
HÄR BOR VI 
SOS Barnbyar i Ghana



Hej! Tack för att du har valt att bli fadder till SOS Barnbyar 
i Ghana. Här kan du läsa lite om hur vi har det och vad ditt 
bidrag används till. Inom kort får du också ett brev från just 
din barnby. Vi hörs!

OM GHANA
Huvudstad: Accra
Befolkning: 25 miljoner
Officiellt språk: engelska
Statsskick: republik sedan 1992 
Yta: 238 537 km2 
(ungefär hälften av Sveriges yta)  
OM MÄNNISKORNA 
Förväntad livslängd: 64 år
Andel under 14 år: 40 procent
Lever i fattigdom: 28 procent
Lever med hiv/aids: 1,8 procent
Barn som har förlorat en eller två föräldrar: 
1,1 miljoner (uppskattningsvis)

UNDER KOLONIALTIDEN var Ghana känt som Guld
kusten och guld är fortfarande en av landets viktigaste 
export varor, vid sidan av kakao och olja. Som en av de första 
afri kanska kolonierna blev Ghana självständigt i slutet av 
1950talet. Friheten följdes dock av flera militärkupper och 
instabila regimer som utarmade ekonomin, men sedan början 
av 1990talet har Ghana haft en stadig tillväxt och blivit en av 
Afrikas mest stabila demokratier. 
 Tyvärr har det begynnande välståndet inte kommit alla till 
del och skillnaderna i levnadsvillkor är stora. Värst drabbas 
förstås barnen. Många fattiga söker sig till städerna i hopp 
om en bättre framtid, men flertalet hamnar på gatan. Där är 
livet hårt och prostitution bland både flickor och pojkar är ett 
växande problem, liksom risken att smittas av hiv/aids för den 
som inte har kunskap om hur man skyddar sig. Föräldralösa 
barn som lever och arbetar på gatorna blir också allt fler.

Hjälparbete med helhetssyn
I våra barnbyar ger vi barnen förutsättningar 
att växa upp till starka och trygga individer. 
Men vi arbetar också förebyggande, för att 
barn ska slippa bli föräldralösa. Det viktigaste 
är trots allt att ha en familj. I anslutning till 
barnbyarna driver vi förskolor och skolor som 
även är öppna för andra barn i området. Det 
gör att barnen från barnbyarna tidigt kommer 
in i samhället. Vi har också medicinkliniker 
som hjälper barnen och många familjer i 
när området.

Livet i barnbyn
Vi tror att en kärleksfull familj är det allra viktigaste i ett barns liv. 
En trygg miljö med plats för skratt, gråt, tjat och uppmuntran. I 
barn byarna får föräldralösa och övergivna barn en ny familj, en 
barnbymamma och syskon. Biologiska syskon hålls ihop och får 
växa upp tillsammans. Precis som det ska vara. Barnen bor i 
barnbyn under hela sin uppväxt och förbereds för att så småning
om kunna klara sig själva, som i vilken familj som helst. 

TAMALE

KUMASI

TEMAASIAKWA

Våra barnbyar i Ghana  
I Tema startade den första barnbyn 1974 och nu har vi fyra SOS Barnbyar 
i Ghana. Sammanlagt kommer 510 barn att få en ny familj och en barnby
mamma i våra barnbyar. Våra förskolor och skolor har plats för cirka 2 000 
barn och ungdomar. Ett långsiktigt arbete med mycket kärlek!

TEMA 
Barnby med 15 familjer (150 barn) 
Förskola för 180 barn 
Grundskola med 720 elever 
College för 260 studenter 
Hem för ungdomar 
Medicinklinik och familjestödjande center 
Utbildningscenter för SOSmammor 
Startade 1974

ASIAKWA  
Barnby med 12 familjer (120 barn) 
Förskola för 50 barn 
Skola med 210 elever 
Hem för ungdomar 
Medicinklinik och familjestödjande center 
Startade 1993

KUMASI 
Barnby med 12 familjer (120 barn) 
Förskola för 60 barn 
Skola med 210 elever 
Medicinklinik och familjestödjande center 
Startade 2009

TAMALE 
Barnby med 12 familjer (120 barn) 
Förskola för 60 barn 
Skola med 320 elever 
Medicinklinik och familjestödjande center 
Startade 2010

ACCRA



Välkommen till världens 
största familj!
 
Att arbeta i barnbyarna i Ghana var en både stark 
och varm upplevelse som vi aldrig kommer att 
glömma. Med egna ögon har vi alla sett hur stort 
behovet av hjälp är. Därför vill vi nu be dig att så 
snart som möjligt fylla i och skicka in autogiro
blanketten. När vi är många tillsammans kan vi göra 
verklig skillnad. Tack för att du har valt att bli fadder 
– vi vet att ditt bidrag behövs!
 
 
Hälsningar 

SOS Barnbyars ambassadörer:
Niclas Alexandersson, My Skarsgård, 
Mari Jungstedt, Ernst Kirchsteiger, 
Lisa Miskovsky och Adam Tensta 

 

”Att vara mamma är lika stort i Ghana 
som hemma i Sverige.” 
Mari Jungstedt med lilla Adzou

SOS Barnbyar, Box 24165, Östhammarsgatan 68, 104 51 Stockholm 
Telefon 08 545 832 00, Fax 08 545 832 22, info@sosbarnbyar.se, sosbarnbyar.se

Gå med i världens största familj på Facebook: 
facebook.com/sosbarnbyar
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