
Reva splittrar Kraftig kritik 
mot hovrättsdom
Mannen rev av kvinnan kläderna och förde upp 
sina fingrar i hennes underliv. Men hovrätten ogil-
lar åtalet om våldtäkt och skriver i sin dom att det 
rör sig om olaga tvång. Nu höjs krav på en ändring 
av lagen. ▶ 2, 4

Etiopiska barn 
säljs som slavar
20 procent av Etiopiens barn arbetar före fem års 
ålder. Och arbetsdagar på upp emot 16 timmar är 
inte ovanligt. Arbetaren har träffat några av barnen.
– Kommer det vilda djur eller dumma män skriker 
vi, säger tioåriga Serawit Kanu.         ▶ 12–17

Samhällets hot 
mot människan
Mare Kandre skrev med en högst personlig och po-
etisk stil. Hos henne framträdde språket inte bara 
som ett medel för maktutövning utan även som ett 
effektivt verktyg i omskapandet av makten. Det 
skriver Ylva Gripfelt på Radar. ▶ 10–11

Stor oenighet i riksdagen om polisens arbetsmetoder
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Kritiken mot polisens nya hårda metoder mot papperslösa, som 
bland annat innebär att människor med ”utomeuropeiskt utse-
ende” krävs på legitimation utan misstanke om brott, skapar nu 
politisk debatt. Miljöpartiet riktar hård kritik mot regeringen, 

samtidigt som Vänsterpartiet kritiserar Miljöpartiet.
– Miljöpartiet håller Tobias Billström i ena handen samtidigt 
som de kritiserar regeringens flyktingpolitik. Det är dubbelmo-
ral, säger Christina Höj Larsen, V.                                     ▶ 2, 6

Gruvkatastrof pågår 
i Papua Nya Guinea
Gruvbolaget Ok Tedi har brutit koppar i Papua Nya Guinea se-
dan 1984. För lokalbefolkningen innebär det en social och eko-
logisk katastrof. Enligt ett avtal skulle gruvan ha stängts förra 
året, men nu kommer den troligen att vara öppen till 2022. Allt 
medan regnskogen, floden och odlingsmarkerna dör.  ▶ 8–9

Otillräckliga ”krafttag” 
mot oseriösa långivare
Sms-låneskulderna hopar sig hos Kronofogden. Regeringen har 
utlovat ”krafttag” mot utlåningsföretagen, men planerar ingen 
ändring av lagstiftningen som ska förhindra ocker. Oppositio-
nen vill se kraftfullare lagar, Vänsterpartiet kräver ett totalför-
bud mot snabblån, som de menar drabbar fattiga.   ▶ 5

.

Ledare
Fackföreningarna måste 
visa mer civilkurage.

”Lögnen har blivit ett 
signum för alliansen.”
                                                                  ▶ 23

MIKAEL ERIKSSON



12 Reportage
Redaktör: Cecilia Irefalk, 08-522 45 670, cecilia.irefalk@arbetaren.se

ARBETAREN 9/2013

Barn till salu
Pojken ser knappt dagsljuset 
från vävhuset.  Händerna jobbar 
snabbt, snabbt – från gryning till 
midnatt.  Sedan sover han några 
timmar bredvid vävstolen.
 För tolvårige Ake Sorsa är det 
en vanlig arbetsdag. Han är en av 
Etiopiens tiotusentals barnslavar.   

MAGDA GAD (TEXT) OCH MARIA ÖSTLIN (FOTO)
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Barn till salu
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Lergolvet är sprucket och kallt. Ake 
Sorsa sitter på en plastsäck som han 
försökt vika som en dyna. De nakna 

fötterna är nedstoppade i en grop där trä
pedalerna finns. Hans huvud rör sig till vän
ster och höger, till vänster och höger. Under 
händerna växer ett vitrandigt tyg fram.  ”Swirr, 
klonk, swirr, klonk”, låter det.  Han avbryter 
sig bara när tråden går av.  

Det är tidig morgon i Etiopiens huvud
stad Addis Abeba. Vi befinner oss en bit 
upp på Entotoberget, 3 000 meter över ha
vet. Temperaturen ligger några grader över 
nollstrecket.  Här ligger kåkstaden Entoto. 
Gatorna är gjorda av röd jord, hundar skäl
ler, små barn i trasiga kläder leker mellan 
husen av korrugerad plåt.  

