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I skrivende stund er verden 
snudd på hodet. Covid-19 setter 

sitt dype preg på fattig og rik i alle 
deler av verden. Det er viktig at vi 
da klarer å holde våre langsiktige 
mål for øye, og å sikre at vi hele 
tiden er en partner å stole på. For 
– når det gjelder pandemien, er vi 
faktisk ikke i samme båt som våre 
partnere og vår målgruppe. I 
nasjonale og internasjonale 
kriser – enten de er økonomiske, 
medisinske eller miljømessige – 
er det alltid de fattigste jentene og 
kvinnene som lider mest – nett-
opp de som er vår målgruppe.

Det gjør vårt arbeid ekstra viktig. 
Våre partnere i sør gjør et formi-
dabelt arbeid. Vi er stolte over å 
konstatere at de står støtt, og at 
kvinnene blir støttespillere i sine 
egne miljøer. Men, som i vår del 
av verden stenger skolene. 
«Våre» skoler er for de fattigste, 
og mange av elevene bor på 

gaten. Når skolen er stengt har 
de ingen steder å få mat. De har 
ikke mulighet for å følge myndig-
hetenes råd om håndvask og 
fysisk avstand. Og – som i hele 
resten av verden – øker vold mot 
kvinner.

Sammen gjør vi vårt for at jentene 
skal komme seg trygt gjennom 
denne spesielle tiden vi er inne i, 
slik at vi kan fortsette veien mot 
målet, å skape økonomisk, sosial 
og politisk uavhengighet for de 
som står nederst på rangstigen. 

PfC etablerte seg i Myanmar i 
2012, da landet startet en demo-
kratiseringsprosess som skapte 
stor optimisme både nasjonalt og 
internasjonalt. Vi har fokusert på 
utdanning og jobbskaping innen 
øko-turisme fordi dette vil være et 
viktig økonomisk område for 
landet fremover. Vi ser at de 
prosjekter som er i gang er bære-

En partner 
å stole på
I Partnership for Change er vi overbevist om at varig endring skapes ved å respektere våre partnere og 
aktivt bidra til at de kan realisere sine visjoner for sosial endring.  Vi arbeider til enhver tid nært med 
lokale partnere. De kjenner selv utfordringene de har satt seg for å løse, og de har et genuint ønske om 
å løse disse, samtidig som de har de beste forutsetninger for å se mulige løsninger. Vår del av jobben 
består i å bistå dem operasjonelt, strategisk og finansielt der det trenges, slik at deres løsninger  
kan skaleres.

PfCs STYRELEDER HAR ORDET

kraftige og kan videreføres og 
videreutvikles uten PfC.  Styret 
besluttet i 2018 at vi skal trekke 
oss gradvis ut av Myanmar. Etter 
hvert som våre partnere selv har 
overtatt ansvaret for de enkelte 
prosjektene, har vi gradvis redu-
sert vårt engasjement. Alle 
prosjektene er nå selvdrevne eller 
er overtatt av partnerne, og vi kan 
avslutte vårt arbeid i landet i 
forvissning om at prosjektene 
lever videre og at de fortsetter å 
skape varig endring.

Ingrid Stange
Styreleder
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Fra en workshop med Arkitekter uten Grenser og noen av jentene fra Siiqqee senter i Sebeta, Etiopia. Administrerende direktør i PfC, Anne-Karin 
Nygård, er nummer syv fra venstre.

 

Vi vil leve opp til vårt navn
Partnership for Change arbeider for økonomisk uavhengighet for kvinner. Partnerskap og samarbeid 
– FNs bærekraftsmål nr 17 – er motoren som driver vårt arbeid.   

De andre bærekraftsmålene 
vi fokuserer på er: Utrydding 

av fattigdom, God utdanning for 
alle, Likestilling mellom kjønnene 
og Anstendig arbeid og økono-
misk vekst (mål nr. 1,4,5 og 8).

Vi prøver å leve opp til vårt navn. 
Bærekraftsmålene er en interna-
sjonal dugnad. Alle må bidra for 
at verden skal bli et bedre sted å 
leve. 

Oppskriften for å lykkes
PfC prøver ut nye metoder innen 
utviklingsarbeid, og erkjenner at 
partnerskap er et viktig funda-
ment for å lykkes. Like viktig er 
det med lokal forankring, lokalt 
eierskap og tett oppfølging.

DETTE ER PfC

Skal fattige kvinner bli økonomisk 
uavhengige, må de ha arbeid og 
kompetanse for arbeid. Derfor 
arbeider vi nettopp med å skape 
arbeidsplasser, sikre yrkesut-
danning og tilgang til det formelle 
arbeidsmarkedet. 

Fire samarbeidsmetoder
Siden 2012 har vi inngått et bredt 
samarbeid med flere bedrifter og 
institusjoner for å skape selvbæ-
rende prosjekter. 

• Sammen med norsk nærings-
liv bidrar vi til kompetanse- 
overføring og etablering av 
arbeidsplasser der kvinner 
leverer produkter til det norske 
markedet.

