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INDHOLDSFORTEGNELSE
Dette hæfte er et internt hæfte til lokalgrupperne. I den første del af hæftet 
finder I information om Etiopien, børns levevilkår, SOS Børnebyernes arbej-
de i landet samt en materialeoversigt. I den sidste del finder I et historieka-
talog, hvor I kan læse uddybende historier om nogle af de børn og voksne, 
der får hjælp af SOS Børnebyerne. 
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FOTOGRAF LARS JUST
Samtlige billeder i dette hæfte og det resterende materia-
le fra Etiopien er taget af fotograf Lars Just.

Husk at kreditere ham, hvis I bruger et af hans billeder.
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Derfor samler vi ind til  
Etiopiens børn
Etiopien ligger i Østafrika og er et 
stort og stolt land med en rig kultur-
historie. Som et af de eneste lande 
på det afrikanske kontinent har 
Etiopien aldrig været koloniseret, og 
med lige over 100 millioner indbyg-
gere har landet Afrikas næststørste 
befolkning. 

Selvom Etiopien de seneste år har 
oplevet økonomisk vækst og en 
spirende middelklasse, er landet 
stadig blandt verdens fattigste. 
Kaffe udgør den største eksport-
vare, og Etiopiens økonomi er helt 
afhængig af en ustabil landbrugs-
produktion, der er hæmmet af tørke 
og jorderosion. 

Fattigdom, malaria og HIV/aids truer 
etiopiske børns ret til at være børn. 
Selvom flere i dag kommer i skole 
end tidligere, holder børnearbejde 
stadig alt for mange væk fra sko-
lebænken. 27 procent af alle børn 
mellem 5-14 år bliver væk fra skolen 

i perioder for at tjene til familiens 
overlevelse, og ni procent kommer 
aldrig i skole. Selvom Etiopien gør 
en indsats for at få alle i skole, er 
skolesystemet presset. Der er op til 
70 elever i hver klasse, forældede 
skolebøger og lærere, der er dårligt 
uddannede.

Etiopiens piger er særligt udsatte. 
Mange får deres barndom ødelagt 
af alt for tidlige ægteskaber, gravi-
ditet og trafficking. Samtidig er ef-
terladte spædbørn et stort problem i 
Etiopien. Alene i byen Jimma bliver 
der i gennemsnit efterladt 2-3 børn 
om dagen. 

Jeres indsamling er med til at sikre 
forældreløse og udsatte børn i 
Etiopien et trygt hjem, en kærlig 
familie og en uddannelse.

Tak for jeres indsats!



DET ER BARSKT  
AT VÆRE BARN I ETIOPIEN

41 PROCENT af Etiopiens befolkning er under 14 år.

4,5 MILLIONER etiopiske børn har mistet én eller begge 
forældre. 900.000 af dem til aids.

59 BØRN ud af 1.000 dør, før de fylder 5 år. I Danmark dør 
3,5 børn, før de fylder 5 år.

27 PROCENT af alle børn mellem 5-14 år bliver væk fra 
skolen i perioder for at tjene til familiens overlevelse, og ni pro-
cent kommer aldrig i skole. 

45 PROCENT af alle 15-24-årige kan ikke læse og skrive.

40 PROCENT af alle børn udvikler sig ikke, som de skal, på 
grund af underernæring.

HVER TREDJE etiopier lever under fattigdomsgrænsen på 
cirka 12 kroner om dagen.

5

Kilder: Unicefs State of the World’s Children, Verdensbanken,  
UNDP og CIA’s The World Fact Book.
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SOS Børnebyerne i Etiopien
SOS Børnebyernes arbejde i Etiopien 
begyndte i efterdønningerne af den 
fatale tørke og hungersnød, der hær-
gede landet fra 1972-1974. Her døde 
mere end 200.000 børn og voksne, 
og katastrofen efterlod landet udsul-
tet og politisk ustabilt. I dag har SOS 
Børnebyerne syv børnebyer i landet 
og støtter en række indsatser, der alle 
har til formål at give Etiopiens børn et 
trygt og kærligt hjem.

