändrad$medlemsavgift:$

150:V$per$person$

250:V$per$familj$på$samma$adress$

$

Skicka$in$din$avgift$till$HBE$på$pg$40$83$52V3.$$

Ange$vem$betalningen$avser$och$gärna$eV

postadress,$om$du$inte$lämnat$den$innan.$

$

Styrelsen$fick$en$ny$styrelsesuppleant$vid$

årsmötet.$I$övrigt$är$styrelsen$oförändrad. 

www.hbe.nu! pg.!40!83!5273!
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Rapport"från"styrelsen:"läget"inom"WSG"och"HCE"
!
Vid$årsmötet$i$mars$informerade$Eskil$Jonsson$om$de$

omständigheter$som$föranlett$de$internrevisioner$

som$har$genomförts$i$WSG$och$HCE$och$om$de$

processer$som$pågår.$Här$lämnas$en$sammanV

fattande$och$uppdaterad$redogörelse.$$

$

HBE:s$syfte$är$att$informera$och$stödja$det$arbete$

som$bedrivs$i$Etiopien$av$HCE$och$WSG,$genom$att$$

• samla$in$och$förmedla$ekonomiskt$stöd$

• biträda$vid$rekrytering$av$volontärer$

• verka$för$att$bistå$HCE/WSG$i$arbete$med$

människor$som$lever$på$gatorna$

• aktivt$delta$i$det$förebyggande$arbetet.$$

$

HCE$är$officiellt$en$ren$hjälporganisation$(”relief$and$

development”),$men$arbetar$på$kristen$grund.$WSG$

är$en$evangelisationsorganisation$(”spiritual$

ministry”),$som$till$väsentlig$del$arbetar$med$

hjälpverksamheten.$Båda$organisationerna$har$ett$

antal$internationella$partners,$som$bedriver$

insamlingsarbete$till$förmån$för$organisationerna.$En$

gång$om$året$träffas$WSG$och$HCE$samt$deras$

partners$i$ett$”Partners$meeting”.$I$praktiken$har$

skillnaderna$mellan$organisationernas$verksamheter$

inte$varit$så$stora.$$

$

HBE:s$finansiella$stöd$har$riktats$till$WSG$och$dess$

gatubarnsarbeten,$f.n.$dels$till$”Rest$Center”$och$dels$

till$”Independency$Project”.$Rest$Center$är$ett$

uppsökande$program$för$att$nå$gatubarn$och$

gatuungdomar$med$mat,$husrum,$social$träning,$

läkarvård,$grundutbildning$eller$yrkesutbildning$samt$

bibelundervisning.$Independency$Project$är$ett$

program$för$finansiellt$och$konsultativt$stöd$åt$f.d.$

gatubarn$och$gatuungdomar$för$att$främja$fortsatta$

studier$på$gymnasium$och$högskola.$$

$

HBE$stöder$HCE$genom$personella$kontakter$och$

administrativ$rådgivning$i$samverkan$med$andra$

internationella$partners.$

$

HCE$och$WSG$utvecklades$båda$från$den$ursprungliga$

idén$och$verksamheten$och$har$genom$alla$år$haft$ett$

mycket$nära$samarbete,$t.ex.$med$skolverksamheten$

i$Entoto$och$med$gemensamma$lokaler$för$kontor.$

Under$de$senaste$åren$har$emellertid$samarbetet$på$

olika$nivåer$knakat$i$fogarna.$

$

Båda$organisationerna$växte$på$sådant$sätt$att$man$

inte$klarade$av$rapportering$på$ett$tillfredsställande$

sätt.$HBE$och$andra$internationella$partners$till$

organisationerna$drev$under$2013$igenom$att$

organisationerna$skulle$genomgå$internrevisioner.$

Rapporterna,$som$lämnades$försommaren$2014,$

visade$på$flera$grundläggande$brister$i$strukturer$och$
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administration.$Med$anledning$av$dessa$krävde$

