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Välkommen till den senaste rapporten från
Alagoas! I Alagoas samarbetar vi med
MMTRP-AL, en organisation för kvinnliga
arbetare på landsbygden och kvinnliga
fiskare.
Situationen i Brasilien kännetecknas av
att den nuvarande regeringen försummar
många av befolkningens grundläggande
rättigheter. Trots att myndighetsprogram
som ”Bolsa Família” (direkta kontantöverföringar till fattiga brasilianska familjer)
kraftigt har minskat antalet fattiga, finns
det fortfarande många problem - hälsovårdsystemet är undermåligt, kvaliteten
på statliga utbildningar är låg, det finns
brister inom sanitetssystem och omfattande bostadsproblem. I både städer och på
landsbygden har våldet ökat. Delvis beror
det på myndigheternas bristande politik
för den fattiga delen av befolkningen.
På landsbygden lever en av fyra personer
i extrem fattigdom. Trots att familjejordbruken står för 70 % av livsmedelsproduktionen har den brasilianska regeringen
kraftigt satsat på jordbruksnäringen och
storskaliga anläggningar för export. Det
har medfört att familjer på landsbygden
har tvingats lämna sin mark vilket har
bidragit till en allt större fattigdom.

Geisiane läser i biblioteket

Barnbibliotek
Geisiane dos Santos (11) bor i byn Bela Vista. Hon
deltar i ett utbildningsprojekt som vi driver som erbjuder lektioner i läsning och extra skollektioner:

”

Jag går ofta till biblioteket i Girassol dos Saberes.
Här finns det volontärlärare som hjälper oss (som ett
komplement till skolan) och vi läser tillsammans om
massa olika saker. Det är roligast att läsa om miljön.
Jag har lärt mig hur vi tar hand om naturen bättre och
bevarar den genom att inte slösa med vatten och inte
hugga ned eller bränna skog och växtlighet. Jag har
också fått lära mig hur man planterar nya träd, gärna
invid floden, och att man inte ska kasta skräp på gatorna eller i floden. Om vi tar hand om naturen kommer
vi alltid att ha mat och rent vatten. Vi får jättebra med
hjälp och jag hoppas det kan fortsätta.

”▪

Tillsammans med MMTRP-AL har vi genomfört insatser för att hjälpa den fattiga
befolkningen att själva producera och äta
nyttig mat. Samtidigt arbetar vi med att
upplysa och informera så att de själva kan
ställa krav på de lokala myndigheterna
och kräva fungerande samhällstjänster
och respekt för människors grundläggande rättigheter.
Tack så mycket för att du bidrar till våra
insatser så att vi kan hjälpa familjerna i
Alagoas.
Med vänlig hälsning

Celia Bartone
Fadderansvarig
ActionAid Brasilien

Kyckling är näringsrik mat
Tillsammans med MMTRP-AL har 75 kvinnor
från olika samhällen i Alagoas fått lära sig att
föda upp kycklingar som ett sätt att producera
näringsrik mat. Alla fick 20 kycklingar, teknisk
hjälp och utrustning för vatten och mat.
Renilda do Carmo Silva (35) deltog i projektet.
Hon bor i Taboquinha tillsammans med sin man
och två söner. De odlar grönsaker som de äter
själva men de säljer även på marknaden:

och nyttig mat. Vi hade aldrig fått möjlighet att
vara med i det här projektet om inte ActionAid
funnits. Jag har lärt mig så mycket på mötena.
Vi diskuterar politik och många andra saker, t.ex.
våld mot kvinnor.

