
Stoppa könsstympning  
och barnäktenskap 

 i Etiopien! 

24% av flickor 0-14 år  
är könsstympade 

41% av flickor under  
18 år blir bortgifta*

”  Förr blev flickorna bortgifta redan i 13-15 års åldern. Tack vare grupperna  
har barnäktenskapen i området upphört.” - rektor i Sirinka skola
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Tiblets Hayelom, 14 år, är med i en av klubbarna. Hennes mamma  
Turuwerk Mellese, 40 år, fick aldrig gå i skola. Hon giftes bort redan 
som 8-åring. Idag får hon lära sig att läsa. Turuwerk har inspirerats av sin 
dotter och har börjat informera andra om preventivmedel, könsstympning 
och andra skadliga traditioner. Tack vare flickklubbarnas och andras  
engagemang har könsstympningen på deras område minskat dramatiskt.

Barnäktenskap och könsstympning orsakar ofta livslångt lidande för flickorna som blir utsatta för det. De 
här skadliga traditionerna är förbjudna enligt lagen i Etiopien, och regeringen har bundit sig till att stoppa 
dem före år 2025. Det har gett resultat, men ännu finns det mycket att göra.

Turuwerk blev bortgift som 8-åring

Grupper för flickor förändrar liv! 
Finska Missionssällskapet understöder klubbar för flickor i sex skolor 
i Etiopien. Klubbarna träffas varannan vecka, och under träffarna kan 
flickorna prata med varandra om svåra saker som hiv & aids och  
skadliga traditioner. Det är några av skolornas kvinnliga lärare som 
sammankallar träffarna, men flickorna samlar själv information från 
böcker, radio och TV inför varje träff. 

En gång i månaden ordnar klubbarna infotillfällen för skolornas personal 
och elever. Då informerar de om ämnen som könsstympning och barn- 
äktenskap. De besöker också skolkamraternas hem och berättar om vad 
de har lärt sig. Om de i något hem får veta att familjen planerar att gifta 
bort sin tonårsdotter rapporterar de om detta till skolan. Då kallas 
familjen till skolan för att diskutera saken, vilket brukar leda till att  
giftermålet skjuts upp.

Flickornas klubbar har en stor betydelse i deras liv. De får stöd av  
varandra och tillsammans gör de en stor skillnad i hela det lokala samhället. 