• Sammen med lokalt nærings-
liv i Etiopia skaper vi mulig- 
heter for fattige kvinner som 
produserer for nasjonalt og 
internasjonalt marked.

• Sammen med myndigheter i 
Norge, og land der vi har 
prosjekter, utvikler vi mulig- 
heter for systemisk endring  
for å bedre de fattigste kvinne-
nes livsvilkår.

• Sist, men ikke minst, arbeider 
vi nært med lokale sosiale 
entreprenører som brenner for 
å løse konkrete utfordringer i 
sitt hjemland.
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FNs bærekraftsmål:  
PfC har valgt å ha fokus på 
følgende bærekraftsmål i  
sin virksomhet. 

Å støtte en drøm
I begrepet samarbeid legger vi 
vekt på at vi har lykkes når 
prosjektet er levedyktig uten vår 
bistand.   Vi ser gang på gang hvor 
stor kraft det er i dette. Vår lokale 

partner har en drøm om å skape 
et bedre samfunn. Det er denne 
drømmen som driver ham eller 
henne.  Vi går inn som støttespil-
ler for at han eller hun skal nå 
målet. Strategisk og operasjonell 

støtte er ofte vel så viktig som 
finansiell bistand. Derfor kan vi 
komme langt uten store økono-
miske budsjetter.

PfCs styre 

Ingrid Stange, PfCs grunnlegger (styreleder) 

Øystein Bø, adm.dir., Formuesforvaltning AS  

Hans Geelmuyden, seniorpartner og adm.dir., Geelmuyden Kiese  

Vibeke Holth, redaktør, Kapital  

Marianne Heien Blystad, advokat og siviløkonom, Ro og Sommernes  

Tore Myrholt, direktør emeritus, McKinsey & Co 

Hilde Midthjell, direktør og eier, HiMi Invest

Styret møtes minimum fire ganger pr. år. PfC har også et fagråd 
som møtes to-tre ganger pr. år. 
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PfC ble etablert i 2012, har hovedkontor i Norge og prosjekter i Etiopia og i Myanmar. PfC er etablert som 
en ideell stiftelse registrert i Stiftelsesregisteret, og er medlem i organisasjoner som EVPA (European 
Venture Philanthropy Association), AVPN (Asian Venture Philanthropy Network), Frivillighet Norge, Hoved-
organisasjonen Virke og The Norwegian-African Business Association (NABA), og har konsultativ status 
ved FNs Economic and Social Counsil (ECOSOC).
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2019 I TALL

Prosjektoversikt og deltakere 2019
PROSJEKTNAVN PARTNER(E) ANTALL DELTAKERE 2019

ETIOPIA

Fra ved til veving (oppskalering av veveri) Paradise Fashion,   
Women’s Health Association of Ethiopia

175

Kurvproduksjon for eksport til Mester Grønn Mester Grønn, Naytra Logistics,  
Women’s Health Association of Ethiopia

300

Utdanning av ambulansepersonell Tebita Ambulance, Tebita Paramedic College 14

Yrkesopplæring for unge talentfulle løpere Run Africa Athletics Sports Club 65

Yrkesopplæring for unge kvinner  (tekstil, frisør, mat/
husholdning)

Good Samaritan Training Center 233 

Etablering av bakeri (for inntektsbringende arbeid for 
senteret)

Good Samaritan Training Center 1

Sikre jenter skolegang  
Gjennomføring av mentorprogram

Siiqqee Women’s Development Association 150

Yrkesutdanning for unge jenter Siiqqee Women’s Development Association 10

Åpent rådgivningskontor for jenter ved tre skoler Siiqqee Women’s Development Association 9200 besøk i 2019

Diverse undervisning i lokalsamfunn Siiqqee Women’s Development Association 5900

Program for unge designere African Mosaïque 11

Etablering av Montessori-inspirerte  
småbarnsbarnehager (0-4 år)

Etablering av 4 pilotbarnehager

Ministry of Women, Children and Youth, 
Ministry  of Education and Ministry of Urban 
Development, Waterpark Montessori 
International, Drøbak Montessori Stiftelse, 
Womens Health Association of Ethiopia, 
Good Samaritan  Training Center, Best Day 
Care, Technical Vocational Education and 
Training (TVET), Distinkt Rådgivning 

4*

Utdanning av barnehagepedagoger Waterpark Montessori International 4

Utdanning av barnehageassistenter Ministry of Women, Children and Youth,  
Ministry  of Education and Ministry of Urban 
development, Womens Health Association of 
Ethiopia, Good Samaritan  Training Center, 
Best Day Care,Technical Vocational Educa-
tion and Training (TVET), Distinkt Rådgivning

33

Medarrangør av helsekonferanse i Addis Abeba om 
primærhelsetjeneste, traumer og kreft

Den norske ambassaden i Etiopia, Oslo 
Universitetssykehus, Alert Hospital

Ca 150 deltakere

Medarrangør av nasjonalt seminar i Addis Abeba om 
fremheving av kvinners ferdigheter i lokalt håndarbeid

Ministry of Women, Children and Youth  Ca 100 deltakere

 
*Kapasiteten til barnehagene er fra 30 til 35 barn per senter. Det er 18 personer som jobber direkte i barnehagene, hvorav 9 finansieres av PfC. Indirekte gjennom  
rengjøring, logistikk og advokatvirksomhet er rundt 33 ekstra personer engasjert.