Du kan læse mere om SOS 
Børnebyernes arbejde i Etiopien på  
www.sosbornebyerne.dk 
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Hvem får hjælp?
De frivilliges indsamling går i 2019-2020 til tre indsatsområder i Etiopien: 

 ♥ I SOS-børnebyen i Jimma får forældreløse og udsatte børn en kærlig 
familie, en tryg barndom og skolegang. 

 ♥ SOS-plejefamilier i Jimma og Hawassa giver nogle af de mange efter-
ladte spædbørn et kærligt hjem og en ny chance i livet. 

 ♥ I børnehaven i Hawassa får nogle af byens allerfattigste børn et trygt 
frirum. Her får de mad, kærlig omsorg, masser af legetid og forberedes 
på skolelivet. Børnehaven er en del af SOS Børnebyernes forebyggen-
de arbejde.
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SOS-børnebyen i Jimma
SOS-børnebyen i Jimma åbnede i 
2009, og lige nu vokser 155 børn 
op i byens 15 familiehuse. De fleste 
af dem kom til børnebyen som helt 
små. De har enten mistet deres 
forældre til sygdom eller er blevet 
forladt på gaden eller ved politista-
tionen som ganske spæde. Uden 
deres SOS-familie ville de stå helt 
alene i verden. Andre børn har 

stadig levende slægtninge, men bor 
i børnebyen for en periode, indtil 
familien igen er stabil nok til, at de 
kan få et trygt hjem hos dem.

I børnebyen får de en SOS-mor, der 
tager sig kærligt af dem og giver 
dem en tryg barndom med omsorg, 
skolegang, huslige pligter og mas-
ser af tid til at lege. 
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Biologiske søskende flytter altid ind 
hos den samme SOS-familie. Her 
får de en masse bonussøskende, 
for der bor cirka 10 børn i hvert 
familiehus. 

Alle SOS-mødre er uddannet i at 
tage sig af børn, der tidligt i livet 
har været udsat for svigt, utryghed, 
vold, underernæring og misbrug.
Mødrene i børnebyen fungerer som 
mentorer for de SOS-plejefamilier, 

der bor i Jimma. De holder foredrag 
om børneopdragelse, ernæring 
og traumer, og plejefamilierne kan 
altid kontakte SOS-mødrene med 
spørgsmål. 

På side 22 og 24 kan du møde nog-
le af de børn, der har fået et trygt og 
kærligt hjem i børnebyen i Jimma. 

Det er nemt at finde legekam-
merater i SOS-børnebyen i 

Jimma. Her bor 155 børn i 15 
familiehuse.
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SOS-plejefamilier i 
Jimma og Hawassa 
I Etiopien er det forbundet med stor skam 
at få børn uden for ægteskabet. Fattigdom 
og social udstødelse får unge piger til at 
holde graviditeten hemmelig, føde i smug 
og efterlade spædbørn til en uvis skæbne 
ved politistationen, på kirkegården eller på 
gaden. 

Alene i Jimma bliver der i gennemsnit 
fundet 2-3 efterladte spædbørn om dagen. 
Det er mange flere, end hvad der er plads 
til i SOS-børnebyerne. Derfor støtter SOS 
Børnebyerne plejefamilier, der har taget 
et udsat barn til sig. På den måde kan vi 
hjælpe endnu flere børn. 

Plejefamilier får ikke løn, men da der ofte 
er tale om fattige familier, hjælper SOS 
Børnebyerne økonomisk til med tøj, sko-
lematerialer og medicin. Alle familier lever 
op til statens krav til plejefamilier. De får 
hjemmebesøg en gang om ugen i starten 
og efterfølgende en gang om måneden. De 
deltager i undervisning i børnepsykologi, 
ernæring, opdragelse og traumer. Det er 
ofte SOS-mødre eller erfarne plejeforældre, 
der står for undervisningen. 

Der er lige nu 104 registrerede plejefamilier 
i Jimma og 56 i Hawassa. 

På side 16 kan du møde Bini, der blev ef-
terladt i en moske kun få timer gammel og 
nu bor hos en SOS-plejefamilie.



