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SOS barnby Bouar. Foto: SOS Arkiv

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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SOS Barnbyars medicinklinik i Bouar. Foto: SOS Arkiv

SOS Barnbyars medicinklinik öppnade 2009 och har sedan dess arbetat för att
erbjuda sjuk- och hälsovård till rimlig kostnad åt barnbyn och de boende i omgivningen.
För närvarande arbetar nio personer på kliniken.
En viktig del av arbetet är att förebygga sjukdom genom att utbilda ungdomar och
familjer i hälsorelaterade frågor, till exempel om hiv, andra smittsamma sjukdomar samt
familjeplanering. Att vaccinera mot sjukdomar som mässling är en annan viktig
förebyggande åtgärd.
Hiv och aids är inte ovanligt i området och på kliniken finns möjlighet både att få gratis
bromsmedicin och psykologiskt stöd för den som är drabbad.
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Mikroskopet är ett av Sandrines viktigaste arbetsredskap. Foto: SOS Arkiv

Sandrine har jobbat i medicinklinikens laboratorium i sju år. Hennes dagliga arbete
består huvudsakligen av att analysera blod- urin eller avföringsprover. Hon tar inte bara
emot prover från de egna patienterna utan även från andra läkarmottagningar.
”Jag är stolt över att jobba för SOS Barnbyar eftersom organisationen tar ansvar för
barn på lång sikt. Mitt bidrag blir att hjälpa dem med deras hälsa. Jag blir glad när jag
kan bekräfta en diagnos som gör att patienten kan få medicin och bli frisk, men jag
önskar att patienterna skulle komma hit tidigare. Många är väldigt sjuka när de väl söker
vård och då är det svårare att göra dem friska.”

Sanja och hennes son träffar läkaren på medicinkliniken. Foto: SOS Arkiv

Sanja bor en knapp kilometer från medicinkliniken. Hon kom hit med sin son som
drabbats av en luftvägsinfektion som gått ned i lungorna. Pojken fick genomgå en lång
rad provtagningar och har nu fått medicin som hjälper honom att andas lättare. Mamma
Sanja är lättad när hon vet att han kommer bli frisk.
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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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