partners$till$WSG$och$HCE$att$de$skulle$arbeta$med$

bl.a.$breddning$av$de$högsta$beslutande$organen$

General$Assembly,$stärkande$av$styrelsernas$

sammansättning$och$styrande$funktioner$samt$med$

strukturellt$förändringsV$och$utvecklingsarbete$på$alla$

nivåer$i$organisationen$på$både$kort$och$lång$sikt,$

innefattande$ledarskapsutveckling$och$

kompetensutveckling.$$

$

Under$tiden$efter$förra$Partner$meeting$i$augusti$

2014$har$mycket$tid$och$energi$gått$åt$till$utdragna$

förhandlingar$om$förslag$och$rekommendationer$från$

den$interna$revisionsrapporten.$Det$har$förstås$varit$

många$frågor$från$HBE$och$utländska$partners.$Vi$har$

varit$mycket$angelägna$om$att$främja$fortsatt$nära$

samverkan$mellan$HCE$och$WSG.$HCE:s$och$WSG:s$

styrelser$har$upprättat$var$sin$”Action$plan”,$

innebärande$detaljerad$åtgärdsplan$för$

genomförande$av$organisationsförändringar$m.m.$för$

att$uppfylla$rekommendationerna$i$revisionsV

rapporterna.$Det$kan$även$nämnas$att$det$ganska$

snart$framkom$uppgifter$om$att$den$interna$

revisionen$inte$hade$utförts$på$ett$korrekt$sätt,$i$

synnerhet$genom$att$den$inte$var$rättvisande$

gentemot$WSG,$då$den$inte$tog$vederbörlig$hänsyn$

till$förklaringar$från$ledningen.$

$

Vi$har$upplevt$att$främst$HCE:s$styrelse$har$strävat$

efter$större$självständighet$för$organisationerna.$HCE$

och$WSG$har$nu$separerat$sina$kontorslokaler$och$de$

nära$samarbeten$de$har$haft$inom$vissa$program,$

t.ex.$skolverksamheten$i$Entoto.$Styrelserna$har$i$den$

processen$även$utsett$var$sin$”legal$advisor”,$bl.a.$

eftersom$åtskiljandet$av$de$två$organisationerna$

kräver$att$man$reder$ut$legala$frågor,$såsom$

äganderätt$till$egendom$och$avtal$med$partners.$Det$

är$ännu$för$tidigt$att$säga$hur$det$framtida$samV

arbetet$mellan$WSG$och$HCE$kommer$att$se$ut.$

$

WSG$har$nyligen$haft$sin$General$Assembly,$”GA”,$

(högsta$beslutande$organ).$WSG:s$legal$advisor,$

tillsammans$med$ett$par$styrelseledamöter,$har$till$

stor$del$genomfört$sitt$arbete,$kring$främst$

internrevisionen,$vars$resultat$muntligen$

rapporterades$till$GA.$Det$verkar$finnas$goda$förslag$

om$nödvändiga$förVändringar$och$utveckling$av$

organisationen$och$dess$verksamheter.$Vi$är$förstås$

angelägna$att$WSG:s$styrelse$kommer$att$ta$ansvar$

för$att$genomföra$rekommendationerna$i$legal$

advisors$kommande$slutliga$rapport.$$

$

På$grund$av$vissa$legala$begränsningar$för$en$religiös$

organisation$som$WSG$att$bedriva$hjälparbete$och$

eftersom$WSG$inte$längre$i$det$dagliga$arbetet$
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kommer$att$arbeta$tillsammans$med$HCE$beslutade$GA$

