
NYTT LIV
FOR MOR OG BARN
I RIO DE JANEIRO
Den 13 år gamle jenta kommer stolt bort til oss med sitt spedbarn, 
hennes andre barn. Som de andre mødrene på mødrehjemmet Abrigo 
i byen Itaboraí nord for Rio de Janeiro bærer hun på en historie av 
vold og svik. På mødrehjemmet, som siden 2010 har vært den norske 
organisasjonen Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt, får hun 
og barna trygghet og ny selvtillit.

13 år gamle Jaqueline med Wanderson. Hun var en av de første 
jentene mødrehjemmet Abrigo hjalp, etter at hun vokste opp i vold 

og uten fremtidshåp i favelaen i Rio de Janeiro. I dag har hun en 
god jobb, og sønnen Wanderson har nettopp tatt artium.



Den unge moren viser stolt frem sitt 
nyfødte barn. T.v. Stefan Martinsson 
som etablerte mødrehjemmet.

For ikke å bli innblandet i kor-
rupsjon drives mødrehjemmet 
Abrigo uten økonomisk støtte 
fra brasilianske myndigheter og 
bedrifter. For å kunne tilby helse-
tjenester og utdanning er man 
derfor helt avhengig av private 
donasjoner, særlig fra aktører i 
Norge og Sverige.

Under et besøk av det norske 
kongeparet overrakte de en gave 
som har resultert i Dronning 
Sonjas utdanningssenter. Dette 
inneholder bibliotek, datasal og 
studierom. Den norske konsulen 
i Rio de Janeiro sitter i styret til 
stiftelsen som driver mødrehjem-
met, og som rapporterer ihht. 
svenske regnskapslover. Sveriges 
dronning Silvia er mødrehjem-
mets høye beskytter.

I 2014 skal Brasil arrangere fotball- 
VM, og i 2016 står sommer-OL 
for tur i Rio de Janeiro. Brasil er 
et land der stadig flere norske 
bedrifter etablerer seg, og vil få 
mye fokus fremover. Den norske 
tilknytningen til landet blir stadig 
sterkere.

ORGANISASJONEN LEDERNE 
HAR PÅ TO ÅR GITT 300.000 
KR. TIL ABRIGO

Arbeidstakerorganisasjonen 
Lederne gir et beløp tilsvarende 
én krone av den månedlige kon-
tingenten til hvert yrkesaktive 
medlem – totalt de to siste årene 
har nær 300.000 kroner gått 
uavkortet til Abrigo.

Denne støtten har gjort mødre-

hjemmet Abrigo i stand til å åpne 
en klinikk som gir psykoterapeutisk 
hjelp til kvinner og barn fra Rio 
de Janeiros slumområder, og Dr. 
Bernadette de Oliveira er ansatt 
som dets leder. Hun har mye 
erfaring med å arbeide blant 
gatenes glemte befolkning i Rio 
de Janeiro.

Mange kvinner bærer på vanskelige 
minner om vold og overgrep. 
Mange av barna har sett at deres 
mødre har blitt mishandlet.  
Resultatet har blitt at de selv 
tyr til vold i møtet med andre 
barn, og viser frykt når de møter 
voksne. Den psykoterapeutiske 
klinikken på Abrigo er et positivt 
tiltak i så måte.

HVORFOR TRENGER ABRIGO HJELP?

Mødrehjemmet Abrigo i Itaboraí 
noen mil nord for Rio de Janeiro.

Den svenske presten Stefan 
Martinsson har siden 1987 
bygget opp mødrehjemmet 
Abrigo stein for stein. I dag 
huser det 34 barnemødre og 
et førtitalls barn. Mange av 
mødrene er selv barn, knapt 
tenåringer, og har aldri hatt en 
lykkelig barndom. Felles for alle 
er lidelse, prostitusjon, misbruk, 
vold og mangel på kjærlighet. 

For første gang i sine unge liv 
møter de krav, forståelse og 
trygghet. De øyner håp om en 
fremtid for seg og barna.

Målet er å tilby et hjelpeapparat 
som gir vordende mødre et trygt 
tilbud under svangerskap og 
fødsel. Senere hjelpes det med 
utdanning og bolig til moren, 
som vanligvis etter åtte måneder 

er i stand til å flytte ut og ta 
vare på seg selv og barnet. Slik 
hindres barn i å vokse opp som 
gatebarn. 

Mødrehjemmet gir utdanning  
til mødre, og slik hjelper man  
kommende generasjoner. En 
utdannet mor sørger for at også 
barna får utdanning.



Tenåringen Tatiane har tre barn, og 
har opplevd mye vondt. Nå har hun 
fått jobb på kommunekontoret. På 
kveldene fortsetter hun sine studier 
med hjelp av mødrehjemmet Abrigo.

• På www.lederne.no/abrigo ligger en presentasjonsfilm om mødrehjemmet Abrigo.
• Gaver går uavkortet til Abrigo og kan settes inn på norsk konto 9750.06.25329
• Ved spørsmål om Abrigo, kontakt kommunikasjonsleder i Lederne, 

	 Sverre Simen Hov, på tlf. 915 95 055 eller e-post	sverre@lederne.no	

 www.abrigo.se 	 	 www.lederne.no/abrigo

MØDREHJEMMET ABRIGO 
– VIL DU OGSÅ HJELPE?


