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Varmt tack för ert stöd till barn och familjer i
Bossangoa, Centralafrikanska republiken!
Det familjestärkande programmet i
Bossangoa har varit verksamt sedan juli
2014. I nuläget hjälper programmet 41
omsorgsgivare och 199 barn. Detta
efter att hela 38 omsorgsgivare med
sammanlagt 220 barn blev självgående
och lämnade programmet i december
2017.
Programmet har drabbats hårt på grund
av det återupptagna, beväpnade våldet
i omkringliggande städer. Det har lett till
en ökad mängd sårbara barn och
familjer som behöver hjälp.

Vårt arbete i Centralafrikanska republiken vore inte möjligt utan er och andra givare.
Varmt tack för att ni ger barn, unga och familjer en bättre framtid!
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Aktiviteter under året
Året har varit fyllt av aktiviteter och hjälpinsatser som alla verkar för att hålla ihop familjer och
ge dem möjligheten att bli självförsörjande. Detta gör man både genom finansiell hjälp men
också genom utbildningar, terapi och andra insatser för förbättrad hälsa. Nedan listas några
av aktiviteterna:
•

Under skolåret har 308 barn i grundskolan fått skolmaterial med hjälp av det
familjestärkande programmet.

•

Fyra unga mammor som har avslutat sina kurser i sömnad stöttades genom att få varsin
symaskin. Det kommer hjälpa dem att påbörja sina karriärer.

•

Psykologisk och materiell hjälp gavs till fyra flickor som fallit offer för könsdiskriminerande
våld och till två barn som blev anklagade för häxkonst och utsatta för psykologiskt våld.

•

Tillsammans med the America Bar Association hjälpte man två programdeltagare att
behålla sina boenden som deras svärföräldrar försökte ta ifrån dem.

•

Man byggde fyra nya hus och renoverade tretton som höll på att falla ihop. Nu sover
familjerna på riktiga madrasser under myggnät.
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Laetitia säljer sina egenskördade spannmål och grödor. Foto: SOS Arkiv

Laetitia reste sig när livet föll samman
Laetitia har väldigt svårt att försörja sina fem barn. Ända sedan hennes man dödats av milisen
under krisen 2013 har de känt en stor förtvivlan och hopplöshet. Familjen, som en gång levde
ett lyckligt och frodigt liv, förlorade allt på grund av seden att den avlidnes alla tillhörigheter
beslagtas av dennes släkt. Detta gjorde att om hon ville bo kvar i sitt hus hade hon tvingats
gifta sig med sin döde mans bror.
Laetitia som vägrade att gifta sig, kände sig berövad på allt. Hon blev ständigt hotad och blev
utkastad från huset, men hon återvände till slut med hjälp från lokala myndigheter. Med deras
hjälp kunde hon bo kvar i huset. Dock var det helt uttömt så hon och barnen fick sova på
golvet.
Barnen var förkastade av sina farföräldrar, de gick inte i skolan regelbundet och var ständigt
hungriga på grund av bristen på mat. Laetitia var väldigt oroad för sina barn, så pass att hon
drabbades av magsår och högt blodtryck. I februari 2016 blev de en del av SOS Barnbyars
familjestärkande program i Bossangoa. Barnen fick då skolmaterial, kläder och skor så att de
kunde återgå till skolan.
På grund av fortsatta oenigheter kring hennes avlidne mans hus bad de om hjälp att bygga ett
nytt hus på marken han ägde och familjen fick då möjlighet att bygga ett hus med tre rum.
Trots det fick hon många hot från svärföräldrarna men tillsammans med The American Bar
Association fick Laetitia juridisk hjälp.
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Då Laetitia ville göra allt för att komma ur fattigdomen gjorde hon en förfrågan till det
familjestärkande programmet om att även få hjälp med tillbehör och verktyg för att kunna börja
jobba med jordbruk. När hon fått det gick hon med i Village Savings and Loans group för
bönder för att få pengar att komma igång med sitt jordbruk. Med hjälp av dem började hon
odla och sälja pumpor och andra grödor utifrån efterfrågan.
Idag är Laetitia en helt ny person. Hon är fri och lever i lugn och ro med sina barn i deras nya
hus, långt bort från hot och förföljelser. Barnen är lyckliga och går i skolan. ”Jag är stolt över
att äntligen få säga att jag är självständig och vill uppmuntra andra familjer att följa min familjs
exempel och våga be om hjälp”.

Så förverkligar vi FN:s mål för hållbar utveckling
2015 antog FNs 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, 3 och 4.

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.
3. Hälso- och sjukvård är viktigt för att bygga en framtid. 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.
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.
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