att$bilda$en$hjälporganisation$”Bright$Star”.$Vi$har$ännu$

ingen$information$hur$detta$kommer$att$organiseras$

inom$WSG.$

$

Även$HCE$har$haft$sin$General$Assembly$nyligen.$

Styrelsen$kompletterades$med$ett$par$personer.$För$

övrigt$avvaktar$vi$skriftlig$rapport$om$vilka$beslut$som$

fattades$av$mötet.$

$

Vi$har$nyligen$från$både$WSG$och$HCE$fått$utförliga$och$

godkända$rapporter$om$verksamhet,$årsredovisning,$

revision$och$senaste$budget.$$

$

Medlemmar$i$HBE:s$styrelse$kommer$att$i$slutet$av$juni$

månad$träffa$WSG:s$ledare$Gizachew$Ayka$Albe,$som$i$

skrivande$stund$reser$i$Sverige$och$Norge,$bl.a.$för$att$

berätta$om$arbetet$och$ge$en$närmare$redogörelse$för$

den$omstrukturering$som$pågår$samt$för$att$träffa$

vänner.$Under$augusti$väntas$HCE:s$ledare$Yonas$Tesfaye$

göra$motsvarande$resa$och$styrelsen$för$HBE$avser$att$

träffa$honom$då.$

$

Som$ovan$nämnts$kom$de$båda$organisationerna$för$

några$år$sedan$till$en$punkt$i$utvecklingen,$då$man$hade$

varit$tvungen$att$lyfta$organisationerna$till$ny$nivå$för$att$

kunna$säkerställa$effektiv$organisation$av$alla$

verksamheter$och$uppfylla$bidragsgivares$berättigade$

krav$på$rapportering$osv.$Även$om$processen$för$

omstruktureringen$har$varit$jobbig$för$alla$parter$så$

upplever$vi$att$utvecklingen$går$åt$rätt$håll$och$att$det$nu$

blir$lättare$att$genomföra$de$rekommendationer$och$

beslut$som$fattats$vid$Partner$meeting$och$därefter.$HBE$

kommer$att$fortsätta$att$ha$nära$samverkan$med$både$

WSG$och$HCE.$Det$kan$i$sammanhanget$inte$nog$

poängteras$att$de$båda$organisationerna$en$gång$

startades$av$ungdomar,$av$vilka$några$under$alla$år$har$

fortsatt$att$med$stor$energi$leda$och$utveckla$fantastiska$

verksamheter.$Bristerna$får$ställas$i$relation$till$detta$och$

till$att$de$verkar$i$ett$land$med$svag$tradition$i$demokrati$

och$byråkrati/administration.$

$

Under$senaste$året$har$förklarligt$nog$gåvomedlen$till$

HBE$minskat$en$hel$del,$men$styrelsen$är$mycket$

tacksam$för$alla$de$gåvor$som$lämnats.$

$

Utmaningarna$för$gatubarnen$och$deras$föräldrar$är$

stora,$inte$minst$genom$ökade$kostnader$till$följd$av$den$

ekonomiska$tillväxt$som$sker$i$samhället$för$välbärgade$

och$medelklassen.$Inflyttningen$till$Addis$Ababa$

fortsätter$och$de$fattiga,$sjuka$och$arbetslösa$hänger$

inte$alls$med$i$utvecklingen,$vilket$gör$att$hjälpbehoven$

är$större$än$någonsin.$$

$

Därför$vädjar$vi$till$våra$givare$att$inte$ge$upp$i$kampen$

för$att$ge$stöd$till$gatubarn$och$gatuungdomar$i$Etiopien.$$

Styrelsen!
$

!
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Följ"med"på"resa"till"Etiopien!"
$

Också$i$höst$blir$det$en$resa$till$Etiopien$i$HBEs$regi,$

den$17$november$–$1$december.$Det$finns$några$

platser$kvar$för$Dig$som$går$och$funderar$på$att$åka$

till$detta$kontrasternas$land.$Etiopien$är$enligt$

Världsbankens$Global$Economic$Prospects$$det$land$i$

världen$vars$BNP$växer$allra$snabbast.$$

$

Etiopiens$ekonomi$är$till$största$delen$baserad$på$

jordbruk,$men$regeringen$pushar$på$att$få$större$

variation$med$industrier,$textil$och$energi.$Men$även$

om$landet$har$sett$och$kommer$att$se$en$stark$

bruttonationaltilllväxt,$fortsätter$inkomsten$för$

gemene$man$att$vara$den$lägsta$i$världen.$$

$

Ett$exempel$på$den$förändring$som$är$på$gång$är$det$

snabbtåg$som$just$nu$är$under$uppbyggnad$i$Addis$

Abeba.$Light$Rail$Transit$som$går$från$norr$till$söder$

och$från$öst$till$väst,$under,$på$och$över$marken$i$68$

km.$Testkörningar$pågår$och$tanken$är$att$den$ska$

vara$klar$2015.$$

$

HBEs$resa$i$höst$kommer$att$ge$en$inblick$i$

gatubarnsarbetet$i$Addis$Abeba$och$i$Chencha,$en$

stad$i$södra$Etiopien$varifrån$många$av$gatubarnen$

kommer.$Det$blir$också$många$tillfällen$att$möta$

människor,$dricka$det$etiopiska$kaffet$och$se$en$del$

av$landets$gamla$kultur,$i$FNs$världsarv$i$Axum$och$

Lalibela$i$norra$Etiopien.$$På$www.hbe.nu$$kan$du$

läsa$mer$om$programmet.$$

Kontakta$Kersti$Karlsson$för$mer$information$och$

anmälan:$telefon:$070V263$23$96$

Ny"i"styrelsen:"Hej"Helena"Klemetz!"Vem"är"du?"
Jag$är$34$år$och$har$familj$bestående$av$min$man$

