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Israel, 9, sover  under vävstolen
ADDIS ABEBA. Pojken vågar inte svara på om 
han är rädd. 

Han bor i ett mörkt vävhus. 
Från gryning till midnatt arbetar han 

vid vävstolen. 
På natten sover Israel Melese, 9,  

under den.  
Huset är gjort av halm och lera. En en-

sam glödlampa hänger från taket. Vid en 
av de tre vävstolarna arbetar Israel Mele-
se. Han sneglar på de två äldre killarna. De-
ras händer är mycket snabbare 
än hans.

De har också längre armar.

Har svårt att se
Israel sträcker sig hela tiden 

för att nå. Ibland måste han re-
sa sig.

När han ska byta tråd till en 
annan färg får han inte riktigt 
till det. Det är svårt för honom 

att se i halvmörkret. När han börjar väva 
igen går tråden av.

Han tittar oroligt på arbetsgivarna som 
står i dörröppningen.

Han vet att han inte får halka efter.
– Pojkar som gör fel eller väver sakta kan 

få stryk, säger Mengistu Bunaro, hjälpar-
betare från lokala organisationen HCE. 

Flickor bär ved från berget
Utanför vävhuset är bergsluften tunn. 

Det är sen eftermiddag i kåk-
staden, tuppar pickar i den rö-
da jorden och mellan väggar 
av korrugerad plåt och tagg-
tråd drar ett barn en burk ef-
ter sig i ett snöre.

På vägen som leder från  
Entotoberget går flickor böj-
da under stora vedlass. En bit 
längre ner ligger Shiro Meda, 
en stadsdel i norra Addis  

Abeba som är känd för sin färgglada tex-
tilmarknad.

Att sy är en manssyssla
Här sitter pojkar och män och syr i grän-

derna. Liksom vävning är det ett mansyr-
ke i Etiopien. 

För Israel Melese har det äntligen blivit 
dags att ta dagens första paus. Killarna har 
jobbat sedan fem i morse, i skymningen får 
de sin enda lagade måltid.

När Israel ätit klart, en majsliknande  
röra, jobbar han några timmar igen till mid-
natt.

Han visar var han sover – på golvet un-
der vävstolen.

Arbetsgivaren hör allt
När jag frågar om han brukar frysa eller 

känna sig rädd vill han inte svara. 
Han tittar med flackande blick på arbets-

givarna. De hör vad vi säger. 
Jag provar att fråga var hans familj är. 
– Chencha, säger han tyst. 
Israel Melese togs hit från byn i södra 

Etiopien för två år sedan, efter att en han-
delsman dök upp på hans pappas gård och 
frågade om det inte var svårt att ta hand 
om så många barn som änkeman.
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Aftonbladet i går.

n Pojkarna jobbar från gryning till midnatt i textilfabriken n De slavar utan att få betalt – och hotas ständigt av stryk

Israel, 9, har skickats i väg av sin pappa. Nu 
fostrar han sig själv, utan sina syskon, kom-
pisar och mammakramar.
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Chencha

n n Mot löften om en 
bättre framtid förs  
barnen från hem och 
föräldrar till huvud
staden 60 mil bort. 
Men där möter de  
ingen framtid.
n n Pojkarna blir 
slavar i kalla vävhus. 
Flickorna tvingas upp  
i bergen där de plockar 
ris och ved.
n n De drömmer  om 
ett annat liv och en  
annan framtid. I dag 
står deras enda hopp 
till en frivilligorganisa
tion som nu stöds av 
svenska Läkar
missonen.
n n Aftonbladet har 
mött slavbarnen i Addis 
Abeba.

HANDELSVARA: BARN

HAR FÅTT EN MADRASS Vävhusen i kåkstaden är utsatta miljöer. Här bor och sover barn som arbetar som slavar – men även arbetsgivare och ar-
betsgivares släktingar är här på nätterna. Enligt människorättsorganisationer händer det att barnen blir hotade, slagna och sexuellt utnyttjade. Israel  
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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

Israel, 9, sover  under vävstolen
20 000 barn säljs av sina föräldrar på lik-

nande sätt varje år enligt IOM, Internatio-
nella organisationen för migration.

Lätta offer för människohandlarna
Fattigdom, hivepidemier och analfabe-

tism gör jordbrukare på landsbygden till 
lätta offer för människohandlare som må-
lar upp en falsk bild av barnets framtida liv 
i huvudstaden.

