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2020 har vært et utfordrende år for mange. Det har også vært 
et år da soliditeten i samarbeidsrelasjoner har blitt testet.   
Etiopia, der Partnership for Change har sin hovedvirksomhet, 
har både hatt utfordringen med Covid-19 samt store etniske og 
politiske konflikter. Midt i disse konfliktene arbeider våre part-
nere videre, med den samme ubendige viljen til å skape positiv 
endring. Et nedstengt samfunn på grunn av pandemien skapte 
behov for å endre fokus: Overgang til digital undervisning, 
utdeling av mat til elever som normalt får dagens eneste måltid 
på skolen samt endring av produksjon fra sjal til munnbind, 
har vært nødvendig. Men, våre partnere er ikke ukjente med å 
finne vei i krevende situasjoner. Vi er imponert over hvordan 
endringskraften har gjort at våre partnere i Etiopia har skapt 
nye muligheter. Takket være at våre finansielle partnere på kort 
varsel har godkjent forslag til omdisponering av midler, har 
idéene kunnet virkeliggjøres av kreative og dyktige partnere. 

2020 var også det året vi så hvordan PfCs metode kan føre til 
varig, systemisk endring, slik som i barnehageprosjektet. Med 
langsiktig støtte fra Ivar Løges Stiftelse og Grieg Foundation, 
og samarbeid med dyktige og dedikerte partnere i Etiopia, har 
vi kunnet kombinere egen kompetanse og erfaring fra barne-
hageetablering og drift, norsk embetsverk, fagutdannelse og 
skole ledelse. Sammen har vi utviklet og gjennomført fagut-
dannelse og lederutvikling, etablert pilotbarnehager og skapt 
et rammeverk for skalering og en fagplan som nå drives videre 
av myndighetene. Dette skal nå rulles ut i hele landet.    

Utdannelse er en forutsetning for utvikling. Men, utdannelse 
alene er ikke nok. For å skape varig endring må utdannelsen 
knyttes til arbeid. Sammen med våre partnere sikrer vi at ut -
danningen er relevant, og at de som uteksamineres faktisk får 
jobb og at jobben er anstendig, både med hensyn til lønn og 
arbeidsforhold. For at skolene skal ha en sikker fremtid, bidrar vi 
også til å skape et inntektsgrunnlag for disse, som for  eksempel 
etablering av bakeri.

Et godt barnehagetilbud gjør det mulig for unge mødre å ta del 
i det formelle arbeidsmarkedet. På denne måten kan vi, som en 
liten organisasjon, bidra til å skape det helhetlige tilbudet som 
gjør at de fattigste jentene får anstendig arbeid og deres barn 
får en god start i livet. Våre lokale partnere, ildsjeler og sosiale 
entreprenører får bedre mulighet til å skape varig sosial endring 
og myndigheter får se i praksis at gode løsninger ikke behøver 
å være dyre løsninger. Vi bygger pilotene som kan inspirere de 
store til å tenke nytt.

Partnership for Change
- En katalysator for systemisk endring

Ingrid Stange,
Styreleder

Ingrid Stange. Foto: PfC

«Hjelp meg å hjelpe meg selv» er et nøkkelprinsipp i Montessori. 
Foto: Mikkel Becker Aakervik
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Hvem vi er
Partnership for Change (PfC) ble stiftet i 2012 og er etablert som en ideell stiftelse i Stiftelsesregisteret.

Vi vet at dersom fattige kvinner skal bli 
uavhengige må de ha relevant kompe- 
tanse og tilgang til et arbeidsmarked. 
Derfor jobber vi med å skape arbeids- 
plasser, tilgang til yrkesutdanning og 
til formelle arbeidsmarkeder.

Utrydde fattigdom

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Anstending arbeid og økonomisk vekst

Samarbeid for å nå målene

#1

#4

#5

#8

#17

Vårt mål:

Vårt utgangspunkt:

Vår metode:

PfC skaper en synergieffekt mellom våre partnere:

Økonomisk uavhengighet for kvinner

Fem av FNs bærekraftsmål 
er integrert i vår modell:

Vi ser på oss selv som en katalysator som bringer drømmen om 
endring sammen med de ressurser som trenges for å lykkes.

Ansvarlig, uavhengig, 
livssynsnøytral Livsmestring

Kompetanse
for arbeid

Anstendig
arbeid

(Næringsliv, organisasjoner, myndigheter. Finansiell, strategisk og operasjonell støtte)

Lokal forankring,
tett oppfølging Partnerskap

Day Care

Run Africa 
Athletics Club

African Mosaique Tebita 
Ambulance Service

Fra ved til veving

Paradise Fashion

Siiqqee

Good Samaritan 
Training Center
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Produksjon av tekstiler til førstehjelpspakker

Yrkesutdanning

Livsmestring

Utdanner 
arbeidskraft

Tekstil- 
produksjon

Tekstil- 
produksjon



Samarbeid er bærebjelken i PfCs arbeid – og vi har lang erfa-
ring fra etablering og drift av næringsvirksomhet, utviklings-
arbeid og internasjonalt samarbeid. Denne kompetansen er 
nyttig for å se muligheter, bistå i strategiutvikling og å være 
en støttespiller i operasjonell drift. Sammen med våre lokale 
partnere jobber vi for å utvikle økonomisk bærekraftige 
virksomheter, slik at vår rolle er å være inkubator, bidra til å 
skape skalering og/eller utvide porteføljen – hele tiden med 
det mål for øye å gjøre oss selv overflødige.   

