Sanna Lundell med Dhurga som räddades från trafficking
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Inget barn ska säljas
Ungefär 10 000 nepalesiska barn beräknas säljas varje år. I kvällens avsnitt i
”En resa för livet” får Sanna Lundell och Robert Aschberg besöka gränsen
mellan Nepal och Indien där trafficking är vanligt. De får bland annat träffa
Dhurga, som i sista stund räddades från trafficking.
Fattiga familjer i Nepal luras att sälja sina barn till vad föräldrarna många
gånger tror är jobb i fabriker, eller på åkrar, i grannlandet Indien. I stället
forslas barnen ofta vidare över gränsen till bordeller eller används som slavar
i fabriker, eller utnyttjas av kriminella nätverk. Ungefär 10 000 barn i Nepal
beräknas utsättas för trafficking varje år.

- Svår fattigdom är ofta orsaken till att barn säljs. Föräldrarna har ingen
möjlighet att ge barnen mat, eller låta dem gå i skolan och desperationen
bidrar till att föräldrarna lätt faller offer för löften om att barnen ska få arbete
och utbildning i till exempel Indien. Många barn skulle inte behöva säljas om
föräldrarna kunde försörja familjen och därför arbetar SOS Barnbyar med
familjestärkande program, så att familjen kan bli självförsörjande och barnen
kan få mat och gå i skolan, berättar Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS
Barnbyar.
Kvällens avsnitt av ”En resa för livet” får vi se flera exempel på vad svår
fattigdom kan innebära för barn. Fattigdom innebär inte bara att barn säljs,
utan det är också vanligt att barn överges när föräldrarna inte har möjlighet
att försörja dem.
I Nepal är det också brukligt att föräldrar som gifter om sig inte tar med sig
barnen från det tidigare äktenskapet in i den nya familjen. Finns det inte
anhöriga som har möjlighet att ta hand om barnen, hamnar barnen på gatan,
där barnen lätt blir offer för sexuella övergrepp och våld.
85 procent av gatubarnen i Kathmandu beräknas ha blivit utsatta för sexuella
övergrepp. Många av dem utvecklar också tidigt ett drogmissbruk.
- SOS Barnbyars arbetar inte bara med att stärka biologiska föräldrar, utan vi
stöttar även anhörigfamiljer, så att barnen kan fortsätta leva med vuxna de
känner och som de har en relation till. Våra barnbyar tar emot barn som inte
har någon vuxen alls som kan ge barnet omsorg. Inget barn ska behöva
säljas, fortsätter Catharina Gehrke.
”En resa för livet” är en dokumentärserie i fyra avsnitt som sänds varje tisdag
klockan 21.00 på TV3.
Deltagare är: Mia och Penny Parnevik, Renata Chlumska, Robert Aschberg,
Sanna Lundell och Filip Berg.
Kontakt TV3: Wayne Seretis, pressansvarig MTG, 073-699 23 44
Fakta SOS Barnbyars verksamhet i Nepal:
SOS Barnbyar stöttar 3000 familjer inom familjestärkande/livelyhood
program
Vi driver sju skolor för 5000 barn och yrkesskolor för 1000 personer.
Vi erbjuder sjukvård till 8 000 personer och vi driver 10 barnbyar med totalt

1500 barn, varav en barnby är för barn med funktionsnedsatthet

Inte ett enda barn ska växa upp ensamt
SOS Barnbyar är en av världens största aktörer för barn i samhällsvård. Vi
arbetar för att barn som är, eller riskerar att bli, ensamma och växa upp utan
förälders omsorg ska få en trygg uppväxt. Genom långsiktiga och
individanpassade insatser ger vi barnen förutsättningar att växa upp till
självständiga, självförsörjande vuxna. Vi arbetar med familjestärkande
insatser för att barn ska kunna växa upp med sin familj och vi driver över 500
barnbyar för de som förlorat föräldrarnas omsorg. Vi arbetar också med
utbildning och driver ett stort antal skolor. Vi startades 1949 och finns idag i
135 länder. Ett bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.
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