
     ~ M O Ç A M B I Q U E

Möbler och skåp, pakethållare för
cyklar, grillgaller och plåttunnor.
Ja, nästan allt som kan behövas i
vardagen tillverkas numera på den
nybyggda mekaniska verkstaden i
Monapo i norra Moçambique.

Handikapporganisationen Ademo är en na-
tionell rörelse som finns i de flesta provinser.
Lokalföreningen i lilla Monapo har nästan
 medlemmar där alla har ett eller flera
fysiska handikapp. Det rör sig inte främst
om skador från kriget, som man kanske kan
tro. De är medfödda eller beror på tuberkulos
i tidig ålder, några är trafikoffer medan andra
skadat sig i yrket. Merparten av alla dem
som blev fysiskt handikappade under det
långa inbördeskriget är ofta med i organisa-
tioner speciellt för krigsveteraner där mindre
pensionsbelopp utbetalas.

Ademo har inga pensionspengar att röra

sig med och därför är varje inkomstkälla
viktig för föreningen. Med hjälp av Afrika-
grupperna och volontären Bertil Yxfeldt har
Ademo köpt in svets, slip- och borrmaskin
till verkstaden. Tidigare producerades bara
trä- och metallkryckor, men med de nya
maskinerna ska verksamheten utvidgas.

Det stora problemet som Ademo måste ta
tag i är marknadsföringen.

– Än så länge är den lika med noll. Så vitt
jag förstår lever både verkstäder och butiker
på ryktet bland människorna här. Nästa
projekt är att vi ska fixa en stor och fin skylt
vid vägen som talar om att här finns det en
verkstad. Man ser inte många skyltar här i
Monapo, säger Bertil Yxfeldt.

Ryktet har redan spridit sig. Ademo fick
nyligen en förfrågan från sjukhuset som
kanske kan bli lönsamt. En av sjukhusdirek-
törerna besökte nämligen Sverige förra året
och blev bl.a imponerad av städvagnen som

Ryktet lockar kunderna
Med nya verktyg vidgas verksamheten

rullades fram i sjukhuskorridorerna. Bertil
Yxfeldt och arbetarna på Ademo är i full
gång med planering av en prototyp.

Att säga att verksamheten är lönsam är
kanske att ta i, trots de låga symboliska lön-
erna till de  medlemmar som arbetar på
verkstaden. Föreningens administration, in-
köp av material och maskinreparationer är
andra nödvändiga utgifter. Även i framtiden
kommer säkert varje familjs jordbruk att
vara grunden för medlemmarnas försörjning.

Allra viktigast med Ademos mekaniska
verkstad i Monapo är nog att det skapar en
känsla av delaktighet i samhället för fören-
ingen samt att jobbarna kan känna yrkes-
stolthet över vad de gör.
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