PROSJEKTNAVN PARTNER(E) ANTALL DELTAKERE 2019

MYANMAR

Inle Speaks Community Skills Development Rotary Bellingen, Southern Shan Tour Guide 
Association, Myanmar Hotel Association, 
Ministry of Hotels and Tourism, Ministry of 
Environmental Conservation and Natural 
Resources, Nyaungshwe Municipality

123

Vocational English for Tourism Myanmar Hotel Association, Myanmar Guide 
Association, Ministry of Hotels and Tourism

119

Nyaungshwe Hospitality Certificate Ministry of Education, Ministry of Hotel and 
Tourism, Lux-Development

50

Project Excellence Ministry of Hotels and Tourism, Partner 
hotels

13

EPIC (Economic Promotion of Inle Communities) ICEI (International Institute of Economic 
Cooperation), Inle Speaks, DEAR Myanmar, 
Fresco, Italian Association of Responsible 
Tourism.

322

Yangon Bakehouse Yangon Bakehouse 19 
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«Det er en bevisst delingskultur og  

gjennom seminarer skapes det en  

arena for relasjonsbygging, debatt  
og erfaringsutveksling.»Anne-Karin Nygård 

«Det finnes sterke kvinner der 
ute som ikke får nok muligheter. 
Det er viktig for meg at de som 
hører på presentasjonene mine 
erkjenner disse kvinnenes kraft 
og ressurser.  Og at PfC går nye 
veier i utviklingsarbeidet og at vi 
lykkes. Noe vi har greid så langt 
uten offentlige midler.»
Anne-Karin Nygård 

Styreleder Ingrid Stange har i 2019 presen-
tert barnehageprosjektet i Paris, Amsterdam, 
Roma og Kina.

PfC setter dagsorden
Fordi vi ser at vår metode er effektiv, bruker vi tid og krefter også på 
å sette denne metoden på dagsorden. Deltakelse i seminarer og 
innlegg i offentlige fora er derfor en viktig del av vårt arbeid. Vi arran-
gerer også selv seminarer for å dele vår erfaring. Her er noen høyde-
punkter fra kunnskapsdelingen i 2019:

• Presentasjon av barnehage-
prosjektet under FNs kvinne-
forsamling i New York i sam- 
arbeid med Etiopias Ministry of 
Women, Children and Youth.

• PfC arrangerer seminar i Oslo 
om hvordan næringslivet kan 
bidra til å utrydde fattigdom.

• Kvinners ferdigheter i lokalt 
håndarbeid skaper forret-
ningsmuligheter - seminar 
arrangert i samarbeid med 
Etiopias Ministry of Women, 
Children and Youth. 

• Seminar arrangert av det etio-
piske forbund for sosiale 
entreprernører, der PfCs 
arbeid var hovedtema.

• Seminar om etiopisk-norsk 
samarbeid innen helse og 
høyere utdanning i regi av den 
norske ambassaden i Etiopia. 
PfC var medarrangør.  

• Deltakelse i African Innovation 
Week og Oslo Innovation week, 
samt i en rekke internasjonale 
konferanser i Europa, Afrika og 
Asia der vi inviteres til å 
presentere vårt arbeid.

Nøkkeltall 2019 
Anskaffede midler 10 707 526
Forbrukte midler 11 015 652
Antall ansatte pr 31.12 5 
Antall årsverk 4,3

 

Fordeling av forbrukte midler 

   Privat næringsliv 

   Stiftelser

 

63

79

12

68

32
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Samarbeid med lokalt næringsliv: Genet Kebede, 
eier av Paradise Fashion, viser frem selskapets 
kolleksjon.

VÅRT ARBEID I ETIOPIA
Etiopia har de siste årene hatt god 
økonomisk vekst. I april 2018 ble 
Abiy Ahmed ny statsminister i 
landet. Han har satt i gang en 
demokratiserings- og fredspro-
sess som førte til at han fikk 
Nobels Fredspris i 2019. I regje-
ringen er det 50% kvinner, og 

ETIOPIA

Et bærekraftig 
samarbeid
Vår arbeidsmetode bidrar til velfungerende prosjekter og varige 
endringer. Men hvordan ser samspillet ut i praksis?

Vårt mål er å hjelpe fattige 
kvinner til å bli økonomisk 

uavhengige.  

Spørsmålet er: På hvilken måte 
kan en bedrift i Norge gi kvinner i 
Etiopia anstendig arbeid og 
samtidig oppnå en økonomisk 
gevinst for seg selv? Hvordan kan 
kvinner få tilgang til jobbmulighe-
ter og et bedre liv gjennom et 
styrket lokalt næringsliv? Og hva 
slags bidrag trenger sosiale 
entreprenører for å utvikle sitt 
eget land? Her er tre eksempler 
på hvordan PfCs samarbeidstiltak 
har skapt varige resultater:

Samarbeid med lokalt 
næringsliv: «Uten kvinner 
tror jeg ikke selskapet mitt 
ville eksistert» Genet Kebebe
Genet Kebebe etablerte i 1992 
Paradise Fashion. Hennes moti-
vasjon var kjærlighet til etiopiske, 
håndvevde produkter, som har 
lange tradisjoner i landet. Para-

dise Fashion kombinerer gamle 
tradisjoner med moderne design, 
og de selger sine produkter til 
flere land i Europa og i USA.  

