
 
 

Inner Wheels internationella projekt Caring for women and girls Garissa 

 

Jag har för ett tag sedan varit i kontakt med Bosse Lindell ordförande i Monica och Carl-Axel Ekmans 

insamlingsstiftelse men han var sjuk i covid-19 och orkade inte tala om Garissa. Vi kom överens om 

att jag skulle höra av mig senare vilket jag har gjort idag. Han är fortfarande sjuk och vårdas i hemmet. 

Jag har därför ringt till Maria Claes styrelseledamot och dotter till Monica och Carl-Axel Ekman. 

 

Insamlingsstiftelsens styrelse har förändrats genom att Louise Linder har avgått och ersatts med Mats 

Egfors. Louise Linder var med på informationsmötet 2015 och var då kyrkoherde i Kungsholmens för-

samling i Stockholm och har därefter varit präst i USA men är nu hemma i Sverige igen.  Hon har er-

satts med Mats Egfors som föddes i dåvarande Kongo Kinshasa där hans föräldrar var mission-

arbetare. Mats Egfors har varit kyrkoherde i ett social utsatt område i Malmö, varit lärare och bedrivit 

forskning vid Göteborgs universitet och också bedrivit forskning vid Åbo universitet. 

 

På Garissas hemsida står följande att läsa. Den som en gång mött Afrika bär alltid Afrika inom sig. 

Den som tror sig ha erövrat Afrika får förr eller senare se sig själv erövrad. I The Rift Valley, 

Riftdalen, finns de allra äldsta spåren av människor. Precis i utkanten av Riftdalen, i den östra delen av 

Kenya, ligger den lilla staden Garissa. Den ligger där på slätten nästan som lite utkastad omgiven av 

vildmark. Oskyddad för en ibland våldsam omgivning. 

 

Det är nu fem år sedan al-Shabab attackerade universitetet i Garissa. Idag är det som i övriga världen 

coronaviruset som är det nya hotet. I IW-Nytt nr 3/2020 skrev Bosse Lindell att flickhemmet och 

skolan i Garissa var nedstängda men de har öppnat igen. Under nedstängningen har flickorna fått bo 

i familjer som fått ersättning från flickhemmet. Flickhemmet har alltså fått ytterligare kostnader vilket 

har belastat deras budget. 

 

En flicka på flickhemmet kostar 7-8.000 svenska kronor om året. För detta får de allt (undervisning, 

kläder, husrum, mat, omvårdnad etc). Vi kan bekosta tio flickor om vi ger 70.000 kr per år. För att 

kunna fortsätta att driva flickhemmet behöver man dra in minst en miljon kronor per år. 

 

Jag ser i insamlingsstiftelsens årsredovisning att under 2019 insamlades 770.000 kronor i Sverige. 

Under 2013 insamlades 1.463.000 kronor. Under sex år har en halvering skett. Insamlingsbeloppen är 

inte endast från Inner Wheel utan totalt i Sverige. Vid telefonsamtalet idag påpekade Maria Claes att 

bidrag kommer också från olika Inner Wheel klubbar. Under corona-pandemin har insamlade medel 

tydligt gått ner! 

 

Genom bidrag från Drottning Silvias stiftelse Care About The Children har 15 flickor som avslutat 

grundskolan med godkända betyg kunnat fortsätta sina studier på gymnasium. Detta bidrag gällde 

under fyra år och är nu avslutat. 

 

På Garissas hemsida går det att läsa under sponsorer om FlickFrid - alla flickors och kvinnors rätt att 

bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv, dvs könsstympning. Inner Wheel i Landskrona hjälper 

till med att bidra med bl a insamling av pengar. 

 

Könsstympning är förbjuden i Kenya enligt lag och imamerna förmedlar detta under fredagsbönen. 

En imam är närvarande vid utbildning av jordemödrar (”barnmorskor” utan utbildning). Imamen 

bekräftar att könsstympning har ingenting med religion att göra utan är en kulturell och social 

tradition. Jordemödrar får inte betalt vid en förlossning men vid könsstympning! 

 

Garissas hemsida håller på att göras om. Färdig i december. 

 

Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse tackar varmt för alla bidrag. 

 

Mölnlycke 11 november 2020 

Birgitta Lundehed 