Som en liten organisasjon kan vi skape systemisk endring 
ved å vise hva som er mulig, og ved å bistå myndigheter i å 
finne løsninger som fungerer. Sammen med våre lokale sosi-
ale entreprenører prøver vi oss frem til det som fungerer. 
Der  etter legger vi til rette for skalering som kan gjøres i sam -
arbeid med større organisasjoner eller myndigheter.

Fordi nærhet og lokal kjennskap er nøkkelen til suksess, har vi 
valgt å fokusere geografisk på Etiopia, der vi har dype røtter 
og solid lokal kunnskap. Vi er godt etablert i nær  miljøet 
der vi opererer. Vi kjenner de sosiale entreprenørene og ild -
sjelene, og forstår de utfordringene de ønsker å løse. Når vi 
velger ut partnere for lokalt samarbeid ser vi på:

• Problemet de ønsker å løse
• Partnerens erfaring, integritet og gjennomføringsevne
• Potensiell verdi i vårt bidrag
• Mulighet for økonomisk bærekraft og skalerbarhet
• Muligheten for å skape varig og systemisk endring

Vi velger våre finansielle partnere med omhu. For oss er 
deres integritet like viktig som integriteten til våre lokale 
partnere. Fordi vår metode virker, har vi hatt gleden av å 
etablere langvarige og gode relasjoner som gir oss mulighet 
for kontinuerlig kontroll av innsats, resultater og adferd fra 
samarbeidspartnerne våre. Bedrifter, stiftelser og enkeltper-
soner som ønsker å bidra til en bedre verden får gjennom oss 
hjelp til å sikre at deres midler blir brukt effektivt, etisk og 
rasjonelt.
  
PfC mottar årlig en betydelig finansiell støtte fra Formues-
forvaltning, både i form av direkte bidrag og gratis loka-
ler. Slik kan midler som er dedikert til prosjekter gå direkte 
til formålet. Formuesforvaltning er sterkt engasjert i PfCs 
arbeid, og de ansatte støtter spesifikke prosjekter hvert år 
gjennom Stiftelsen Et Rikere Liv. Det utnevnes også hvert år 
to PfC-ambassadører, som får reise for å besøke prosjektene 
som støttes av Et Rikere Liv, samt våre øvrige prosjekter (dog 
ikke i 2020).

Leave-no-one-behind
Som en liten organisasjon med sterk lokal forankring kan vi 
arbeide på grasrotnivå. Derfor kan vi virkeliggjøre FNs mål 
om «leave no-one behind». Vi kan også følge opp helt konkret 
og sikre at våre mål oppnås. Der vi ser at resultatet ikke blir 
som ventet kan vi justere og tilpasse oss. Ved å arbeide helt 
tett med våre lokale partnere kjenner vi deres styrker og 
svakheter, og kan derfor sette inn vår innsats der vi ser at vi 
kan gjøre størst forskjell. Vi lærer av hverandre, slik at vi hele 
tiden kan forbedre vår egen innsats, og samtidig bidra til at 
våre partnere bygger opp sin egen kompetanse.

Samarbeid som skaper 
systemisk endring

Formuesforvaltning sender hvert år to PfC-ambassadører fra Stiftelsen «Et Rikere Liv» på besøk til prosjektene stiftelsen støtter. Foto: PfC
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Good Samaritan Training Center (GSTC) tilbyr yrkesutdannelse for 
fattige jenter. Mange er alenemødre. I tillegg til å kanalisere betydelig 
finansiell støtte, som gjør det mulig å tilby gode og trygge lokaler og 
gratis utdannelse, bidrar vi til å sikre og videreutvikle kvaliteten på 
utdannelsen, sikre relevans for næringslivet slik at jentene får jobb, og 
sikre gode arbeidsvilkår. Sammen sikrer vi at opptakskriteriene legger 
opp til å ta inn de mest sårbare og utsatte jentene.  

De fleste av elevene som uteksamineres sikres jobb gjennom vårt nære 
samarbeid med næringslivet. Både lokale myndigheter og arbeidsgivere 
skryter av deres kompetanse og arbeidsinnsats. Gjennom utdannelsen 
gis jentene opplæring i entreprenørskap og forretningsdrift. På denne 
måten har jentene denne kompetansen med seg videre når de for eksem-
pel skal etablere egen virksomhet. For disse har GSTC og PfC tilbudt en 
låneordning med svært gode vilkår. I tillegg har PfC utviklet systemer 
for å følge opp jentene videre, slik at de får varig nytte av utdannelsen.

Utdannelse som fører til arbeid
Bilen Lemma fikk traineestilling på tekstilfabrikken Yigalem Garment.
Etter prøveperioden fikk hun fast jobb og tjener 2500 ETB i måneden.

