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Med ditt stöd kan barnen i Alagoas leva ett
hälsosammare och bättre liv

Kära fadder,
Mitt namn är Edilaine Silva och jag är ny huvudansvarig för fadderbarnsverksamheten i Alagoas. Det är
otroligt kul att få skriva till dig om de senaste nyheterna och framstegen i området där ditt fadderbarn bor.
Jag har arbetat på ActionAid Brasiliens fadderbarnsverksamhet i sex år nu och jag är väl medveten om
våra faddrars viktiga roll i vårt fortsatta initiativ i Brasilien. Tack vare ditt stöd kan många familjer odla hälsosam mat, dricka rent vatten och skapa sig en inkomst som de kan köpa skolmaterial och medicin för.
Brasilianska barn tycker att det är väldigt kul att skriva till och få brev och foton av sina faddrar. Denna relation är väldigt viktig då den får dem att känna att någon långt borta värderar och bryr sig om dem, vilket
är en speciell känsla för dem.
Vi på ActionAid Brasilien skulle vilja tacka dig för att du stödjer vårt viktiga arbete i Alagoas och hjälper
oss att förbättra livsförhållandena för så många familjer i området.
Vänliga hälsningar,

Edilaine Andrade Silva
Fadderansvarig
ActionAid Brasilien

Kampen mot våldet i hemmen
Ett stort problem i regionen är våld
i hemmet. Kvinnor på landsbygden är särskilt utsatta då det sällan finns expertis eller infrastruktur
för att få hjälp lokalt. För att stödja
utsatta kvinnor i regionen deltar
ActionAid i ett projekt som går ut
på att driva förflyttningsbara stödcentraler. Dessa är bussar som
har anpassats och utrustats för att
erbjuda hjälp till kvinnor som har
utsatts för fysiskt våld.
35 åriga Maria är huvudansvarig
för projektet och hon berättar: ”Det
största problemet för många kvinnor i regionen är våld i hemmet,
både fysiskt och psykiskt. Många
kvinnor drabbas av depressioner
på grund av detta. När vi från början hörde att staten skulle tilldela
Alagoas två hjälpcentralsbussar
skapade vi ett forum kring kvinnovåld i Alagoas. Bussarna anlände innan forumet hade startats
men började inte fungera ordentligt
förrän forumet hade antagit ledarskap för projektet. Runt 120 kvinnor deltog i skapandet av forumet.
Planerandet och organiserandet
av hjälpcentralerna sker kollektivt
baserat på behov i olika områden.
Nygjorda undersökningar pekar på
att våldet mot kvinnor Alagoas har
minskat den senaste tiden, även
om det är en liten minskning så
betyder den mycket och det finns
mycket kvar att göra för att minska
våldet mot kvinnor i området. Vi är
de enda som ägnar oss åt denna
typ hjälpaktivitet och vårt mål med
forumet att garantera alla kvinnors
rätt till vård och stöd”.

Maria deltar aktivt i kampen kring våldet mot kvinnor

Produktiva trädgårdar ger familjer en varierad och
näringsrik kost
Många familjer använder trädgården utanför deras
hus för att odla extra mat till familjen. ActionAid hjälper ungefär 400 kvinnor att utveckla deras trädgårdar till att bli mer produktiva. Från 2014 fram till nu
har vi hållit i 17 workshops med träning i djurhållning
och odlingstekniker för 280 kvinnor. Där uppmuntras
även kvinnorna att tjäna pengar på det de producerar
genom möjligheten till att ställa ut deras produkter i
stånd på marknader.

