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Om Togo 

Togo ligger i västra Afrika och har tidigare varit både tysk och 

senare fransk koloni. 1960 blev landet självständigt men fick inte 

demokratiskt styre förrän år 2005. Togo är drygt 60 mil från norr 

till söder, mellan 5 och 16 mil brett, och består av både tropisk 

regnskog, savann och berg. Klimatskillnaderna mellan norr och 

söder är stora. I södra delen är klimatet tropiskt, och i norr breder 

savannen ut sig. Ibland förekommer längre torrperioder och i 

vissa områden är översvämningar vanliga. 

 

Uppskattningarna av antalet folkgrupper i landet varierar: en del 

källor uppger ett tjugotal, andra det dubbla. 40 procent av 

arbetskraften är sysselsatt inom jordbruk, som ännu är den 

viktigaste sektorn i ekonomin. Majoriteten av bönderna ägnar sig 

åt odling för självhushåll. Industrisektorn är förhållandevis liten. 

Transportproblem och ständig brist på elektricitet, med 

återkommande strömavbrott som följd, har satt hinder för 

utvecklingen. Togos främsta naturtillgång är fosfat, men 

exporterar även bomull, kaffe och kakao. 

 

Barnens situation  

Drygt hälften av Togos befolkning är barn under 15 år och 

tusentals barn är föräldralösa eller riskerar att överges. Barnen 

överges framförallt på grund av fattigdom, hiv/aids eller andra sjukdomar, samt vid 

skilsmässor då barn från tidigare giftermål ofta överges. Många barn far illa eller överges på 

grund av vidskeplighet och voodookultur. Barn som saknar vårdnadshavare löper stor risk att 

hamna på gatan och falla offer för drogmissbruk, trafficking och prostitution. 

 

Togo i siffror 

    

Antal invånare (2016) 7 606 374 

Andel som lever under FN:s fattigdomsgräns (1,9 dollar per dag) 54 % 

Tillgång till rent dricksvatten 63 % 

Barnadödlighet före fem års ålder 7,8 % 

Andel barn i åldern 5-14 år som arbetar  28 % 

Andel läs- och skrivkunniga vuxna 60 % 

Förväntad livslängd 60 år 

 

Källa: landguiden.se, Unicef State of the World’s Children 2016 

Senast uppdaterad: november 2017 
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SOS Barnbyar i Togo 

SOS Barnbyar har arbetat i Togo sedan slutet av 1970-talet. En viktig del är förebyggande 

stödinsatser till föräldrar och barn för att förhindra att familjer splittras och att barn överges. 

SOS Barnbyar arbetar med familjestärkande program, familjebaserad omvårdnad samt 

påverkan och dialog med myndigheter och beslutsfattare. Barn och familjer ska ha tillgång till 

hälso- och sjukvård samt utbildning med god kvalitet.  

 

I dag finns verksamhet i Lomé, Kara och Dapaong. I programmen ingår familjebaserad 

omvårdnad, familjestärkande program, skola, förskola, medicinklinik och ett socialt center.  

 

I dag finns verksamhet i Lomé, Kara och Dapaong Totalt lever 300 barn i, och i anslutning till, 

de tre barnbyarna i landet. I närheten av barnbyarna finns också ungdomsboenden där det 

bor ungefär 20 unga. Det finns tre förskolor med plats för totalt 230 barn, och tre grundskolor 

för över 800 barn i olika åldrar.  

 

Våra sociala center och familjestärkande program stödjer för närvarande 400 familjer med     

1 400 barn. Det finns också tre medicinkliniker som erbjuder hälso- och sjukvård till familjer 

inom våra program och till befolkningen i området runt omkring. 
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Framtidens barnby i Atakpamé 

Atakpamé är en region som präglas av extremt hög andel ung befolkning, över 62 procent är 

under 20 år och av dem är nästan 20 procent barn under fem år. Området drabbas ofta av 

översvämningar vilket leder till att många familjer förlorar både hem och försörjnings-

möjligheter. Många människor lider av allvarliga sjukdomar som malaria, tuberkulos och 

parasiter. Det råder också stor brist på sjukvård.  

