AKTIVITER
antal emottagna
antal granskade dokument
antal barn i “dagis”
antal vaccinationer
antal läkarundersökningar
antal vigslar
antal läkarbesök
skickande till andra
associationer
antal deklarerade fall
Antal letande av
födelseattester
fördelning och inköp av
mediciner
betalning lokalhyra

ANTAL
8
22
15
1
2
2
3
2
2
5
4
0

EN BETYDANDE HISTORIA UNDER MAJ 2017
Amina en 37-årig kvinna med 5 barn, 3 flickor och 2 pojkar som alla är födda
utanför äktenskapet. Amina var gift med en man som var våldsam och kriminell och
när han dömdes till fängelse för stölder ansökte och beviljades hon en skilsmässa av
myndigheterna. Men den före detta maken i fängelset vägrade att acceptera
situationen och hotade Amina att hämnas den dag han släpps ur fängelset.
För att hålla sig gömd undan ex-maken och dennes hot lämnade Amina sin
födelsestad med hopp om att hitta ett arbete och börja ett nytt liv.
Amina fick arbete på en bondgård och träffade samtidigt en charmig ung man,
Brahim och blev kär. Brahim har aldrig arbetat och han utnyttjade Amina genom
att låta sig försörjas av henne och de pengar hon tjänade genom hårt slit på
bondgården.
Amina blev gravid och när Brahim fick reda på detta lämnade han henne att ensam
ta konsekvenserna. Han ifrågasatte också om barnet vara hans.
Amina försökte hitta en lösning till sitt “problem” och via en väninna träffade hon
en kvinna som var beredd att adoptera babyn. Kvinnan erbjöd sig även att ta hand
om Amina under de 2 sista månaderna av graviditeten.
När Amina födde dottern, Imane, som idag är 12 år, visade sig moderskänslorna
vara starkare än rädslan för att blir utstött och Amine fullföljde inte adoptionen.

Hon beslöt sig istället för att återvända till föräldrahemmet och be sin far om
hjälp. Fadern blev förvånad att se henne med en baby i famnen, och han vägrade
att ta emot henne om hon inte först registrerade Imane till Folkbokföringen på
orten där hon föddes.
Under tiden letade Brahim efter Amina, ångerfull över att han lämnat henne.
När de återsågs tog han med henne till sin familj, men de vägrade att ha med
henne och babyn att göra.
Amina fick då kontakt med OUM EL BANINE som hjälpte paret att börja ett nytt liv
med med sin baby genom att betala 2 månaders hyra, förse dem med lite möbler,
medicin, kläder och mat. Samtidigt påbörjades också processen med att få Imane
inskriven i folkbokförings-registret.
Åren gick och efter 8 år, träffade AHDDANE´s president Madame Majouba EdBouche Amina av en slump. När hon frågade Amina hur det gått för henne fick hon
till sin förvåning höra att Amina numera harde 5 barn och att inga av dem var
inskrivna folkbokförings-registret. Hon fick också veta att Amina och Brahim
fortfarande lever tillsammans ”illegitimt” samt att äldsta dottern Imane, har
problem med synen på sitt vänstra öga efter att Brahim misshandlat henne. Det
kommer även fram att Brahim fortfarande inte arbetar och att de bor, alla 7, i ett
rum som Brahims föräldrar gett dem och att de lever på Aminas inkomst som är 800
MAD (ca 820 SEK) i månaden.
Madame Ed-Bouche tog omedelbart hand om Imane för att se till att hon inte
Förlorar synen på sitt vänstra öga. Hon påbörjade även inskrivningen av de 5
barnen i Folkbokföringsregistret.
AHDDANE har följt med Amina till hennes födelsestad för att få fram alla
nödvändiga dokument inför ett giftermål och man har tagit kostnaderna för
Brahim att resa till hans födelsestad och skaffa fram nödvändiga
Dokument för hans del.
Den 24 maj 2017 hade vi nöjet att fira vigseln mellan Amina och Brahim! AHDDANE
har bekostat vigseldokumenten, en liten bröllopsfest samt kläder till brudparet.
I skrivande stund arbetar vi fortfarande med inskrivningen av barnen och få
Dem godkända i folkbokföringsregistret.

OBETALDA FAKTUROR MAJ 2017
Hyreskostnader maj 2017
Apoteksfaktura
Telefon + internet april-maj 2017
Faktura Tryckeri SIMPAF april 2017
Frukt och grönsaker april 2017
Elräkning maj 2017

BELOPP
3 080,00
3 860,00
678,40
435,00
370,00
89,53

Den ekonomiska situationen för icke betalda fakturor under maj 2017
Hyreskostnader för lokalen maj 2017 3 080,00
Apoteks kostnader 3 860,00
telefon + internet för april och maj 678,40
tryckeri SIMPAF faktura april 2017 435,00
frukt och grönsaker april 2017 370,00
elektricitet maj 2017 89,53