Charlotte Henriques og Iben Stjerne 
Christensen fra SOS Børnebyernes danske 

kontor besøger en SOS-plejefamilie i Jimma.
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Børnehaven i Hawassa
Et fast job er en luksus for mange i 
Etiopien. Mange tjener til dagen og 
vejen som daglejere, så når der er 
arbejde at få, er det med at slå til. 
Og hvad gør man så med børnene? 
Privat pasning er udelukket for man-
ge, fordi det er for dyrt. Så foræl-
drene må enten efterlade børnene 
alene og ubeskyttede derhjemme 
hele dagen eller tage dem med på 
jobs, der langt fra er sikre for små 
børn. 

Mange steder i Etiopien betragtes 
børnepasning stadig udelukkende 
som kvindens job. Få arbejdsplad-
ser er interesserede i at ansætte en 
kvinde med et lille barn på slæb.

I børnehaven i Hawassa, som er en 
del af SOS Børnebyernes forebyg-
gende arbejde, er der plads til 150 
børn i alderen 2-7 år. Det dækker 
langt fra behovet, så pladserne går 
til de allermest trængende børn. 
De mindste leger og synger. De lidt 

ældre børn lærer at tælle og om 
bogstaverne i alfabetet. Børnehaven 
giver dem en tryg hverdag med 
faste rutiner. 

Mange af børnene vokser ikke, som 
de skal på grund af underernæring. 
Derfor får de tre måltider hver dag 
i børnehaven. For nogle er det det 
eneste mad, de får i løbet af dagen. 
Derfor får de allerfattigste også lidt 
mad med hjem til resten af familien. 

Der er to madmødre i børnehavens 
køkken. De henter mælk, kød og 
grøntsager fra SOS-børnebyen, der 
ligger lige ved siden af. Børnehaven 
er gratis. Forældrene har én køk-
kenvagt om måneden. På den måde 
kan børnehaven holde udgifterne 
nede, og forældrene lærer om sund 
ernæring til småbørn, madlavning 
og hygiejne. 

På side 26 kan du møde en ung 
mor, hvis barn går i børnehaven.
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Børnehaven giver nogle af 
Hawassas allerfattigste børn en 
tryg hverdag med faste rutiner 
og masser af tid til leg.
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MATERIALER TIL JERES 
INDSAMLING
Vi har udarbejdet følgende materialer, som I kan bruge til jeres indsamling. 
Der er både fysiske materialer som foldere og postkort, og elektroniske 
materialer som billeder og foredrag. Alt materialet kan bestilles og/eller 
downloades på sosbornebyerne.dk/frivillig

FYSISK MATERIALE
FOLDER, der oplyser om indsamlingens indsatsområder i Etiopien 
og giver interesserede mulighed for at støtte.

PLAKATER (A3 og 50x70) til at skabe blikfang ved arrangementer 
og til at hænge op i jeres lokalområde. Der er fire forskellige motiver.

POSTKORT med otte forskellige fotos og små historier.

PLANCHER/FOTOUDSTILLING bestående af 28 laminerede 
A3-plancher med billeder og tilhørende historier fra Etiopien. 

LABEL til indsamlingsbøtte. 

PRISMÆRKER til jeres salgsvarer med plads til at skrive varens 
pris.
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ELEKTRONISK MATERIALE

FOREDRAG i PowerPoint om SOS Børnebyernes arbejde ge-
nerelt og i Etiopien. Hvis I har lyst, kan I tilpasse foredraget med 
egne historier og billeder.

BILLEDER fra Etiopien til invitationer, pressemeddelelser osv. 

VIDEOER fra vores arbejde i Etiopien. Vi har blandt andet la-
vet en lille takkevideo med SOS-mødre og børn fra børnebyen i 
Jimma. Videoer kan være godt at krydre en velkomst med, eller 
de kan køre i baggrunden ved visse arrangementer.

HISTORIER om nogle af de børn, der får hjælp. De kan bruges 
til pressen, invitationer, og når I fortæller interesserede om vores 
arbejde.

ET DIPLOM, som I kan give til dem, der samler ind, fx en sko-
le eller en butik. Der er plads til, at I selv kan skrive navn og be-
løb på.
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Bini blev 
efterladt i 
moskeen 
En helt almindelig fredag siger 
Galiso farvel til sin kone Amina 
for at tage til bøn i moskeen. Han 
er ganske uvidende om, at hans 
familie snart vil vokse med et ekstra 
medlem. I moskeen er en lille dreng 
blevet efterladt. Han er bare få timer 
gammel. Han græder og græder. 

