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Tack för att ni ger barn i Centralafrikanska
republiken en bättre framtid
SOS barnby Bouar ligger i västra delen av Centralafrikanska republiken, inte långt från
gränsen mot Kamerun. I barnbyn bor för närvarande 120 barn, 61 flickor och 59 pojkar.
De flesta av de barnen har antingen förlorat sina föräldrar, eller har anhöriga som är
sjuka eller av andra skäl inte kan ta hand om dem.
I anslutning till barnbyn finns också en grundskola där 230 barn och ungdomar går, en
förskola för 40 barn, ett familjestärkande program där 644 barn i 163 familjer är inskrivna
och en medicinklinik som tar emot patienter från barnbyn och från området runt omkring.
Den turbulenta situationen i landet gör att många människor har svårt att försörja sig.
Många familjer är på flykt från sina hem och som alltid i krig och katastrofer är det
barnen som drabbas hårdast. Men tack vare starkt lokal förankring och ett mångårigt
engagemang i landet har SOS Barnbyar möjlighet att stödja barn och deras familjer.
Men inget av det vore möjligt utan er. Tack för att ni hjälper barnen i Centralafrikanska
republiken!
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Mylabet har varit SOS-mamma i åtta år. Hon brinner för sitt jobb och gläds när hon
känner att barnen litar på henne och när hon ser att de utvecklas positivt trots att de haft
en så svår start i livet.
”Jag älskar mina barn. Det är underbart att vi kan känna så stark samhörighet. Barnen
som kommer till mig är ofta undernärda, sjuka och har upplevt saker inget barn skulle
behöva se. Det är utmanande till en början men jag har aldrig ångrat att jag valde att bli
SOS-mamma”, säger Mylabet.
Mylabets barn kommer från olika bakgrunder och har i barnbyn inte bara fått en mamma
utan också nya syskon och andra människor som de ska leva tillsammans med. Mylabet
försöker lära barnen förlåtelse, tolerans och att älska sin nästa.
”Det är barnen som ska bygga framtiden. Många av våra barn är rädda och har ärr på
insidan som de måste få bearbeta om de ska kunna växa upp och ta över vårt land.
Mina barn drömmer om att bli sjuksköterskor, läkare, domare. Jag uppmuntrar deras
drömmar men om de ska kunna förverkligas måste det bli fred i vårt land.”
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I anslutning till barnbyn finns en köksträdgård. Den har flera syften, dels lär sig
barnen grunderna i trädgårdsodling, något de kan ha nytta av när de är vuxna och
lämnar barnbyn, dels ger odlingen färska grönsaker till familjerna. I den kaotiska
situation som landet befinner sig i kan det tidvis vara svårt att hitta färsk mat i butikerna
så tillskottet är mycket välkommet.

George är 11 år. Det han tycker allra mest om är att spela fotboll med sina kompisar.
Helst skulle han göra det hela dagarna. Men han vet att skolan är viktig så han kämpar
på. Hans mamma i barnbyn, Evelyn, ger honom allt stöd hon kan. Hon hjälper honom
med läxor och uppmuntrar honom att gå till biblioteket, och att läsa böcker.
”Franska är det svåraste”, säger George, som nu tack vare hårt slit och
extraundervisning lyckats höja sina betyg och alldeles snart, kan komma ikapp sina
jämnåriga i klassen. ”Om jag bara pluggar hårt kommer jag att kunna studera vidare och
få ett bra jobb i framtiden, jag är mycket glad för allt stöd jag får från skolan och min
mamma.”
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Så ska vi förverkliga FNs mål för en hållbar utveckling
2015 antog FNs medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med 17
delmål som har som mål att utrota all extrem fattigdom till år 2030. För SOS Barnbyar är de här
målen en bekräftelse på att vi är på väg mot rätt håll. Våra verksamheter jobbar mot alla målen
men det är sju av dem som har en extra tydlig koppling till SOS Barnbyar:

Fattigdom är det allra
vanligaste skälet till att barn
överges. Alla insatser vi gör
syftar till att barn och familjer
långsiktigt ska kunna försörja sig
och av egen kraft skapa en
bättre framtid.
Hälso- och sjukvård är viktigt
för att bygga en framtid behövs.
När så krävs går vi in och
stödjer vårdinsatser för barn och
familjer, antingen via våra egna
medicinkliniker eller genom att
ge stöd och stärka upp samhällets insatser.
Utbildning är en förutsättning
för att skapa en bättre framtid.
SOS Barnbyar stödjer skolor
och utbildning, och på platser
där utbildningsmöjligheter
saknas, driver vi egna skolor.
Målsättningen är att skolorna på sikt ska drivas
av lokalsamhället.

För att skapa möjligheter att
arbeta och försörja sig utan att
riskera liv och hälsa erbjuder vi
yrkesutbildning för unga vuxna
och föräldrar i familjer som
annars riskerar splittras.
Vi hjälper barn, familjer och
samhällen att bryta onda cirklar
av fattigdom och utanförskap så
att de och kommande
generationer ska växa till aktiva
och jämställda
samhällsmedborgare.
Barn som lever i utsatthet löper
stor risk att drabbas av våld och
övergrepp. Genom att stödja
enskilda barn och familjer men
också hela lokalsamhällen
hjälper vi till att skapa fredliga
och inkluderande samhällen.
Vi samarbetar med
privatpersoner, myndigheter och
företag i alla våra verksamheter.
Våra företagspartners är en
viktig del av både finansiering
och genomförande av våra
insatser runt om i världen.
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