Alle elevene fra GTSC er ettertraktede arbeidstakere, Yohannes Worku i 
Asdem Garment er en av dem som finner mange av sine ansatte her: «Vi 
ansetter nomalt minst 20 nyutdannede fra GSTC hvert år, de er alltid 
vårt beste personale. Vi er stolte fordi vi vet at vi endrer kvinnenes liv 
ved å gi dem arbeid, så å jobbe med GSTC er en vinn-vinn-vinn: vi får 
kompetanse og gir sårbare kvinner muligheter.»

Vår målgruppe er de fattigste kvinnene. Dette er kvin-
ner som hindres i å få utdannelse på grunn av fattigdom. 
Mange er utsatt for seksuelle overgrep, er enslige mødre 
og noen bor på gaten. Det er et økende antall jenter med 
store utfordringer som returnerer fra arbeid i Midt østen. 
Livssituasjonen gjør at de fratas muligheten for et verdig 
liv. PfC bidrar til at de får anstendig arbeid og kan bli 
økonomisk uavhengige.

Etablert i 2003 av Elsabeth Habtamu

Elsabeth rømte hjemmefra som 9-åring for 
å unngå å bli tvangsgiftet. Hun har brukt sine 
egne erfaringer og i voksen alder viet sitt 
liv til de fattigste, særlig barn og unge kvin-
ner. Hennes visjon er å bidra til utvikling av 
samfunnet der alle har like muligheter.

Normalt utdanner GTSC ca. 200 elever 
i året, og samtlige består eksamen. Til 
sammenligning består kun 25% eksamen 
i Etiopia generelt.

GSTC er godkjent som Center of Excel-
lence og eksamenssenter for andre 
yrkesskoler.

Til tross for pandemien ble 88 studenter 
uteksaminert i 2020 og samtlige besto 
eksamen.  

GSTC flyttet i 2020 inn i nye lokaler donert 
av lokale myndigheter. Med støtte fra 
Ivar Løges stiftelse kunne bygget restau-
reres og oppgraderes slik at det nå 
fremstår nytt og tiltalende. Her har vi nå 
et senter for yrkesopplæring, bakeri og en 
Montessori barnehage for barn opp til 4 år.

Kokk, catering og husholdning

Frisør og make-up

Tekstil og søm

Good Samaritan 
Training Center

Kvinnekraft = Bærekraft

De tilbyr seks måneders yrkesutdanning 
innen:

Status 2020:

Bilen Lemma. Foto: PfC/Simon Yemane

PfC samarbeider med GSTC i prosjekt om 
relevant yrkesutdanning for fattige jenter/
kvinner med mål om at de skal bli del av den 
formelle økonomien. Vår finansielle partner i 
dette prosjektet er Ivar Løges Stiftelse.
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De fleste av kvinnene som er kurvflettere er enslige mødre, 
og fra å ha svært liten eller ingen inntekt kan de nå leve av 
produksjonen av kurvene. De kan planlegge innkjøp av mat, 
få tilgang til helsehjelp og la barna gå på skole.

Samarbeidet mellom Mester Grønn og PfC er et nybrotts- 
arbeid innen utvikling. Det viser hvordan ideell sektor kan gå 
nye veier.  Mester Grønn har kompetanse på kurver og blom-
ster, PfC har lokal kunnskap og kan realisere bestillingen på 
grasrota, og sikre at kvinnene har anstendig arbeid.

Etablert i 1983 av brødrene Ola og 
Erling Ølstad.

Kvinnene får betalt per kurv, som flettes 
ut fra en industriell modell; De kan sitt 
håndverk, men de har måttet lære å flette 
etter faste spesifikasjoner tilpasset det 
norske markedet.

Savannah Metro, et norsk firma som 
produserer og importerer skinnproduk-
ter fra Etiopia bidrar med en skinnlapp 
med ordet «Lewut» som betyr forandring.

I 2019 produserte kvinnene 8.000 kurver 
som ble solgt i Mester Grønn sine butikker.

Samarbeidet videreføres og i 2020 
var 255 kvinner med i fellesskapet, og 
Mester Grønn bestilte 6.000 kurver med 
ny design. 

Mester Grønn AS

Mester Grønn er i dag Norges største heleide  
blomsterkjede med over 120 blomster-
butikker og over 1400 ansatte.

Lewut = 
Forandring

Status 2020:

www.mestergronn.no

Hagere Bere. Foto: PfC

Demeku Dessie. Foto: PfC Foto: Mester Grønn AS

PfC har samarbeidet med Mester Grønn 
siden 2018 om produksjon av kurver i Bahir 
Dar. 

       Familien min har alltid laget 
kurver. Som barn samlet vi  
rå       varer til kurvene fra Tanasjøen, 
og min mor produserte kurver 
til det lokale markedet. Jeg 
vokste opp under veldig fattige 
kår, og hadde ikke tilgang til 
skole, så jeg fulgte i mine forel-
dres fotspor som kurvfletter, og 
tjente bare 1000 birr i måneden. 
Men nå, takket være Lewut, blir 
ferdighetene mine verdsatt, og 
jeg tjener minst 3 ganger så mye 
som jeg gjorde før.  Jeg kan jobbe 
hjemmefra og får råvarer levert, 
slik at jeg kan fokusere på barna 
og tilbringe mer tid med dem 
mens jeg tjener penger.