”▪

”

En gång i månaden träffar vår kvinnogrupp
ActionAid. Det var på ett av dessa möten som
vi pratade om att föda upp kycklingar. ActionAid
gav varje familj 20 kycklingar och utrustning för
att ge dem vatten och mat. Vi fick lära oss att
ta hand om dem och att själva göra medicin om
de blir sjuka. Nu tjänar jag mer, och jag behöver
inte köpa ägg och kyckling. Jag säljer inte äggen
vi får, de äter vi själva. Mina söner gillar dem,
och vi äter ägg både till både frukost och middag.
Projektet har hjälpt oss att få tillgång till bättre
och mer näringsrik mat. Jag kan själv föda upp
kycklingar och vi använder inte hormoner som
inte är bra för vår hälsa. Nu vet jag att vi äter bra

Renildas kycklingar ger hennes familj näringsrik mat

Ny brunn i byn!
I Rio dos Bichos hade invånarna begränsad tillgång till vatten. De kunde endast hämta vatten
en gång om dagen och endast fram till 08.00.
Vattnet innehöll salt och var inte bra som dricksvatten. Efter önskemål från de lokala kvinnorna
byggde vi en ny brunn i byn.
Viviane Lira Morais (29) berättar om sin vardag
och hur den nya brunnen, som ligger på hennes
tomt, har förändrat livet för 14 familjer. Hon bor
i Rio dos Bichos tillsammans med sin man och
fem barn.

digt mycket. Jag har fått mer tid eftersom jag inte
behöver gå upp så tidigt för att hämta vatten, och
mina barn var ofta sjuka förut och vi hade ofta
diarré, men det problemet har försvunnit. På mötena diskuterade vi i gruppen att vi behövde en
brunn och vi la fram ett förslag på vad vi kunde
göra. Vi hade aldrig fått en brunn om inte ActionAid funnits!

”▪

”

Jag går upp tidigt, väcker barnen, klär på dem,
lagar frukost och skickar iväg dem till skolan. Sen
hämtar jag vatten, städar inne och ute och sen
gör jag lunch. När barnen kommer hem från skolan äter vi lunch. När jag jobbar hos någon annan
går jag hemifrån tidigt, äter lunch hemma och sedan jobbar jag till halv fem. Tack vare den nya
brunnen har vi numera alltid tillgång till vatten.
Tidigare var alla - till och med barnen - tvungna
att gå och hämta vatten. Vi bar det i hinkar på huvudet eller på en kärra. Vi visste att det inte var
bra att dricka vattnet, men vi använde det till allt,
även att dricka, eftersom vi inte hade något alternativ. Tack vare brunnen har jag och de andra
familjerna tillgång till rent vatten, både för tvätt,
disk och för att dricka. Mitt liv har förändrats väl-

Nu har Viviane tillgång till rent vatten runt hörnet

Fakta om vardagen i Alagoas
En undersökning som genomfördes av ActionAid bland 1 056 hushåll visade att:
▪▪ 152 hushåll hade barn som inte fick några måltider i skolan.
▪▪ Av 918 barn i skolåldern gick 33 % inte i skolan.
▪▪ 378 hushåll saknade rent vatten.
▪▪ 59 hus var byggda med lera.
ActionAid kräver att de lokala myndigheterna investerar i utbildning, hälsa, bostäder och säkerhet
genom en underavdelning – CMCSPP, Municipal Commissions for Social Control over Public Policies. Det händer dock ofta att de kvinnliga representanterna för CMCSPP avvisas och de lokala
myndigheterna uppfyller varken sina löften eller skyldigheter. Vi fortsätter att arbeta för kvinnors
rättigheter så att de tillsammans ska kunna kräva sina rättigheter.

▪

En populär fest
Alagoas är den brasilianska delstaten
med flest ”folguedos”. En folguedo är
en populär fest som innehåller musik,
dans och uppträdanden. De flesta har
religiösa eller kulturella rötter från de
olika folkslag som utgör den brasiliansk
kulturen (afrikaner, portugiser och andra
inhemska grupper). Den populäraste
i Alagoas heter ”Pastoril” och firas till
åminnelse av ängeln Gabriels bud om
att Jesus skulle födas. Flickor i blåa och
röda dräkter dekorerade med band spelar tamburin och de följs av en orkester och åskådare som både dansar och
sjunger på gatorna.

