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            Ett hem för unga mammor och deras barn                           

 
 

 
 

Till kyrkorådet 

Tack vare stöd från församlingar, föreningar och enskilda i Svenska kyrkan har Abrigo Rainha Sílvia sedan 1989 
kunnat arbeta bland unga, hemlösa brasilianska mammor. På Abrigo erbjuds en trygg miljö bortom våldet och 
misären på Rio de Janeiros gator och i dess kåkstäder. I centrum för vår 
verksamhet står utbildning. Vi ser det som den självklara vägen till en bättre 
framtid för kvinnor och barn. Det finns många anledningar att rikta insatser 
just mot unga mammor. Studier visar hur ett lands BNP ökar om andelen 
kvinnor som studerar ökar. Flickor som går i skolan i minst sju år gifter sig 
fyra år senare och har två barn färre. Många experter pekar på hur insatser för kvinnor är bästa vägen till 
samhällsförändring, eftersom utbildade kvinnor är med och påverkar i sina närområden och ser till att deras barn får 
gå i skola.  Utbildade kvinnor har därtill större chans att integreras i samhället, få arbete och bli självförsörjande.  

Abrigos arbete bedrivs på liten skala, med stark lokal förankring och med en övertygelse om att varaktig förändring 
är möjlig. Genom våra insatser för kvinnor och barn kan vi bryta cirklar av fattigdom och utanförskap. Vi bygger upp 
familjer och framtidsutsikter. Utbildade kvinnor kan försörja sig själva, deras självständighet ökar och de har större 
möjligheter att ta hand om sina barn. Genom sina framgångar blir de till exempel för andra. De visar att det lönar sig 
att kämpa för en bättre framtid. Vi kan visa dem att vi vill vara med dem i den kampen. 

Många av er som läser detta kan med stolthet konstatera er delaktighet i att Abrigo kunnat arbeta för kvinnors 
rättigheter och trygghet i över 26 år. Tillsammans kan vi, nya och gamla givare, medarbete och volontärer arbeta för 
att insatserna för hemlösa unga mammor och deras barn kan förstärkas och nå fler.  

Vi hoppas att ni vill stödja Abrigos kvinnor i deras kamp genom en kollekt eller ett anslag. Det skulle betyda mycket 
för oss. Med hjälp från er församling kan vi utrusta ännu fler med det bästa vapnet i kampen om framtiden – en god 
utbildning. 

Itaboraí, Rio de Janeiro den 23 september 2015 
 

Kalle Larsson 
Insamlingsansvarig 

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 

Nyhet! Nu går det att stötta oss via Swish. 
Helt avgiftsfritt för givaren – och för oss!  

      Att kvinnor får tillgång till 
utbildning är avgörande för  att 
fattigdomen i världen ska minska. ” 
FN:s utvecklingsprogram 
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