- Hagere Bere

      Foreldrene mine var fattige 
bønder. Vi var syv i familien. Jeg 
er 27  år og mor til to barn. Jeg ble 
gift da jeg selv bare var et barn 
som 15 åring, og fikk mitt første 
barn da jeg var 16.  Jeg kjente ikke 
til noe annet liv enn ekteskap og 
barn. Jeg pleide å lage kurver og 
selge dem på det lokale markedet 
til en veldig lav pris. Lewut har 
endret livet mitt, og selv mannen 
min oppmuntrer meg til å jobbe. 
Det har forandret livet til hele 
familien.

- Demeku Dessie
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Jenter som endringsagenter i samfunnet
Gjennom vårt samarbeid med Siiqqee når vi ut til tusenvis av jenter 
og deres familier i Oromia-regionen. Målet er å sikre unge, fattige 
jenter utdanning, fra grunnskole til universitets- eller yrkesutdann-
ing. Kjernen i mentorprogrammet er 150 jenter, hvorav 32 er blinde.  
Disse jentene går på 3 forskjellige skoler i regionen, og sikres skole-
gang gjennom prosjektet.

Ved hver av de tre skolene er det etablert et rådgivningskontor åpent 
for alle de 3000 jentene. Her får de gratis sanitetsbind, mulighet for 
hvile og råd og hjelp med hva enn de måtte ha på hjertet.

PfC har hatt et langvarig samarbeid med Siiqqee der vi utvikler og 
virkeliggjør prosjektene sammen. Jentene som deltar i kjerneprogram-
met får alt de trenger for å gjennomføre utdannelsen, fra uniformer og 
skoleutstyr til bosted der det trengs. De blinde jentene får hjelp tilpass et 
sine behov og ekstra oppfølgning under ledelse av Zulfa, som selv er 
blind og takket være Siiqqee har fått utdannelse ved Addis Abeba 
University: «Jeg har alltid ønsket å hjelpe andre og visste at utdan-
nelse var min eneste vei ut av fattigdom. Etter at jeg kom til Siiqqee  
og fikk gode karakterer valgte jeg sosialt arbeid fordi det hjelper de 
som er sårbare og utsatt. Jeg hadde ikke klart å fullføre videregående 
uten Siiqqees støtte, selv på universitetet støttet de meg slik at jeg 
kunne få folk til å lese for meg. I tillegg hjalp de meg å tro på meg selv 
gjennom treningene og coaching. Jeg hadde ingen familie som støttet 
meg. En blind jente var verdiløs.  Jeg opplevde dobbelt diskriminering, 
som jente og som blind. Men Siiqqee trodde på meg og investerte i 
meg, og jeg hadde vært på gaten uten dem. I fremtiden vil jeg hjelpe 
de blinde jentene på Sebeta blindeskole. Jeg vil inspirere dem og vise 
at det er mulig.»

Ingen frafall under korona
Til tross for korona og utfordring med virtuelle klasserom var det 
ingen frafall i 2020. Jentene klarte å holde aktiviteten oppe gjennom 
gruppediskusjoner og bruk av apper for kommunikasjon. Takket 
være fleksibilitet fra vår finansielle partner, AKO Foundation, kunne 
bevilgede midler omdisponeres og dermed sikre jentene et daglig 
måltid til erstatning for skolemåltid. Tidligere elever fra yrkesopp-
læringen produserte munnbind og gav gratis eksemplar til jentene i 
programmet.

Kvinnekraft = 
forandringskraft

Etablert i 1997 av Zertihun Tefera.

Siiqqee

Mentorprogrammets modell:
«Social Ripple Effect»

Status 2020:

For svært mange jenter i Etiopia er drømmen om utdann-
else en utopi. Med støtte fra AKO Foundation og Erna og 
Knut Engs Barnefond kan vi bidra til at de aller fattigste 
jentene i Oromia-regionen kan oppnå sin drøm og sikre 
utdannelse helt fra barneskolen og gjennom universi-
tets- eller yrkesutdannelse. 20 prosent av disse jentene 
er blinde. 

5 av jentene fullførte universitetet i 2020.  

27 jenter tok den nasjonale kompetanse-
testen. Samtlige besto eksamen.

Erna og Knut Engs Barnefond bevilget 
i 2020 midler til bygging av et nytt, stort 
jentesenter i Sebeta. Dette vil stå ferdig i 
2021, og vil gjøre det mulig å tilby Siiqqee      - 
programmet til enda flere jenter.

PfC har samarbeidet med Siiqqee siden 2016 
i prosjektet «Keeping Girls in School - Girls as 
changemakers in the Society».  Vår finansielle 
partner i dette prosjektet er AKO Foundation.

Siiqqee er en ideell organisasjon som arbeider 
for velferd for marginaliserte kvinner og barn. 
Dette gjør de gjennom å tilby jentene utdan-
nelse, yrkesopplæring og livsmestring. De har  
prosjekter flere steder i Etiopia og et program 
for blinde jenter.

150 jenter er mentor for:

5 jenter fra sin skole

som igjen er mentor
for 3-5 jenter fra 
sin skole

Skolejenter som 
endringsagenter 
endrer holdninger 
i sine familier og 
lokalmiljø.

150

750

3800

ca 10 000

Personer nådd
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Jentene som deltar i kjerneprogrammet får alt de trenger for å gjennomføre utdannelsen.