Där Ake Sorsa, 12, arbetar är det så fullt 
av vävstolar och varptrådar att man mås-
te klättra om man ska ta sig från ena sidan 
av rummet till den andra.

Han sitter på det kalla lergolvet på en 
soppåse som han försökt vika som en dy-
na. De nakna fötterna är nedstoppade i en 
grop där vävpedalerna finns.

Huvudet rör sig fort i sidled. Vänster, hö-
ger. Vänster, höger. Under händerna väx-
er ett vitrandigt tyg fram.

Hans träningsoverall är lite för stor över 

de smala axlarna. Trots att Ake Sorsa  
arbetar med textilier äger han inget kläd-
ombyte.

Mamman är död
Några få tillhörigheter hänger i plastpå-

sar på en spik på väggen. Hyllor finns inte.

Ake Sorsa har bott i det här huset sedan 
han var åtta. Hans mamma är död. Pappan 
och syskonen har han inte sett sedan han 
traffickerades till huvudstaden. Hans livs 
enda resa. 

Om han blev fri vet han inte hur han skul-
le göra för att åka tillbaka. 

Har goda möjligheter
Vävslavar har, enligt lokala människo-

rättsorganisationer, goda möjligheter att 
rehabiliteras. Till skillnad 
från flickorna som bär ved har 
pojkarna lärt sig ett yrke som 
de kan tjäna pengar på i fram-
tiden.

De lider inte heller av lika 
allvarliga belastningsskador.

Men vävslavar som vågar 
fly, vilket en del gör när de 
kommer upp i tonåren,  
hamnar ofta på gatan. Där bor 

det enligt Unicef redan 60 000 gatubarn.
– Bröd. Jag behöver bröd. Hjälp mig,  

säger en liten kille som springer på en väg 
i Shiro Meda och försöker stoppa bilar.

Köper sjalen – för 40 kronor
Han kanske är tio år. Blicken är despe-

rat.
På andra sidan gatan går en turist och 

tittar på vävda tyger. I ett litet stånd hittar 
kvinnan en vitrandig, lång sjal som hon 

sveper om halsen.
Försäljaren säger att den 

kostar 70 kronor. 
– Ahh, too expensive! svarar 

hon och prutar ner priset till 40.
Vävaren Ake Sorsa får ing-

enting av förtjänsten. I det 
mörka huset väver han nya sja-
lar.

Magda Gad
tipsa@aftonbladet.se

n Pojkarna jobbar från gryning till midnatt i textilfabriken n De slavar utan att få betalt – och hotas ständigt av stryk

Pojkarna som är vävslavar ser sällan dags-
ljuset – de jobbar 16 timmar per dag i de 
mörka vävhusen.

HANDELSVARA: BARN

Se Magda Gads och Maria 
Östlins reportage från barn
slaveriets Etiopien.

www.aftonbladet.se

VÄVER SJALAR Tarekegn Tefera, 13, saknar sin hemby. 
Där växte stora äpplen på träden och han fick leka.

STÄNDIGT OLJUD I rummet där Ake Sorsa, 12, jobbar finns en maskin som spinner trådar till vävstolar-
na. Den ger ifrån sig ett monotont högt ljud. Vi tycker att det är en befrielse att få komma ut därifrån – Ake 
sitter kvar och jobbar.

Melese, 9, har fått en madrass av hjälporganisationen HCE som försöker befria 
vävslavarna. Förut sov han direkt på det kalla lergolvet – utan filt.

Här får de utsatta 
barnen ett nytt liv

I morgon

n I Etiopien talas 83 olika språk. I huvudstaden 
Addis Abeba talas amhariska. Majoriteten av sta
dens invånare tillhör etniska gruppen amahara. 
n Slavbarnen som kommer hit och jobbar kan inte 
amahariska. Många är gamofolk eller dorzefolk 
från södra Etiopien. Andra är tigrayfolk från norra 
Etiopien.
n Barnens föräldrar är analfabeter och har inte te
lefoner så barnen blir helt avskärmade från sin fa
milj och by när de kommer till huvudstaden. 
n I Addis Abeba finns 3 miljoner invånare. 60 000 
barn lever på gatan enligt vissa beräkningar. Enligt 
andra finns här minst 200 000 gatubarn. 
n Antalet slavbarn är okänt men polisen rapporte
rar att barn som traffickerats hit stiger av på den 
centrala busstationen dagligen.

60 000 barn lever på gatan