Ake Sorsa ser nästan inte att det har ljus
nat, ute från sin plats i vävhuset. Rummet är 
ungefär 20 kvadratmeter och rymmer åtta 
vävstolar. Det är trådar överallt och svårt att 
ta sig fram. Varptrådar löper på olika nivåer 
över golvet och fästtrådar går upp i taket. Ett 
ensamt lysrör kastar ett vitt sken från en tak

bjälke. Genom ett litet hål i plåttaket letar sig 
en strimma dagsljus ner.  

Tolvårige Ake Sorsa är van att arbeta i halv
mörker. Han gick upp klockan fem i morse 
och började väva, när det var tyst utanför och 
himlen fortfarande var svart. I kväll får han ta 
paus och äta dagens enda måltid. Han hoppas 
att det blir något annat än gröt. Sedan jobbar 
han ett par timmar igen fram till midnatt.  Det 
är ett vanligt schema för en etiopisk vävslav. 
Nickar han till under den 14–16 timmar långa 
arbetsdagen blir han genast väckt.  Den svarta 
träningsoverallen hänger löst över hans smala 
axlar. Ärmarna har han kavlat upp till arm
bågarna. Trots att Ake Sorsa arbetar med tex
tilier äger han inget klädombyte. Några få till
hörigheter hänger i ett par plastpåsar på en 
spik på väggen. Hyllor finns inte.  Det är här i 
vävhuset han har sitt hem. Hans mamma är 
död. Pappan och syskonen bor i byn Chencha 
i södra Etiopien. Tror han.

 – Jag har inte sett dem sedan jag blev bort
skickad. Det är fyra år sedan, säger Ake Sorsa 
tyst.  

Han visar var han sover. På en tunn plast
madrass, inte tjockare än en filt, i ett hörn bred
vid vävstolen. Brukar han frysa? Är han hung
rig? Rädd? Ake Sorsa flackar med blicken. Han 
vågar inte svara.  Hans arbetsköpare står utan
för dörren.  

En knapp mil högre upp på Entotober
get arbetar tioåriga Serawit Kanu i 
 euka lyp tusskogen. Dubbelvikt sopar 

hon ihop grenar och löv på marken. Kvasten 
har hon tillverkat själv av ett risknippe. Ib
land sträcker hon på sig och står och tittar 
med skrämda ögon in bland träden.  Hon vet 
att det finns hyenor där.  Och ibland män, 
som vill tvinga till sig sex.  

När Ake Sorsa fortfarande sov i vävhuset 
gick Serawit Kanu längs den ödsliga vägen 
uppför berget. En promenad som tar tre tim
mar och får bröstkorgen att häva sig fort, fort 
i den syrefattiga luften.  Hon har skyfflat ihop 
flera små lövhögar och letar nu efter kvis
tar.  Nioåriga Abeba Yilma har hittat några 
torra grenar lite längre bort som hon plockar 
med händerna, en och en tills famnen är full. 
Flickorna håller sig nära varandra i skogen. 
Det känns mindre farligt då.  

– Kommer det vilda djur eller dumma 
män skriker vi jättehögt, säger Serawit Kanu.  

Ved är en handelsvara i Etiopien, där 
man lagar mat och värmer upp sina bostäder 
med eldar, och arbetet med att bära hem 
brasved utförs enligt tradition av kvin
nor.  Serawit Kanu och Abeba Yilma fortsät
ter arbeta tills de har samlat ihop runt 40–50 
kilo vedris var. Med hjälp av rep och säckar 
knyter de ihop riset till stora paket – tyngre 
än vad fotograf Maria Östlin, van att släpa på 
kamerautrustning, orkar lyfta. Sedan börjar 
de promenera tillbaka nedför berget, med 

Tioåriga Serawit Kanu bär ett risknippe på ryggen som väger 40–50 kilo. Bilden föregående uppslag: Ake Sorsa arbetar 14–16 timmar om dagen i ett väveri.

Kommer det vilda 
djur eller dumma 

män skriker vi 
jättehögt.

Serawit Kanu, barnslav
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veden på ryggarna.  På vägen möter de äldre, 
böjda kvinnor som går med överkropparna 
parallellt med marken, lastade med ännu 
större vedpaket – över två meter långa.  Tre 
timmar senare säljer flickorna veden i Addis 
Abeba. Förtjänsten – sex kronor per ved-
knippe, en normal dagsinkomst för många 
etiopier – ger de till sina arbetsköpare. Som 

barnslavar får flickorna inga pengar för sitt 
jobb.  