Zulfa, mentor for de blinde jentene ved Siiqqee.
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«Jeg elsker arbeidet mitt fordi jeg vet at jeg ikke bare selger et 
produkt: Jeg lager etiske produkter ved å hjelpe produsentene, og jeg 
promoterer landet mitt.» sier Genet om bedriften hun startet i 1992. 

Som i resten av verden, har Etiopias bedrifter blitt rammet av pande-
mien, og Paradise Fashion er intet unntak: «Den største endringen 
da pandemien traff landet, var at butikken vår på Radisson Blu Hotel 
ble stengt i mer enn 6 måneder. Butikken er den viktigste inntekt-
skilden vår og vi tapte mye penger på grunn av nedstengningen. Når 
vi nå har åpnet igjen, er det ennå ikke gode nok inntekter til å dekke 
kostnadene våre. Vi håper det snart blir bedre, og at landet åpner 
igjen i sin helhet.

En omstrukturering av produksjonen var nødvendig for å skape 
inntekt, og  Genet så blant annet en mulighet i markedet for produk-
sjon av munnbind: «Vi endret produksjonen vår og startet med 
produksjon av munnbind. Dette hjalp oss å håndtere krisen, og vi 
kunne også engasjere lokale vevere i Gullele (også et PfC-prosjekt). 
Nå må vi igjen tilpasse oss, siden markedet for munnbind er mettet. 
Vi prøver nå å komme tilbake til normal produksjon av varer til 
nettbutikken vår. Takket være samarbeid og økonomisk bidrag fra 
PfC var vi i stand til å fortsette å produksjonen og dekke leiekost-
nadene våre under toppen av pandemien. Hadde det ikke vært for 
den støtten, ville virksomhetene, både Paradise Fashion og veveriet i 
Gullele, blitt stengt. Ved hjelp av støtten klarte vi å holde på ordrene 
våre, og organiserte en pop-up butikk for å holde kontakten med 
kundene våre.

På spørsmål om hva utfordringene er fremover svarer Genet: «Hoved-
utfordringen er å finne midler for å fortsette å jobbe med vår store 
drøm: Å videreutvikle online-markedet vårt. Vi utvikler nå nye hånd-
vevde produkter som skal lanseres i juni. Vi har behov for et markeds-
føringsbyrå til å hjelpe oss med å lage en markedsføringsstrategi og 
på sosiale medier for å nå flere kunder. Vi må også holde kvinnelige 
vevere engasjert og sørge for at de har en anstendig inntekt. 

Amarech, som jobber på veveriet i Gullele forteller hvordan det var 
da pandemien traff bedriften: «Under nedstengningen som følge av 
covid var vi alle forvirret og visste ikke hva vi skulle gjøre. Vi var vant 
til å jobbe og ha en god inntekt, og nå var alt stengt. Ingen kjøpte 
produktene våre, og vi var redde for om vi ville klare å overleve. Da 
Genet fra Paradise Fashion kom og ba oss om å produsere materia-
ler til munnbind, følte vi oss alle levende igjen. Vi tok muligheten og 
klarte oss gjennom pandemien gjennom hardt arbeid.»

Omstilling under pandemien
Paradise Fashion er inspirert av kjærligheten til tradi-
sjonell etiopisk håndveving, ønsket om å bevare denne 
tradisjonen og å styrke kvinner over hele Etiopia med 
bærekraftige arbeidsmuligheter. 

Paradise Fashion

Genet Kebede. Foto: PfC/ Simon Yemane

Etablert i 1992 av Genet Kebede

Genet Kebede av en av Etiopias mest kjente desig-
nere og eksporterer til blant annet USA. Gjennom 
å bruke sitt forretningstalent og sitt kjente ansikt, 
skaper hun arbeidsplasser som hjelper og fremmer 
fattige kvinner i Etiopia.

www.paradisefashion.net

PfC har samarbeidet med Paradise Fashion siden 
2018. Et partnerskap med en annen PfC-partner, 
veveriet i Gullele, har blitt introdusert, og kvinnene 
i veveriet produserer nå 90 prosent av teksti-
lene Paradise Fashion bruker i sine kolleksjoner. 
Takket være fleksibilitet fra vår finansielle partner, 
Stiftelsen Et Rikere Liv, kunne Paradise Fashion 
omstille driften under pandemien.
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Ved veveriet i Gullele produseres det stoffer som blir brukt i Paradise Fashions kolleksjoner.



Belaynesh Kassa jobber ved direktoratet for kjønnsforskning og likestilling ved 
det etiopiske departementet for kvinnesaker, og er medlem av den nasjonale 
arbeidsgruppen for barnehager. I denne arbeidsgruppen er også PfC represen-
tert, og sammen jobbes det for en signifikant forbedring i landets barnehage-
tilbud på tvers av økonomiske klasseskiller: «Barnehager er utrolig viktig for 
etiopiske mødre, på alle nivåer av utdannings- og karrierestigen. Mange mødre 
slutter i jobben sin, eller tar til takke med dårligere betalte jobber bare for å 
kunne være nærmere barnet sitt. Barnehager hjelper kvinner å beholde jobbene 
sine slik at de kan fortsette karrieren selv om de har familie. For landet generelt 
er det også viktig at kvinner er en del av det formelle næringslivet. Barneha-
ger har en svært viktig funksjon i hele oppbygningen av samfunnet vårt. Det 
er myndighetenes ansvar å bygge ut det nasjonale tilbudet av barnehager, men 
PfC har gjennom sine pilotprosjekter, basert på Montesorri-pedagogikk, med 
barnas utvikling i sentrum, vært en katalysator i den pågående arbeidet for en 
systematisk endring av politikken rundt kvinners deltakelse i yrkeslivet.» sier 
Belaynesh Kassa.

