
 
 
  
 
 
 
 

En hälsning från oss på    
 

 
    september 2021 
 

 
 

ABRIGO 
Kära vänner och medarbetare,  

Jag är just hemkommen efter att ha tillbringat fem veckor på Abrigo. Det var en underbar känsla att vara tillbaka i 

händelsernas mitt, med en fantastisk personal, och med boende kvinnor och barn som tagit sig igenom karantän och 

isolering på ett strålande sätt och låtit arbetet utvecklas genom mängder av nya initiativ. Abrigo fortsätter att utvecklas. 
 

Och nu får vi träffas igen! 

Just när Du läser detta öppnar Sverige åter upp efter den mardröm av distans och ensamhet vi befunnit oss i. Och just därför 

vill jag påminna om att jag gärna kommer till Din förening, grupp eller församling och berättar om Abrigos arbete.  

Boka ett besök via info@abrigo.se 
 

En plats att få kalla Mitt Eget Hem. 

Den förra brasilianska regeringens initiativ för att skaffa bostäder för familjer från sociala 

riskområden har gett flera kvinnor från Abrigo en chans till eget boende. Bostäderna 

erbjuds i form av ”Egna hem” där hyran förvandlas till en avbetalningsplan genom 

förmånliga lån. Det är lång kö och en omständlig process att komma med på den lista efter 

vilken bostäderna lottas ut.  

I augusti stod ett nytt bostadsområde klart i vår lokalkommun, och två av våra boenden, 

Thalia, som har två döttrar och Gisele, som har tre söner tillhörde de första som ropades 

upp, och var därför också de första som fick gå in i fastigheten och välja sina lägenheter. Tala om glädje! 
 

Rätten till trygghet 

Ännu för 15 år sedan kunde en brasiliansk man frias från mord på sin hustru genom att hänvisa till att hans heder sårats. 

Först 2006, efter år av kamp, fick kvinnorörelsen och dess förgrundsgestalt Maria da Penha 

igenom en lagändring, som skärpte straff och underlättade anmälan mot våld i nära relationer. 

Lagen har fått stort utrymme i media, och är känd av de flesta brasilianare. Fler kvinnor vågar 

idag anmäla våld. Särskilda kvinnojourer har inrättats vid polisenheterna, och vi hör sällan 

klagomål över det mottagande kvinnorna fått vid anmälan. Men vad händer när deras ärende kommer till domstolen? 

Under augusti fick vi på Abrigo en påminnelse om hur viktigt det är att följa hur lagen tillämpas. Den lokala tingsrätten 

behandlade ett åtal som väckts av en kvinnorna på Abrigo mot sin man, som utsatt henne för grov misshandel. Du kan läsa 

om Juliana och hennes ärenden i kvartalets kvinnoberättelse.  

För de anställda på Abrigo gav rättegången initiativ till att fira 15-årsminnet av Kvinnofridsdagen med åtta seminarier och 

workshops utifrån temat: ”En kvinna misshandlas – vad händer sedan?”  Misshandeln måste tas på allvar inte bara på 

sjukhus och polisstationer, men också i domstolarna.  Den juridiska makten måste ställas mot väggen med frågan: Kan vi 

lita på att lagens ord tillämpas i era beslut? 
 

Minnesgåvor och födelsedagshälsningar är ett fint sätt att stödja verksamheten. Du kan själv skriv ut ett blad via vår 

hemsida www.abrigo.se eller beställa genom att sända oss ett mail.  



 

Förskolan har öppnat igen 

Den 16 juni kunde vår förskolan, som en av de första och efter inspketin av hälsovårdsnämnde åter öppna verksamheten 

också för de elever som bor utanför Abrigo. Som det har längtats! Och hur viktigt har det inte varit, att de barn som inte fått 

närvara kunnat möta sina kompisar och lärare genom difitala sändningar. Det var märkligt att se hur sådant som 

ansiktsmask, distans och handhygien blivit en självklarhet. 

Förskolan drivs genom anslag från Stiftelsen Gatubarn. 
  

Gleison, 41 år, vaktmästare, chaufför och allt-i-allo på Abrigo 
 

 Berätta om Ditt arbete! 

Det är jag som klipper gräsmattor, lagar elektriska ledningar, och vårdar vår park. Jag är också 

Abrigos chaufför, det betyder att jag och kocken åker och storhandlar två gånger per vecka. Vi 

är båda mycket pris- och kvalitetsmedvetna och arbetar bra tillsammans.  

 Men Ditt arbete inskränker sig inte till vaktmästarsysslor! 

Eftersom jag hela tider rör mig runt Abrigo får jag en god inblick i vad som händer. Ibland 

sätter jag mig ner en stund och tröstar en ledsen mamma, eller anmärker på något som inte är bra. Och jag har gått en kurs i 

”första hjälpen” vid olyckor och sjukdom. Det har varit till stor nytta. På kvällar och nätter är jag i jourtjänst.  

 Vad är det som gör Abrigo så speciellt för dig?  