▪

Flickor i röda och blå dräkter dansar under Pastoril-festen.

Hantverk ökar familjernas inkomster
Mayara Jacinto dos Santos (16) bor tillsammans med sin mamma och sin bror i Vista Alegre. Efter att
ha deltagit i en hantverkskurs som vi genomförde har Mayara och hennes mamma lyckats öka familjens inkomster:

”

Min mamma gör hantverk. Hon virkar
både dukar och handdukar, och hon gör ylledockor och andra föremål. Hon säljer produkterna där vi bor och i grannbyarna. Det
var mycket som vi inte kunde köpa tidigare,
men nu kan vi köpa kläder, skor och skolmaterial. Vi brukade bara äta ris och bönor,
och ibland fick vi kött. Nu kan vi även äta
frukt och grönsaker, och vi kan ta med mellanmål till skolan. De enda pengar som vi
hade tidigare var de vi fick från Bolsa Família (myndigheterna). Men tack vare extrainkomsten kan vi köpa bättre mat och andra
saker som vi behöver. ActionAid har betytt
mycket för oss. Tack vare kurserna lärde
sig mamma sig att tjäna egna pengar så att
vi kan leva ett bättre liv.

”▪

Mayara har fått ett bättre liv tack vare
mammans hantverk.

Fadderhörnan:
Hur är situationen i fråga om våld mot svarta ungdomar i Alagoas?
Enligt ”våldskartan” (Map of Violence – the color of homicides) som togs fram av organisationen
Brazilian Center for Latin-American Studies 2012 ligger delstaten Alagoas i topp i mordstatistiken för
landets svarta befolkning: 80,5 av 100 000 personer. Med tanke på att den allmänna mordfrekvensen
i Brasilien 2012 var 27,4 mord per 100 000 invånare och att denna frekvens är den femte högsta i
världen (i de 90 länder som ingår i statistiken) är frekvensen i Alagoas tre gånger högre i fråga om
mord bland den svarta befolkningen. Mellan åldrarna 12 och 21 har antalet mord bland den svarta
befolkningen i Alagoas ökat från 2,0 till 89,6, vilket är en ökning med 46 gånger. Det här är oroväckande höga nivåer!

Nyheter om vårt arbete tillsammans med MMTRP-AL:
Kvinnor kräver rättigheter
Den 8:e mars deltog 76 kvinnor i en demonstration på den Internationella kvinnodagen. Kvinnorna demonstrerade och
krävde rengöring av fördämningar och
dammar, fler vattentankar och vatten för
de familjer som inte har tillgång till vatten
från de offentliga vattenbilarna. Några
av de slagord som användes under marschen var: Kvinnor i kampen mot torkan!
Kvinnor tillsammans för ett bättre liv! (orden rimmar på portugisiska).
Teaterworkshops för ungdomar
Mellan augusti och november 2013 genomförde MMTRP-AL teaterworkshops
om förtryckta ungdomar i tre olika regioner. Vid varje tillfälle deltog cirka 20 personer. Workshoparna går ut på att arbeta för sociala och politiska förändringar
genom att använda teater. Teatern gör
publiken aktiv och inspirerar dem att utforska, granska, analysera och förändra
den verklighet de lever i. I slutet av workshoparna presenterade ungdomarna en
teaterpjäs om sina samhällen. Det centrala temat var våld mot kvinnor.

Kvinnor marscherar för vatten!

Ungdomsdebatt om mångfald
84 ungdomar träffades när vi organiserade ett tredje ungdomsmöte. I år var
temat ”Ungdomen debatterar mångfald.” De diskuterade mångfald i förhållande till ras, kultur och religion, sexuella
läggningar och respekt för olika sexuella
läggningar och skillnader mellan män
och kvinnor.
Ungdomar framför pjäs på torg
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