Politiet bliver tilkaldt for at tage 
drengen med til de officielle myn-
digheder, men Galiso, der selv er 
nybagt far, kan ikke bære at efterla-
de den lille dreng. Han aftaler derfor 
med politiet, at drengen kan bo hos 
ham og hans familie, indtil de finder 
en permanent løsning. 

”Vi var meget fattige, så i starten 
forsøgte vi at finde et andet hjem 
til Bini. Men vi fandt ikke noget, der 
var godt nok. Og samtidig knytte-
de vi os til det lille væsen,” siger 
Galiso. 

Parret besluttede sig for at be-
holde Bini. De søgte derfor om 
at blive SOS-plejeforældre hos 
SOS Børnebyerne. Og da Bini 
var fire måneder, kom de med i 
plejefamilieprogrammet.  

Familien får hjælp til mad og tøj, og 
SOS Børnebyerne hjalp dem også 
med at finde et bedre sted at bo. Nu 
har de to værelser og en smule jord, 
hvor de kan dyrke grøntsager. 

Det er fire år siden, at Galiso kom 
hjem til Amina med den lille dreng. 
Hvad der skulle have været en mid-
lertidig løsning, er blevet til et trygt 
hjem, en kærlig mor og far og en 
bedsteven i bonusbroren Tanel. 

Ifølge Galiso er de to drenge aldrig 
langt væk fra hinanden: ”De opfø-
rer sig som tvillinger. De laver alt 
sammen og er bedste venner. Når 
de skal have nyt tøj, så køber jeg tit 
ens tøj til dem. Jeg kommer også til 
at betragte dem som tvillinger.”



Bini (til venstre) har fået en 
kærlig plejefamilie og en bedste 

ven i bonusbroren Tanel.
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Drømmen om 
en stor familie
Meaza og Abebe fik kun ét biologisk 
barn. ”Vi ville gerne have haft flere, 
men der kom ikke flere til os,” siger 
Meaza. Men det skulle ikke stoppe 
dem i drømmen om en stor familie. 
En dag for fire år siden gik Meaza 
op for at registrere sig selv og sin 
mand som vordende plejeforældre. 
”Vi elsker børn. Vi har så meget 
kærlighed at give, og der er så man-
ge børn, der ikke har nogen familie,” 
forklarer hun. 

Kort tid efter blev hun og Abebe 
forældre til lille Marcia. Marcia var 
kun en måned gammel, da hun 
kom ind i familien. Hun var blevet 
fundet på gaden som ganske spæd, 
og ingen kendte noget til hverken 
hendes mor eller far. Det var ikke 
kun hos Meaza og Abebe, at den 
lille baby bragte stor lykke. Marcias 
nye storesøster Mary er født med 

et mentalt handicap, der gør, at hun 
ikke kan klare sig selv. Hun er 26 år 
og bor hjemme hos sin mor og far. 
”Før i tiden var Mary meget ensom 
og holdt sig lidt for sig selv. Men da 
Marcia kom til vores familie, livede 
Mary op. Hun har lige fra starten 
været utrolig kærlig over for Marcia. 
Hun leger hele tiden med hende og 
passer på hende.” 

Meaza og Abebe er i gang med at 
adoptere Marcia. For at en plejefa-
milie kan få lov til at adoptere, skal 
de kunne klare sig uden hjælp fra 
SOS Børnebyerne. Når de kan det, 
kan de gå i gang med en officiel 
adoptionsbehandling. 

Fordi Meaza tidligere har arbejdet 
med børn og ved meget om små-
børns trivsel, fungerer hun som 
mentor for andre SOS-plejefamilier. 
Hun holder foredrag om børneop-
dragelse og kost, tager på hjem-
mebesøg og står klar til at besvare 
alverdens spørgsmål. 
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19Meaza og Abebe har Mary på 
26 år og Marcia på fire år og de 

er klar til flere plejebørn.
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Kassaech tog 
Kevin til sig
Kassaech bor i et fattigt slumkvarter 
i Hawassa. Hun er enke og mor til 
fem børn. Tre af dem er hendes 
egne – to andre har hun taget i 
pleje. Det ene af hendes plejebørn 
er 14-årige Kevin. 