Belaynesh har selv barn i en av de fem prosjektbarnehagene PfC har finansi-
ert byggingen og driften av, og har derfor førstehåndserfaring med sukses-
sen i prosjektet: «Fødselspermisjonen i Etiopia er 4 måneder, og de svært få 
barnehagene som finnes er private og svært dyre. Det lille som eksisterer av 
alternative tilbud er egentlig bare «lagringsplasser» for ungene, så lærings- 
effekten og den individuelle utviklingen deres er nærmest fullstendig fra- 
værende. Gjennom etableringen av kvalitetsbarnehager med klare standarder 
for pedagogisk og psykososial opplæring av personalet, har PfCs pilotbarne- 
hager banet vei for et helt nytt nivå i det nasjonale barnehagetilbudet. Ved å gjøre 
barnehagene lokalt tilgjengelig gir det også mødrene muligheten til å komme 
innom i arbeidstiden og amme de minste barna, noe som igjen bidrar til å mot- 
arbeide underernæring.»

En som støtter denne erfaringen er Elenie Abate. Ved siden av å være mamma 
jobber hun fulltid i Kunnskapsdepartementet. Frykten for at stillingen skulle gå 
på bekostning av utviklingen til barnet hennes gjorde at hun vurderte å slutte i 
jobben, men opplevelsen av den nye barnehagemodellen har vært udelt positiv: 
«Sønnen min var veldig liten da han begynte i barnehagen, og lå allerede etter i 
utviklingen av språk og motoriske ferdigheter. Men fordi fasilitetene er så gode, 
og lærerne er grundig trent, har fremgangen hans vært svært stor. »

PfC har hovedfokus på økonomisk uavhengighet for kvinner.  
Økonomisk uavhengighet forutsetter utdannelse og delta-
kelse i det formelle arbeidslivet. I Etiopia har tilgangen på 
småbarns-barnehager vært svært begrenset, og kun tilgjengelig 
for de rikeste. Ved å utvikle et godt barnehagetilbud skaper vi 
frihet for kvinner til å jobbe, og vi gir barna det beste utgangs-
punktet for fysisk og mental utvikling. Og sist, men ikke minst: 
Gjennom dette prosjektet skaper vi tusenvis av arbeidsplasser.  

Prosjektets mål:

Montessori-inspirert barne            ha-
 getilbud til flest mulig barn i
alderen 4 mnd. – 4 år (Etiopia
har 4 mnd. fødselspermisjon). 

Kvalitet i tilbudet av
småbarns-barnehager. 

Montessori-inspirert 
utdanning av pedagoger, 
assistenter og ledere. 

Flere kvinner ut i formelt
arbeidsliv. 

Etablering av arbeidsplasser 
i barnehagesektoren. 

Høyere yrkesstatus og lønn 
for utdannet barnehage-
personell. 

Forbedret likestilling.

Etableringen av småbarnsbarnehager er 
et treårig prosjekt med følgende trinn:

Utarbeidelse av fagplan for  
utdanning av pedagoger, 
ledere og assistenter.

 
Utdanning av pedagoger. 

Utdanning av assistenter. 

Utdanning av pedagogiske  
ledere og styrere.

Etablering og to års drift av  
barnehagepiloter.

Evaluering av piloter. 

Oppfølging av videre utrulling  
i samarbeid med etiopiske  
myndigheter.

Arbeidsplasser, økonomisk uavhengig- 
het og utviklingsmuligheter for barn

12



Mestringsglede gir barna selvtillit.

Tre av de nyutdannede barnehageassistentene har fått jobb i Good Samaritan Training Centers barnehage.
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Her står PfC for utgifter i to år. For å sikre mangfold er både 
barnehager i offentlig, ideell og privat regi blant pilotene.

PfC har finansiert tilrettelegging og gitt veiledning til utfor-
ming og drift. 

PfC har gitt veiledning til utforming og drift. Myndighetene 
betaler selv for oppussing, tilrettelegging og drift, og har 
besluttet at alle departementer skal ha småbarnsbarne- 
hager for sine ansatte. Dette har stor betydning for prosjek-
tets mulighet for suksess.

Godkjenning av fagplanen fra det etiopiske utdanningsdi-
rektoratet er underveis, og vil være basis for den nasjonale 
assistentutdanning en. Etiopiske myndigheter skal etter 
planen overta ansvaret for denne utdanningen.

Disse ble rekruttert av «Ministry of Women, Children and 
Youth» og arbeider nå i barnehagene som er opprettet i 
departementene.

15 måneders Montessori-inspirert utdanning for pedagoger 
er gjennomført. Åtte kandidater, med minium BA-grad 
startet utdanningen. For å sikre nok kvalifisert personell i 
barnehagene, har vi valgt å prioritere assistentutdanningen. 
Utdanning av flere pedagoger er utsatt til høsten 2021.