Martin$och$våra$två$söner.$För$tillfället$är$jag$

mammaledig,$annars$arbetar$jag$som$psykolog$på$ett$

ungdomshem$med$behandling$och$utredning.$$

Hösten$2007$$var$jag$och$min$man$i$Addis$Abeba$

genom$EFS$volontärarbete.$Vi$hade$en$fantastiskt$

lärorik$vistelse$med$upplevelser$som$vi$länge$kommer$

bära$med$oss.$Jag$arbetade$som$lärare$uppe$i$

Shiromeda,$samt$hjälpte$till$på$olika$sätt$på$

WSG:s$första$boende$för$fd prostituerade.$$Under$vår$
vistelse$fick$vi$starkt$förtroende$för$organisationen.$$

2009$var$jag$tillbaka$igen$på$besök.$Jag$hade$då$en$liten$

utbildning$för$intresserade$på$organisationen$om$bl.a.$

hur$man$kan$arbeta$med$missbruk.$Jag$hoppas$mitt$

intresse$för$WSG/HCE$och$mina$kunskaper$i$psykologi$

ska$berika$arbetet$i$HBE.$



$
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Möt Goitom Gebreselassie! 
$

”VJag$föddes$i$den$lilla$nordetiopiska$byn$Wejerat.$

Jag$vet$inte$när$jag$föddes.$Jag$har$varken$en$exakt$

födelsedag$eller$ett$exakt$år.$Vad$jag$vet$är$att$min$

mor$var$gift$bort$redan$10$år$gammal,$och$hon$att$bara$

var$12$år$gammal$när$jag$föddes.”$

Goitoms$livshistoria$är$fylld$med$både$tragedier$och$

mirakel.$Detta$är$faktiskt$berättelsen$om$gatupojken$

som$kämpade$sig$fram$till$ett$värdigt$liv$och$som$i$dag$

är$en$civilingenjör,$har$etablerat$sin$egen$familj$med$

sin$fru$och$en$dotter,$har$startat$ett$eget$företag$och$

nu$är$bosatt$i$Etiopiens$huvudstad$Addis$Abeba.$

Goitom$är$troligen$född$1988$eller$1989.$I$hans$pass$

står$det$att$han$är$26$år$gammal.$

Modern$levde$ett$olyckligt$liv$med$sin$man$och$

lämnade$efter$en$kort$tid$både$man$och$barn.$Goitom$

togs$om$hand$av$sin$morföräldrar.$Goitom$hade$ingen$

lycklig$barndom.$Morföräldrarna$var$goda$människor,$

men$i$samma$hus$också$bodde$en$farbror$som$ständigt$

var$efter$honom$och$gav$honom$stryk,$säger$Goitom.$

När$Goitom$var$ungefär$10$år$gammal$var$den$första$

skolan$i$byn$byggd$och$Goitom$kunde$äntligen$började$

sin$skolgång.$$

Vid$12$års$ålder$kunde$han$inte$ta$mer$misshandel$av$

sin$farbror,$och$han$kände$sig$stark$nog$att$gå$bort$från$

byn.$Han$hamnade$i$den$regionala$huvudstaden$

Mekele.$

Det$var$ett$tuff$möte$med$metropolen.$Han$kände$

ingen,$han$hade$ingenstans$att$bo.$Men$uppsökte$ett$

bageri$för$att$få$mat.$Tillsammans$med$tre$andra$

pojkar$i$samma$situation$fick$han$hjälpa$till$med$att$

blanda$mjöl$och$vatten$för$att$baka$bröd.$Betalningen$

var$mat$och$en$säng.$Bagaren$förstod$snabbt$att$

Goitom$var$en$smart$pojke$och$var$säker$på$att$han$

skulle$kunna$fortsätta$sin$skolgång.$

I$Mekele,$blev$han$väl$mottagen$i$skolan$och$började$i$

årskurs$5.$Livet$de$kommande$tre$åren$var$alltså$ett$liv$

i$bageriet$och$i$skolan.$Goitom$skötte$sig$bra$i$skolan.$

Tyvärr$stängdes$bageriet$när$Goitom$hade$avslutat$

grundskolan,$och$därmed$förlorade$de$fyra$pojkarna$

också$sitt$hem$och$sitt$arbete.$De$bestämde$sig$för$att$

