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Kære venner, 
 
    Den kvikke læser har allerede noteret sig en fejl 
dato – men det er spørgsmålet om hvem som er fejl på 
den?? I dag fejrer vi nemlig nytår her i Etiopien – og 
datoen er ifølge den etiopiske tidsregning rigtig nok. 
Ikke at der bliver gjort så meget stads ud af 
overgangen til et nyt år – lidt ekstra god mad og måske 
får børnene nyt tøj. I kirkerne har man brugt de 5 
dage, som den 13.måned består af til bøn og faste her 
op til det nye år – egentlig en fantastisk måde at 
afslutte og begynde et nyt år på. Hele natten væltede 
regnen ned til ud på formiddagen, men det bliver 
betragtet som en velsignelse – tænk om det måtte 
regne sådan med velsignelse ned over folket og landet i 
det nye år både menneskeligt og åndeligt. På mange 
måder slider landet – der har netop været en 16,4% 
devaluering af birr’en – priserne kommer til at stige – 
og det vil blive endnu vanskeligere for familien at få 
pengene til at slå til. 
 
   De sidste par måneder har jeg været en del på 
farten - denne gang skal jeg tage jer med på en tur til 
Koibe som er et af de steder hvor vi forsøger at 
styrke tilbuddet til kvinderne. Male folket har ikke 
tradition for at søge hjælp i det etablerede 
medicinske system. Hellere lade konen ligge i fødsel 3-
4 dage hjemme i hytten for til sidst at dø end at 
sælge én ko så man kan få råd til at betale for den 
nødvendige hjælp. Til gengæld må der slagtes op mod 
10 køer som en del af begravelsesritualet for at 
bespise folk som kommer. For mig at se en tåbelighed – 
men denne erkendelse må folket selv komme frem til 
hvis der skal ændres på adfærdsmønstre. Om 
tirsdagen havde jeg samlet Health Extension workers, 
HEW (de som arbejder på de små helseposter eller 
kliniker ude i landsbyerne) til undervisnings dag på 
helse centeret – vi gennemgik normale fødsler og hvad  

 

de kunne gøre og hvor og hvornår kvinder skulle sendes 
til Sygehuset eller helsecenteret for at føde. 
Det har været vældig positivt at arbejde sammen med 
disse HEW – de er åbne og modtagelige for 
undervisning og supervision. Onsdag, torsdag og fredag 
var jeg til graviditets undersøgelses dag på 3 
forskellige af helseposterne. 
    Lad mig tage jer med til Balla som ligger 10 km 
længere inde i dalen fra Koibe. Jeg måtte have én med 
fra Koibe for at vise vej – vejen er nemlig ikke lige 
tydelig alle steder – det ligner mere en gangsti end en 
bil vej - på et tidspunkt kører man et par kilometer 
nede i flodlejet og da er det vigtigt at man kommer op 
det rigtige sted for ellers er det ikke godt at vide 
hvor man havner, så det er godt at have lokal kendte 
med. Byen ligger smukt ved foden af fjeldkæden som 
strækker sig ude fra hovedvejen (32 km) og så ind i 
Male land.  

 

 
 

5 HEWs var tilstede – én af dem var gået 2 timer fra 
nabohelseposten, som ligger længst væk og som jeg 
ikke når frem til – hun ville gerne være med i 
oplæringen. Alle var rede til at lære. De første 
kvinder begyndte at komme og da der var 15-20 



kvinder samlet, tog vi en undervisningssession om 
fødselsforberedelse aspekter – lidt anderledes end i 
DK. Her snakker vi om hvor man kan føde, hvem som 
skal være tilstede og hjælpe ved fødslen i hjemmet, at 
kvinderne har tænkt på penge og transport i tilfælde 
af at det bliver nødvendig med medicinsk hjælp osv. 
Derefter gik vi i gang med graviditetsundersøgelserne. 
Sammen tog vi den første kvinde – noget af det 
vigtigste er at disse HEWs forstår vigtigheden i at få 
kvindens tidligere fødselsforløb og udfald frem – det 
siger måske noget om kvinden er i risiko for 
komplikationer ved denne fødsel – vi må høre hvor 
mange børn hun har født, om de var levende fødte 
eller døde, om fødslen var normal, om hvor mange børn 
hun har i live nu osv. Jeg ved ikke hvad en dansk kvinde 
ville sige til at blive spurgt om dette – men her har 
næsten alle kvinder mistet et eller flere børn. 
Derefter er det vigtigt at HEWs i undersøgelsen af 
kvinderne fanger de kvinder op som har komplikationer 
af den ene eller anden art. For nogle af HEWs var det 
nyt at skulle stille alle disse spørgsmål og det er 
fortsat en udfordring at lære dem at reflektere over 
det de finder og at give de rigtige råd og henvise de 
som bør henvises.  

 

 
   Efter at vi havde taget den første sammen gik de 
selv i gang alt imens jeg gik omkring – lyttede, så på, 
tilbagemeldte og svarede på spørgsmål. Det var en 
fornøjelse og de holdt ud selvom de aldrig havde haft 

så mange kvinder til undersøgelse på én dag – omkring 
40 kvinder i alt hvoraf langt de fleste kom for første 
gang. Bare det at lære dem at bruge graviditets 
kortene til at dokumentere det, de finder er en 
udfordring – desværre er kortet skrevet tå engelsk og 
det klarer ikke alle så de arbejder med en 
oversættelse som ligger ved siden af. Også kvinderne 
skal lære at det at komme til graviditetsundersøgelse 
er vigtigt.  

 
 

   Efter en lang og krævende dag var de alligevel ved 
godt mod – de havde arbejdet uden vådt og tørt så en 
gang injera b´wåt på den lokale restaurant var 
styrkende for os alle sammen.  
   Forebyggende sundhedsarbejde, som graviditets 
undersøgelserne er her i dette land, giver ikke 
resultater her og nu, men det er opmuntrende at 
mærke hvordan arbejderne tager fat og gør et godt 
stykke arbejde. 3-4 kvinder henviste vi den dag til at 
føde på Sygehuset – et par af dem måtte rejse i løbet 
af nogle dage. Men jeg er ikke sikker på at de fulgte 
rådene – i al fald har jeg ikke fanget dem op her i 
Jinka, så hvordan det er gået dem ved jeg ikke – jeg 
må følge op på det næste gang jeg kommer tilbage. 
Det er noget af det som er frustrerende – vi kan 
undervise og vejlede men det er ikke ensbetydende 
med at kvinderne følger vores råd. At ændre 
adfærdsmønstre tager tid.  
 
   Med dette glimt herfra vil jeg slutte for denne gang 
– TAK for forbøn og medleven i arbejdet her i Syd 
Omo.  
”Lovet være Gud vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin 
store barmhjertighed har genfødt os til et levende 

håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde!” 
 

Mange kærlige hilsner fra Elisa 
 