De første seks år af Kevins liv var 
alt andet end stabilt og trygt. Hans 
unge mor var prostitueret på et af 
byens hoteller. Hun blev gravid, 
men kunne ikke tage sig af barnet 
og efterlod ham hos en bekendt fra 
kvarteret. I et år ventede de på, at 
moren skulle komme tilbage efter 
sin søn. Hun kom aldrig, og Kevin 
blev givet videre til en anden kvinde. 
Kvinden arbejdede meget, og Kevin 
var tit alene og følte sig utryg. Da 
han var bare seks år gammel, ban-
kede han på Kassaechs dør. ”Han 
kendte mig fra nabolaget, og han 
fortalte, at han ikke kunne lide at bo 
hos kvinden, og spurgte, om han 
måtte bo hos mig.” 

Det fik Kassaech arrangeret. Hun 
tog kontakt til kvinden og bad om 
at få lov til at tage sig af Kevin. 
Det indvilligede hun i. Det er i dag 
otte år siden, at Kevin bankede på 
Kassaechs dør. Og det har vist sig 
at være en rigtig god beslutning. 
”Jeg er så stolt af Kevin. Han er 
omsorgsfuld, opmærksom og kær-
lig. Han knokler i skolen for at gøre 
det godt. Han har store drømme for 
fremtiden,” siger Kassaech. 

Kevins iver i skolen smitter også af 
på Kassaechs andre børn. De vil 
også klare sig godt, så de kan få 
en god uddannelse. Kassaech, der 
selv måtte droppe for tidligt ud af 
skolen, håber, at hendes børn får en 
god uddannelse, så de bliver bedre 
stillet i livet, end hun har været. 

Familien får økonomisk hjælp af 
SOS Børnebyerne til skolemateria-
ler, tøj og mad. De får jævnligt hjem-
mebesøg og får råd og vejledning 
om blandt andet ernæring og hjælp 
til at starte en forretning op. 
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Til trods for trange kår tog 
Kassaech Kevin til sig.
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“Jeg elsker 
dem, som var 
de mine egne”
Naomi ligger sjældent stille. Men 
lidt hårnusseri og hyggesnak med 
SOS-mor Shitaye kan alligevel godt 
lokke hende til det. Det lå ellers ikke 
i kortene, at den syvårige krudtugle 
skulle løbe rundt i græsset og gå til 
cirkus. Da hun kom til børnebyen, 
var hun et år og syv måneder, men 
for tynd og svagelig til at kunne 
gå. Faren vidste ingen hvor var, og 
hendes mor var psykisk syg og ikke 
i stand til at tage sig af hende. 

Naboerne bad SOS Børnebyerne 
om at redde den lille pige. Sammen 
med myndighederne blev det be-
sluttet, at Naomi skulle flytte ind i 
børnebyen. I starten var alle bange 

for, at hun ikke ville klare det. ”Hver 
gang jeg ringede til børnebylederen, 
spurgte han altid som det første: Er 
Naomi okay?”, siger Shitaye. Med 
hjælp fra læger, kostplaner, pleje og 
omsorg døgnet rundt blev Naomi 
langsomt stærkere og stærkere. 
Da først hun var kommet til kræfter, 
gik der ikke længe, før hun tog sine 
første skridt. 

SOS-familien er den eneste familie, 
Naomi har. Den er heldigvis stor og 
fuld af kærlighed. Shitaye har ud 
over Naomi ni andre SOS-børn. 