För Ake Sorsa, Serawit Kanu och Abeba 
Yilma började slaveriet, som för många an-
dra, på busstationen i centrala Addis Abeba. 
Här kliver otaliga barn av med en främling 
vid sin sida, trötta och brunsmutsiga av väg-
damm.  Det finns ingen offentlig statistik 

över barnhandeln i Etiopien men enligt In-
ternationella organisationen för migration, 
IOM säljs 20 000 barn av sina föräldrar varje 
år.  En polischef berättar att minst 30 flickor 
hämtas till huvudstaden varje vecka. Mörker-
talet antas vara stort.

 – Traffickingen är så omfattande att vi inte 
hinner utreda alla fall. Vi är i akut behov av mer 
resurser, säger polisinspektör Atsede Wordofa, 
chef för barnskyddsroteln i Addis Abeba. 

Serawit Kanu var sju år när hon föll offer 
för en människohandlare, Ake Sorsa 
åtta och Abeba Yilma bara sex.  Serawit 

Kanu minns den långa resan, sitt livs första.  
– Min pappa satte mig på en buss med en 

man och skickade hit mig. Vi var nästan inga 
kvar hemma då, säger hon.  

Vadå inga kvar? Vad menar hon? Vi behö-
ver resa i hennes fotspår för att förstå vad hon 
försöker berätta.  Liksom vävslaven Ake Sorsa 
kommer Serawit Kanu från byn Chencha, ett 
höglandskap i södra Etiopien där man ser ut 
över röda sjöar och gul savann. Det tar 14 tim-

mar att åka hit med lokalbuss på skumpiga vä-
gar. Den sista biten är åsnedroskorna fler än 
bilarna på gatorna.  En ensam elkabel hänger 
mellan trästolpar i backen upp till det lilla 
samhället. Några få hus har indragen ström 
men avbrotten är många.  Här lever dorzefol-
ket, en stam som brukade vara krigare men 
som nu är vävare och jordbrukare. De bor i 
bikupeformade hyddor och odlar bananer, 
äpplen och mango som de kan sälja.  All mark 
ägs av staten och för många äter arrendet upp 
en stor del av vinsten. 

Finanskrisen 2008 var ett hårt slag. Sett till 
siffror drabbades Europa värre än Afrika, 

Tioåriga Serawit Kanu bär ett risknippe på ryggen som väger 40–50 kilo. Bilden föregående uppslag: Ake Sorsa arbetar 14–16 timmar om dagen i ett väveri. Internationella organisationen för migration, IOM, uppskattar att det rör sig om 20 000 barn som blir slavar varje år.

Traffickingen är så 
omfattande att vi 
inte hinner utreda 

alla fall. Vi är i akut behov 
av mer resurser. 

Atsede Wordofa, polisinspektör och chef för barnskyddsroteln i 
Addis Abeba

FAKTA Etiopien – världens 13:e fattigaste land 

 ■ 40 procent av Etiopiens 
87 miljoner invånare lever 
på mindre än 6,50 kronor 
per dag. Medellivslängden 
är 53 år.   

 ■ Kränkningar av med-
borgerliga och politiska rät-
tigheter förekommer i form 
av frihetsberövanden och 
tortyr. Diskriminering av 
kvinnor är vitt utbrett och 
inkluderar tvångsarbete, 

tvångsprostitution och 
människohandel.   

 ■ Pressfriheten är 
inskränkt och journalister 
fängslas. Tv och radio stats-
kontrolleras. Ett antal inter-
netsajter har blockerats.   

 ■ Icke-statliga organisa-
tioner för mänskliga rättig-
heter har minskat kraftigt 
eftersom en ny lag från 

2010 begränsar möjligheten 
att få finansiering från ut-
landet. För organisationer 
som finns kvar är klimatet 
hotfullt.   

 ■ Ungefär 350 000 arbets-
tagare är fackligt anslutna, 
men bara vuxna. Fackfören-
ingarna är politiskt kontrol-
lerade.  

Källa: UD, IMF.   
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men här är marginalerna mind  re.  10 procents 
nedgång i Sverige kan betyda att en familj 
inte har råd att köpa hem hämtmat lika ofta.   
5 procents nedgång för en etiopisk familj kan 
betyda svält.  Under torkperioder, den se-
naste 2011, krymper skördarna och boskapen 
ramlar ihop och dör samtidigt som matpri-
serna galopperar. Kvinnorna måste gå i tim-
mar för att hitta vatten och det de hittar är 
inte ens rent.  Bland drabbade familjer hittar 
människohandlare sitt villebråd. Runt mat-
bord där bara flugor vågar hoppas på ett 
skrovmål väcker de frågan: Vad kostar ett 
barn? Äldsta sonen för en ko? Mellansonen 
för markarrendet? Förstfödda dottern för 80 
kronor? 

