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Om Kambodja
För tusen år sedan blomstrade en
högkultur i Kambodja, under den
perioden byggdes bland annat det
berömda templet Angkor Vat.
Landets nutidshistoria präglas av
de kommunistiska Röda khmererna
som på några år i mitten av
1970-talet, drev över 1,7 miljoner
människor i döden. Samtidigt flydde
flera hundra tusen människor till
grannlandet Thailand. Kambodja är
numera formellt en demokrati, men
landet är hårt drabbat av korruption
och fattigdom.
Kambodja var tidigare ett utpräglat jordbruksland, men sedan demokratiseringen 1993 har
industrin, främst textilproduktion och turism, vuxit kraftigt i betydelse och står nu för en större
del av ekonomin än vad jordbruket gör.

Kambodja i siffror
Antal invånare (2016)

15 762 370

Andel som lever under FN:s fattigdomsgräns (1,9 dollar per dag)
Andel barn som dör innan fem års ålder

6%
3%

Andel barn mellan 5 och 14 år som arbetar hel- eller deltid

19 %

Andel som har tillgång till rent dricksvatten

76 %
Källa: landguiden.se, Unicef State of the World’s Children 2016
Senast uppdaterad: januari 2017
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Situationen i landet
Fattigdomen är utbredd i Kambodja. Många saknar tillgång till el, avlopp och rinnande vatten.
Mer än en tredjedel av barnen under fem år lider av undernäring och är korta för sin ålder.
Antalet turister och inflyttade utlänningar har ökat stort de senaste åren och i takt med detta
har även andelen sexbrott ökat.
Barnens situation
Kambodja har precis som de flesta länder i världen ratificerat FNs barnkonvention och barns
rättigheter ges uttryckligt skydd i landets konstitution. Det finns en särskild nationell institution
som övervakar efterlevnaden av barnkonventionen men det finns ingen nationell lagstiftning
som reglerar aga i hemmet.
Handel med barn och kommersiell sexuell exploatering av barn förekommer. Barn från
landsbygden flyttas till större städer och säljs till prostitution, för att bli tiggare, hemhjälp eller
för arbete i textilfabriker. Antalet gatubarn uppgår till ungefär 20 000, och finns huvudsakligen
i huvudstaden Phnom Penh. Dessa barn är särskilt sårbara för att dras in i kommersiell
sexuell exploatering och människohandel i sexuella syften.
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SOS Barnbyar i Kambodja
1999 började SOS Barnbyar förhandla med Kambodjas regering för att kunna ta hand om alla
föräldralösa barn som fanns i landet efter Röda khmerernas terrorvälde. År 2001 kunde
äntligen de första barnen och mammorna flytta in i den nybyggda barnbyn i huvudstaden
Phnom Penh.
Den andra barnbyn i landet byggdes i Siem Reap, inte långt från det berömda templet Angkor
Vat. Byn stod färdig i oktober 2002 och de första barnen flyttade in kort därefter. Sedan dess
har flera verksamheter tillkommit.
För familjebaserad omvårdnad finns det för närvarande sex barnbyar i Kambodja. Här bor
totalt över 600 barn i 70 SOS-familjer. SOS barnbyar driver sex förskolor för totalt 500 barn
och tre grundskolor som totalt utbildar över 1 000 barn och ungdomar.
Det finns också fyra ungdomsboenden på olika orter i landet där ungdomar får hjälp och stöd
av mentorer på sin väg ut i vuxenlivet. I Siem Reap finns en yrkesskola där ungdomar och
unga vuxna får en yrkesutbildning för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. I Phnom Penh
finns också ett utbildningscenter för SOS Barnbyars mammor och personal.
På fyra orter i Kambodja finns sociala center som bland annat driver familjestärkande
program. Under förra året deltog över 1 500 barn och vuxna i familjestärkande program.
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SOS Barnbyar Siem Reap
Siem Reap ligger 30 mil nordväst om huvudstaden Phnom Penh, vid vägen till staden Angkor
som var det gamla khmerrikets huvudstad. Barnbyn, som stod klar 2002, kompletterades
senare med ett ungdomsboende, en förskola, en grundskola och en yrkesskola. För några år
sedan byggdes en fotbollsplan som även är öppen för barn från det omgivande samhället.
Siem Reap har till stor del byggts, och drivs fortfarande, med stöd av svenska företag och
privata givare.
I SOS barnby Siem Reap bor för närvarande 140 barn i 14 SOS-familjer. Det är barn som
antingen förlorat sina biologiska föräldrar eller som av olika skäl inte kan bo med dem. Den
familjebaserade omvårdnaden bygger på långsiktiga åtaganden och barnen vet att de får bo i
barnbyn med sin SOS-mamma och sina syskon tills de är vuxna nog att stå på egna ben.
I förskolan som ligger i anslutning till barnbyn får 90 barn en trygg barnomsorg och en god
skolförberedande undervisning av pedagoger. I SOS Barnbyars grundskola i Siem Reap går
för närvarande ungefär 400 barn och ungdomar och i anslutning till skolan finns också ett
bibliotek. Barnen på både förskolan och grundskolan kommer både från barnbyn och från
området runt omkring.
I ungdomsboendet som ligger i anslutning till barnbyn bor ungefär 70 ungdomar som är på
väg ut i vuxenlivet. Här får de lära sig ta ansvar, att städa, laga mat och tvätta. De får också
stöd av mentorer och rådgivning när det gäller studier eller att söka jobb.
På yrkesskolan i Siem Reap utbildas årligen ungefär 25 ungdomar och unga vuxna. De lär sig
hantverksyrken som svetsning, el, snickeri, rörmokeri och IT. Eftersom utbildningen är så bred
blir ungdomarna attraktiva på arbetsmarknaden och de flesta får jobb direkt efter examen.
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SOS Barnbyar i Ratanakiri
Ratanakiri ligger i den nordöstra delen av Kambodja, 30 mil från huvudstaden Phnom Penh,
på gränsen mot Laos. Området präglas av utsatthet och fattigdom. Många barn som bor här
lider av undernäring och sjukdomar, och det råder brist på kvalificerad sjukvård. SOS
Barnbyars verksamhet består av en barnby, en förskola samt familjestärkande program.
I SOS barnby Ratanakiri bor för närvarande 100 barn i tio SOS-familjer. I förskolan som ligger
i anslutning till barnbyn får 80 barn en trygg barnomsorg och en god skolförberedande
undervisning av pedagoger. Barnen på förskolan kommer både från barnbyn och från
området runt omkring.
Det familjestärkande programmet är ett preventivt program som syftar till att förhindra att barn
överges. Målgruppen är familjer som riskerar att splittras till följd av fattigdom, sjukdom, eller
annan oförmåga att ta hand om sina barn. Genom SOS Barnbyars stöd stärks familjerna och
målet är att de ska lämna programmet som starka och självförsörjande. Totalt 500 barn och
vuxna ingår för närvarande i programmet.
SOS Barnbyar driver även ett nutritionsprogram för barn som lider av undernäring. Via
programmet får barnen näringsriktig mat för att kunna växa, utvecklas och orka med sitt
skolarbete.
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