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Varmt tack för ert stöd till Siem Reap
SOS barnby Siem Reap var den andra
barnbyn att grundad i Kambodja och den
har nu varit verksam i 16 år. I barnbyn
finns 14 SOS-familjer där för närvarande
125 barn får den omvårdnad och trygghet
som deras biologiska föräldrar av olika
anledningar inte kan ge dem.
SOS Barnbyars förskola i Siem Reap har
102 barn och på grundskolan går 419
barn och ungdomar.
I barnbyns ungdomsboende bor i
dagsläget 72 ungdomar, som där får stöd
och hjälp av SOS Barnbyars personal att
planera sin framtid som självständiga
vuxna. Den yrkesskola som SOS
Barnbyar driver erbjuder utbildningar med
teknisk inriktning och där får 24
ungdomar och unga vuxna en bra grund för att påbörja sitt yrkesliv.
Vårt arbete i Siem Reap hade inte varit möjligt utan er och andra samarbetspartners och
privata givare. Tack för att ni fortsätter att ge barn och unga en bättre framtid!
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Suravi har vuxit upp i barnbyn. Foto: SOS Arkiv

Suravis framtid är ljus
När Suravi var nyfödd dog hennes mamma. Tre
månader senare övergav pappan henne och hennes
bror. Tillsammans fick de båda syskonen tillfälligt bo
hemma hos sin biologiska moster, men där kunde de
inte stanna på lång sikt. I juli 2003, när Suravi var åtta
år gammal, flyttade de till barnbyn i Siem Reap.
Många år har gått sedan dess och idag är Suravi en
självständig, snäll och omtänksam ung vuxen. Hon
studerar fjärde året på universitetet, vilket innebär
många timmar av läsning på biblioteket.
Parallellt med studierna har Suravi arbetat deltid som
lärare på en privatskola och i receptionen på en bank.
Jobbet på banken ledde till ett erbjudande på en
annan bank, där hon arbetar och trivs än idag.
Suavis liv började med många trauman och
svårigheter, men hon har tagit sig igenom det mesta
och nu ser hennes framtid ljus ut.

En ung Suravi i barnbyn. Foto: SOS Arkiv
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Paal förberedde sig för vuxenlivet i SOS Barnbyars ungdomsboende. Foto: SOS Arkiv

Paal har tagit examen och fått heltidsjobb
Paal kom till barnbyn i Siem Reap tillsammans med sin yngre bror 2002, då han var sex år
gammal. Efter tio år i barnbyn flyttade han till barnbyns ungdomsboende, där han förberedde
sig för livet som självständig vuxen.
Efter att ha avslutat gymnasiet började Paal fortsatte han studierna på Bright University, med
turism som huvudämne. I juli 2018 tog han sin universitetsexamen.
Under tiden studierna pågick hade Paal en praktikplats i en butik. Arbetet var inte direkt
relaterat till studierna, men han ville få
erfarenhet av arbetslivet och lära sig
många olika saker.
Idag arbetar han heltid som turistagent vid
Angkor Wat, där han hjälper alla utländska
turister vid templen. Han vägleder dem
gällande vilka regler som ska följas och
samarbetar med lokal polis för att trygga
säkerheten på plats.
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Sabah läste vid SOS Barnbyars yrkesskola. Foto: SOS Arkiv

Yrkesskolan gör skillnad
Sabah tog sin examen från yrkesskolan i Siem Reap i december 2017. Sedan dess har hans
liv förändrats drastiskt.
Innan Sabah började i yrkesskolan jobbade han som jordbrukare. Hans familj lever i fattigdom
och Sabah slutade grundskolan redan i åttan för att kunna hjälpa till hemma. Hans mamma
var sjuk och det fanns inte möjlighet för honom att studera.
När Sabah var 15 år gammal
började han arbeta för att försörja
familjen. Han slet hårt och hade
många olika anställningar, men då
han saknade utbildning var det
svårt att få ett bra jobb. I början av
2017 fick han möjlighet att börja på
yrkesskolan, där han lärde sig om
elarbete, rörmokeri och snickeri.
Bara några veckor efter sin examen
fick Sabah en fast anställning på ett
fint hotell i Siem Reap, beläget bara
500 meter från yrkesskolan.
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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, 4, 16 och 17.

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 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.
Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap. För att uppnå de globala
målen krävs socialt innovativa multisektoriella partnerskap och samarbeten.
Tillsammans med våra samarbetspartners jobbar vi för att skapa nya lösningar
som möter sociala behov.
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