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        Ett hem för unga mammor och deras barn                           

 

 

         
 

Till kyrkorådet 

Abrigo Rainha Sílvia arbetar sedan 1989 bland hemlösa gravida flickor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. 
Vi gör det tack vare troget och generöst stöd från privatpersoner, föreningar och församlingar i Svenska kyrkan.  

2016 blev ett år med stora utmaningar. Inte minst på grund av den djupaste ekonomiska krisen i landet på över 
20 år. En rad reformer genomförs nu samtidigt som arbetslösheten skenar. Reformerna kommer få stora 
konsekvenser för den fattige kåkstadsinvånaren. På Abrigo ser vi effekterna av krisen och reformerna, vi möter 
de kvinnor och barn som drabbas av fattigdomen och våldet på stadens gator och kåkstäder. 2015 dödades över 
60 000 människor i Brasilien, flest i världen. Våldet kom kusligt nära i slutet av 2016 när sex personer som hade 
kopplingar till Abrigo dödades på mindre än två månader, våldet drabbar skoningslöst.  

Arbetet på Abrigo riktar sig till flickor från samhällets ytterkant. Barn som föder barn. Som glöms bort av 
samhället och som lämnas ensamma att ta hand om sig själva och sina barn. Som utsatts för ofattbara övergrepp. 
Genom våra insatser vill vi vägleda till självständighet, vi vill bygga upp självförtroende och skapa 
förutsättningar för självförsörjning. Vägen dit går genom utbildning och samhällsintegration. Vår målsättning är 
starka och oberoende kvinnor, oberoende också av vår hjälp.  

Vårt arbete är möjligt tack vare ert stöd, och det innebär att vi kan 
fortsätta arbeta långsiktigt och målinriktat. Vi hoppas att ni vill stödja 
Abrigo med en gåva. Med er hjälp kan vi fortsätta att förse unga kvinnor 
med det bästa verktyget i kampen för en tryggare framtid och ett mer 
rättvist Brasilien –  en god utbildning.  

Itaboraí, Rio de Janeiro den 17 mars 2017 
 

Kalle Larsson 
Insamlingsansvarig 

Det personliga mötet är viktigt för oss. Det är en glädje att få besöka föreningar och församlingar för att berätta 
om arbetet på Abrigo. Det är fantastiskt att få möta det engagemang som finns, för Abrigos sak och andra 
behjärtansvärda insatser. Vi kommer gärna till er församling och berättar mer om vårt arbete bland kvinnor och 
barn. Föredrag bokas genom att kontakta oss per mail eller telefon. Ni finner kontaktuppgifter nedan. 

ABRIGO RAINHA 
SÍLVIA 

Abrigo Rainha Sílvia omfattar: 

- Boende för mammor och barn. 
- Utbildningscenter med bibliotek 
och datasal, utbildningsstöd och 
läxhjälp.  
- Förskola  för 34 barn 
- Mottagning med tandläkare, 
socionom, psykolog och advokat. 
- Projektet Framtidspojkarna 
- S:ta Maria Magdalena kyrka, vår 
lutherska församling. 


