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Utbildning för eget företagande
Att utbildas i ett yrke är en
nyckel för att nå självständighet och oberoende. Våra yrkesutbildningar i Malwi öppnar
dörren för självförsörjning, ett
stabilare samhälle och fler
barn i skolan.
Malawi är ett av världens minst utvecklade
länder och två tredjedelar av befolkningen
är yngre än 20 år1. Hiv-epidemin har
drabbat landet hårt och oändligt många
barn har förlorat någon av eller båda sina
föräldrar i sjukdomen. En del familjer har
öppnat upp sina hem för föräldralösa

barn, men i många andra fall har äldre
syskon fått ta hand om sina småsyskon.
Under många år har Svenska Alliansmissionens systerkyrka i Malawi gått in med
hjälp i form av mat, skolavgifter och skolmaterial med stöd från oss i Sverige. Denna
typ av hjälp ser kyrkan inte som hållbar
på lång sikt, utan vad människor verkligen
behöver är möjligheten att försörja sig på
egen hand. Sedan ett par år tillbaka arbetar
man därför med yrkesutbildningar, där vi
tillsammans med er hjälper människor
till oberoende.

Stabilare samhällen och tryggare barn
Problematiken kring hiv och aids är inte
enbart hälsorelaterad, utan innebär också
ett hot mot länders utveckling. I Afrika,
söder om Sahara, är aids den vanligaste
dödsorsaken och sjukdomen är på väg att
radera ut en hel generation vuxna. Viktiga
samhällsfunktioner som utbildning, vård
och matproduktion blir lidande, då det på
grund av epidemin saknas lärare, läkare
och jordbrukare. Dessutom gör sjukdomen
miljontals barn föräldralösa. Barn blir utan
vuxna förebilder och måste hitta försörjning
istället för att gå i skolan.2
Vår systerkyrka i Malawi finns i området
runt Blantyre, en av landets största städer.
Här driver de uppskattade och betydelsefulla yrkesutbildningar. De vänder sig till
kvinnor, ofta änkor, som försörjer egna
barn och samtidigt tar hand om andra
föräldralösa barn. De vänder sig också till
ungdomar som förlorat sina föräldrar och
fått ansvar för yngre syskon.

Yrkeskunskaperna lyfter både individer och
samhällen ur utsiktslös fattigdom. Unga
vuxna får lära sig att tillverka möbler, de
utbildas i bakning och sömnad, lär sig tillverka korv och marmelad. Deltagarna får
utöver kunskapen också med sig ett startpaket med både redskap och råvaror, för
att kunna fortsätta med egen företagsverksamhet. Något många har gjort med
goda resultat.
Att kunna försörja sin familj, köpa mat för
egna ihoptjänade pengar och skicka sina
barn till skolan ger både självkänsla och
framtidshopp. Ett samhälle där barnen
får utbilda sig istället för att arbeta är
ett samhälle som lägger en stabil grund
för nästa generation. På så sätt är det i
slutänden barnen som är de stora vinnarna.

Mer än hälften av malawierna lever i fattigdom med
en inkomst under 1,25 dollar om dagen. Fyra av tio
barn är kroniskt undernärda och barnadödligheten
är hög. Omkring 10 procent av malawier över 15 år
uppges vara smittade av hiv. Antalet föräldralösa
barn uppskattas till över 1,3 miljoner, varav cirka
hälften förlorat sina föräldrar i aids. Sedan den
åttaåriga grundskolan blev avgiftsfri 1994 börjar
nästan alla barn i skolan, men 40 procent hoppar
av på grund av att de måste bidra till familjens
försörjning.1
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