Verksamhets rapport Maj 2017 Oum El Banine
OBJEKT
Emottagna
Barn på daghemmet
Antal kvinnor i hemmet
Vaccinationer
Läkaranalyser (diagnoser?)
Läkarbesök
Distribution av fria läkemedel
Inköp av läkemedel
Administrativ hjälp
Stöd till hyra
Distribution av mjölk och kläder
Utförda folkbokföringar
Återföreningar
Erkännande av faderskap

BEHÖVS
18
25
5
8
5
11
4
5
4
1
29
2
2
1 (Fatimas dotter)

Fatimas historia:
Fatima är en 27-årig kvinna uppvuxen på landsbygden utanför Agadir.
Hon har 5 bröder och 5 systrar och hennes mamma är faderns tredje
hustru.
Sedan hon var 8 år gammal har Fatimas fader tvingat henne att arbeta
som allt-i-allo hos olika familjer i Agadir. Hennes lön tog fadern hand om
till dess hon fyllde 18 år då han tvingade henne att gifta sig med en man
från en annan trakt som visade sig vara kriminell och aggressiv. Han
slog Fatima upprepade gånger, förnedrade henne och behandlade
henne med förakt. Till slut orkade hon inte med denna brutala
behandling och bad om skilsmässa.
Efter skilsmässan återvände Fatima till hembygden utanför Agadir och
återtog sitt gamla liv. Hon arbetade med hushållsarbete och sedan på
caféer innan hon till slut lyckades hon få en fast anställning på ett hotell
där hon träffade en man. Han var taxichaufför och dom träffades och
gick ut tillsammans i ett år, ända till den dagen då hon blev gravid!
Chockad över nyheten om graviditeten, bryter mannen all kontakt
med Fatima. Han vägrar svara på hennes samtal, än mindre vill hanträffa
henne för att prata.
En bit in i graviditeten, beslutar sig Fatima för att lämna sitt jobb på
hotellet och flyttar in hos en väninna i en annan del av staden. Där hittar

hon ett jobb på ett café och hon stannar tills barnet, en liten dotter, är
född.
Åtta dagar efter födseln kommer Fatima till OUM EL BANINE.
Efter många samtal och såväl moraliskt som juridiskt stöd till Fatima
kontaktade vi babyn’s pappa för att i första hand informera honom om att
Fatima och hennes baby befinner sig på OEB. Vi bad honom komma till
vårt kontor för att diskutera situationen och tillsammans försöka hitta en
lösning.
Vid pappans besök på OEB var han först mycket misstänksam,
Han vägrade erkänna faderskapet eller befatta sig med några faderliga
plikter! Men efter långa diskussioner och efter att ha fått lyssna på
argument från president Madame Majouba Edbouche, erkände han
faderskapet för flickan och accepterade att hon skrivs in i civilståndsregistret med hans namn.
Utifrån OEB´s mål och stadgar blev sedan nästa steg att informera
Fatimas familj att deras dotter har blivit mor. Detta blev en stor chock för
dem! Vi lyckades att lugna ner dem genom att förklara att pappan har
erkänt faderskapet och att OEB kommer att stötta så väl dem som
Fatima och hennes baby genom denna svåra situation.
OBETALDA RÄKNINGAR MAJ 2017
Löner till anställda 15/3 – 31/5 2017
Sociala kostnader CNSS+AMO totalt
Ersättning volontärer – 1 p maj 2017
SIMPAF fakturor trycksaker feb-maj
Grönsakshandlare
Apoteket okt-dec 2016
Telefonräkning maj 2017
Bilförsäkring

BELOPP
65 990,00
7 405,77
2 500,00
1 428,02
8 149,00
3 283,20
525,80
3 118,40

Totalt

92 400,19

