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Kära vänner, 

     Idag sitter jag och tänker på hur mycket det brasilianska samhällets förändrats under de drygt 30 år, som Abrigo varit 

verksamt. Om än oändligt långsamt har lagstiftningen skärpts när det gäller våld och orättvisor mot kvinnor och minoriteter. 

Fler ungdomar från fattiga miljöer tar sig till universitet, färre människor lever under den absoluta fattigdomsgränsen. Men 

det senaste året har vi också fått skrämmande påminnelser om hur snabbt det som vunnits kan förloras, när en högljudd ledare 

samlar människor kring tanken att just de är förfördelade, att allt var bättre förr, och att några måste få skulden. En grupp som 

genast kom i skottgluggen var de kvinnor som tagit sig fram i skolor och arbetsliv, som kastat av sig förtryck och ojämlikhet, 

som gett sig in i kampen för rättvisa. Så låt mig först få berätta om en av dem, om Maria da Penha.  

  

Det behövdes någon som Maria 

     En måndag i maj 1983 tog sig den rullstolsbundna, 37-åriga, trebarnsmamman Maria da 

Penha till domstolsbyggnaden i den nordöstbrasilianska miljonstaden Fortaleza för att anmäla 

sin man för misshandel och mordförsök. Misshandeln hade pågått under hela hennes äktenskap, 

”Jag var rädd jämt. Jag visste aldrig om han skulle vakna och vara vid gott mod, eller på dåligt 

humör”, och slutat med att han skjutit henne. ”Medan jag låg medvetslös övertygade han polisen 

om att jag varit utsatt för ett rån.” Hon återvände tyst och skrämd till det hem som blivit hennes 

fängelse, rullstolsbunden för all framtid. Två månader senare blev hennes tvååriga dotter slagen 

och bunden av sin pappa. Det blev ett uppvaknande till handling. Bakom ryggen på sin man gjorde hon en anmälan. Här 

började en 19-årig kamp. Mannen blev dömd i två instanser, men genom överklagande och biträdd av skickliga advokater 

frikänd. De hänvisade till att lagen inte gav kvinnor rätt att anmäla sina män för misshandel. Det som skedde inom hemmets 

väggar betraktades som en familjeangelägenhet. Privatlivet skulle skyddas. Men Marias kamp hade väckt uppmärksamhet 

också utanför Brasilien. Kommissionen för mänskliga rättigheter inom OAS, Organization of American States, anklagade den 

brasilianska regeringen för underlåtenhet och försumlighet i frågan om Våld i nära relationer. Fem år senare undertecknades 

en lag, som underlättar kvinnors möjligheter att anmäla våld, ger rätt till skydd och skärper straffet för våld i nära relationer.  

Det var en historisk milstolpe. Nu återstod att implementera lagen.  

 

”Bolsonaros budskap är robust” 

     Strax efter presidentvalet besökte Carl Bildt Brasilien, varefter han förklarade att den nyvalde presidentens budskap var 

robust. (DN 28.11.2018) Det blev inte helt klart, vilka av Jair Bolsonaros budskap som väckt Bildts intresse. På hans högljudda 

agenda finns återinförande av dödstraff, medan mänskliga rättigheter förklaras vara ”ett försvar för banditer.” Bolsonaros 

angrepp på en kvinnlig oppositionspolitiker, ”Du förtjänar inte ens att våldtas!” gav eko i världspressen och måste ha nått 

också får förnumstige förre utrikesminister. Liksom budskapet ”om min son vore homosexuell skulle jag hoppas han blev 

överkörd av en lastbil.” ”Bolsonaros budskap är robust” – förmodligen tänkt som ett stöd för Sveriges handel med Brasilien, 

blev det ett slag mot Sveriges trovärdighet i arbetet för mänskliga rättigheter.  

Raínha 
Silvia 
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Den nya brasilianska regeringen, av vilka hälften är militärer, har gått till angrepp mot utbildning och kultur, och gjort stora 

inskränkningar i sociala program, framförallt sådana som berör kvinnofrågor och miljöfrågor. Det robusta budskapet har 

snabbt återupplivat samhällets traditionella maskulina ideal. En i dagarna publicerad undersökning avslöjar att 62% nu anser 

att kvinnor undviker övergrepp genom att ”uppföra sig bättre” och att hela 67% är av övertygelsen att 

kvinnor som stannar kvar hos våldsamma män gillar att bli slagna.  

 

Abrigo mitt i en kamp som nått stormstyrka.  

     Förra året angav 40% av de nyanlända kvinnorna våld i en nära relation som huvudanledning för att 

söka hjälp. När nu kvinnohat och kvinnohot hörs skanderas från unga, arbetslösa män i presidentens 

självutnämnda stormtrupper växer våldet mot kvinnor. Enligt officiell statistik anmäldes förra året 4,4 

miljoner fall av våld mot kvinnor, 8% av alla kvinnor i vuxen ålder, och 4829 fall av relationsrelaterade 

kvinnomord. Hur många offer finns som aldrig får en chans att anmäla? Vi möter våldets direkta och 

indirekta konsekvenser i vårt dagliga arbete. Två ögonblicksbilder från senaste veckan: En ny pojke i 

förskolan, glad och pigg och fyra år. Plötsligt och oprovocerad börjar han våldsamt slå en jämnårig flicka. 

Ungdomsgruppen – 15 tonårspojkar samlade för att se en film om Våld i nära relationer. Plötsligt bryter en 

av pojkarna samman i hejdlös gråt, påmind om sin hjälplöshet att försvara sin misshandlade mamma. Våld mot kvinnor får 

följder och skapar tragedier också för dem som tvingas se på. 

 

Kvinnor som går vidare 

     Abrigo är känt som en plats där kvinnor får hjälp att bryta upp och börja om. Vi betraktar inte hjälpsökande som viljelösa 

offer, men som kvinnor i behov av att upptäcka sin egen styrka och sitt eget värde. Vårt arbete har som mål att varje kvinna 

inom två veckor skall vara aktiv i någon form av utbildning. Genom utbildning byggs självförtroende, och kvinnor får hjälp 

att bli ekonomiskt fristående och göra egna val. Det viktigaste av alla val är valet att inte vända tillbaka. Män som misshandlar 

behöver vård. Men inte på bekostnad av kvinnor och barn. Under se senaste fyra åren har ingen kvinna återvänt till förövaren, 

alla har sökt sina egna vägar. Jag ser det som en stor framgång för vårt arbete. 

 

Abrigo får inget stöd av den brasilianska regeringen och inte heller av svenskt näringsliv i Brasilien. Men just Du som läser 

detta, och just Dina vänner kan hjälpa oss. Nöj Dig inte med att tycka som vi, hjälp oss att arbeta vidare! All information om 

hur du kan hjälpa oss finns på www.abrigo.se. 

 

Solenergi – ett nytt projekt tillsammans med Key Solutions 

Det kan låta egendomligt att ett land som Brasilien ligger så långt efter när det gäller just solenergi – men med hjälp av Key 

solutions får vi nu möjlighet att kraftigt minska våra energikostnader, och bli ett exempel för andra. 

 

Föredrag om Abrigos arbete 

Från 15 september till 30 oktober har vi glädjen att meddela att det är möjligt att boka ett besök till just Din 

församling/förening. Boka via vår insamlingsadministratör Louise på info@abrigo.se.  
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