
– Abrigo    Rainha    Sílvia – 
ett hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro 

 

Kollektcirkulär 

 

Mitt i den omtumlande och våldsamma brasilianska verkligheten arbetar Abrigo 

sedan 25 år för att hjälpa kvinnor från samhällets utkanter, från fängelser, 

institutioner och gator.  

Det är den akuta nöden i form av graviditet, misshandel eller sjukdom som får 

kvinnor att söka sig till Abrigo. Här får de hjälp att ta de första stegen på vägen till 

självständighet och självförsörjning med hjälp av studier och yrkesutbildning. 

Det är vår övertygelse att där unga mammor erbjuds utbildning, där får man ett 

bättre samhälle. Självständiga och självförsörjande kvinnor ser till att barnen går 

i skolan, aktiverar sig för att förbättra kåkstadens brister och reagerar mot 

samhällets orättvisor.  

I stöd för upprättelse och förändring finns på vårt Abrigo Santa Maria Magdalena 

kyrka, en luthersk församling som samlar folk från kåkstäderna till dop och 

gudstjänst och erbjuder trygghet och gemenskap i en våldsam omgivning. 

Genom din gåva i dagens kollekt hjälper du kvinnor från samhällets marginaler 

att inta sin plats i samhället, inte som passiva föremål för välgörenhet, utan som 

aktiva medarbetare för ett rättvisare samhälle. 

 

Rio de Janeiro, den 25 mars 2014    

Stefan Martinsson    
direktor   
 

 

 

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia 

Plusgiro  90 40 45 - 2       Bankgiro 904 - 0452 
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Abrigo Rainha Sílvia omfattar: 
Internat för gravida kvinnor, unga mammor och deras barn 
Utbildningscenter med bibliotek, datasal och studierum.  
Förskola för barn till ensamstående mammor. 
Mottagning med gynekolog, tandläkare, socionom, psykolog och advokat. 
S:ta Maria Magdalena kyrka, en luthersk församling för kåkstädernas folk. 
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