PfC har et nært samarbeid med 
Paradise Fashion:

 – Dette samarbeidet er noe av 
det beste som har hendt meg. Jeg 
identifiserer meg med PfCs 
arbeid som støtter kvinner og 
jobber for å bekjempe fattigdom, 
for å oppnå likestilling, utdanning 
av høy kvalitet, anstendig arbeid 
og økonomisk vekst. Jeg tror 
Paradise Fashion har oppnådd alt 
dette på grunn av PfCs totale for- 
pliktelse til å støtte oss med nød- 
vendig opplæring, oppfølging og 
hjelp, sier Genet Kebede, eier og 
kreativ leder av Paradise Fashion. 

PfC har bidratt til oppskalering av 
et veveri i Gullele i Addis Abeba. 
Kvinnene var fattige vedbærere 
som har gått fra å bære 80 kg på 

ryggen, samt veldig lav lønn, til å 
bli stolte, anstendig betalte 
vevere. Kvinnene har fått opplæ-
ring i ulike materialer, vevteknik-
ker og design. Med penger fra PfC 
har Paradise Fashion etablert en 
bufferkonto slik at kvinnene får 
betalt når de leverer produktene. 
Pengene tilbakebetales når 
produktene er solgt. Det gir forut-
sigbare inntekter for kvinnene. 

Samarbeid med norsk 
næringsliv: «Nå har det 
kommet noe nytt i livet mitt 
– Håp»  Bezabish
Etiopiske kvinner har stor kompe-
tanse innen kurvhåndverk. Hvis 
de skal leve av kurvproduksjon 
må de ha tilgang til et marked. 
Derfor har Mester Grønn og PfC  
i fellesskap etablert prosjektet 
«LEWUT» (forandring). Prosjektet 
går ut på at kvinner i Bahir Dahr 
lager kurver som blir solgt  
i Mester Grønns butikker i Norge. 

både presidenten og leder for 
høyesterett er kvinner. Til tross 
for positiv utvikling på nasjonalt 
nivå er kvinner fortsatt en margi-
nalisert og sårbar gruppe. Det er 
et problem at mange jenter drop-
per ut av skolen grunnet tidlig 
giftemål, fattigdom eller at de må 
ta over arbeidsoppgaver i hjem-

met. Uten skolegang har de få 
muligheter. PfCs prosjekter er 
nettopp designet for styrke kvin-
ners muligheter og livskvalitet. 
Dette skjer gjennom skolegang, 
relevant yrkesopplæring, jobb-
skaping gjennom samarbeid med 
norsk og lokalt næringsliv og ved 
å støtte entreprenører.
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Samarbeid med entreprenører: Kibret Abebe står foran  en av sine ambulanser.Samarbeid med norsk næringsliv: Bezabish, 
en dyktig kurvfletter i Bahir Dahr, fletter 
kurver for Mester Grønn.

Bezabish er 31 år, 5-barnsmor og 
kurvfletter i Bahir Dahr. 15 år 
gammel ble hun gift. Hun har 
aldri gått på skole. 

–Jeg gråt og tigget foreldrene 
mine om å få gå på skole, jeg ville 
bli lærer, men alle mine drømmer 
ble knust. Jeg kan ikke huske 
annet enn graviditeter og at jeg 
måtte være min manns slave. For 
hva er en jente verdt, annet enn å 
bli giftet bort, spør hun.

Bezabishs liv er som de andre 299 
kvinnene som nå har fått mulig-
het til å leve av sine flette-
ferdigheter. Samarbeidet mellom 
PfC og Mester Grønn startet i 
2018. I 2019 produserte kvinnene 
8000 kurver. Samarbeidet videre-
føres i 2020. Dette viser hvordan 
privat og ideell sektor kan gjøre 
hverandre gode og samarbeide 
for å oppnå bærekraftig utvikling.

Samarbeid med entrepre- 
nører: «Jeg er veldig glad for 
å jobbe med PfC» Kibret Abebe
Kibret Abebe, en av Afrikas mest 
renommerte sosiale entreprenø-

rer, solgte alt han eide for å kjøpe 
sin første ambulanse i 2008.  Som 
anestesisykepleier så han hvor 
mange liv som gikk unødig tapt på 
grunn av manglende ambulanse-
tjenester og manglende kompe-
tanse.  Siden etableringen har 
selskapet hans, Tebita Ambu-
lance, reddet utallige liv.

Som entreprenør er Kibret Abebe 
svært kreativ og en handlingens 
mann. Det er nettopp denne viljen 
til å satse og ta risiko, som PfC 
ser etter når de velger å inngå et 
samarbeid med sosiale entre- 
prenører. 

