Flickors rätt till utbildning,
Östafrika
2020 var ett år fyllt av enorma utmaningar och stor
osäkerhet för barn och familjer i Östafrika och runt om i
världen. I Kenya missade många barn över nio månaders
skolgång, på grund av pandemin.
Tack vare ert stöd har Erikshjälpen och våra lokala partners
kunnat ställa om verksamheten för att fortsätta stötta barn
och familjer i en tid när de behövt det som mest.
I mitten av mars 2020 stängde skolorna i Kenya och en
stor del av samhället. De familjer som redan innan pandemin levde i utsatta livssituationer drabbades hårdast av

Mat eller mensskydd? Den prioriteringen
ställdes många familjer inför när coronakrisen påverkade försörjningen.
Scholastica Mutua på Nalala åkte runt
bland hemmen för att förse behövande
tjejer med mensskydd.

nedstängningarna, bland annat genom att många föräldrar
förlorade alla möjligheter att försörja sina familjer och att
många barn förlorade den trygghet och det säkra mål mat
som skolan vanligtvis erbjuder varje vardag. I Kajiado- och
Makueni-området i Kenya, där Erikshjälpen samarbetar
med den lokala organisationen Nalala, kom flera oroande
rapporter om ökat antal tonårsgraviditeter, fler fall av
kvinnlig könsstympning och ett ökat missbruk bland unga.
Många ungdomar kände en stor hopplöshet och oro för att
pandemin ska förstöra deras framtid.

Erikshjälpen och Nalala har fått ställa om delar av verksamheten för att följa restriktionerna och för att möta nya
behov. När hopplösheten bland unga blev tydlig och tonårsgraviditeterna ökade med uppåt 40 procent startade Nalala
ett mentorskapsprogram för 450 ungdomar från tio olika
byar. Syftet var att ge ungdomarna hopp att våga tro på
framtiden och att inte låta den rådande situationen orsaka
ett destruktivt beteende. En av ungdomarna som deltog var
Grace Lasoi, 16 år.

men tack vare stöd till skolavgifter har hon kunnat
fortsätta i skolan.
Elizabeth kommer från Emali-området i Kenya, några
timmars bilresa från huvudstaden Nairobi, där hon bor tillsammans med sin mamma och sina fyra syskon. Hon går
tredje året på high school och hon tycker att det är viktigt
att skaffa sig en bra utbildning, för att hennes familj inte
ska behöva leva i fattigdom i framtiden.

– Jag är glad för möjligheten att få prata med en mentor.
En del av oss känner sig väldigt nedstämda, som om
världen har glömt bort oss. Men genom mentorskapsprogrammet får vi ny styrka att orka kämpa på och inte
ge upp hoppet om framtiden, sa hon.
Sedan mentorskapsprogrammet startade har ökningen
av antalet tonårsgraviditeter bromsats.

Få kunde studera hemma
Skolorna i Kenya hölls stängda till och med den 4 januari
2021. Under nedstängningen uppmuntrades eleverna att
studera hemifrån, men för de barn och ungdomar som
Nalala möter var det bara runt tio procent som kunde
fortsätta med sina studier. De allra flesta saknar tillgång
till internetuppkoppling och många föräldrar är analfabeter,
vilket gör det svårt för dem att hjälpa sina barn med
skolarbetet. Många barn tvingades också hjälpa till
med familjens försörjning.

Matutdelning och tvättstationer
När varken barn eller vuxna fick mötas under stora delar
av 2020, och skolorna var stängda, fick en del av Nalalas
planerade aktiviteter skjutas på framtiden. Istället genomfördes flera insatser för att akut hjälpa barn och familjer att
överleva krisen. Fokus låg på att stärka familjers tillgång
till mat, genom att distribuera mat och utsäde till särskilt
utsatta hushåll, samt att underlätta god hygien. Nalala
har byggt tvättstationer och 547 tjejer har under pandemin
fått hjälp med mensskydd, eftersom deras föräldrar inte
haft råd att köpa det. Nalala har också drivit påverkansarbete gentemot föräldrar, för att få dem att skydda sina
barn från övergrepp som kvinnlig könsstympning och
barnäktenskap samt att prioritera sina barns utbildning när skolorna öppnat igen.

Elizabeth drömmer om
läkarutbildningen
Hennes favoritämne är matte och i framtiden vill
hon hjälpa människor. För Elizabeth Ndinda, 17 år,
har möjligheten att studera varit långt ifrån självklar,

– Jag drömmer om att bli läkare, jag vill ta hand om
patienter som behöver hjälp, säger Elizabeth.
För Elizabeths mamma har det varit svårt att få familjens
knappa ekonomi att räcka också till Elizabeths skolavgifter.
Därför har hon fått stöd från Erikshjälpens lokala partner
Nalala, så att Elizabeth har kunnat fortsätta i skolan. Det
är både Elizabeth och hennes mamma glada för.
Elizabeth intervjuades våren 2020, innan samhället
stängdes ner.

Tack Byggbolaget
Vetlanda!
Med ert stöd har flickor, som vanligtvis får stöd
till utbildning, samt deras familjer fått mat, bättre hygienmöjligheter och annat stöd i denna
svåra tid. Genom mentorskapsutbildning och
påverkansarbete har både barn, ungdomar och
vuxna fått ny framtidstro – och stärkt kunskap
om vikten av utbildning.
Varmt tack för att ni är med i arbetet för
en förändrad värld där barns drömmar får liv!

