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Om Centralafrikansa republiken
Centralafrikanska republiken
(CAR) är rikt på naturtillgångar
som diamanter, guld och uran.
Ändå är det ett av de fattigaste
länderna i världen, hårt drabbat
av politisk oro, korruption och
inbördeskrig.
Utbildningsväsendet är i djup kris
och nivån på den utbildning som
erbjuds är ofta dålig.

CAR i siffror
Antal invånare (2016)

4 594 621

Andel som lever under FN:s fattigdomsgräns (1,9 dollar per dag) (2009-2013)

66 %

Tillgång till rent dricksvatten

68 %

Barnadödlighet före fem års ålder

13 %

Andel hivsmittade

3,7 %

Andel läs- och skrivkunniga vuxna

37 %

Förväntad livslängd

51 år

Källa: landguiden.se, Unicef State of the World’s Children 2016
Senast uppdaterad: november 2017

Landinformation SOS Barnbyar Haiti

Foto: SOS Arkiv

Situationen i landet
Centralafrikanska republiken har, precis som de flesta länder i världen, anslutit sig till FNs
barnkonvention, men i praktiken görs endast begränsade insatser för att tillvarata barnets
rättigheter. Barnmisshandel är förbjuden men förekommer ofta.
Barnarbete
Det är förbjudet för barn under 14 år att arbeta men är ändå vanligt, i synnerhet på
landsbygden. Barnprostitution samt handel med barn förekommer.
Utbildning
Grundskolan är gratis och obligatorisk för barn mellan 6-14 år men myndigheterna vidtar inte
några åtgärder om barnen inte kommer till skolan. I praktiken är heller inte skolgången gratis
eftersom föräldrarna måste betala för skolmaterial. Det kan leda till att barnen tvingas sluta
skolan.
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SOS Barnbyar i Bouar
Verksamheterna barnby, skola, förskola, det sociala centret och medicinkliniken bildar en
enhet som tillsammans ger barn och familjer möjlighet till en bättre framtid. SOS Barnbyar
Sverige har ett långsiktigt ansvar för driften av verksamheten i Bouar.
Familjebaserad omvårdnad Barnbyn i Bouar erbjuder en trygg plats i en turbulent omgivning.
Här bor 120 barn som mist sina föräldrar eller av olika skäl inte kan bo med dem. Många av
barnen bär på svåra trauman och i barnbyn får de en mamma, syskon, ett hem och en trygg
uppväxt. Här finns också psykologer, terapeuter och annan personal som ser till att barnen
får det stöd de behöver.
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