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Tack för att ni ger barn och unga i Mongoliet en
bättre framtid!
SOS barnby Ulan Bator är inne på sitt 16:e
verksamhetsår. För närvarande bor 93
barn och unga i 13 familjer. De flesta av
dem har förlorat sina föräldrar, eller har av
andra anledningar inte möjlighet att bo
tillsammans med sin familj.
Det finns även ett socialt center som drivs
via SOS barnby Ulan Bator där 847 barn
och unga från 173 familjer får hjälp via det
familjestärkande programmet i området.
Det ger stöd till familjer som riskerar att
splittras och de får möjligheter till hälsooch sjukvård, yrkesutbildning, psykologiskt
stöd samt ekonomiskt stöd för att till exempel renovera sitt hus eller för att barnen ska kunna
gå i skolan.
Varmt tack för att ni är med och ger barn och unga i Mongoliet en bättre framtid. Vårt
arbete hade inte varit möjligt utan et och andra givare.
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Aktiviteter under året
Under 2017 välkomnades 13 barn till barnbyn i Ulan Bator. Samtidigt har sex barn integrerats
i samhället då de visat sig självständiga och åtta barn återförenats med sina biologiska
familjer.
År 2017 organiserade SOS barnby Ulan Bator 32 utbildningar för barn inom bland annat
barnskydd och hälsa. Man anordnade även 11 utbildningstillfällen för SOS-mammor. För att
öka medvetenheten ytterligare hos barnen och medarbetarna samarbetade man med bland
annat polisen i Bayanzurkh-distriktet, familjesjukhus, juridiklinjen vid National University of
Mongolia, International University of Ulaanbaatar och andra instanser. Man noterar
regelbundet förändringar i barns hälsa, beteenden, kommunikation med andra människor och
anpassning till barnbyn för att kunna ge anpassad rådgivning.
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Läkaren i barnbyn involverar barn, SOS-mammor och andra medarbetare i nödvändiga
hälsoutbildningar, kontrollerar regelbundet hygienen hos familjer och barn, hur de förvarar mat
och gör även provtagning av mat för att förebygga sjukdomar och ohälsa. Läkaren
tillhandahåller mediciner och vaccinationer och för att förbygga sjukdomar relaterade till kallt
väder, ger man barnen vitaminer och organiserar följande utbildningar tillsammans med ett
sjukhus:
•

Barn över 15 år fick utbildning inom handhygien, influensa och andra smittsamma
sjukdomar som HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara infektionssjukdomar.

•

Pojkar över 10 år och flickor över 11 år fick utbildning om puberteten och
förändringar relaterade till det

•

64 barn gjorde tandläkarbesök och 78 barn och 14 medarbetare vaccinerades.

Tillsammans med polisavdelningen i Bayanzurkh-distriktet anordnades en utbildning gällande
brott och förebyggandet av brott för barn och ungdomar över 14 år. Under utbildningen
diskuterade de brott och lagar och visade en dokumentärfilm om kriminella grupper.
Man organiserade en utbildning kallad "Child Online Protection" för barn över 13 år och för
SOS-mammor och andra medarbetare. Där informerade man om barns säkerhet på internet
samt om risker och hur man kan arbeta förebyggande.
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En barndom fylld av plågor
Tugsburd föddes på hösten 2006. Hans
mamma, som var allvarligt beroende av
alkohol, hade lämnat Tugsburd, då två
månader gammal, och aldrig kommit
tillbaka. Han fick få bo med sina
morföräldrar men de var mycket gamla,
hade ingen inkomst och levde i väldigt
dåliga förhållanden. När de båda dog
mycket plötsligt, en kort tid efter varandra,
hade Tugsburd ingen som brydde sig om
honom och som älskade honom.
Tugsburds moster hittade då hans mamma
och lämnade pojken till henne. Dessvärre
sålde hans mamma huset och lämnade
honom åter igen. Då hittade hans moster
honom efter ett tag, hos en främmande
familj. Han flyttade hem till sin mosters
familj, men tyvärr skällde hennes man ofta
på Tugsburd och slog honom varje dag.
För två år sedan kom den blygsamma och
tystlåtna pojken äntligen till SOS Barnbyar.
Där välkomnades han av sin nya
SOS-familj: sin SOS-mamma, en äldre
syster och sex yngre bröder och systrar.
Tugsburd är mycket duktig i skolan. Foto: SOS Barnbyar
”Plötsligt fick jag leva på ett så fantastiskt
ställe med många barn och vi lekte och
hade roligt varje dag. Från den stunden
hade jag en riktig familj och känner mig lycklig nästan hela tiden”, berättar Tugsburd.
”Min son Tugsburd är den äldste sonen i vår familj. Han hjälper sina yngre syskon med
läxorna och är en positiv förebild för hans syskon och vänner. Han är väldigt respektfull och
har ett gott hjärta”, berättar hans stolta SOS-mamma, Nyamdorj.
Tugsburds stora dröm är att skapa en plats för fattiga och utsatta barn där han kan göra dem
glada och lyckliga.
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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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