 

Det är ont om skolor i området, de som finns har ofta låg kvalitet på utbildningen och överfulla 

klassrum. Många barn hamnar helt utanför skolsystemet. En stor utmaning i Atakpamé är den 

traditionella voodookulturen som leder till att många barn utsätts för våld eller överges på 

grund av vidskeplighet.  

 

Trafficking är också vanligt förekommande. Många barn, speciellt flickor, blir tvingade att 

arbeta med bland annat hushållsarbete i huvudstaden Lomé och närliggande länder. När de 

lämnar hemmet blir de också exponerade för våld och sexuella övergrepp. 

 

Ny verksamhet i Atakpamé 

SOS Barnbyar har fått mark donerad av myndigheterna som också är delaktiga i 

uppbyggnaden av programmen. Verksamheten i Atakpamé kommer att nå runt 1 500 barn 

och deras familjer och omfattar både familjebaserad omvårdnad samt familjestärkande 

program. Arbetet sker i samarbete med myndigheter och andra lokala organisationer. 

 

I den integrerade barnbyn kommer barnen bo tillsammans med sin barnbymamma, som 

också får avlastning av stödmammor och annan personal. Husen byggs på olika platser runt 

om i staden vilket minskar risken för stigmatisering. Barnen blir på så vis en naturlig del av 

det lokala samhället samtidigt som familjerna bor tillräckligt nära andra SOS-familjer för att 

kunna stödja och hjälpa varandra. Familjehusen byggs i tre olika områden i Atakpamé: 

 

Djama KpotaKamina Village Kamina 
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SOS-familjer  

Tre familjehus byggs i Djama Kpota, på en kulle alldeles intill en statlig skola, och tre familje-

hus byggs i Kamina Village, ett område i utkanten av Atakpamé. I varje familj bor sex barn. 

 

Transitboende 

Två familjehus byggs i Kamina. De kommer att fungera som transitboenden för barn som 

utsatts för olika typer av övergrepp och behöver tillfälligt skydd och boende. Totalt 12 barn 

och unga kommer kunna bo här en längre eller kortare tid.  

 

Fosterfamiljer 

Tio fosterfamiljer rekryteras och utbildas för att ta emot totalt 30 barn som behöver ett tillfälligt 

hem i väntan på att deras hemförhållanden ska stabiliseras. Fosterfamiljerna knyts till 

barnbyns gemenskap, så att familjerna ska kunna stödja och hjälpa varandra. SOS Barnbyar 

i Togo har ett tätt samarbete med myndigheter och en lokal organisation för att identifiera 

vilka fosterfamiljer som ska ingå i verksamheten.  

 

Fosterfamiljerna får olika typ av stöd, bland annat utbildning i barns rättigheter och barns 

skydd. Familjerna får också materiellt stöd i form av exempelvis skolmaterial, skolavgifter, 

mat och kläder samt hälsoundersökningar. Barnens situation och utveckling kommer 

fortlöpande följas upp av SOS Barnbyar och lokala myndigheter.  

 

Familjestärkande program och socialt center 

Inom det familjestärkande programmet får familjer det stöd de behöver för att bli 

självförsörjande och för att kunna ge sina barn en trygg uppväxt. Stödet kan se olika ut för 

olika familjer med allt från psykologiskt stöd till yrkesutbildningar för föräldrarna.  

 

Inom programmet kommer man också arbeta med frågor kring barns rättigheter, skydd mot 

våld mot barn, hiv samt voodookultur. Påverkansarbete och informationskampanjer kommer 

att inkluderas i programmet för att sprida kunskap om barns rättigheter och skydd av barn och 

deras utveckling.  

 

Det här arbetet kommer utgå ifrån det sociala centret i Kamina där också ett tillhörande 

bibliotek uppförs. Det finns planer på att köpa in en bokbuss så att även barn som bor längre 

bort från biblioteket ska få möjlighet att låna böcker. 

 

Grönt program 

Arbetet i Atakpamé utgår från ett holistiskt miljöperspektiv. Husen är självförsörjande på 

energi och byggs av miljövänligt material. Husen utrustas med solpaneler och regnvatten ska 

tas tillvara. 

 


