
Safe Motherhood-prosjektet har startet i et nytt område
Helseprosjektet Safe Motherhood i Western Synode av Mekane Yesus-kirken ble faset ut i slutten av 
2020 etter seks suksessrike år. Prosjektområdet var rundt Kamashi i lavlandet i Blånildalen. 
Hovedfokuset var å forhindre helseskader rundt svangerskap, og vi ser mange gode resultater. Færre 
kvinner føder hjemme der de er uten hjelp hvis det oppstår komplikasjoner. Det holdningsskapende 
arbeidet skjer gjennom kvinneambassadører, opplysningskampanjer, opplæring av religiøse ledere og 
kursing av helsepersonell. Vi ser at det nå er mer og mer akseptert å oppsøke helseinstitusjoner ved 
fødsel. Ei jente i Kamashi bekrefter dette: «Nå til dags går alle til helsesentrene for å føde!».

Kvinner som bor langt unna kan også benytte seg av venterommene ved de fem helsesentrene 
prosjektet støtter. Der kan de bo og avvente fødselen uten kostnader. Til tross for urolighetene i 
prosjektområdet og koronapandemien, føder stadig flere kvinner ved helsesentrene, og dette har 
reddet livet til mødre og barn. Ved siden av det forebyggende arbeidet, har flere kvinner med en 
fistelskade blitt kjørt til et spesialsykehus hvor de har fått profesjonell behandling. Prosjektet hadde fra 
starten av et mål om å være bærekraftig. Det har lykkes: Ambassadørkvinnene kommer til å fortsette å 
besøke gravide og er ivrige etter å hjelpe sine medsøstre. De har fått en liten pengesum for å kunne 
opprette inntektsbringende aktiviteter, som for eksempel avling av geiter. Dermed er de økonomisk 
uavhengige av prosjektet. De statlige helsesentrene med venterommene er der og fortsetter å tilby 
sine tjenester. Fire nylig opprettede helsekomiteer har et øye med at aktivitetene fortsetter og hjelper 
til der det er nødvendig.

Heldigvis er det ikke slutt på dette viktige arbeidet. Lenger vest i Etiopia, ved grensen til Sør-Sudan i 
Begi Gidami-synoden, startet et nytt Safe Motherhood-prosjekt i januar med omtrent samme opplegg 
som i Western Synode. Også her er fokuset hovedsakelig på landlige, avsidesliggende strøk. Første 
skritt var å rekruttere en egnet prosjektleder. Stillingen ble utlyst og det var flere kvalifiserte søkere. 
Hirko Yosef, en ung mann på 31 år, fikk stillingen. Han ser ut til å være svært aktiv, og det er lett å 
kommunisere med ham. Hirko jobbet i ni år som jordmor på det statlige helsesenteret i Begi. Det er 
ganske vanlig at også menn er jordmødre i Etiopia. Han ser problemene gravide kvinner har og er 
begeistret for at prosjektet jobber preventivt. Han er også motivert gjennom det som står i Bibelen: 
«Den som hjelper den fattige, låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort» (Ordspråkene 
19, 17). Må Hirko og prosjektet klare alle utfordringer - og lykkes!

Med dette brevet ønsker jeg alle en velsignet påskehøytid med Jesu oppstandelse i fokus! Siden 
Etiopia følger en annen kalender enn oss i Europa, feires mange helligdager på andre datoer enn det vi 
gjør. Noen få år faller påske på samme helg som hos oss, oftest ikke. I år er det slik at påske feires i 
Etiopia en hel måned etter vår påske, søndag 2. mai.

Sonja Küspert
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Hirko Yosef har tidligere jobbet ni år som jordmor på det statlige helsesenteret i Begi.

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. 

Les mer om Etiopia og 
arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet

På denne siden er det også nylig oppdaterte 
ressurser til menighetsavtalen: Brosjyre, 

plakat til infoskjerm, bønnekort, 
powerpoint-presentasjon med mer.

Vi håper mange av våre 
samarbeidsmenigheter ønsker å være med 
på Den norske kirkes aksjon «Sammen som 

kirke i hele verden» 2021.

Se kirken.no/sammen

NMS har ekstra ressurser til aksjonen 
tilgjengelig på nms.no/sammen

Aksjonen gjennomføres i tiden mellom Kristi 
himmelfartsdag 13. mai og St Hans 23. juni

https://kirken.no/sammen
https://nms.no/sammen