5 2

15 4

56

departementer har etablert 
småbarnsbarnehager.

Gjennom vårt arbeid, og med finansiell støtte fra Ivar Løges stiftelse og Grieg Foundation, 
har vi skapt et grunnlag som etiopiske myndigheter nå planlegger å rulle ut i hele landet:

pedagoger sertifisert i Mon-
tessori-inspirert utdanning.

assistenter ble ferdig 
utdannet i desember 2020.

Fagplan er utarbeidet for seks 
måneders assistentutdanning.

pilotbarnehager er etablert.
eksisterende barnehager har 
utviklet småbarnsavdelinger.

Lederopplæring

Nasjonal 
styringsgruppe

Nasjonal 
yrkesstandard

En  lederopplæring ble avholdt for 42 personer fra Likestillingsdirektoratet, fra alle 20 
departementene og kommisjoner,  i tillegg til representanter fra eksisterende småbarns-
barnehager. Lederopplæringen hadde oppstart i januar 2020, men ble utsatt pga. covid. 
Opplæringen fortsatte som online-kurs og ble avsluttet i mai 2021.

Etiopiske myndigheter har opprettet en nasjonal styringsgruppe som skal utarbeide en 
nasjonal plan for barnehagene. PfC er, som eneste NGO, inkludert i dette arbeidet. De har 
klargjort et dokument som kartlegger det finansielle behovet for barnehager i Etiopia, og 
som vil bli presentert for parlamentet. Gruppen har klart å holde arbeidet gående gjennom 
pandemien og hatt møter online. PfC dekket 10% av utgiftene til styringsgruppen.

En nasjonal undersøkelse om behovet for barnehager ble avsluttet i september 2020, og 
det utarbeides nå en nasjonal yrkesstandard. Dette vil gjøre det mulig for alle offentlige 
institusjoner å starte opplæring av barnehageassistenter. 

Utdanne totalt 
180 assistenter.

Utdanne totalt 42 ledere innen 
2021 gjennom 4 ledersamlinger.

Starte opp nytt kull for 
pedagogutdanning.

Utvikle en nasjonal plan for 
etablering av småbarns- 
barnehager i hele Etiopia.

Barnehageprosjektets mål videre:
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Tebita: Ved kvinnebedriften produseres det førstehjelpspakker.

Tebita Ambulance: Ambulansepersonell under opplæring.



I Etiopia er majoriteten av skadede og drepte unge og voksne mennes-
ker i arbeidsfør alder, og de aller fleste er menn (Kebede et al. 2019). 
Konsekvensen er at mange familier må streve med kostnader knyt-
tet til behandling og rehabilitering. I verste fall mister familier sin 
eneforsørger, noe som rammer barn hardt.

Utdanning av ambulansepersonell
Kvalitet i prehospitale tjenester krever kvalifisert personale. Sammen 
med Tebita etablerte PfC i 2018 Tebita Paramedic College. PfCs mål-
gruppe er som kjent unge, fattige jenter.  Derfor var det en forutsetning  
fra vår side at tilbudet skulle gis til fattig ungdom og at halv  parten 
skulle være jenter. På dette området møtte vi stor skepsis til det siste, 
da den gjengse oppfatning var at jentene ikke var sterke nok til den 
type arbeid. Men da kjenner de ikke sine egne jenter: etiopiske jenter 
er sterke, og det har de vist både gjennom utdanningen og arbeidet. 
All skepsis er feid til side, og nå er disse fattige jentene pionerer. Vi 
kunne også her skape arbeidsplasser og økonomisk vekst ved å løse et 
alvorlig samfunnsproblem.  

Etiopiske myndigheter har nå lagt planer for å utdanne 27.000 ambu-
lansearbeidere, og Tebita Ambulance College er bedt om å utdanne 
5.000 av disse.

Etablering av kvinnebedrift
I vårt arbeid er vi opptatt av å skape økonomisk bærekraft. Derfor 
etablerte PfC i 2020 et samarbeid med Tebita om en kvinnebedrift 
for produksjon av førstehjelpspakker for salg. Det er et stort marked 
for førstehjelpspakker, og de første ordrene har allerede kommet inn. 
For å skape synergier mellom våre lokale partnere ble det initiert et 
samarbeid mellom Tebita og veveriet i Gullele, som vi har samarbeidet 
med i mange år.

Livreddende samarbeid
Til tross for at Etiopia er et av de landene i verden som har 
høyest antall alvorlige trafikkulykker er det stor mangel 
på prehospitale tjenester.  Dette fører til et unødvendig 
stort antall dødsfall, skadede og funksjonshemmede. 

I Etiopia mister i snitt 13 mennesker 
livet i trafikken hver dag.

Tallet er antageligvis enda høyere, men 
blir ikke rapportert til politiet (WHO 2020).

Kun 20% ankommer sykehuset i en ambulanse 
i hovedstaden Addis Abeba, og få ambulanser 
har utstyr til å kunne gi tilstrekkelig behandling.

Etablert i 2008 av Kibret Abebe

I mars 2020 ble 30 nye kandidater tatt 
opp, men på grunn av covid-19 er oppstart- 
en utsatt til mai 2021. Det vil da være 60 
kandidater totalt.

