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Ett hem för unga mammor och deras barn

Till kyrkorådet
I vårens kollektbrev får du möta en av kvinnorna som bor hos oss och hennes berättelse om ett samhälle som sviker
sina mest utsatta. Med er hjälp kan vi fortsätta våra insatser för hemlösa och övergivna kvinnor och deras barn för
att erbjuda trygghet och framtidstro. Era gåvor gör skillnad!
”Du är ingenting!”, brukade han skrika när han slog mig. Och det gjorde han ofta. Han ville hela tiden kontrollera
mig. Han lät mig inte gå ut som jag ville, jag fick inte arbeta och framförallt inte studera, trots att jag tycker så
mycket om att läsa och lära mig saker. Han ville få mig att sluta drömma. Och han lyckades. Men en dag orkade jag
inte längre, jag tog mod till mig och så tog jag mina barn och gick. Jag tog mig hit till Abrigo och det blev början på
mitt nya liv. Abrigos socionom Mônica har hjälpt mig med mycket. Bland annat har hon berättat om mina
rättigheter, som jag tidigare inte hade en aning om. Och jag har lärt mig respektera och värdera mig själv.
Jag har försökt anmäla honom, men det händer ingenting. I området där vi bodde styrde det knarkgäng som han var
med i. Polisen vill inte gå in i området och gripa någon för ett sådant brott, de bryr sig inte. Så min ex-man rör sig
fortfarande fritt på gatorna, medan jag bor här. Min frihet på Abrigo är större än den någonsin varit tidigare, men
jag är ännu inte trygg med att röra mig som jag vill i staden. Det gör mig arg att det är så. Kvinnor som utsatts för
våld borde skyddas och inte straffas dubbelt.
Jag bor här på Abrigo med mina tre barn. Jag försöker förbereda oss för ett självständigt och tryggt liv, även om det
inte alltid är så enkelt. Jag läser för att bli undersköterska. Det vore fantastiskt, det är min dröm. Att få ta hand om
och hjälpa människor. Jag måste släppa rädslan och oron, jag behöver leva och ge möjligheter till mina barn.
Jag känner stark samhörighet med de andra kvinnorna här och jag ser saker varje dag som jag lär mig av. Alla bär
på sina historier av lidande och sorg. Stödet från Abrigos anställda betyder oerhört mycket. Det gör att vi känner oss
sedda och hörda och det har fått mig att tro att det ännu finns hopp.
Itaboraí, Rio de Janeiro den 15 mars 2018
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