Det är framförallt att jag får vara del av arbetslaget, att man frågar efter och lyssnar till mig också i frågor som inte rör min 

uppgift som vaktmästare. Det finns ingen bättre arbetsplats! 
 

 Berätta något som vi inte vet!  

För 8 år sedan förändrades mitt liv, när jag blev uppsökt av en ung, gravid flicka. Hon tillhör vandrarfolket och bad mig ta 

hand om hennes barn. Från den dagen är jag pappa och mamma. Det märks att folk blir förvånade när de frågar: Är det du 

som är Agatas pappa, och jag svarar att jag är Agathas pappa och mamma. Men det är viktigt att få säga så, för här på 

Abrigo möter jag ju alla mammor som också får vara pappor åt sina barn. Förr skakade folk på huvudet åt mig, men idag är 

många som säger: Det ligger något i det.  
 

Mer information om Abrigo på:  

www.facebook.com/abrigorainhasilvia 

www.instagram.com/abrigorio 

Vårt Veckobrev får Du efter anmälan till:  info@abrigo.se 

 

Och i kvartalets kvinnoberättelse möter Du Juliana, som funderar över livet. 
 

 

Göteborg, den 20 september 2021, med tillönskan om uthållighet och framtidstro 
 
 

 

Washington Silva 

 

Livet som det var, som det är och som jag hoppas att det skall bli 

Juliana berättar 
 

Jag föddes i Nova Iguaçu, en miljonförort i Rios norra utkanter. Där finns många 

kåkstäder. I en sådan bodde min familj. Vi var fattiga, men inte värre än andra. Pappa 

jobbade på byggen, och mamma tog hand om oss fyra barn.  



Jag tror att jag minns mina föräldrar. Det är så svårt att veta vad som är verkliga minnen och vad som är minnen av 

berättelser och foton. Jag var fyra år när de dog. Först pappa, han fick en hjärtattack på arbetet. Det gick så snabbt att man 

inte hann föra honom till sjukhus. Han blev 38 år.  

Mamma fick en månad senare veta att hon led av framskriden cancer, som inte kunde behandlas. Den sista tiden sökte hon 

upp vänner, släktingar och grannar och bad om hjälp, så att vi syskon inte skulle skingras efter hennes död. Det är klart att 

alla lovade att ställa upp. Så gör man ju, när man ställs inför något så sorgligt som en döende mammas ängslan för sina barn.  

Men sedan är det inte lika enkelt att ta ansvar för vad man lovat av sentimentalitet.  

Vi saknade aldrig mat och husrum, men delades upp mellan olika familjer, där vi fick bo några månader, till dess nästa 

familj fick ta över. Och jag fick tidigt lära mig vad en familj är, men också vad det innebär att inte tillhöra den familj man 

bor hos. Ofta tänkte jag, att här vill jag stanna, men efter en tid blev jag förd till en annan familj ”nu får ni ta över. Vi kan 

inte ta ansvar för barn vars mamma vi knappt ens kände” Och vi förstod, att vi inte var välkomna, att man betraktade oss 

som en börda. 

Att hela tiden bo hos familjer, utan att tillhöra dem ledde till en fix idé hos mig. Jag kunde 

inte tänka på något annat än att få min egen familj. Det var mitt enda mål.  

När jag var 15 träffade jag en kille, Jackson, som var några år äldre, och vi fick tillåtelse att 

bo i en övergiven kåk. Det kunde ha gått bättre, och det kunde ha gått sämre. Jackson hade i 

alla fall en inkomst, han hjälpte till i en biltvätt. Två år senare föddes vårt första barn, Keily. Nu var vi en familj på riktigt! 

De två följande åren var de lyckligaste i mitt liv och sedan blev jag gravid igen. Det var en svår graviditet, och Kamily 

föddes med en hjärnskada, hon är ett CP-skadat barn. Läkaren förklarade för oss vad vi hade att vänta.  

Hennes pappa ville att vi skulle lämna henne till en institution. Han klarade knappt av att se henne. Under två. år kämpade 

vi på, under ständiga gräl, sedan ställde han mig inför valet mellan Kamily och honom. Vi gick skilda vägar och delade på 

barnen. Han tog Keily och flyttade hem till sin mamma. Jag var nu ensam med Kamily som behövde mycket hjälp. Jag hade 

ingen bostad och inget arbete. Den som räddade oss var min syster som bor i Silva Jardim, en småstad 15 mil norr om Rio 

de Janeiro. Jag tog hand om min systers barn, medan hon och hennes man jobbade. På de lilla sjukhuset i Silva Jardim 

arbetar en läkare, som blev engagerade i Kamily, och gav oss mycket stöd. Genom hans hjälp fick Kamily en rullstol som 

hon blivit fenomenalt duktig på att använda.  

Låt mig få berätta om Kamily! Hon är underbar, smart och alltid på gott humör. Klarar av 

att äta själv, och är med i barnens lekar. Många har svårt att förstå vad hon säger, men jag 

förstår, och hennes syskon också. 

Jag hade bott med min syster några år när Roberto, en granne, började uppvakta mig, Jag 

var förvånad och smickrad. Vem ville väl ha en kvinna med 

ett handikappat barn? Vi flyttade samman, han hyrde en kåk, 

och på fem år fick jag tre barn med honom, en pojke och två 

flickor.  