Med støtte fra Erna og Knut Engs Barne-
fond vil Tebita i 2021 starte bygging av nytt 
ambulansesenter, som skal inneholde 
lokaler for Tebita Ambulance College 
og produksjonsfasiliteter for første   - 
hjelpspakker og munnbind.

Tebita

Kibret er utdannet anestesisykepleier, etter å 
ha sett i praksis hvor mye skade som kunne 
vært unngått ved bedre kompetanse og bedre 
utstyr, solgte han huset sitt for å finansiere sin 
første ambulanse og starte Tebita Ambulance 
of Pre-Hospital Emergency Medical Service. 
Tebita betyr «en dråpe».

Kibret ble i 2019 kåret til en av Afrikas tre 
viktigste sosiale entreprenører.  

Tebita er Etiopias første private ambulanse  -
tjeneste Social enterprice og er lisensiert av 
helsemyndighetene i Addis Abeba.

Status 2020:

www.tebitambulance.com

PfC har samarbeidet med Tebita siden 2018 
om å produsere førstehjelpspakker, utdanne 
ambulansepersonell og sikre dem jobb.
Våre finansielle partnere i dette prosjektet 
er: Ivar Løges Stiftelse, Erna og Knut Engs 
Barnefond samt Ganhar AS.

Kibret Abebe, grunnlegger av Tebita Ambulance.
Foto: PfC
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Takket være lån finansiert av Ivar løges Stiftelse har Run Africa kunnet gå til innkjøp av en minibuss.

Løpetalenter får utdannelse som løpeguider og får jobb innen bærekraftig turisme.



Arbeidsplasser innen 
bærekraftig turisme

Etablert i 2013 av Rekik Bekele

Run Africa Athletics Club

Run Africa er lokalisert i Addis Abeba og tilbyr 
tilpasset løpstrening og fotturer i Etiopia. 
Selskapet er fundert på en modell som kombi-
nerer business med sosialt engasjement, og 
hjelper unge løpstalenter som ikke kan leve av 
å løpe gjennom et eget løpeguide-opplærings-
program.

www.runafrica.com

Vårt samarbeid er sentrert rundt yrkesopplæringen for de unge 
løperne. Selv om løperne er talentfulle og motiverte, er det få som 
kan leve av å løpe, og da må de ha noe å falle tilbake på. Når de faller 
ut av en løpekarriere, noe som dessverre oftest rammer jentene, ender 
mange opp med å bo på gaten. Ofte resulterer det i at de blir voldtatt 
og mishandlet. Noen reiser tilbake til familien uten noen mulighet for 
utdanning eller arbeid. Opplæringsprogrammet har flere komponen-
ter: Livsmestring (i samarbeid med PfC-partner Siiqqee), profesjonell 
trening, førstehjelp (i samarbeid med PfC-partner Tebita Ambulance), 
sportsmassasje, guide-opplæring, engelsk og  IT.

I tillegg skaffet vi i 2019 et lån til en minibuss da en del av løpetre-
ningen innebærer å trene på ulike høydenivåer. Løperne var tidligere 
tvunget til å haike med ulike biler mellom nivåene. Særlig jentene 
opplevde seksuelle tilnærmelser og overgrep. For å forebygge dette 
inngikk PfC og Run Africa en avtale om leie av bil, noe som er svært 
dyrt. Det ble regnet ut at dersom Run Africa istedet eide en bil ville 
de kunne ha inntekter fra den forretningsmessige løpeturismen til å 
dekke yrkesopplæringen av de unge løperne. Run Africa hadde deri-
mot ingen muligheter til å kjøpe en bil og kunne heller ikke få lån 
i Etiopia. De fikk derfor et lån finansiert av Ivar Løges Stiftelse til 
innkjøp av minibussen. Det er utarbeidet en plan for tilbakebeta-
ling av lånet. På denne måten kan disse pengene kanaliseres inn i nye 
PfC-prosjekter.

Vår partner, Run Africa, har sett muligheten i Etiopias 
vakre natur: Høydetrening kombinert med kompetansen 
til løpetalentene er grunnlag for bærekraftig turisme.  
Kunder fra hele verden kommer for å trenes av etiopiske 
løpere. Under covid-restriksjonene har imidlertid turister 
fra utlandet uteblitt, men miljøet blant utlendinger som 
bor i Addis Abeba er stort, og mange av dem er nå kunder 
hos Run Africa.

Rekik Bekele, grunnlegger av Run Africa. Foto: Run Africa

Foto: PfC/Simon Yemane

PfC er siden 2017 partner med Run Africa innen  
opplæringsprogrammet. Gjennom dette 
prosjektet gis løperne ikke bare gunstige 
treningsforhold; de får også kunnskap og 
opplæring som gjør dem til attraktive medar-
beidere i en voksende turistindustri.
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Yerusalem Lemma, ambulansesjåfør ved Tebita Ambulance. Foto: PfC/ Simon Yemane

Besøksadresse: Henrik Ibsens Gate 53, 0255 Oslo

Postadresse: Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo 

E-post: info@pfchange.org

Facebook: pforchange

Nettsted: www.pfchange.org


