Abera 18 år. Abera er 18 år og går i skole. Han vil
gerne være læge. Når han er færdig i skolen skal han
hjem til familien for at hjælpe med markarbejdet.
Når det bliver aften laver Abera lektier. Hans far har
lejet et lille skur med lys, så han kan læse om aftenen.Tit er han først i seng kl. 3.

Derfor har Abera brug for mad
Hvis Abera fik mere mad, ville han
bedre kunne klare sin skole og få sig
en uddannelse, og på den måde tjene
penge i fremtiden.

Rashida 60 år. Rashida er 60 år og blandt byens
fattigste. Hun ejer ingen jord og lever af at samle kolort, som hun tørrer i solen og sælger som brændsel.
Hun forsørger sin datter og barnebarn, som går i
skole. Regeringen har vurderet at Rashida kun kan
forsørge sig selv halvdelen af året, og sender derfor
nødhjælp til hende. Men der er ikke nogen nødhjælp til børnene.

Derfor har Rashida brug for mad
Hvis Rashida fik mere mad, ville hun
kunne dele maden med sit barn og
barnebarn, som ikke kan få hjælp af
regeringen.

Admassu 75 år. Admassu er 75 år. Han er næsten
blind og har dårlige ben efter et langt og hårdt liv.
Ham og hans kone er blandt byens fattigste, og
lever stort set af de nødrationer, de kan få af regeringen. De har et barnebarn, som kan hjælpe til,
men de frygter, at han snart flytter.

Derfor har Admassu brug for mad
Hvis Admassu fik mere mad, ville han
ikke skulle gå i marken, og hans barnebarn var ikke bundet til at skulle
hjælpe dem.

Mariame 25 år. Mariame er en dygtig biavler men
ejer ingen jord. Hun har fået lov at bruge et lille
stykke udpint jord til køkkenhave. Mariame blev
gift som 15 årig og har to små børn – og er gravid
med sit tredje barn. Mariame fik ikke lov at gå i
skole som barn, så nu går hun i voksenskole.

Derfor har Mariame brug for mad
Mariame slider hårdt i marken, men
har færre kræfter, nu hvor hun er
gravid.

Tarihu er 35 år og jordejer. Han er blandt de
dygtigste bønder i sin landsby, men har pga. klimaforandringerne stadig svært ved at brødføde sin
familie på trods af sit hårde slid. Høstudbyttet bliver
mindre og mindre, fordi han ikke længere kan dyrke
de traditionelle afgrøder, han har været vant til.
Dette bevirker, at sultperioden bliver længere.

Derfor har Tarihu brug for mad
Tarihu har brug for mere mad for at
kunne forsørge sin familie, samtidig
med at han også selv har brug for
flere kræfter for at kunne arbejde
hårdt i marken.

Habiba er 11 år og barnebarn af Rashida. Hun går i
skole, og hjælper derudover sin bedstemor. Habibas
mor er alvorligt syg, så det er Rashida, der forsørger
både Habiba og hendes mor ved at samle kolort.

Derfor har Habiba brug for mad
Hvis Habiba fik mere mad kunne
hun koncentrere sig bedre i skolen.
Det vil også gøre det lettere for hendes bedstemor, hvis noget af hjælpen
kunne komme udefra. Desuden er
Habiba i voksealderen.
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Personhistorierne er konstrueret ud fra de faktiske forhold i Etiopien.