pröva$lyckan$i$huvudstaden$Addis$Abeba.$

15$år$gammal$kom$Goitom$till$Addis$Abeba.$Om$det$

var$en$chock$att$komma$till$Mekele$var$en$ännu$större$

chock$att$möta$huvudstaden.$

Goitom$landade$direkt$på$gatorna$i$Addis.$Han$

strövade$runt$och$han$kämpade$för$att$hitta$mat.$

Lösningen$var$resterna$från$olika$campus$och$från$

militärbaser$runt$om$i$staden.Det$var$omöjligt$att$få$

ett$jobb,$och$han$överlevde$genom$att$stjäla$material$

från$militäranläggningar$och$byggmaterial$som$han$

lyckats$sälja$till$ett$lågt$pris$på$den$lokala$marknaden$i$

staden.$

VDet$finns$en$egen$kultur$bland$människor$på$gatan,$

berättar$Goitom.$Vi$delade$alltid$vad$vi$hade.$Vi$lärde$
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oss$att$dela$och$det$var$ett$sätt$att$överleva.$Vi$

lärde$oss$att$ta$hand$om$varandra$och$bry$oss$om$

varandra.$Vår$fiende$var$faktiskt$$det$etablerade$

samhället$och$de$som$var$kriminella.$Vi$gatupojkar$

var$bara$småbrottslingar,$vi$ansågs$vara$skräp.$$

Goitom$levde$på$gatorna$i$Addis$sammanlagt$tre$

och$ett$halvt$år.$$

Yonathan,$Gizachew$och$andra$i$WSG$var$aktiva$i$

distriktet$Sheromida$och$en$kväll$träffade$de$också$

gatupojken$Goitom,$som$nu$var$omkring$18$år.$

Goitom$växte$upp$med$strikt$ortodox$kristendom,$

och$han$kunde$därför$sin$bibel.$När$han$fick$höra$

om$Jesus$som$den$gode$herden$och$frälsaren$som$

brydde$sig$om$varje$människa,$också$på$gatan,$så$

det$gick$inte$hem$hos$Goitom$omedelbart.$$

VEn$dag$efter$mötet$med$WSG$bestämde$jag$mig$

för$att$söka$upp$kontoret.$Gizachew$hälsade$på$mig$

och$frågade$om$jag$verkligen$ville$starta$ett$nytt$liv.$

Jag$svarade$att$jag$ville$fortsätta$i$skolan$och$

komma$bort$från$gatan.$Jag$fick$ett$löfte$om$en$

skolplats$och$en$säng,$men$det$handlade$om$hela$

människan,$kropp$och$själ.$

Jag$fick$rum$på$ett$pojkhem$för$10$pojkar$och$jag$

fick$också$en$plats$i$skolan.$WSG$stod$för$alla$

kostnader.$$

VLivet$var$på$väg$att$vända$för$mig$nu.$Jag$trivdes$i$

skolan.$Slutligen,$kände$jag$att$det$var$bra$att$leva.$

Det$fanns$dagar$på$gatorna$när$jag$inte$orkade$bära$

mer.$Jag$var$nere$och$mycket$deprimerad.$Men$nu$

visade$det$sig$att$Goitom$uppnått$så$goda$resultat$i$

gymnasiet$så$han$fick$i$plats$vid$universitetet$i$

Awassa.$20$år$gammal$började$han$

civilingenjörsstudier.$$

Goitom$tog$examen$2013$efter$fem$års$studier.$

Examensdagen$var$den$mest$känslomässigt$starka$

dagen$i$Goitoms$liv.$Han$hade$ingen$familj$omkring$

sig,$men$många$vänner$från$WSG$och$studentV

kåren.$$

Två$veckor$efter$examen$gifte$Goitom$sig$med$

Semaria.$Tillsammans$har$de$nu$dottern$Desta.$

VJag$har$levt$ett$helt$liv$utan$att$vara$en$del$av$en$

familj.$Idag$driver$

Goitom$en$egen$

byggfirma.$

VMin$vision$nu$är$

att$utbilda$gatuV

ungdomar$så$att$

de$kan$vara$

daglönare$i$mitt$

företag.$Jag$vill$

bryta$barriärer$

och$ge$pojkar$och$

flickor$från$gatan$

möjligheter,$säger$

han.$Varmt$lycka$

till$säger$vi!$


