
Att stödja barn är  
att skapa utveckling

En trygg barndom skapar förutsättningar för en bättre  
framtid. Både för individen och för det samhälle hon lever i.   
Om vi ska kunna skapa en hållbar framtid behöver varje barn  
känna kärlek, trygghet och respekt. 2015 antog FN 17 
prioriterade mål för hållbar utveckling. Här berättar vi  
hur SOS Barnbyar arbetar för att nå de målen.

Så arbetar SOS Barnbyar för FN:s mål för hållbar utveckling.
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FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

SOS Barnbyar och FN:s mål för hållbar utveckling
Barn som förlorat, eller riskerar förlora sin familj, löper stor risk att fara illa. De barnen behöver stöd och hjälp att 
växa upp till starka självständiga människor som själva kan bidra till en hållbar utveckling. SOS Barnbyar verkar för 
alla barns rättigheter. Vårt mål är att förbättra tillvaron och skapa en framtid för barn som lever i utsatthet, och 
samtidigt ge de barnen möjlighet att göra sina röster hörda. Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi stöd 
till hundratusentals barn runt om i världen – i familjer i barnbyar, i fosterfamiljer och genom att stärka familjer som 
annars riskerar att splittras. 

Vårt arbete sker i stor utsträckning i samarbete med myndigheter och andra lokala aktörer. Alla våra insatser är i  
linje med de prioriterade målen för hållbar utveckling som antogs av FN i september 2015. 

SOS Barnbyar bidrar konkret till åtta av målen;  1: Ingen fattigdom, 3: Hälsa och välbefinnande, 4: God utbildning för 
alla, 5: Jämställdhet, 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10: Minskad ojämlikhet, 6: Rent vatten och 
sanitet, 17: Genomförande och globalt partnerskap. Av dessa är fem mål centrala i vår verksamhet.

Fattigdom är det vanligaste skälet till att barn-
familjer splittras. Barn som växer upp i fattigdom 
förlorar sin grundläggande rätt att vara barn som 
kan växa till starka självständiga vuxna. Många 
barn tvingas leva under omänskliga förhållanden 
både materiellt och känslomässigt. Samtidigt vet 
vi att de allra flesta kan fortsätta leva med sin 
ursprungliga familj om de får rätt stöd. 

Barn som förlorat, eller riskerar förlora sin familj 
får en mycket bristfällig skolgång. När barnen blir 
äldre tvingas många sluta skolan helt. Ofta saknas 
pengar tilll skolavgifter och många barn behöver 
arbeta för att klara uppehälle för sig själva och 
sina syskon. De kan också sakna vuxna som stöder 
och motiverar dem att utbilda sig.

Arbetslöshet och tillfälliga, lågavlönade arbeten 
gör det svårt för föräldrar att försörja sina barn. 
Dessutom kan brist på bra barnomsorg till rimlig 
kostnad leda till att föräldrar lämnar barnen 
ensamma när de arbetar. Barn utan tillsyn riskerar 
fara illa och i värsta fall bli sexuellt utnyttjade, 
utsättas för människohandel eller bli utnyttjade i 
barnarbete.

SOS Barnbyar arbetar för att erbjuda ungdomar 
utbildningar och mentorsprogram för att stärka 
deras självkänsla så att de kan växa upp till väl-
utbildade starka, självförsörjande människor.  
Vi hjälper ungdomar att ta klivet ut i vuxenlivet med 
ett eget hem och ett jobb. Vi driver och stöder även 
förskolor som erbjuder trygghet, skolförberedande 
undervisning och mat när föräldrarna arbetar.

SOS Barnbyar arbetar för att alla barn ska vara 
medvetna om, och våga hävda sina och andra 
människors rättigheter. Vi arbetar för att varken 
barn eller vuxna ska utsättas för diskriminering.  
Vi hjälper barn, familjer och samhällen att bryta 
den onda cirkeln av fattigdom och utanförskap så 
att de och kommande generationer kan växa till 
aktiva och jämställda samhällsmedborgare.

Barn och ungdomar som saknar trygga vuxna i sin 
närhet har svårare att hävda sina rättigheter och 
saknar ofta tillgång till hälsovård, näringsrik mat 
och viktiga kunskaper om hur samhället de lever 
i fungerar. Att exkluderas från samhället på det 
sättet kan leda till en ond cirkel av fattigdom, dålig 
hälsa och social ojämlikhet som är svår att ta sig 
ur på egen hand.

Barn som lever i utsatthet löper stor risk att 
utsättas för olika former av våld. Våld är även en 
stor riskfaktor för att barn separeras från sina 
familjer och riskerar att bli utsatta för övergrepp, 
vanvård, barnarbete eller sexuellt utnyttjande. 
Våldet skapar en ond cirkel. När barn utsätts för 
våld ökar risken för att de ska bli både offer och 
förövare senare i livet.

SOS Barnbyar är en opolitisk, ickereligiös organisation 
som arbetar för att skydda och stärka barn och göra 
det möjligt för föräldrar att försörja sina familjer.  
Vi vill öka medvetenheten om de faktorer som gör 
att barn hamnar i riskzonen för att drabbas av våld. 
Vi utbildar familjer i positivt föräldraskap och tränar 
vårdgivare och barn att känna igen och på ett 
säkert sätt kunna rapportera övergrepp. 

SOS Barnbyar arbetar för att säkerställa alla 
barns rätt till utbildning. Genom samarbeten och 
strategiska partnerskap skapar vi möjligheter för 
barn och unga att gå i skolan och läsa vidare på 
gymnasium och universitet. På vissa platser driver 
vi egna skolor. Våra förskolor, grundskolor och 
yrkesskolor bidrar till att stärka hela samhället.  

SOS Barnbyar stärker familjer och de samhällen de 
lever i för att bryta onda cirklar av fattigdom och 
utanförskap. Vi ger i första hand familjer stöd för 
att bli starka och självförsörjande. När ingen annan 
lösning är möjlig erbjuder vi omvårdnad, t ex familjer 
i barnbyar och fosterfamiljer, utifrån internationella 
riktlinjer och rådande lagstiftning. Även påverkans- 
arbete mot makthavare är en viktig del i vårt arbete.

Här beskrivs de fem mål som har starkast koppling till vårt arbete:

Alla FN:s utvecklingsmål och mera information om vår verksamhet hittar du på sos-barnbyar.se
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