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– MIN MAN DOg NäR våR SON IcO var sex månader gam-
mal. Jag sökte då upp min svärmor i Huambo för att be om 
hjälp men hon ville inte ha med oss att göra. Åtta år senare dök 
hon plötsligt upp här i Luanda och hävdade att hon hade lovat 
sin döde son att ta hand om sitt första barnbarn. Hon pratade 
om hur dåligt jag tar hand om Ico, att jag inte har pengar och 
att det inte är bra för ett barn att växa upp så och att ha en 
mamma som bara är hemhjälp, berättar Teresa da Graça Henri-
quis Magalhães. 

– Dessutom hotade hon med att göra rättssak av fallet och 
jag vet att jag skulle ha förlorat eftersom jag inte har råd med 
en rättsprocess. Men när jag, trots alla hot och övertalningskam-
panjer, ändå inte accepterade bytte hon taktik. En dag var Ico 
borta, hon hade helt enkelt hämtat honom från kyrkans barn-
timme och rest med honom till Huambo. 

Tetinha vände sig till den angolanska kvinnoorganisationen 
Organizaçao Mulher Angolana. OMA , som är regeringspartiet 
MPLA:s kvinnoorganisation, men verkar som en fristående 
NGO. OMA driver juridiska rådgivningscenter där kvinnor ut-
satta för våld kan få hjälp men där även män och kvinnor kan 
få allmän rådgivning och stöd i frågor kring t ex familjeplane-
ring. 

OMA BETRAKTADE TETINhAS fALL som allvarligt. Först gjor-
des en polisanmälan i Luanda, sedan kontaktades OMA i Hu-
ambo som kunde bekräfta att Ico verkligen var där tillsammans 
med sin farmor. Därefter gjorde OMA en anmälan hos den lo-
kala polisen. Kvinnan gick till slut med på att återlämna barnet 
och OMA ombesörjde inköp av biljett och återresa till Luanda 

där Tetinha, efter ungefär två veckors separation, kunde hämta 
Ico på flygplatsen. Polisen ville fortsätta driva process mot kvin-
nan och nu ligger ärendet i deras händer. 

Allt var lugnt i ungefär två månader innan Ico, som börjat 
återanpassa sig till sin vardagliga rytm plötsligt började bete sig 
oroligt, bråka med andra barn och sin mamma och ställa orim-
liga krav. Tetinha gick till familjeministeriet som erbjuder gratis 
konsultationer. 

Där träffade de en psykolog som lyckades få Ico att berätta 
att han blivit uppsökt av en ung kille som han träffat nästan 
varje dag i två veckor och som Tetinha uttrycker det ”satt en 
massa idéer i huvudet på honom.” 

– Det var min svärmor som anställt honom för att skapa 
konflikt mellan oss så att det skulle se ut som att jag inte kla-
rade av att uppfostra min egen son. Därför skulle han vilja åka 
till henne i Huambo. Jag konfronterade mannen som under hot 
om polisanmälan, berättade att han var kontrakterad av svärmo-
dern i Huambo. 

OMA hAR INgEN STATISTIK men säger att det blir allt vanli-
gare att barn rövas bort, i vissa fall för traficking. I de fall man 
vet vart barnet tagit vägen är det för de allra flesta angolaner 
svårt att driva en rättslig process för, som Tetinha säger, krävs 
det en viss nivå av utbildning, pengar och kanske också kontak-
ter inom polis och rättsväsende för att komma någon vart. 
OMA:s närvaro i processen ger en viss tyngd och får hjulen att 
snurra som de ska. 

ANNA JOhANSEN
Luanda

Juridisk hjälp för utsatta kvinnor
När Tetinhas son kidnappades av sin farmor i Angolas huvudstad Luanda, 
vände hon sig till det rättscentrum som drivs av kvinnoorganisationen OMA. 

– Ett utav grundproblemen är att kvinnor saknar ekonomisk 
makt. Jag tycker inte om att säga att kvinnor är fattiga, det är 
fördömande och kan innebära så många olika saker. Det som 
majoriteten av Moçambiques kvinnor lider av är en ekonomisk 
diskriminering, de har inga resurser och ingen makt över sitt 
eget liv. 

vI MöTER TILL ExEMpEL gRAvIDA KvINNOR som inte kan 
ta sig till sjukhuset för att deras män vägrar att ge dem pengar 
för att betala transport, berättar hon märkbart tyngd av situa-
tionens allvar. De sammanflätade relationerna mellan olika sam-
hällsproblem innebär att man måste arbeta på många fronter. 
Kvinnornas ekonomiska beroende i sina privata liv gör att de 

inte kan kräva rätten att bestämma över sin egen kropp, de 
hamnar i en fysisk utsatthet och sårbarhet.

Trots en brutal verklighet är Graça Samo full av kraft och 
engagemang. 

– Vi börjar inse att det kanske kommer att ta mer än en ge-
neration att förändra detta. Å andra sidan vill vi inte vänta, vi 
vill se resultat nu. 

– Varje vecka möter vi nya kvinnor som har blivit slagna, 
som tappat självförtroende och självkänsla och vi konfronteras 
ständig med nya fall av kvinnor som blivit misshandlade till 
döds. Om det är en mänsklig rättighet att inte bli utsatt för våld, 
varför ska vi behöva vänta? KAJSA JOhANSSON

Maputo 
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