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Till Kyrkorådet 
 
Med hjälp från församlingar i Svenska kyrkan arbetar Abrigo bland gravida kvinnor och unga mammor från Rios gator 

och kåkstäder, fängelser och institutioner. De flesta av kvinnorna är hemlösa, lågutbildade, utstötta eller misshandlade. 
 

I förortens lokaltidning kunde vi för en tid sedan läsa om en ung mamma, som sökt hjälp på socialkontoret efter att ha 

blivit misshandlad av sin man. Efter läkarundersökning och polisanmälan blev hon uppmanad att återkomma nästa dag 

för att få hjälp med skyddad boende. Ingen frågade henne om hon hade någonstans att ta vägen. Lämnad utan hjälp 

och med två små barn fann hon ingen annan utväg än att återvända hem. Där väntade hennes man. Han 

misshandlade henne till döds.  
 

Våld mot kvinnor får aldrig ursäktas, och måste alltid avslöjas och anmälas. 

Hälften av de kvinnor som får en tillflykt på Abrigo har blivit utsatta för våld. Verbalt och emotionellt våld som övergått i 

fysisk misshandel.  Nu utökar vi våra insatser i kampen mot våld i nära relationer. Hos oss får kvinnor hjälp att bryta 

upp från destruktiva förhållanden och söka vägar till liv i trygghet och värdighet.  

Vårt arbetslag med socionom, psykolog, pedagog och präst hjälper kvinnor att uppnå självständighet och 

självförsörjning genom samtal, uppmuntran och utbildning.  Det sker enligt en modell där kvinnor inte betraktas som 

föremål för välgörenhet, utan som medarbetare till förändring. 
 

En kollekt från er församling hjälper oss att nå längre och att hjälpa fler.   

 

Rio de Janeiro, den 5 april 2013 

 

Stefan Martinsson 
direktor 
 

Abrigo	  Rainha	  Sílvia	  omfattar:	  
Internat	  för	  gravida	  kvinnor,	  unga	  mammor	  och	  deras	  barn.	  
Utbildningscenter	  med	  bibliotek,	  datasal	  och	  studierum,	  
skolutbildning,	  yrkeskurser,	  läxhjälp.	  	  
Förskola	  för	  barn	  till	  ensamstående	  mammor.	  
Mottagning	  med	  gynekolog,	  tandläkare,	  socionom,	  	  
psykolog	  och	  advokat.	  
S:ta	  Maria	  Magdalena	  kyrka,	  en	  församling	  	  
för	  kåkstädernas	  folk.	  
 


