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GÅVOBEVIS 

till  ……………………………… 
 

En gåva till dig som blir glad när du ger, 
nu sprider du lycka, nu glädjer du fler. 
Mot hedersvåld och trångsynthet, 
jämnar du vägen för medmänsklighet! 

 
……………… kronor  

har skänkts, med Dig i åtanke,  
för att lindra kvinnor och barns lidande! 

 
Att bli gravid utan att vara gift, är i 
Marocko ett allvarligt brott som kan ge 
fängelsestraff. Men det är också ett brott mot 
kultur, tradition och heder. Det omedelbara 
och livslånga straffet är ofta att bli utkörd 
från familj, bostad och samhälle. Ett 
livshotande trauma för den gravida kvinnan. 

Bakom graviditeten ligger ibland ren 
okunskap, då sexualundervisning är 
förbjuden. Ofta är orsaken våldtäkt, incest 
och pedofili. Men orsaken anses vara 
underordnad. Straffet är detsamma, 
fördrivning mot misär och nöd, ibland död.  

Orsaken till fördrivningen finns i sam-
hällets kulturella och religiösa hederstradi-
tioner. Den drabbade familjen har svårt att 
agera på annat sätt, om de vill behålla sin 
samhällsposition och sitt sociala anseende. 

Oum el Banine i Agadir är en unik privat, 
ideell organisation. Den räddar drabbade 
mammor och barn tillbaka till liv, hälsa och 
gemenskap. Hjälper kvinnorna att föda i 
trygghet. Håller med kvinnohem och daghem. 
Ger hjälp till utbildning, arbete och egen 
försörjning samt driver opinionsarbete. 

Ekonomisk hjälp är av naturliga skäl svårt 
att få inom landet. Man är glad över att 
överhuvudtaget lyckas finnas till. Allt hopp 
står till ekonomiskt stöd från omvärlden.  

Nu är Du en del av deras hopp! 

Gott Nytt År 2012  önskar 

 
 
……………………………………… 
 

Skicka pussen vidare! Tacka dom 
där långt borta som hjälper oss! 

Tack alla givare,  för att ni hjälper till att skydda oss och våra 
mammor! Här får vi alla en andra chans i livet. 


