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Barn från SOS Barnbyars familjestärkande program. Foto: SOS Arkiv

Varmt tack för ert stöd till Santa Cruz i Bolivia
SOS Barnbyar driver en integrerad barnby,
förskoleverksamhet och ett familjestärkande program
inom projektet Plan 4000 i några av de mest utsatta
områdena i Santa Cruz, bland annat distrikt 10 och
12. Dessa områden präglas av fattigdom och hög
brottslighet, och många barn i områdena överges av
sina föräldrar.
I dagsläget bor 55 barn i åtta SOS-familjer och
byggnationen av ytterligare fem familjehus pågår just
nu i distrikt 12. Dessa hus är näst intill helt
färdigställda och flera familjer väntar med spänning
på att få flytta in och påbörja livet i sina nya hem.
Genom det familjestärkande programmet får totalt
1 306 barn och ungdomar i 288 familjer hjälp så att
de kan fortsätta leva tillsammans.
Barnen som får stöd genom SOS Barnbyars verksamhet i Santa Cruz har ofta upplevt
antingen fysisk eller psykisk misshandel. En del bor kvar hemma, medan andra har övergivits
av sina föräldrar. Dessa traumatiska upplevelser bär barnen med sig, och det gör att många
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brottas med svårigheter att anpassa sig till kontakten med en barnbymamma eller med SOS
Barnbyars personal. Barnen kan, på grund av den stora omställningen och att de ofta
utvecklat försvarsmekanismer, visa tecken på aggressivitet, depression, isolering och andra
beteenden. Därför är det av största vikt att ge barnen individuellt anpassad terapi och även
gruppterapi och övningar inom gruppdynamik för att de ska känna sig trygga i sin nya familj
och livssituation.
Varmt tack för att ni ger barn i Santa Cruz en bättre framtid! Vårt arbete inom Plan 4000
hade inte varit möjligt utan er och andra samarbetspartners.

Beatriz tycker om att designa dockklänningar. Foto: SOS Arkiv

Från tanke till form
Nioåriga Beatriz lutar sig koncentrerat över anteckningsboken hemma i lekrummet. Hon
suddar, river ut en sida, ritar, justerar och gör om. Ibland känner hon att hon skapat ett riktigt
konstverk, och hon har knappt tid att svara när barnbymamman ropar att mellanmålet är klart.
När Beatriz är färdig med någon av sina skisser, brukar hon däremot snabbt leta upp sin
mamma för att visa upp det hon gjort. Dockkläder. Närmare bestämt klänningar.
Beatriz har vid flera tillfällen försökt att faktiskt också sy de klänningar som hon skissar upp,
men det är svårt, och hon vet inte riktigt hur hon ska få kontroll över nålen. Hon är dock inte
den som ger upp, utan fortsätter att fantisera ihop olika färger och former. Till tyg vill hon
använda sin mammas gamla kläder som hon fått för att leka med.
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Familjen Cameron. Foto: SOS Arkiv

Familjen är styrkan
Familjen Cameron har varit med om många svårigheter i livet. Sam och hans nio barn såg sin
fru och mamma bli allt sjukare, till dess att hjärtat inte längre orkade slå.
Sam arbetade som mekaniker, men var tvungen att sluta jobba för att ta hand om de yngsta
barnen. De bodde alla tio tillsammans i ett litet hus med ett rum, de hade inte tillräckligt med
pengar för att kunna köpa mat, och Sam oroade sig för sin son som lever med en psykisk
funktionsnedsättning. Han började ta jobb som murare, och genom samhället fick han kontakt
med SOS Barnbyars verksamhet i området. Vid det laget hade barnen tvingats sluta skolan,
då familjen inte hade råd med de skolmaterial som behövdes.
I april påbörjade SOS Barnbyar koordinerade insatser och samarbeten med olika myndigheter
och institutioner. Sams son fick genomgå en statligt finansierad utredning och anpassad
behandling för sina svårigheter. De fyra yngsta bröderna skrevs in och började gå på en lokal
förskola, de fick tillgång till sjukvård och Sam fick hjälp med att få fram deras födelsebevis.
I samarbete med andra aktörer kunde SOS Barnbyar hjälpa till med att bygga ut det lilla
huset, så att familjen fick ytterligare ett rum. Sam deltar idag i flera workshops och utbildningar
för att stärka sina möjligheter att ta hand om och försörja barnen på ett bra sätt i framtiden.
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Janina får hjälp genom Plan 4000. Foto: SOS Arkiv

Janina syr ihop sin framtid
Att sy kläder gör att Janina känner sig tillfreds med tillvaron. Ända sedan barnsben har hon
vetat att hon vill ägna sig åt sömnad som vuxen. Vägen dit blev allt annat än enkel. Både
Janina och hennes familj har fått kämpa, men nu har hon äntligen nått fram.
”Bristen på pengar gjorde att jag inte kunde köpa tillräckligt med mat, mina döttrar slutade i
skolan och vi hade svårt att kommunicera med varandra. Det gjorde vår familjesituation än
svårare”, berättar hon.
Janina hade svårt att tro på sig själv. Hon hade bara gått några få år i skolan och visste inte
hur hon skulle ta sig ur situationen. Hon befann sig på botten när hon kom i kontakt med SOS
Barnbyar. Genom programmet fick familjen hjälp att komma på fötter. Utöver ekonomiskt stöd
fick de även hjälp på ett psykologiskt plan, och Janina fick möjlighet att utbilda sig till
sömmerska. Hennes entusiasm var stor och hon studerade så flitigt att hon blev den främsta
eleven i klassen.
Nästa steg efter utbildningen blev att starta egen verksamhet. Av SOS Barnbyar fick hon de
medel som behövdes för att kunna köpa en symaskin och utrustning för att öppna en liten
ateljé i sitt hem.
Sedan dess har Janina inte behövt stå utan arbete. Hon syr åt grannar och kunder, och kan
själv försörja sina döttrar. Barnen har börjat i skolan och familjen har kommit närmare
varandra.
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Tillsammans för social hållbarhet
De 17 globala målen för hållbar
utveckling (SDG) i Agenda 2030 – som
antogs av FN:s generalförsamling i
september 2015 – trädde officiellt i kraft
den 1 januari 2016. Under de kommande
tolv åren kommer länderna att göra
samlade insatser för att stoppa alla
former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet
och ta itu med klimatförändringarna,
samtidigt som man ser till att alla är med.
För SOS Barnbyar är dessa mål en bekräftelse på att vi är på väg i rätt riktning. Vår
verksamhet jobbar mot alla mål men delmålen 1, 3, 4, 8, 10, 16 och 17 har en särskilt tydlig
koppling till SOS Barnbyar. Genom att investera i SOS Barnbyar är ni bland annat med och
stödjer mål 1, 3, 4 och 16.

Mål 1 – Ingen fattigdom. 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.
Mål 3 – Hälsa och välbefinnande. Hälso- och sjukvård är viktigt för att bygga en
framtid. 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.
Mål 4 – God utbildning för alla. 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.
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. 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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