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         Ett hem för unga mammor och deras barn                           

 

Till kyrkorådet 

"Han har autism”. 

Jag är tillbaka på Abrigo och sitter och äter en sen middag i vår matsal. Josue knappa fem år leker med sin leksaksbil 
men överger den och kommer fram till mig. Han känner på min arm och mitt skägg. När Josues mamma Daniele ser 
det tar hon Josue vid handen och säger, ”låt honom äta i fred”, och så till mig ”han har autism”.  Ett rakt och korrekt 
konstaterande kan tyckas. Men faktum är att vi ofta ser hur funktionsnedsättningar behandlas som något skamligt och 
hur de möts av fördomar av närmast bibliska proportioner. Föreställningar om att funktionsnedsättningar kan smitta 
är vanliga. Det gör att barn stängs in och göms undan. Personer med 
funktionsnedsättningar beskrivs som konstiga inte med en diagnos. På Abrigo har vi 
alltid konfronterat dessa idéer, men fördomar förändras sällan över en natt.  

”Josue vägde bara 1,5 kg när han föddes” berättar Daniele när vi någon dag senare 
sätter oss ner för att samtala. ”Han togs direkt till en annan avdelning och jag fick 
inte veta någonting. Hur kan man göra så mot en mamma? Bara för att jag är fattig 
och har min hudfärg så tror folk att man kan behandla mig hursomhelst. Här på 
Abrigo behandlas jag bra och jag har fått lära mig mer om mina rättigheter”.  

”Min mamma dog när jag var två år gammal och därför fick jag växa upp med min 
mormor. Men hon dog också, innan jag hade börjat skolan. Så efter det bodde jag 
hos min moster. Det var ett enkelt hem men hon såg till att jag fick gå i skola.” 

”Min man slog mig mycket. Jag vet inte varför. Kanske anklagade han mig för Josues handikapp. Jag tror att han 
skämdes. Han vägrade låta Josue gå i skolan. Jag är glad att jag klarade att bryta upp från honom. Det är inte lätt att ta 
hand om Josue alla gånger, och jag ska vara ärlig, jag lär mig ännu. För inte så länge sedan upptäckte jag att han 
tycker om musik. Jag fick hjälp att köpa en liten radio till rummet och nu stor han där framför radion, och dansar. 
Nästa år har kommunen lovat att ham ska få, plats på en skola. Jag hoppas att de håller vad de lovat”. Jag frågar 
Daniele vad hon drömmer om, för egen del. ”Jag skulle vilja gå en kockutbildning. Jag har hört att flera tjejer gjort 
det tidigare. Du har ätit min mat eller hur?”  

På Abrigo har vi sedan april 2015 en sjuksköterska anställd, nu planerar vi för fortbildning för henne och lärarna i vår 
förskola, Creche Isabel, vad gäller stöd till barn med funktionsnedsättning. Det skulle också kunna leda till 
föreläsningar och diskussioner både för kvinnorna på Abrigo men också folk från kåkstäderna runt Abrigo för att tala 
om de fördomar och missförstånd som finns. Vi vill också kunna göra plats på vår förskola för att kunna ta emot barn 
i behov av speciell hjälp. Men för att göra det krävs resurser.  

Vi hoppas att ni vill stödja Abrigos kvinnor och barn. Det är tack vare era gåvor som vi kan genomföra vårt arbete. 

Itaboraí, Rio de Janeiro den 15 mars 2016 
 
Kalle Larsson 
Insamlingsansvarig 

Genom åren har över 300 församlingar och grupper fått besök med föredrag och samtal om arbetet på Abrigo. Det har 
betytt mycket för oss. 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!  
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SÍLVIA 


