Abrigo

Rainha

Sílvia

ett hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro
självförtroende –

självförsörjning

–

självständighet

Till Kyrkorådet.
Med stöd från församlingar, föreningar och enskilda i Svenska kyrkan arbetar Abrigo bland unga, övergivna
brasilianska mammor. Utbildning och yrkeskurser står i centrum för verksamheten och öppnar möjligheter till bättre
arbete, ekonomisk självständighet och trygghet. Kvinnor med kunskap finner sig inte i samhällets orättvisor, påverkar
utvecklingen, och deltar för att forma en bättre värld.
Vi hoppas att ni vill stödja dem i deras kamp genom en kollekt eller ett anslag.
Till de församlingar som tar upp kollekt till Abrigo i samband med dopgudstjänster bifogar vi ett informationsblad.
Välkommen att kopiera eller ladda ner från vår hemsida: www.abrigo.se
Vi kommer gärna till er församling och berättar mer om vårt arbete bland kvinnor och barn. Föredrag bokas genom
info@abrigo.se
Rio de Janeiro, den 23 september 2014
Stefan Martinsson - direktor

De unga mammorna Juliana och Laís är överlevare,

Abrigo. Kontakten har förmedlats av en väninna

som tillbringat större delen av sina liv på barnhem.

från ett av de barnhem hon passerat.

”Visst var det tufft många

Nykomlingen

gånger”, säger Juliana, ”men

optimistisk. Hon räknar med att

de såg till att vi fick gå i skola.”

kunna avsluta sina grundskole-

Som gravid 18-åring kom hon

studier på en termin, sedan vill

till Abrigo, och redan när

hon

hennes son Arthur var en

område hon tidigare jobbat –

månad

i

kakelsättare. Hon bröt upp från

skolbänken. Efter gymnasiet

sin man efter flera år av

fick hon yrkesutbildning för

misshandel och fick hjälp av en

att bli svetsare med inriktning

kvinnojour att ta sig till Abrigo.

satt

hon

åter

utbilda

Patricia

sig

inom

är

det

på den petrokemiska industrin. Juliana hoppas få

Hon och hennes lille son bor hos oss under skyddad

arbete på en oljeplattform, en internationell miljö,

identitet. Patricia berättar att hennes man var

därför väntar nu närmast en kurs i engelska.

svartsjuk – på hennes arbete! ”Jag hade jobb på

”Idag kan ingen få ett bra jobb utan grundskole-

byggen, medan han aldrig lyckades behålla ett

examen”, säger tvåbarnsmamman Laís. Hon vet det

arbete. På dagarna jobbade jag med män som

av bitter erfarenhet, den eftertraktade kursen som

respekterade mig, på kvällarna kom jag hem till en

tekniker fick hon avstå från. Det fick istället bli en

man som slog mig. Han ville att jag skulle stanna

kurs som bagare. Det är hon nöjd med, och parallellt

hemma när vårt barn föddes. Jag frågade honom vad

med yrkeskursen läser hon in sista årskursen, sedan

vi skulle leva av. Då slog han mig och jag flydde. Nu

skall hon ut i arbetslivet. Hon har redan fått ett

vill jag få utbildning och ett jobb så att jag kan

erbjudande från en pizzeria i en småstad 40 km från

försörja mig och min son.”
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