
 

 
 

Fra interview med Gioconda 
Af Anna Mattsson og Inger Marie Just efter deres evaluering af workshops 

  

Gioconda (omtalt i nyhedsbrevet) er administrativ assistent på Casa Materna i Murra. 

Og selvom det ikke er hendes drømmejob, er hun glad for at have et arbejde og være 

med til at yde en social indsats, men der er rigtig mange udfordringer.   

 

”Den største udfordring er nok de manglende økonomiske ressourcer – til indkøb af 

basale nødvendigheder som senge, køkkenfaciliteter og andet udstyr f.eks. til sikring 

af rent vand - samt alle former for undervisningsmidler – for der er udbredt mangel 

på viden / oplysning,” siger hun og fortsætter  

”Før workshoppen om vold, mente alle kvinder, at kun slag er vold! – At hårde ord og 

andre former for psykisk vold, samt seksuel vold indenfor familien også er typer af 

vold, havde deltagerne ikke tænkt over før. – For de fleste kvinder, som kommer 

hertil er blevet udsat for seksuel vold og er desuden økonomisk afhængig af deres 

mand (eller far) – fordi mange mænd ikke tillader, at deres kone / døtre uddanner sig 

– de vil bestemme alt og har magten til det. – Men pigerne her i kommunen ville da 

helt sikkert afslutte deres skolegang, og få videre uddannelse, hvis de fik lov, og det 

var økonomisk muligt!” 

 

Kvinderne kan være på Casa Materna i op til 20 dage før fødslen, og den tid, synes 

Gioconda godt kunne bruges til at lære kvinderne noget nyt, udover at de får den 

nødvendige oplysning om selve fødslen og barnepleje. - Men der er ikke råd! 

 

Og selvom alle kvinder får en eller anden form for prævention, fortsætter de ikke, 

når de kommer hjem til landsbyen, fordi deres mænd ikke vil have, at de bruger det. 

”Du får de børn, jeg vil have, at du får” – eller ”så kan du jo være mig utro!” er ofte 

argumentet fra manden.  

”Vi har haft flere tilfælde,” fortsætter hun, ”hvor kvinderne har fået en p-sprøjte af 

os med hjem, men kommer tilbage året efter igen og er højgravide! - Så der er altså 

også brug for at uddanne mændene, hvilket f.eks. kunne være om søndagen, når de 

alligevel kommer på besøg – og jeg tror godt, at vi kan få de unge mænd til at deltage 

i workshops, men vi mangler altså økonomiske midler,” slutter hun. 



 

 

 
 

Beatriz´ historie 
Fra evalueringen af workshop I 

 
Beatriz var en ulykkelig pige, der siden hun var lille, først blev mishandlet af sin far, 
siden af sin kæreste og til sidst af sin arbejdsgiver.  
 
Da hun var 14 år, fik hun en kæreste, som bortførte hende til sit hjem, hvor alt 
tilsyneladende tegnede godt, indtil hun blev gravid. Problemerne startede ved, at han 
begyndte at håne og mishandle hende.  
Til en fest slog han hende, fordi hun dansede med en anden. Hun kun måtte danse med 
ham. Så han tog hende med ind på et værelse, tog kvælertag på hende og gav hende 2 
spark i hendes gravide mave.  
 
Efter nogen tid opsøgte hun en veninde, som hjalp hende til et kontor, hvor der blev 
givet lidt psykologisk hjælp. Men da hun havde født sin datter flyttede hun tilbage til 
kæresten, som dog en dag løb sin vej. Herefter vendte hun tilbage til sin far, som 
pålagde hende endnu flere regler. 
 
Med tiden fik hun arbejde på en tekstilfabrik, hvor hun syede 2000 skjortekraver om 
dagen. Her mødte hun tekstilfabrikkens supervisor, som forfulgte hende, ventede på 
hende ved toiletdøren og bankede på døren, og når hun rødmende kom ud, rørte han 
ved hende, tog kvælertag på hende, greb og hev hende ved håret, slog hende, spurgte 
om hvor meget hun ”kostede”, for han ville betale i kontanter. 
En dag blev det for meget for hende, og hun fortalte det til en veninde, og det hele 

blev offentliggjort. – Men alligevel fik historien ikke en lykkelig slutning, da hun døde 

for egen hånd.   

Beatriz historie medførte, at en af konklusionerne fra de to workshops blev at man 

opfordredes til at blive meget mere opmærksom og omsorgsfuld over for andre 

mennesker, så de ikke drives ligeså langt ud som Beatriz. 

Og for Venskabsforeningen vedkommende er det vores hensigt, at vi med vores 

fremtidige arbejde i Murra, skal støtte op om den viden-formidling, som Fundemuni 

har hjulpet os med at sætte i gang. 


