
 

 

Pressmeddelande 

 

SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som i över 60 år har gett föräldralösa och 
övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag driver organisationen mer än 500 barnbyar i 133 länder 
och arbetar även med att stärka utsatta familjer så att barn inte ska bli föräldralösa eller överges. 

 

2012-04-04 

 

Nu börjar SOS Barnbyar ta emot barnen på flykt från Sudan 
 

Just nu är 2 000 ensamma barn på flykt från Sudan till ett Sydsudan som inte har resurser 

att ta hand om dem. Nu behövs hjälp från omvärlden. SOS Barnbyars mål är att ta hand om 

200 av barnen i transitcentra och återförena dem med sina familjer. De barn som inte har 

någon familj kvar i livet ges plats i barnbyn Malakal.  

 

Efter många års strider delades Sudan i juli 2011 och Sydsudan bildades. Efter delningen har en 

halv miljon sydsudaneser fortsatt att leva som flyktingar i Sudan. Nu kräver den sudanesiska 

regeringen att de ska återvända till Sydsudan senast under april månad. Bland flyktingarna finns 

flera tusen ensamma barn som förlorat kontakten med sina familjer under åren av inbördeskrig. 

 
Sudan gör inget för att stödja de ensamma barnen i förflyttningen. De placeras på tåg, flyg eller 

båtar och anländer ensamma till flyktinglägren i Juba och Malakal. En situation som innebär att 

barnen löper stor risk att utsättas för övergrepp – våld, våldtäkter och trafficking. 

 

Myndigheterna i Sydsudan har inte resurser att ta emot barnen och har därför vädjat om hjälp från 

bl a SOS Barnbyar.  

 

SOS Barnbyars mål är att ta hand om 200 barn i åldrarna 2 till 12 år. Två transitcentra har skapats 

i Juba och Malakal, vilka blir barnens första anhalt i Sydsudan. Här får de tak över huvudet, mat, 

omvårdnad och skolgång. I nästa steg börjar arbetet med att hitta barnens familjer och återförena 

dem. Om ingen familj eller släkting kan spåras ges barnet plats i vår barnby Malakal, där de får ett 

nytt hem och en ny familj. 

 

Barnen behöver omvärldens hjälp  

SOS Barnbyar vädjar nu till omvärlden om ekonomiskt stöd för att kunna ge de ensamma 

flyktingbarnen det stöd de behöver. Så här kan allmänheten hjälpa till: 

 

 Smsa SOSHJÄLP till 72930 så bidrar du med 150 kronor. Det ger ett barn mat i fem dagar. 

 Sätt in valfritt belopp på postgiro 90 02 29-6. Ange ”Sydsudan” på inbetalningen.  

 www.sos-barnbyar.se: Gå till ”Katastroffonden” och välj belopp; 210 kr räcker till mat för ett 

barn i en vecka, 279 kr till skolmaterial för ett barn, 630 kr till mat för tre barn i en vecka. Eller 

välj att skänka valfritt belopp.  

 

 

För ytterligare information  

Ann-Christine Berg, pressekreterare, mob: 0734-44 25 53, ann-christine.berg@sos-barnbyar.se  
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