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Tack för att ni ger barn och unga en bättre framtid!
SOS Barnbyar Santa Cruz driver en integrerad
barnby, ungdomsboende, ungdomsverksamhet
och familjestärkande arbete.
I barnbyn bor 97 barn och ungdomar under 18 år i
21 SOS-familjer och under året har 17 barn
kunnat återförenas med sina biologiska familjer.
De barn som kommit till barnbyn kommer dit av
främst två anledningar: våld (psykiskt och fysiskt)
och att de blivit övergivna. Av den anledningen
ligger mycket fokus på relevant terapi för barnen i
Santa Cruz.
Genom det familjestärkande programmet får totalt
1 306 barn och ungdomar i 288 familjer hjälp så
att de kan fortsätta leva tillsammans.
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Barnen bär med sig svåra upplevelser
I Santa Cruz lever ett ökat antal barn på gatan eller i statliga institutioner. Detta till stor del på
grund av den rådande situationen i landet. Politisk instabilitet, naturkatastrofer,
överbefolkning, våld i hemmet, drogmissbruk, prostitution, trafficking och migration är faktorer
som gör stort avtryck på befolkningen och i synnerhet på barnen.
När barn kommer till barnbyn i Santa Cruz så är det främst på grund av fysiskt eller psykiskt
våld eller att de övergetts. På grund av det är det svårt för barnen att anpassa sig till sitt nya
liv, men det är även en svår process för SOS-mammor och övrig personal. Barnen kan, på
grund av den stora omställningen och att de ofta utvecklat försvarsmekanismer, visa tecken
på aggressivitet, depression, isolering och andra beteenden. Därför är det av största vikt att
ge barnen individuellt anpassad terapi och även gruppterapi och övningar inom gruppdynamik
för att de ska känna sig trygga i sin nya familj och livssituation.
I många fall lyckas man bra med att hitta specialister inom psykiatri, pedagogik och hälsa,
men då det finns mycket få specialister inom just psykisk ohälsa tar den läkeprocessen ofta
längre tid. Tillsammans med universitetsstudenter som läser psykologi eller sociologi jobbar
man tillsamman med familjer som riskerar att hamna snett för att försöka hålla samman dem.
Under året har barnen, ungdomarna och SOS-mammorna deltagit i olika aktiviteter för att öka
sammanhållningen. Bland annat deltog över 80 barn i projektet ”Holiday Camp” där de testade
olika aktiviteter, som fotboll, basket, dans, pyssel, bakning med mera. Det har lett till att

ÅTERRAPPORT 1/2018 | BOLIVIA PLAN 4000 SANTA CRUZ

många barn hittat nya intressen, bland annat har det startats en kör. Maya, 15 år, är en av
dem som hittat sin hobby. Hon började spela fiol 2015 och nu, tre år senare, är hon medlem i
en grupp som bland annat höll en konsert på the Contemporary Art Museum nyligen. Just nu
sparar hon och hennes SOS-mamma pengar till en alldeles egen fiol.
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Amelia har byggt upp en fantastisk relation med sin SOS-mamma. Foto: SOS Arkiv

Att hitta en plats där man är älskad
Amelia är 17 år och bor i SOS barnby Santa Cruz med sin SOS-familj. Där har hon sju nya
bröder och alla kommer överens väldigt bra med varandra och med sin SOS-mamma, som de
älskar. ”Min mamma är en hårt arbetande kvinna som ger oss råd, lyssnar på oss och hjälper
oss att utvecklas. Hon är en bra mamma”, berättar Amelia.
I alla familjer är ansvarstagandet en viktig del i barnens integrationsprocess och det förväntas
att alla barn och unga tar sitt ansvar på allvar. För Amelia innebär det att hjälpa sina syskon
och att hjälpa till i hemmet. ”Varje vecka städar vi huset. Den här veckan skötte jag trädgården
medan mina bröder tog hand om köket och de andra rummen”, berättar Amelia.
Familjen älskar att umgås och pratar och skrattar ofta tillsammans. ”Vi umgås verkligen som
en familj och när jag behöver ta ett beslut går jag till min mamma och får hjälp. Genom henne
och mina bröder har jag hittat en familj där jag känner mig säker och älskad”, säger Amelia.
”Jag beskriver mig själv som ansvarstagande, ordningsam och tålmodig. Jag är nöjd och stolt
över mig själv som har lyckats ta mig ur situationen jag befann mig i innan jag kom till min
SOS-familj. Jag har gått vidare.” Amelia drömmer om att besöka många platser i världen och
om en karriär som ingenjör inom miljöteknik. ”Jag drömmer om att driva mitt eget
återvinningsföretag, att förbättra miljön och hjälpa familjer som behöver ekonomisk stöttning”,
berättar hon.
Relationen med hennes bröder och SOS-mamma har gett henne tillit och närhet
– grundpelarna i hennes liv.
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Så förverkligar vi FN:s mål för hållbar utveckling
2015 antog FN:s medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med
17 delmål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och att lösa
klimatkrisen i världen 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 delmålen 1, 3, 4, 8, 10,
16 och 17 har en extra tydlig koppling till SOS Barnbyar. Ni som givare är bland annat med
och stödjer mål 1, 4 och 16.

1. 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.
4. 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.
16. 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.
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