–Jeg er veldig glad for å jobbe 
med PfC på ambulanseprosjek-
tet. Vi har vist den etiopiske regje-
ringen hvor viktig utdanning av 
ambulansepersonell er for  
å redusere død og funksjons- 
hemming i befolkningen, sier 
Kibret Abebe, CEO for Tebita 
Ambulance.

Etiopia mangler kompetent 
ambulansepersonell. PfC har 
derfor bidratt til at Tebita Ambu-

lance har etablert Tebita Ambu-
lance College. Sammen med 
myndighetene ble det utarbeidet 
et pensum på 18 måneder. Det ble 
tatt opp 16 studenter, og 14 full-
førte utdanningen som ble avslut-
tet juni 2019. Studentene var 
svært fattige og 40% var jenter, 
noe som var utenkelig for de 
fleste. Det ble for eksempel ytret: 
«Hvordan skulle jenter kunne 
kjøre ambulanse eller foreta 
tunge løft?». Med all skepsis feid 
til side har studentene gjennom-
ført alle nasjonale eksamener 
med glans, og hver og en av dem 
er nå offentlig godkjent ambulan-
sepersonell. De første i Etiopia. 
Disse ungdommene har i løpet av 
18 måneder gått fra å være blant 
de fattigste og «left behind», til å 
bli pionérer i Etiopia.

– Vi planlegger å trene 5000 
ambulansepersonell i løpet av de 
neste fem årene, avslutter Kibret 
Abebe.
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Etablering av barnehager i Etiopia vil hjelpe kvinner å satse på utdanning og jobb. Bildet er av mor (Buzunesh) og datter.

BARNEHAGEPROSJEKTET

En helhetlig tilnærming    
Erfaringer fra de fleste land viser at gode barnehager er et av virkemidlene for å sikre kvinners  
deltakelse i den formelle økonomien. Forskning underbygger dette, og viser dessuten at barnehager  
er bra for barns utvikling.

V i har erfart at unge kvinner i 
Etiopia takker nei til tilbud 

om utdanning og arbeid grunnet 
mangel på kvalifisert barnepass. 
Dette rammer småbarnsmødre i 
alle lag i det etiopiske samfunnet. 
Etiopia har svært få gode barne-
hager for barn under 4 år.  

Det er ikke tilstrekkelig å tilby 
utdanning og jobb. Et helhetlig 
perspektiv tilsier at vi tilbyr en 
infrastruktur som gjør det mulig 
å delta i det formelle arbeidslivet. 
Høsten 2017 tok vi derfor et initi-

ativ overfor myndigheter og 
sentrale aktører i Etiopia. 

Dette var starten på et prosjekt 
med nasjonal utvikling av små- 
barnsbarnehager i Etiopia som 
mål.

Som en norsk ideell organisasjon 
kan ikke vi være ansvarlig for 
nasjonale planer på barnehage-
området og likestilling i Etiopia. 
Vi kan derimot dele erfaringer og 
forskning fra Norge, og vise hvil-
ken betydning kvalitet i barne- 

hagetilbudet har å si for like - 
stillingen og barns utvikling. 
Hovedarbeidet med utvikling av 
sektoren er de etiopiske myndig-
hetenes ansvar. PfC har en viktig 
rolle som kunnskapspartner, 
støttespiller og inspirator. Siden 
høsten 2017 har vi samarbeidet 
med myndighetene i dette 
prosjektet. Det er inngått avtaler 
med flere departementer og 
private aktører. Det er en spen-
nende tid i vente.

«Hvis barna mine blir meldt inn i en 

barnehage, vil det gi meg mulighet til å 

jobbe og endre livet mitt. Jeg vil kunne 

forsørge barna mine bedre».

 Buzunesh.  

Bor i Addis Ababa, Etiopia.



Barnehageprosjektets mål er mangfoldig:

• Montessori-inspirert barnehagetilbud på nasjonalt plan til 
barn i alderen 4 mnd – 4 år 

• Opplæring av pedagoger og barnehageassistenter
•  Lederopplæring av barnehagestyrere og departementsansatte 
•  Flere kvinner ut i formelt arbeidsliv
•  Etablering av arbeidsplasser i barnehagesektoren
• Høyere yrkesstatus og lønn for utdannet barnehagepersonell
•  Likestilling mellom kjønnene.

Hva er gjort og oppnådd så langt?

• Fire pilotbarnehager åpnet med økonomisk og teknisk støtte fra PfC.
• Syv departementer har åpnet barnehager med PfCs tekniske assistanse.
• To eksisterende barnehager er oppgradert med teknisk og økonomisk støtte fra PfC.
• Et 15-måneders Montessori-basert utdanningsprogram er utviklet for pedagoger.  

Fire pedagoger har fullført utdannelsen i september 2019.
• Læreplan utviklet av PfC for et 6-måneders opplæringsprogram for barnehageassistenter.  