44 åriga Maria Helena bor med sin man och deras 3 barn i Bela Vista. Maria berättar: ”Jag deltar
i workshops så ofta jag kan. Jag deltog i träningen
ActionAid höll kring produktiva trädgårdar och lärde
mig att odla grönsaker på ett bättre sätt. Till exempel
fick jag lära mig att ett större avstånd mellan plantorna är bra för tillväxten och att det är bättre att använda naturliga bekämpningsmedel mot insekter.
I min trädgård odlar jag bland annat tomater, okra,

koriander, sötpotatis och olika
frukter. Förut använde jag olika
gifter i mina odlingar men det har
jag slutat med. Jag brukade köpa
det mesta av det vi åt men idag
behöver jag inte spendera pengar
på mat längre. Jag har även kycklingar och getter vilket gör en stor
skillnad för vår kost och näring.
Mina barn äter allt vi odlar och de
blir sällan sjuka. Förutom att lära
oss att odla bättre berättar de för
oss om våra rättigheter och vad vi
borde förvänta oss av samhället.
Jag vågar därför slåss för mina
rättigheter och min familjs välmående. Det känns väldigt bra att bli
respekterad hemma, att kunna
säga vad jag tycker och inte bara
lyssna. ActionAid och deras hjälp
har varit väldigt viktig för mig och
mitt liv har förbättrats genom kunskap och lärande”.

Maria Helena känner sig mer självsäker och
självständig genom att odla sin egen mat

En lösning på mobbningen
Det har funnits ett behov att motarbeta mobbning på skolor i området, särskilt mot elever som
är handikappade eller har andra
funktionsnedsättningar. Med målet att skapa respekt i och utanför
skolan skapade ActionAid ett projekt vid 9 skolor som gick ut på att
skapa dialog mellan elever och lärare om vikten av allas tillgång till
utbildning. Runt 340 barn och 32
lärare deltog i projektet som bland
annat inkluderade en teaterpjäs
baserad på en verklig historia om
en handikappad 20 årig flicka som
blev mobbad i skolan.
Adjane Maria Fernandes Santos
är lärare på en av dessa skolor
och hon berättar: ”Vi har ett barn
i vår skola med funktionsnedsättningar. Men skolan är väl anpassad för henne med ramper och
en specialanpassad toalett. Jag
pratar alltid med mina elever om
mobbning och vilka effekter det
kan ha på de som drabbas. Vi deltog i utbildningsvecka som anordnades av ActionAid som handlade
om vikten av att inkludera barn
med särskilda behov i alla skolaktiviteter. Ungdomarna som deltar i
de teaterworkshops som ActionAid

anordnar skapade nyligen en pjäs
som handlar om att agera inkluderande istället för exkluderande.
Hela skolan såg pjäsen och barnen blev väldigt engagerade i den
vilket ledde till frågor och diskussioner. Jag tror att de började be-

Yasmin har lärt sig att inte diskriminera eller
reta barn med olika handikapp

handla varandra med mer respekt,
det var bra för dem och för lärarna.
Det är alltid bra att granska våra
egna tillvägagångssätt som lärare eftersom att eleverna kommer
bära med sig det vi har lärt ut för
resten av deras liv”.

Fakta och siffror:
▪▪Vi

har identifierat 265 kvinnor
i området som vid behov kan
börja arbeta på statliga arbetsprojekt.

▪▪39 familjer har fått varsitt får.
▪▪210

familjer utvecklar produktiva trädgårdar med hjälp från
ActionAid.

▪▪Reflektionscirklar

har hållits
med 89 kvinnor kring våld mot
kvinnor.

▪▪En

kurs kring vattentankskonstruktion har hållits med 12
kvinnor.

▪▪Kycklingar har donerats till 430
personer med målet att förbättra familjers kost och kvinnors
inkomst.

Kvinnor lär sig att bygga vattentankar för att förbättra sin inkomst

Planer för framtiden:
▪▪Förbättra antalet familjer med tillgång till bättre utbildning, renare omgivning, bättre boende, arbete och
inkomst.

▪▪Att involvera samhället i arbetet för bättre utbildning.
▪▪Att organisera kvinnor från alla delar av samhället i kampen mot våldet i hemmen.

Produktiva trädgårdar förbättrar familjers näring och hälsa

