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Kära Garissa vän,
Äntligen får flickorna sin SKOLBUSS!
I Garissa är det farligt för en flicka att gå ensam till skolan.
Finns det ingen skolbuss är det risk att flickorna får stanna
hemma istället. Vid årsskiftet startade insamlingen och
tack vare flera generösa givare har vi redan nått målet,
300 000 kronor. Det är vad en buss med 29 säten
kostar i Kenya.
Skolbussen ska skjutsa flickorna på Ummulkheir Primary school under veckorna. På helgerna
ska bussen köra på utflykter med våra flickor på Dr Ekmans Girls Home. Och ibland lånas bussen ut till de lokala fotbollslagen, för att de ska kunna delta på turneringar runt om i regionen
och vara budbärare för att stoppa könsstympning. Ett speciellt tack till fotbollslaget Elfsborg,
Fristadskolan i Borås och Rotary Vårgårda/Herrljunga och flera andra mindre bidragsgivare.
Bussen är enormt efterlängtad!

Vilken nytta gör dina pengar?
Kampen mot kvinnlig könsstympning – en kamp för
kvinnans rätt till sin kropp!
Paret Ekman och senare Stiftelsen började som du
säkert vet, för mer än 20 år sedan, sitt arbete med att
bekämpa kvinnlig könsstympning i
Garissa. Hur har ni lyckats sedan dess,
är en fråga vi ofta får. Vi vet att vi räddat flera hundratals kvinnor undan
ingreppet, men det har varit svårt
att få fram siffror.
Nyligen fick vi för första gången
se statistik från Kenyanska hälsoinstitutet, gällande Garissa stad.
Den visar att från år 2000 till
år 2010 har könsstympning av
unga flickor minskat från 98%
till 86%. Det må vara en liten

minskning i procent men
omräknat i antal motsvarar
det drygt 5 000 flickor.
Gemensamt gör vi skillnad

och det gäller för en flickas hela livstid.
Däremot är siffrorna från landsbygden ALARMERANDE. Där lever sedvänjan kvar och könsstympning har minskat från 99% till 95% under 10 år.
Sammantaget har den nordöstra provinsen i Kenya,
där Garissa ligger, fortfarande den högsta andelen
könsstympade i landet.

Kampen går vidare.
Kampen går vidare. Idag arbetar SIMAHO
och Womankind (våra samarbetspartners
på plats) med ett nätverk bestående av ca 70
jordemödrar i Garissa stad. Samtliga säger sig
ha lagt kniven åt sidan och upphört med de
barbariska ingreppen på unga flickor. De är
nu registrerade hos den lokala Hälsomyndigheten och har fått benämningen ”Agent
of change”. Vi kallar dem för ”språkrör” då
de förmedlar innehållet i en ny kenyansk lag
som ska skydda barnens liv, hälsa och sociala
välfärd. Däri ingår ett förbud mot omskärelse
av flickor.
Nu knyter vi dessa 70 jordemödrar ännu
närmre till oss genom att ge dem mer utbildning, bättre utrustning och en utmärkelse, så
att de stärker sin ställning i samhället.

gymnasium (förutsatt att de klarar betygskraven,
annars går de om sista året och försöker igen).
Skolorna drivs av Womankind med betydelsefullt
stöd från oss i form av skolböcker, underhåll av
skolbyggnader och fr o m juni månad med ytterligare två lärare. Totalt betalar Stiftelsen för 8
lärare. En lärarlön kostar motsvarande 1 500kr/
månad eller 18 000kr /år.
Med stöd från våra svenska fadderfamiljer går
29 av flickorna i gymnasiet på internatskolor runt
om i landet. Och jösses vilken tuff skolgång de
har. Så här ser min skoldag ut berättar Iqra när vi
besöker henne på internatskolan i Rift Valley, ca
15 mil utanför Nairobi.

Zahra, Abdullahi och Rumana driver SIMAHO och
Womankind i kampen mot könsstympning.

05:00 - 07:30 förberedande skolarbete i skolsalen, dvs läxläsning under ledning av en lärare

Nästa steg:

Skolan – en väg mot självständighet

• Att utbilda fler jordemödrar på landsbygden till att
bli ”Agents of change”. SIMAHO har redan tagit
första steget och närmat sig ytterligare 65 jordemödrar
i åtta mindre byar utanför Garissa.
• Dra igång en stor ”Anti-könsstympnings-kampanj” för att ta ett krafttag på bredare front. Våra
partners i Garissa ska samarbeta och utföra påverkan
inom sina respektive områden. Kampanjen är tänkt
att löpa under tre år.
• Engagera fler Imamer i utbildning av jordemödrar. Tillsammans kan de påverka befolkningen
och bryta långvariga traditioner.