33 er uteksaminert og 60 studenter er under utdanning.
• Lederutdanning av 37 ledere fra 20 departementer startet i januar 2020.
• Nasjonal arbeidsgruppe opprettet av etiopiske myndigheter med ansvar for å utforme en 

nasjonal plan for barnehageutbygging for spedbarn og småbarn. PfC deltar i dette prosjektet.
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«Den første Stortingsmeldingen om barnehager ble 

behandlet i det norske Storting i 1975. Det skulle ta mer 

enn 30 år før full barnehagedekning ble nådd. Barnehager 

til alle har vært et likestillingskrav siden 1960-tallet i Norge. 

Kvinnebevegelsen tok ledelsen, og takket være et tverr- 

politisk samarbeid i Stortinget i 2003, kom budsjettene  

og ny barnehagelov på plass. Etiopia vil gjerne bruke  

erfaringer fra denne prosessen, og kanskje unngå å 

bruke like lang tid som i Norge». 
Arni Hole, rådgiver for barnehageprosjektet i PfC  

og tidligere ekspedisjonssjef i 
Barne- og likestillingsdepartementet
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Semegn Wube, statssekretær for Ministry 
of Women, Children and Youth. 

Intervju med statssekretær Semegn Wube: 
- Vi ser frem til mer 
samarbeid med PfC

Semegn Wube er en del av Etiopias kvinnesterke regjering, og er statssekretær i departementet for 
kvinner, barn og ungdom. I dette intervjuet utdyper hun hvilke ringvirkninger barnehageprosjektet kan 
gi for fattige kvinner i fremtiden.

Hvor viktig er opprettelsen av 
barnehager i Etiopia?
Kvinner blir tvunget til å ofre 
arbeid for å oppdra sine barn. 
Kvinnene blir belastet med 
omsorgsarbeid uten lønn - som 
på sikt fører til fattigdom. Med 
barnehager kan kvinner balan-
sere å være mor med karriere- 
utvikling og økonomisk uav- 
 hengig het. Barn utvikler sine 
kognitive ferdigheter sammen 
med andre barn og lærere. Det er 
bedre for dem i et renere og godt 
administrert miljø. Dette hjelper 
oss faktisk til å holde barnekon-
vensjonen som vi har signert 
internasjonalt.

Hva tenker du om samarbei
det med Partnership for 
Change (PfC), og har det 
tverrnasjonale samarbeidet 
inspirert deg?
Vi har ønsket å etablere gode 
barnehager, og utvikle en nasjo-
nal plan, men vi har manglet både 
den tekniske ekspertisen og 
budsjettet til å få det i gang. PfC 
har gjort det lettere for oss. Den 
rike erfaringen fra Norge hjelper 
oss å bygge opp vår kapasitet. 
Samarbeidet gir oss mulighet til 
å iverksette regjeringens politikk, 
og vi har etablert barnehager av 
høy kvalitet på departementets 
kontorer. Vi har trent lokale folk til 
å lede og drive dem. Partnerska-

pet hjelper oss med å lage en mer 
informert nasjonal politikk og 
implementeringsplan. Vi ser frem 
til mer samarbeid med PfC.

Kan barnehagesektoren,  
når den vokser, bety nye 
profesjonelle jobber for 
unge kvinner og menn?
Uten tvil. Mer tid til selvutvikling 
betyr at de kan de lære seg et 
yrke og søke på jobb. Jeg tror 
barnehager er en av måtene å 
oppnå bærekraftsmål nr. 5 - like-
stilling mellom kjønnene. Jeg tror 
betalt barnepass vil skape et mer 
åpent samfunn, og at barnehager 
i seg selv vil bli en stor arena for 
sysselsetting.

PfC har introdusert en 
Montessoriinspirert 
pedagogikk. Hva er din 
mening om dette, og hva er 
din erfaring med å tilpasse 
en slik metodikk til etiopisk 
kultur og tradisjoner?
Noe av det jeg har tatt fra denne 
metodikken er hvordan den 
trener barn til å være selvsten-
dige og tro på seg selv. Det tror 
jeg vil hjelpe oss å legge grunnlag 
for en dyktig og kreativ genera-
sjon som vil ta over landet i frem-
tiden. Det gir oss også muligheten 
for at vi lærer barna den lokale 
kulturen og naturen vår, slik at de 
kan være stolte av identiteten sin.

Ett av hovedmålene med 
dette prosjektet er å 
inspirere en ny nasjonal plan 
for barnehager i Etiopia. 
Hvordan vil du og din 
regjering arbeide for å gjøre 
dette til en virkelighet? 
Barnehagetjenester samsvarer 
med vår grunnlov, lover og 
proklamasjoner. Det er en av 
prioriteringene våre. Vi jobber 
med å promotere barneomsorgs-
tjenesten, ikke bare på regje-
ringskontorene, men også i andre 
områder. Dette vil komme både 
kvinner og barn til gode.