Det är det normala priset. 80 kronor, som 
ska betalas till föräldrarna varje år som barnet 
är borta. För en jordbrukare som knappt får 
ihop 700 kronor i årsinkomst är det ett bety-
dande bidrag till hushållskassan. Och en mun 
mindre att mätta.  Dessutom ger förhand-
larna löften om att barnen ska få ett bättre liv 
i huvudstaden. Utbildning, arbetstillfällen 
och finare kläder.  

Shashete Kanu visste inte att löftena var 
falska när hon skickade iväg dottern  Serawit 

den där dagen för tre år sedan. Vi hittar mam-
man i en hydda vid en enslig gård utanför 
Chencha. Hennes näst äldsta son, Matiwous 
Kanu, 18 år, hjälper henne med jordbruket. 
Yngsta dottern Element Kanu, 8 år, är döende 
i tuberkolos. Ingen annan familjemedlem 
finns kvar.  Först såldes äldsta sonen. Sedan en 
till son. Sedan äldsta dottern. Sedan Serawit.  

När det aldrig kom några pengar och när 
rykten om att barnen sålts vidare till slavar-
bete började spridas i byn åkte pappan för att 
leta efter dem.  

– Han bor i Addis Abeba nu och försöker 
befria och hjälpa barnen men han har inga 
pengar, säger Shashete Kanu.  Själv har hon 
inte sett någon av dem sedan den dag de sattes 
på bussen.  

– Jag frågar mig själv hela tiden vad jag kan 
göra för att åka och träffa dem. Vi har inte 
pengar så att vi kan åka alla tre och jag kan inte 
lämna min son här med min sjuka lilla flicka.  

Dottern Element Kanus liv skulle kunna 
räddas om hon fick behandling på sjukhus, 
men den lilla familjen har inte råd med medi-
ciner och hälsovård.  Sonen Matiwous Kanu 
sparkar frustrerat i gräset. När han börjar 
prata faller han i gråt.

 – Jag är rädd. Jag har förlorat halva min 
familj och nu håller jag på att förlora resten 
också, säger han. 

I ett land där medellivslängden är 53 år är 
hans 40-åriga mamma gammal.  

Några grannbarn springer in på går-
den. ”One, two, three, four, five, six, 
seven, eight, nine, ten!”, räknar de i 

kör när de ser oss.  De lär sig läsa och skriva i 
skolan i Chencha och kan säga några me-
ningar på engelska. 

Serawit Kanu har aldrig sett insidan på en 
skolsal. Som andra vedbärerskor är hon anal-
fabet och har ständig värk i ryggen.  Men hon 
har ändå haft tur.

Vissa flickor som traffickeras från lands-
bygden skickas vidare till Libanon, Förenade 
Arabemiraten och Saudiarabien, där de blir 
hembiträden och sexslavar. I dessa länder 
kostar ett barn allt från 5 000 till 140 000 kro-
nor – mer ju yngre de är. Summor att jämföra 
med Etiopiens BNP som är 2 100 kronor per 
år och invånare.  Andra tvångsprostitueras i 
Addis Abeba i stadsdelen Merkato. Här kos-
tar en flicka 35 kronor per natt.  

– Den yngsta flickan som vi har befriat 
från prostitution var nio år. Hon hade så svåra 
underlivsskador att hon fick gå till en specia-
listläkare en gång i veckan, säger Sosena Shi-
feraw, socialarbetare.  

Sosena Shiferaw är ansvarig för ett rehabili-
teringsprogram för flickor som sålt sex under 
tvång som drivs av lokala hjälporganisationen 
HCE, Hope for Children of Ethiopia – en 
icke-statlig organisation som stödjs av svenska 
Läkarmissionen.  

HCE har även ett rehabiliteringscentra för 
gatubarn, som inkluderar boende, och de har 
byggt skolan Entoto Freedom School i kåk-
staden Entoto, där vävslavar och vedbärer-
skor får ett mål mat om dagen och utbildning.  