Shitayes egne søskende har også 
taget SOS-flokken til sig. Hendes 
brødre og søstre kommer til fødsels-
dage, ringer til højtiderne og følger 
med i SOS-familiens liv. ”Det her er 
mine børn. Jeg fik ingen selv, nu har 
jeg ti. Jeg elsker dem, som var de 
mine egne,” siger Shitaye.
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23Naomi ligger sjældent stille. Men lidt 
hårnusseri og hyggesnak med SOS-
mor Shitaye kan alligevel godt lokke 
hende til det.
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Raji vil rejse 
hele verden 
rundt
Raji bor sammen med sin SOS-mor 
Genet og sine SOS-søskende i bør-
nebyen i Jimma. Faktisk var Genet 
den første SOS-mor, der flyttede 
ind i børnebyen, da den åbnende i 
2009. Raji har ni SOS-søskende. 

Raji er en af de mange børn, der 
er blevet efterladt som ganske 
spæd. Han blev fundet i en vejkant 
et stykke ude for byen og bragt til 
politiet. Her tog en kvinde fra byen 
ham med hjem og passede ham 
et par dage, indtil han kunne få en 
plads i SOS-børnebyen. Der var 

han kun tre dage gammel. Hans nye 
SOS-mor Genet og kvinden aftalte, 
at hun måtte komme forbi, lige så tit 
hun ville. Faktisk besøger hun sta-
dig Raji til fødselsdage og højtider. 
På den måde er hun blevet en del af 
hans bonusfamilie.

Raji er i dag syv år og en aktiv 
dreng. Han elsker at lege med de 
andre børn, men han elsker også 
at hygge med sin SOS-mor. ”Han 
er meget tæt knyttet til mig,” siger 
Genet og smiler. 

Raji drømmer om at komme til at 
rejse meget i sit liv. Hvis han helt 
selv kunne vælge, ville han tage til 
Kina. ”Mest fordi det er rigtig langt 
væk,” siger han.  



Fo
to

: L
ar

s 
Ju

st

25Her er Raji sammen med sin 
SOS-mor og sin SOS-søster i 
SOS-børnebyen i Jimma.
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Håber på en 
plads til lillebror
Der hersker en munter stemning i 
børnehavens køkkenskur. Her er 
køkkenpersonalet i gang med at 
forberede dagens første måltid til de 
150 børnehavebørn. De skal have 
brød med peanutbutter. 

Workneshs etårige søn stikker 
hovedet frem fra det bundne klæde, 
hun bærer ham i på ryggen. På den 
måde har hun begge hænder fri til 
arbejdet, mens babyen hygger sig 
i bylten. Worknesh har køkkentjans 
i børnehaven i dag. Det er en af 
de få ting, man forpligter sig til, når 
man får en gratis plads til sit barn 
i børnehaven. Alle forældre har en 
køkkentjans én gang om måneden. 
På den måde kan børnehaven hol-
de udgifterne nede, og de unge for-
ældre kan lære om sund ernæring til 
småbørn, madlavning og hygiejne. 

Worknesh er kun 20 år, men babyen 
på ryggen er ikke hendes første 

barn. Hun har en 5-årig, der render 
rundt og hygger sig på børnehavens 
legeplads. 

”Jeg ved ikke, hvordan vi ville få 
livet til at hænge sammen, hvis ikke 
vi havde fået plads her,” siger hun. 
Hendes familie er fattig. Hendes 
mand arbejder som daglejer og 
finder småjobs som tømrer eller 
andet forefaldende arbejde på 
byggepladser. 

Tidligere har hun også arbejdet som 
daglejer, og i kortere perioder som 
tjenestepige, men efter lillebror kom 
til verden, har hun haft svært ved at 
finde et job. Ingen er interesseret i 
at ansætte en tjenestepige med et 
spædbarn på slæb. Nu tjener hun 
i stedet lidt penge ved at sælge 
kartofler og kål på markedet. 

Hendes dreng har gået i børneha-
ven i to år nu. ”Han er så glad for 
at være her og leger godt med de 
andre børn,” siger hun. Hun håber, 
at der om et års tid også bliver plads 
til lillebror. 
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Worknesh er kun 20 år, men babyen på ryggen er ikke 
hendes første barn. Hun har en femårig, der render 

rundt og hygger sig på børnehavens legeplads.



INDBETALING
Netbank: reg.nr. 4183, kontonr. 1119 9348
Husk at notere lokalgruppens navn. 

Ønsker I at øremærke penge til én af de tre indsatser, for  
eksempel børnehaven, skal I notere det på indbetalingen.  