Hva mener du om 
samarbeidet PfC har med 
myndighetene for å utvikle 
en nasjonal 
barnehagepolitikk?
Først vil jeg takke dere for dette 
utrolige samarbeidet. Jeg mener 
at samarbeidsmodellen PfC 
bruker med oss er veldig vellyk-
ket. Vi har fått til mye. Og jeg 
mener at dette bør fortsette i 
fremtiden. Vi må skalere opp 
barnehageprosjektet til forskjel-
lige regioner, og vi må etablere 
barnehager i fengsler, siden kvin-
ner føder barn i fengsel og det 
finnes ingen slik tjeneste for 
barna der. Vi må samarbeide med 
opplæring og kapasitetsbygging.

BARNEHAGEPROSJEKTET



13

Yrkesskolen: I 2017 utdannet PfC 49 studenter, i 2018 50, og i 2019 er 43 nyutdannede studenter klare for jobb i hotell.  
Bildet er fra avslutningssermonien til de 43 i Myanmar, 28. februar 2020.

MYANMAR

Nye internasjonale standar-
der utvikles fort, mens 

tilgjengelig utdanning blir ut- 
datert. Dette gjelder spesielt i 
landlige strøk. Konsekvensen er 
at unge ikke velger yrkesopp- 
læring, og de få som gjør det 
kommer ikke i arbeid. 

En skole med praktiske fag
I samarbeid med Myanmars 
Minsitry of Education (MoE), 
Ministry of Hotels and Tourism 
(MoHT) og Luxembourg Develop-
ment (LuxDev) utviklet vi et nytt og 
relevant program for yrkesutdan-
ning innen hotellfag ved turist- 
destinasjonen Inle Lake – 
Nyaungshwe Hospitality Certifi-
cate (NHC). 

MoE har skolebygningene, MoHT 
ekspertise i turisme, LuxDev 
bidrar med pensum og utstyr, og 
PfC har lærere og apparat til å 
gjennomføre de første 3 årene av 
programmet. En viktig del har 
vært vårt fokus på å inkludere 

Et varig holdbarhetsstempel
Arbeidsløsheten er i dag høy blant unge i Myanmar. Dette er ofte en konsekvens av manglende  
relevant kompetanse. 

næringslivet – for å sikre kvalitet, 
relevans, arbeidsplasser etter 
endt utdanning, og dermed bære-
kraft. 

Mange av brikkene var allerede til 
stede lokalt. Vi utviklet program-
met til det kunne stå på egne ben. 
For hvert år ble mer ansvar over-
ført til lokale partnere og etter tre 
år er det ikke lenger behov for 
PfCs bistand. Programmet går 
sin gang og elever utdannes til 
gode jobber. 

En turistnæringsutdanning 
støttet av folket
I 2017 inngikk PfC partnerskap 
med International Institute of 
Economic Cooperation (ICEI) for 
å bistå marginaliserte landsbyer 
i Inle Lake regionen med å skape 
inntekt fra den voksende turist-
næringen.  

Prosjektet er organisert slik at 
hver deltakerlandsby, fem totalt, 
setter opp en komité som demo-

kratisk engasjerer seg i utviklingen 
av turisme. Dette sørger for støtte 
blant befolkingen, og at de kan 
påvirke retningen, og overskud-
det blir en gevinst for flertallet.  
I tillegg sikres lokal forankring og 
eierskap, slik at prosjektet lever 
videre etter at internasjonal støtte 
tar slutt.

Hver av de fem landsbyene i 
prosjektet har valgt forskjellige 
tilnærminger til turisme. En har 
bygget en Eco Lodge for over- 
nattinger. Andre har utviklet  
vannbaserte aktiviteter som kano-
padling. Noen velger kulturopple-
velser med kulturvandring 
gjennom landsbyen og besøk hos 
lokale håndverkere. Aktørene er 
koblet til nasjonale og internasjo-
nale reisebyråer slik at stedet blir 
markedsført, noe som sikrer at 
kundene – og inntektene - 
kommer.

MYANMAR



Yangon Bakehouse er i dag en veletablert bedrift.

MYANMAR

Et land i forandring
I 2011 startet en rekke politiske, 
økonomiske og administrative 
reformer i Myanmar da landet 
beveget seg i en mer demokratisk 
retning.  Dette skapte rom for økt 
internasjonal deltakelse for å 
skape økonomisk vekst. PfC var 
tidlig ute med partnerskap med 
lokale, sosiale entreprenører for 
å bidra til en utvikling som inklu-
derer de fattigste og tok hensyn 
til lokal kultur og miljø. Styret har 
valgt å avvikle virksomheten i 

Prosjekter som endrer liv
PfC etablerte de første prosjekter i Myanmar i 2012 med aktivitet både i de store byene og i distriktene. 
Fokus har vært på prosjekter som bidrar til en bærekraftig utvikling av turistnæringen. Myanmar er et 
vakkert land, og etter mange års isolasjon åpnet landet seg for turisme. Dette skapte store vekstmulig-
heter, men også potensielle utfordringer, både klimamessig og sosialt.

Myanmar. Avviklingen foregår 
gradvis etterhvert som de enkelte 
prosjektene er bærekraftige uten 
vår tilstedeværelse.

