Centralafrikanska
republiken, Bouar
Återrapport 1/2018

Foto: SOS Arkiv

ÅTERRAPPORT 1/2018 | CAR BOUAR

Francis har kämpat hårt för att ge sina barn ett bättre liv. Foto: SOS Arkiv

Tack för ert stöd till barn och familjer i Bouar
Det familjestärkande programmet i Bouar startade i
juni 2008 och hjälper än idag, tio år senare, många
barn och familjer i Bouar. I dagsläget ingår 361 barn
från 68 familjer i programmet.
Den fortsatt turbulenta situationen i landet, med ökade
våldsamheter i närliggande byar till Bouar, gör att
många människor har svårt att försörja sig, och många
är på flykt från sina hem. Tack vare stark lokal
förankring och ett mångårigt engagemang i landet har
SOS Barnbyar möjlighet att stödja barn och deras
familjer som lever i utsatthet.
I Bouar finns även en barnby som ger 120 barn ett hem och en trygg uppväxt, en
medicinklinik, en förskola med 53 barn och en grundskola där det går 223 elever.
Vårt arbete i Bouar vore inte möjligt utan er. Tack för att ni ger barn i Centralafrikanska
republiken en bättre framtid!
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Några av de ungdomar som gjorde en utflykt till ett konstgjort vattenfall. Foto: SOS Arkiv

Utvecklande aktiviteter under året
Under året lämnade 14 förmånstagare programmet med sammanlagt 45 barn då de nu var
självständiga nog att stå på egna ben. Tio ungdomar klarade högskoleprovet och åtta blev
antagna till universitetet.
Flera förmånstagare har fått anställningar med hjälp av utbildningar och vägledning genom
det familjestärkande programmet. Det gör att de kan bli självförsörjande och ta hand om sina
barn så att familjen kan hålla ihop.
Några av de barn som visat extra goda prestationer i skolan fick åka på en lärorik och rolig
utflykt till en eftergymnasial skola. Där fick de chansen att besöka ett konstgjort vattenfall,
utvecklat och byggt av studenterna. Barnen kollade fascinerade på vattenfallet då ingen av
dem förut hade sett ett vattenfall. Många av barnen hade aldrig förut lämnat sina hem och
blev därför väldigt glada över att upptäcka ett så vackert ställe i deras egna stad. De ställde
många frågor till studenterna om deras liv och blev mycket inspirerade. Genom resan lärde de
känna varandra bättre, skaffade nya vänner och lekte mycket med varandra.
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Francis familj lever nu ett lyckligt liv tillsammans och barnen drömmer om att ge tillbaka till sin pappa. Foto: SOS Arkiv

Att lyckas som ensamstående pappa
Efter att Francis fru dog lämnades han med hela ansvaret för sina tre barn. Det var en mycket
utmanande situation då han levde i ett samhälle där seden var att kvinnan tog hand om allt
från att laga mat, städa och tvätta, till att ta hand om barnen. Släktingar och svärföräldrar var
därför redo att kliva in och ta över ansvaret för barnen, men han ville klara det själv då han
inte ville förlora sina barn. Francis insåg dock att han behövde lite hjälp och han blev därför en
del av SOS Barnbyars familjestärkande program i Bouar.
Via programmet fick Francis råd och guidning för att komma över de kulturella fördomar om
att vara ensamstående förälder, som finns i hans samhälle. Han blev starkare och vägrade
vika sig för pressen från sina föräldrar om att gifta sig på nytt. Med hjälp av det
familjestärkande programmet utbildades han i barns rättigheter, hälsa och miljö, näring och
barnuppfostran.
Medan deras pappa lärde sig att bli självständig fick barnen hjälp med mat, kläder och
skolmaterial så att de skulle få en ökad skolnärvaro. Francis fick även akut hjälp att rusta upp
huset. Francis jobbar som skräddare men mycket av vinsten har gått till att betala för att hyra
en symaskin. För att öka hans möjligheter att kunna försörja sin familj har han därför fått en
egen symaskin via det familjestärkande programmet.
Genom att sy sina egna barns skoluniformer har han fått ytterligare beställningar på
skoluniformer till andra barn. Det har gjort det möjligt för Francis att försörja sin familj men
även kunna spara lite pengar. ”Nu jobbar jag för att kunna öppna ett utbildningscenter inom
sömnad för människor i byn”, berättar Francis.
Francis har nu en stadig inkomst och tar god hand om sina barn. Barnen är i sin tur väldigt
glada över att få leva tillsammans med sin pappa. De gör bra ifrån sig i skolan och drömmer
om att lyckas i livet så att de kan hjälpa sin pappa som offrat så mycket för dem.
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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, 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.

ÅTERRAPPORT 1/2018 | CAR BOUAR

