
Bærekraftig prosjekt

Det er en glede å se at prosjektet «Live together in Tongo» har etterlatt seg spor og styrket 
minoritetsgruppene Mao og Komos selvbilde og stolthet over eget språk og kultur. Hjertet til 
prosjektet var kultursenteret som ble bygget i administrasjonsbyen Tongo.

Prosjektperioden var over i slutten av 2019 og framtiden for kultursenteret så ikke særlig 
lovende ut. Soldater som jobbet med fredsbevaring i området, som var rammet av uroligheter 
og voldelige sammenstøt mellom folkegruppene, hadde okkupert senteret. Det var uvisst om 
senteret ville finne veien tilbake til sin opprinnelige bestemmelse under det statlige 
kulturkontoret.

Heldigvis klarte lederen for distriktets kultur- og turismekontor, Girma Gedamu, å finne en 
annen løsning for soldatene og penger for å renovere senteret som var blitt svært nedslitt 
under okkupasjonen. Selv om den tidligere prosjektlederen, Asadik Habte, hadde funnet seg 
ny jobb, følte han personlig ansvar for å vende tilbake og blåse nytt liv i senteret. Han tilhører 
selv en av mao/komo-gruppene, og senteret er hans hjertesak. Hans visjon har alltid vært at 
senteret skal fungere som et møtested mellom folkegrupper, hvor man kan lære om ulike 
mao-språk, ta vare på tradisjoner, og være et hjem for ham selv og alle som ser på seg selv 
som mao eller komo.

Etter at soldatene var dratt gjennomførte de, uten hjelp utenfra, de siste aktivitetene som var 
blitt planlagt under prosjektperioden – nemlig å bygge et tradisjonelt mao-hus som samlings-
og identifikasjonssted på tomten. Asadik gjorde en fantastisk dugnadsinnsats selv og fikk tak i 
folk som kunne gjøre arbeidet. Girma hadde funnet fram litt ekstra pengestøtte fra 
distriktskassa. Etter to uker var hytta ferdig, og det ble et prakteksemplar.

Tanken er at hytta skal kunne brukes som utstillingsobjekt og som et sted hvor 
lokalsamfunnet kan samles på tradisjonelt vis. Slike hytter blir ikke bygget så ofte lenger, og 
det er av stor symbolsk betydning for mao-folket å ha en slik hytte på distriktssenteret i Tongo. 
Det er et sterkt tegn på at historie og kultur blir verdsatt og kan spille en rolle i hverdagen til 
mennesker, både i byen og på landet. Mange mao-folk nevner med stolthet at de nå har «fått 
et hus». Selv flere dagsreiser fra Tongo kjenner folk til kultursenteret og at det nå har blitt 
bygget et hus i tradisjonell mao-stil.
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Fra venstre ser vi Sophie
Küspert-Rakotondrainy, 
Asadik Habte og tre andre 
personer foran den nye hytten.



En annen bygning på kultursenteret. Foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Tidligere prosjektledere Asadik Habte foran den 
nye hytta Foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy
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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. 