De fire nedenstående prosjektene 
demonstrerer vår metode med å 
få ballen til å rulle gjennom 
samarbeid:

Inle Speaks  
– etablert i 2012 i samarbeid 
med lokale partnere
Som «stemmen fra Inle Lake», 

har Inle Speaks etablert seg som 
en sentral aktør i regionens 
ideelle sektor. Prosessen med å 
sikre bærekraft startet allerede 
fra første dag. Inle Speaks driver 
prosjekter som fokuserer på 
yrkesopplæring for kvinner og 
unge, og bærekraftige løsninger 
for både bedrifter og husholdnin-
ger. Organisasjonen jobber tett 
med lokale myndigheter og 
næringsliv og mottar i dag finan-
siell støtte fra begge sektorer til 
sitt arbeid. 

VÅRT ARBEID I MYANMAR
En av de største barrierene til 
Myanmars utvikling er mangel på 
utdanning av kvalitet. Etter flere 
tiår med et regime som aktivt 
nedprioriterte utdanning, fullfø-
rer under 10 prosent videregå-

ende skole i Myanmar. Bare 7 
prosent fullfører en universitets-
utdanning, og kun 0,2 prosent får 
yrkesopplæring. Til nå er det 
dessuten bare de mest privile-
gerte som får gå på skole. PfC har 
derfor fokusert på relevant og 

kvalitetssikret yrkesopplæring 
for marginaliserte kvinner. Slik 
har vi sikret at de som starter 
egne foretak er konkurransedyk-
tige – og at de som søker arbeid 
får jobb.
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Nyi Nyi Zaw. Project manager og leder av Inle Speaks.

Inle Speaks organiserer treplanting.

Project Opportunity: Opplæring i søm, design og entreprenørskap.

Nyaungshwe Hospitality Certificate
(NHC): Yrkesutdanning innen hotellfag.

MYANMAR

Inle Heritage House  
– påbegynt i 2013 
Inle Heritage House er et lokalt 
utviklet prosjekt. Ideen var å 
bygge et økologisk hotell, grønn-
sakshage og yrkesskole. I tillegg 
til finansiering av hotell og yrkes-
utdanning, bidro PfC i utvikling av 
pensum og modell for opplærin-
gen, og vi koblet flere relevante 
internasjonale og lokale partnere 
inn for å styrke prosjektet. Etter 
kun ett år var alle brikkene på 
plass, og skolen har siden utviklet 
seg til kanskje det beste eksem-
pelet på privat yrkesopplæring i 
Myanmar – inkluderende, kvali-
tetssikret og bærekraftig. De 
fleste som besøker Inle Lake er 
innom Heritage House.

Yangon Bakehouse
– PfC partner fra 2014
Yangon Bakehouse er en café- 
kjede etablert av fire sosiale entre-
prenører i 2012. De har gitt fattige 
jenter utdanning innen kokk-  
og servitørfag, samt arbeids- 
kompetanse. PfC har bidratt med 
undervisning i engelsk, og til at en 
filial ble etablert i Telenors hoved-
kontor i Yangon. Takket være 
samarbeid med den norske 
bedriften Drueklasen AS har PfC 
også bidratt i andre deler av 
undervisningen og til utvikling av 
pensum. Yangon Bakehouse er nå 
en veletablert virksomhet, og vi 
har trukket oss ut.  

Project Opportunity  
– påbegynt i 2018
Prosjektet ga opplæring i søm, 
design og entreprenørskap til 15 
kvinner for å støtte oppstart av 
lokale mikro-bedrifter. Gjennom 
PfCs sterke fokus på læring og 
delingskultur, har flere av delta-
kerne etter kurset samarbeidet 
for enklere å komme inn på 
markedet. De har organisert et 
kooperativ for å handle materia-
ler til billigere pris, og noen har 
begynt å dele sine kunnskaper 
videre til venner og bekjente som 
også ønsker å delta i Inle Lakes 
voksende tekstilindustri. Det 
startet med kun 15 deltakere, 
men fortsetter å vokse. 



I am able
Av Jerusalem Lemma

Listen to me daddy

Let me tell you something

Please sit and listen, let me tell you daddy that I am clever

with wisdom, knowledge and strength

Now I am educated

I save lives

I drive carefully

I provide justice and care

I have more and more to tell you daddy…

I am just telling you a few

I can write poem, I am a good writer

I can even fly if I really want to

Proud to serve people in deserts and those in need

Because I know my country depends on me

I want to put my drop…

So what I want is daddy

Just to be proud of me as a person

Stop doubting me

Just treat me as a person, as a female because I am able.

Jerusalem Lemma fikk sjansen hun drømte om.   
Hun rømte fra undertrykkelse og kom med i programmet  
ved Tebita Paramedic College. Nå er hun ambulansesjåfør,  
bestemmer over sitt eget liv og brukte sin første lønnsutbetaling  
til å redde sin 13 år gamle søster fra å bli giftet bort. På fritiden  
er hun glad i å skrive dikt.

Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 53, Oslo, Norge 
Postadresse: Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo, Norge

Tlf: 95 91 98 80 
E-mail: info@pfchange.org 
Web: www.pfchange.org 
Facebook: pforchange 
Instagram: pforchange 
Linkedin: company/partnership-forchange 
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