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Kära vänner,  

    Brasilien är landet där ingen dör av coronavirus.  

Det har landets president och förnekelseförkunnare Jair Bolsonaro bestämt. Han liknar 

den vid en lindrigare snuva. Rapporterna om dödsfall avfärdas som del av en 

lögnpropaganda, en kommunistisk konspiration, där landets läkare rapporterar alla 

dödsfall som corona-fall. Massbegravningarna på städernas begravningsplatser? Kistorna 

är fyllda av sten, för att förleda befolkningen. Påståenden för vansinniga att tro? Nej, 

sociala medier fylls av meddelanden från hundratusentals anhängare som stöder 

presidenten.   

 

Guvernörer och borgmästare har försökt minska spridningstakten genom lokala åtgärder; skolor, restauranger, gatuhandel och 

affärer har stängts och provisoriska sjukhus har upprättats. Med hjälp av ett förbluffande förråd av svordomar och könsord 

går den av landets pingstkyrkor uppbackade presidenten till motangrepp och kräver att Högsta domstolens ledamöter och 

oppositionella guvernörer och borgmästare häktas. Hans valprogram ”fäderneslandet, Gud och vapen till alla medborgare” – 

skall genomföras till varje pris. Medan landets institutioner faller samman och landet är på väg att förlora kampen mot viruset 

står landet utan hälsominister. Presidenten har tagit på sig den rollen. En journalist påminner honom om att antalet dödsfall 

per dag nu överskrider ett tusen. Han svarar: ”Än sen då? Vad vill du att jag skall göra åt det? Jag är väl för f*n ingen 

dödgrävare”. 

 

”Inte bara en fråga om att överleva, utan om att leva” 

    Amanda, 30 år gammal, jobbar på Abrigo sedan 8 år och är arbetsledare på förskolan. På kvällarna studerar hon pedagogik 

på högskolan. Jag ber Amanda berätta om hur Abrigo hanterar coronakrisen. ”Redan i 

mitten av februari kallade arbetsledningen till ett krismöte. Abrigo gick emot den 

dåvarande strömmen i samhället och gjorde upp en plan hur vi skulle agera om och när 

Covid19 slog till. Det fanns en total enighet i arbetslaget om att vi måste vara 

förberedda.  Alla anställda deltog i utbildning kring coronavirus och hur man skyddar 

sig. När skolor, handel och social service stängde var vi beredda! Vi utlöste vår krisplan: 

verksamheten sattes i karantän. Våra boende informerades om att ingen fick lämna 

området, inga besökare tas emot, och att de anställda skulle följa alla säkerhetsregler. 

Samarbetet mellan de anställa har, som alltid, varit mycket gott och vi har fullt förtroende för vår arbetsledning. Ingen 

ifrågasatte att arbetstider och arbetsuppgifter förändrades. Det råder en stark känsla av, att det här måste vi klara. Det har varit 

viktigt, att våra chefer, Washington och Luis, turas om att övernatta på Abrigo och visar att de är närvarande. Och vi har en 

väldigt väl fungerande Whatsapp-konversation (meddelandefunktion via mobiltelefoner red. korr.) där vi delar våra problem, 

dygnet runt om det behövs.  

 

För oss förskollärare fortsätter arbetet med de 16 barn som bor på Abrigo. Det har varit viktigt för oss att hjälpa barnen att 

hantera den oro som pandemin skapat. Vi lärare är också engagerade i Abrigos övriga krisprogram: ”Ingen tid förlorad - ingen 

dag utan undervisning”. Det har gett oss en fantastisk möjlighet att skapa en samtalsgrupp med mammorna, och lyssna till 
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deras funderingar över undervisning och uppfostran. Tillsammans med kvinnorna och vår kock Sérgio har vi varje vecka 

”Kulinarisk onsdag” – som inte bara handlar om matlagning, men också om att läsa recept, och räkna ut mått och mängd. Ja, 

alla anställda är engagerade med att samtala, undervisa, diskutera, utföra. Och så har vi ju vår stora, underbara trädgård med 

många möjligheter till aktiviteter. Det är också viktigt för oss att vi har kunnat ge härbärge åt nya hjälpsökande genom att 

slussa in dessa via ett avskilt boende under de första 14 dagarna. Vi satsar inte bara på att överleva, utan framförallt på att 

leva”. 

 

 

”Reach greatness” - ett nytt projekt tillsammans med Key Solutions 

Det är med stor glädje vi nu kan meddela att Key Solutions går in och finansierar installation av solenergi på Abrigo. Det 

kommer att minska våra kostnader för el och gas och ger oss praktisk möjlighet visa på alternativ energi i vårt närområde – 

projektet har fått namnet ”Reach greatness”. 

 

Fortsätt att skänka till Abrigo i dessa tider 

Bland andra viktiga bidrag till verksamheten vill jag nämna anslag vi har fått från Lederne och Kvaerners 

funksjonaersforeningar. Jag tror att ni alla förstår att coronakrisen slår hårt mot vår ekonomi på Abrigo. Glöm oss inte! 

Tala med era vänner, församlingar och föreningar och fortsätt att skänka – Abrigo gör skillnad. 

 
 

Föredrag om Abrigos arbete 

Från 15 september till 30 oktober är det möjligt att boka ett besök till just Din 

församling, förening, grupp eller arbetslag. Hör av er till vår insamlingsadministratör 

Louise på info@abrigo.se och boka! För mer information om vår dagliga verksamhet 

kan ni följa våra sociala medier: 

facebook.com/abrigorainhasilvia 

twitter.com/abrigo_rio 

instagram.com/abrigorio 

 

 

”Det mörknar. Och kanske ljusnar det på nytt igen.”   

Jag har valt orden från Ylva Eggehorns psalm som ett tema för månadens rundbrev. Covid19 har skakat vår världsbild och 

drabbat också oss som levt i överflöd och trygghet. Pandemin kommer att förändra våra tankar och levnadssätt för årtionden 

framåt. För drygt tio år sedan fick vi på Abrigo dela en händelse, som skakade oss djupt, och som några av oss burit med oss 

som en nattsvart sorg under åren som gått. För en tid sedan, mitt under corona-krisen, fick jag ett meddelande som blev en 

påminnelse om att ur det svartaste och svåraste kan nya liv växa fram. Läs om Jane och Gabriel i rundbrevet. I samråd med 

Gabriel har jag låtit alla namn och uppgifter stå oförändrade.  

 

Abrigo, Rio de Janeiro, i juni 2020 

Stefan Martinsson 
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