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(cirka , SEK), en hög tomater –  
mts, några lökar –   mts,   totalt
betyder att det ska bli   kvar från
 -lappen.

Skolgången avbröts då en kvinnlig släk-
ting en dag anlände och informerade att
tiden var inne för Hawage att deltaga i ini-
tieringsriterna, en tradition som fortfarande
har ett starkt fäste i det nordmoçambikanska
samhället. Att Hawage egentligen inte ville
genomgå dessa riter utan hellre hade stannat
kvar där hon var och fortsatt i skolan var det
ingen som tog någon hänsyn till – deltagan-
det var obligatoriskt och inte förhandlings-
bart. Även om initieringsriterna varierar i
längd och utformning i olika regioner och
olika familjer är målet i stort sett det samma;
flickorna ska lära sig hur man blir en god
hustru och hur mannen kan behagas på bästa
sätt. Hawage säger att de även informerades
om vikten av god hygien vid menstruation
med mera.

I Hawages fall varade ceremonierna i en-
dast tre dagar. Därefter fick hon stanna hos
faderns kusin och vara behjälplig i hemmet
och på familjens odlingar, ingen skola fanns

på nära håll och studier var heller inget som
prioriterades av släktingarna som hon nu
bodde hos.

Att flickorna hoppar av skolan efter att ha
genomgått initieringsriter är tyvärr ett vanligt
scenario. Orsakerna är förstås flera men bland
de vanligaste hör att de nu ses som vuxna
och därmed ”giftasmogna”. I fattigdomens
spår ser gärna föräldrarna att dottern får en
”försörjare” så fort som möjligt.

Efter två år och många frågor om hur
länge hon måste stanna, fick hon slutligen
återvända till sin tidigare fosterfamilj i Mon-
tepuez. Där fick hon gå om andra klass. Att
repetera ett eller flera skolår är ytterligare ett
vanligt fenomen som minskar viljan och in-
tresset att studera.

Nu bor Hawage i en större stad och har
just skrivit in sig i alfabetiseringsprogram-
mets andra år vilket motsvarar tredje och
fjärde klass i primärskolan. Viljan att studera
är oförminskat stark och på frågan hur länge
hon vill fortsatta svarar hon bara:

– Tills jag klarat av alla  klasserna!
M O N I C A  E R I K S S O N

Pemba

Hawage, sexton år och tredjeklassare

för barnens rättigheter men tillstår att hon
har delade känslor.

– Det gör mig sorgsen att barn fortfarande
används i krig och tränas för att döda. När vi
skrev FN-rapporten fanns   barn-
soldater. Idag är de  .

Machel är inte en människa som ödslar
tid på att älta problem. I Unicef driver hon
frågan om att alla barn ska gå i skola, även
om de befinner sig på flykt eller mitt i ett
brinnande krig. Ansatsen har kritiserats och
många menar att den utbildning hon skapat
i Moçambique är undermålig: lärare är inte
kvalificerade och ibland saknas både klass-
rum och skolböcker. Men Machel menar att
det ändå är livsviktigt, inte enbart för utbild-
ningens skull utan för att det inger barnen
en känsla av normalitet.

Graça Machel tittar på klockan. Om ett
par minuter ska hon hålla föredrag om hur
afrikanska kvinnor förtrycks i den traditio-
nella kulturen. Bara en fråga återstår: var
kommer drivkraften och energin ifrån?

– När jag var barn var jag precis som de
fattiga flickor man fortfarande ser på Afrikas
landsbygd. Jag vill bara försöka betala tillbaka
till alla de som hjälpt mig att bli den jag är
idag, avslutar Machel.

A N N I K A  F O R S B E R G  L A N G A
Maputo

Leoa Abdul drömmer om universitetet i Maputo,
men har så många sysslor hemma att hon knappt
hinner öppna skolböckerna.
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Hawage Bacar är sexton år och bor
i provinshuvudstaden Pemba i
norra Moçambique. Trots sin ålder
och sin starka vilja att studera har
hon hittills bara klarat av första
och andra klass i skolan.

Som fyraåring fick Hawage flytta från sina
föräldrar och sex bröder på landsbygden för
att bo hos en avlägsen släkting i det betydligt
mer urbana Montepuez. Hon fick, som ma-
joriteten av flickorna här, tidigt börja hjälpa
till med hushållssysslorna. Tvätta kläder, diska,
laga mat och passa de mindre barnen var
uppgifter hon utförde redan som – åring.

Först när hon var  år fick hon möjlighet
att börja skolan. Hon gick två år och under
den tiden lärde hon sig både läsa, skriva och
”räkna lite matte”, något som inte är en
självklarhet i ett skolsystem med alla klassiska
”bristsjukdomar”; stora klasser, lågutbildade
lärare, brist på material, gammaldags peda-
gogik etc.

Sina matematikkunskaper ger hon prov
på då hon snabbt kalkylerar dagens inköp på
marknaden;  kilo potatis –   meticais
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