
 

 

Pressmeddelande 

SOS Barnbyar har i över 60 år gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem, en familj och utbildning och 
driver idag 500 barnbyar i 132 länder. Vi arbetar också med familjestärkande och förebyggande insatser för 
att barn inte ska bli föräldralösa och överges på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker.  
       1 (1) 

 

2012-04-23 

 

ABBA, Polar Music och Union Songs ingår samarbete med 

SOS Barnbyar 

En ny barnby till minne av Astrid Lindgren håller med stöd av en rad företag på att växa 

fram i Centralafrikanska republiken. Nu går även medlemmarna i ABBA tillsammans med 

sitt skivbolag Polar Music och sitt musikförlag Unions Songs in som partners i samarbetet 

för att ge föräldralösa barn en trygg uppväxt. 

 

Över hälften av befolkningen i Centralafrikanska republiken lever i fattigdom vilket drabbar barnen 

hårt. Ca 370 000 barn beräknas vara föräldralösa, bara hälften av landets barn går i skolan och 

barnadödligheten är den åttonde högsta i världen.  

 

- Det är fantastiskt att ABBA, Polar Music och Union Songs engagerar sig i vårt arbete, säger 

Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar. Tack vare det kommer vi att kunna ge fler 

föräldralösa barn i Centralafrikanska republiken ett nytt hem och en ny familj. 

 

Bossangoa ligger i en av de mest utsatta delarna av landet. Barnbyn kommer att bestå av 12 

familjehus som om ca två år blir nya hem åt ca 120 barn. Initiativet till barnbyn, som går under 

namnet Bullerbyn, har tagits av Saltkråkan med anhöriga till Astrid Lindgren, Micki Leksaker och 

Astrid Lindgrens Värld. Bygget är ett långsiktigt samarbetsprojekt som även innefattar byggandet 

av förskola, skola, vårdcentral och socialt center.   

 

SOS Barnbyar har funnits i Centralafrikanska republiken sedan 1990 och driver sedan tidigare två 

barnbyar. En av dem är Astrid Lindgrens barnby som invigdes 2010 till minne av författarinnans 

hundraårsjubileum och även den finansierad av bl a hennes anhöriga. 

 

Information, bilder och filmer om SOS Barnbyar i Centralafrikanska republiken >>> 

 

Kontaktpersoner 

Ann-Christine Berg, pressekreterare SOS Barnbyar, Tel: 08-545 832 09, mob: 0734-44 25 53,  

ann-christine.berg@sos-barnbyar.se  

 

Görel Hanser, presskontakt för ABBA, tel 08-555 196 08, gorel.hanser@monomusic.se  

 

http://www.sos-barnbyar.se/Om-SOS-Barnbyar/var_verksamhet/Svenskfinansierade-projekt/centralafrikanska_republiken/Pages/default.aspx
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