Jag hade, som ni förstår, ingen möjlighet att arbeta utanför hemmet, men så såg jag ett tv-

program om att göra tårtor till födelsedagsfester och bröllop. Snabbt lärde jag mig hur man 

gjorde, och lät min fantasi få utlopp i dekorering. En granne hjälpte mig att trycka upp ett annonsblad som jag delade ut. 

Snart hade jag klienter och pengar började rulla in. Jag lade upp en budget för mina utgifter och inkomster, och föreslog min 

man att vi skulle dela på hyran och andra kostnader. Ofta tjänade jag mer än han, och kunde köpa något till barnen och 

hemmet. Jag tror att det var där det började gå fel. Han kände sig förödmjukad över att jag tjänade mer pengar. När jag gick 

ut för att leverera mina tårtor och bad honom se till barnen blev han arg och började beskylla mig för att vara med andra 

män. 

Kamily är fin och 
smart, men hon har 
en hjärnskada 

Att bo hos en familj, 
är inte detsamma 
som att vara del av 
den 



Så kom den där kvällen för tre månader sedan när han misshandlade mig. Jag var helt oförberedd. Han hade aldrig slagit 

mig förut, och nu slog han mig hänsynslöst inför Kamily och våra tre små. Sedan gick han, och lämnade mig blodig och 

barnen gråtande. Jag lyckades ringa till min syster, som sprang över och tog hand om barnen och kallade på hjälp. På 

sjukhuset beslöt de att jag skulle föras till ett sjukhus med större resurser. Medan jag väntade på ambulansen fick jag hjälp 

att göra en polisanmälan. Min man greps några timmar senare, och sitter fortfarande i fängelse. 

Jag kom med barnen till Abrigo, det kändes med en gång som rätt plats för oss. Genom Abrigo har jag fått möjlighet att gå 

en kurs. Det blir fint att kunna skriva ”Utbildad konditor” på mina reklamlappar. 

Jag hade varit en dryg månad på Abrigo när det dök upp ett cykelbud från Domstolen med ett brev som kallade mig till 

rättegång – samma dag! Jag trodde att hjärtat skulle stanna, så rädd blev jag. De anställda ringde Geilsa, som är Abrigos 

advokat, och som genast kom. Hon sa ”Så här får de inte göra! De kan inte kalla dig till rättegång med några timmars varsel. 

Den här kallelsen kan vi överklaga. Men om du vill bli av med saken, så går jag dit med dig, som din advokat”  

Jag tänkte, att om ärendet blev framflyttat skulle jag oroa mig varje dag och stund. Det var bättre 

att få det överståndet.  

Min man fanns på plats och hade anlitat en advokat, som förberett varje detalj och kallat hans 

släktingar och vänner som vittnen. Advokaten höll ett långt tal, och sa att det förekommer bråk i 

alla familjer, och att det aldrig var ens en fel när två grälar. Och sedan kallade han in vittnen som 

sa att min man var en god arbetare och en omtänksam son. Domaren nickade instämmande och sa 

att ”barn behöver sin pappa.”  

Geilza begärde sedan att min förre man skulle föras ut medan jag förhördes. Domaren vägrade 

först men efter bläddrande i lagböcker fann man att jag hade rätt att bli förhörd i gärningsmannens 

frånvaro. 

Geilza hade tagit med sig alla dokument; foton som tagits på sjukhuset och polisens utlåtande. Hon visade dem och frågade. 

”Vilka barn behöver en pappa som misshandlar deras mamma?” Och hon betonade att Roberto fortfarande var ett hot mot 

min säkerhet, särskilt som domstolen, mot alla regler, uppgett min adress på Abrigo. Utslaget blev fortsatt fängsligt förvar, 

vilket ger mig tid att planera för min och barnens framtid utan rädsla.  

Barnen mår bra här, och är alla med i Förskolans verksamhet. Här finns fler barn som har 

handikapp, och här finns en inkluderande tolerans. Barnen ändrar sina lekar så att alla kan 

vara med i dem. Och de gör det med självklarhet utan att lärarna behöver tala om det. 

Vad som är bäst med Abrigo? Här finns ingen som tycker synd om mig. Hur skall jag 

förklara? Hela mitt liv har jag hört människor tycka synd om mig; Det var synd om mig när 

jag blev föräldralös, det var synd om mig när jag fick ett handikappat barn, det var synd om mig när min man misshandlat 

mig. På Abrigo tycker man inte synd om kvinnor. Man analyserar vår situation, och drar upp en plan hur vi tillsammans 

skall agera. Vi blir inte föremål för hjälp utan i allra högsta grad en del av hjälpprocessen. Det har gett mig tillbaka mitt 

självförtroende. Det är något som kommer att följa mig genom livet, denna känsla av att vara med och förändra. 

Juliana har berättat och skrivet tillsammans med Stefan Martinsson 
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På Abrigo tycker man 
inte synd om oss, men 
planerar framtiden 
tillsammans med oss 