I Kenya har alla barn rätt att gå i skolan. Nytillträdde president Uhuru Kenyatta har gått
ett steg längre och ”lovat” alla som börjar
skolan en egen dator. Utopi, tror vi och alla
kenyaner vi talat med. Verkligenheten är en
annan. Skolor, lärare, skolmateriel och el
är en bristvara i hela landet och räcker idag
INTE till alla barn i Kenya. Datorer får nog
vänta.
En flicka som får gå klart
sin skolgång bidrar till ökat
välstånd och ökad jämställdhet med mannen.
Det har vi klara bevis för!
Vid vårt senaste besök i
Kenya i maj träffade vi
flera av flickorna som
vuxit upp på Dr Ekmans
Girls Home. Åren går och
flera av dem har efter sin
utbildning fått jobb och
några har gift sig. Gemensamt har vi gjort skillnad
för åtminstone några annars utblottade flickor.
Idag har alla de 117 flickorna på Flickhemmet i
Garissa möjlighet att gå i
skolan med start i förskola,
därefter åtta år i grundskola, sedan 4-årigt

TILL ALLT DET HÄR BEHÖVS MER RESURSER!

Det lokala fotbollslaget är en viktig länk för att stoppa
könsstympningen.
För din vetskap: om man bryter mot lagen och utför en Faraonsk könsstympning på en flicka (grövsta ingreppet) får man
böta 150 kamelhuvuden (värde drygt 100 000kr), eller livstids
fängelse. Tyvärr är denna lag okänd för de allra flesta.

04:30 väckning

07:30 - 16:00 lektioner hela dagen med avbrott
för en te och en lunchrast
18:40 – 21:00 lektionerna fortsätter

16 timmars skolarbete per dag, bra eller dåligt?!
Inget som vi själva eller våra barn drömmer om.

Iqras klasskamrater.

Susanne besöker Iqra på hennes skola.

Fortsatt insamling - det här händer
på hemmaplan
• Ny hemsida – garissa.se
Stolta lanserade vi i mars vår NYA hemsida där
Du som Garissa vän lättare kan följa vårt arbete
och ge Ditt stöd direkt via kortbetalning eller
via bank på internet. Välkommen in och t ex
beställ nyhetsbrevet digitalt framöver!
• Garissa på Facebook
Nu är vi aktiva på Facebook för att göra Garissa
känt för fler, även för svenska ungdomar. Små
bidrag gör stor skillnad, det har vi koll på. Vi
behöver din hjälp – gilla oss på FB och dela
med ditt nätverk!
• Inner Wheel Sverige - valt Garissa som
nationellt projekt.
Vi är enormt tacksamma att man valt att stödja
vår verksamhet som så väl överensstämmer
med Inner Wheels motto Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse.
fortsättning nästa sida

•”GARISSA Binti Africa” (afrikansk flicka)
Med artister som Rigo Pencheff, Dogge Doggelito, Pauline m fl lanserade Medborgarskolan den
15 april albumet ”Binti Africa”, till förmån för Stiftelsens arbete i Garissa. Albumet bjuder på
influenser från hela världen och alla artister
medverkar utan ersättning.
Varmt tack till Medborgarskolan
och alla artister!
Gå in på vår hemsida
och köp skivan Du också!

Release av albumet i samband med en
hemmamatch för Elfsborg.

• Medel till en bättre skola

Bli månadsgivare!
Bästa sättet att stödja
vår verksamhet är att ge
en gåva varje månad.

Och förstås, ”Gilla” oss på Facebook och sprid
kunskapen om vårt gemensamma arbete.

Allt du behöver göra är att ladda ner
Autogiroblanketten från vår hemsida.

Det här behöver vi hjälp med:
• Stöd vår fortsatta kamp mot könsstympning
• Faddrar till våra gymnasieflickor

Vi hoppas på ditt fortsatta stöd!
Som du just läst gör vi
gemensamt stor skillnad.
Plusgiro 90 01 77-7
eller Bankgiro 900-1777
För Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse

A Sante Sana!

Tack så mycket!

Carl-Axel & Susanne & Annsofie
Följ oss!