– Barnslavarna är för gamla och ligger för 

Barnslavarna är 
för gamla och 
ligger för långt efter 

kunskapsmässigt för att 
börja i den kommunala 
skolan.

Yonas Tesfaye, grundare av HCE, Hope for Children of Ethiopia

Tolvårige Ake Sorsa är van att arbeta i halvmörker. Han går upp klockan fem för att väva fram till sena kvällen.
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långt efter kunskapsmässigt för att börja i 
den kommunala skolan. Vi förhandlar med 
deras arbetsgivare och har lyckats göra en 
deal med flera av dem om att barnen bara får 
jobba fram till klockan ett, sedan äter de 
lunch hos oss och får en halv dags undervis-
ning, säger Yonas Tesfaye, en av grundarna 
för HCE.  

På tre år lär sig barnen att bli frisörer, 
skräddare eller kockar och kan i bästa fall 
starta en egen verksamhet i framtiden. Lät-
tast är det för killarna som redan kan väva. 
Tjejerna saknar yrkeskunskap och är i sämre 
fysiskt skick.  

– Många har invärtes sjukdomar, sömn-
problem, är felnärda eller undernärda och 
väldigt rädda, säger Mengistu Bunaro, hjälp-
arbetare HCE.  

När ett namn stryks från klasslistan i sko-
lan har barnet ofta dött i hiv/aids. Förra ter-
minen var det tre. 

De tusentals slavbarn som inte tillhör 
det hundratalet som får hjälp vågar 
sällan sätta sig emot sin arbetskö-

pare eller fly på egen hand. Enligt Internatio-
nella arbetsorganisationen, ILO, efterfrågar 

arbetsköpare barn eftersom ”de är billiga, 
fogliga av naturen, mer lättstyrda än vuxna 
och för rädda för att klaga”. Barn som miss-
sköter sig eller skadar sig och inte klarar av 
arbetsuppgifterna blir utkastade på gatan, 
bland de tiotusentals andra små flickorna 
och pojkarna som redan sover på refuger och 
trottoarer.  Ingen kommer att fråga efter dem. 
Det går att köpa ett nytt barn.  

– Bröd. Jag behöver bröd. Hjälp mig, säger 

en liten kille som springer längs en stor väg 
och försöker stoppa bilar.  

Han kanske är tio år. Blicken är despe-
rat.  Han har dykt upp som från ingenstans, 
från ett hål i en refug. Där verkar det bo 
 ytterligare ett litet barn. Runt hålet är marken 
täckt av skräp och krossat glas. På andra sidan 
gatan går en svensk turist och tittar på vävda 
textilier. I ett litet stånd hittar kvinnan en vit-
randig, lång sjal som hon sveper om halsen.  

– Only 200 birr! säger försäljaren upp-
muntrande.

– Ah, too expensive, svarar kvinnan.  
Hon lyckas pruta ned priset till 120 birr, 40 

kronor, och ler glatt när hon går iväg med påsen 
i handen.  Vävaren Ake Sorsa får inte ett öre av 
förtjänsten. I morgon, innan strimman av 
dagsljus har börjat leta sig ned genom det lilla 
hålet i vävhusets tak, kommer han att väva nya.   

reportage@arbetaren.se

Shashete Kanu med äldsta sonen Matiwous Kanu, 18 är, och yngsta dottern Element Kanu, 8 år, som är döende i tbc.

Ett vedknippe säljer man för sex kronor, men nioåriga Abeba Yilma får inget betalt. Flickorna börjar bära ved när de är så unga som sex år.

FAKTA Etiopiens barn

 ■ 4,6 miljoner av Etiopiens 
barn är föräldralösa. 11 miljoner 
saknar tillgång till hälso-
vård. 250 000 barn under fem 
år har hiv. 38 procent lider av 
 undervikt. Endast 25 procent 

går ut grundskolan. I Addis 
Abeba finns minst 200 000 
gatubarn. Ytterligare en miljon 
riskerar att hamna där. 
 ■ Minimiåldern för arbete 

är 14 år, men 20 procent av 

barnen jobbar före fem års 
ålder. Barn mellan 14 och 18 
år får arbeta högst sju timmar 
om dagen, men barnarbete i 
upp till 16 timmar per dag är 
vanligt inom alla sektorer.  

 ■ Svenska Läkarmissionen 
gör hjälpinsatser mot barn-
slaveri i Etiopien – finansierar 
skolor, rehabiliteringscentra och 
återförenar barn med föräldrar.  
Källa: UD.
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