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MOÇAMBIQUEMOÇAMBIQUE

Ert stöd går bl.a. till:

Tack för era gåvor!

I västra Moçambique arbetar 
vi med familjer där barn  
riskerar att fara illa av olika  
anledningar. Insatserna foku-
serar på att stärka samhällets 
skydd och att stödja den  
enskilda familjen. 

I Moçambique är närmare två miljoner 
barn föräldralösa.1 Den som förlorat sina 
föräldrar löper stor risk att missa sin skol-
gång, hamna på gatan, bli bortgift eller 
utsatt för människohandel. Många av de 
här barnen växer upp hos släktingar eller 
äldre syskon, men familjerna kan behöva 
stöd för att klara av sin utsatta situation.

Projektet vi är involverade i drivs av Svenska  
Alliansmissionens samarbetsorganisation 
Kubatsirana. Det handlar dels om före-
byggande insatser, för att tidigt upptäcka 
barn i riskzonen och för att stärka familj- 
ernas möjligheter att skapa en trygg  
tillvaro. Vi arbetar också bland annat  
för en kunskapsökning på samhällsnivå, 
stödgrupper för vårdnadshavare, hjälp 
till eget företagande och att lära barnen 
själva förstå sina rättigheter. Tillsammans 
med er ger vi barn i Moçambique en  
trygg uppväxt. 
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I Moçambique har bara omkring en tiondel av 
befolkningen en formell anställning. Officiellt ligger 
arbetslösheten på drygt 20 %, men är i verkligheten 
ännu högre. Färre än en fjärdedel av stadsborna i 
åldrarna 15-24 år har ett arbete. Samtidigt skriker  
företagen efter kvalificerad arbetskraft, vilket  
utbildningssystemet inte kunnat möta upp. Många 
väljer att söka arbete i Sydafrika. På senare år har 
den möjligheten dock försvårats på grund av att 
arbetslösa sydafrikaner konkurrerar ut utländska 
arbetare.1 1 Källa: Landguiden, 

  Utrikespolitiska institutet

Projektet riktas främst till ensamstående 
mammor med ansvar för egna och ofta 
andras barn, samt till tonåringar med 
ansvar för yngre syskon. De är utsatta på 
flera sätt och hamnar mycket lätt i svåra 
levnadsförhållanden.

I arbetet tar man hjälp av lokala myndig-
hetspersoner och andra nyckelpersoner, 
såsom socialarbetare, lärare eller ledare 
i kyrkor. De utbildas i frågor kring barns 
rättigheter och behov av psykosocialt 
stöd. Tillsammans med dem görs sedan 
direkta och anpassade insatser i familjer. 
Lokala myndigheter uppmuntras att ska-
pa system och nätverk för att öka utsat-
ta barns tillgång till sociala tjänster och 
andra grundläggande rättigheter. Arbetet 
har bidragit till ett större engagemang för 
utsatta familjer i samhället och motivation 
att identifiera vilka familjer och barn som 
behöver stöd. I projektet arbetar vi också 
med att alla barn registreras och får ett 
födelsebevis, vilket ger dem tillgång till vik-
tiga samhällsfunktioner såsom skola. 

Kubatsirana bildar stödgrupper. Där får 
vårdnadshavare lära sig om vikten av 

näringsrik mat, sjukvård och skolgång. I 
stödgruppen får familjerna också bättre 
kunskap om vilka rättigheter de har och 
hur de kan ta vara på dem. Man startar 
även spargrupper där medlemmarna får 
ansöka om mikrolån för att kunna starta 
en egen verksamhet. I gruppen får de en 
enkel utbildning i småföretagande och 
utifrån intresse får de hjälp att komma 
igång. Exempelvis har medlemmar fått 
lära sig mer om effektiv odling och de har 
fått hjälp med utsäde, jordbruksredskap 
och bevattning. Det de odlar används 
både för egenbruk och till att sälja på 
marknaden. 

I en annan del av arbetet får barn lära sig 
mer om sina rättigheter i så kallade barn-
klubbar. Kubatsirana hjälper även till med 
skolmaterial, skoluniformer och matpaket 
till familjer som ännu inte kan försörja sig 
själva. På grund av coronapandemin har 
dessa behov varit extra stora på senare 
tid, då hårda restriktioner gjort att många 
familjer inte fått lämna sina hem.

Med rätt förutsättningar stärks familjers egen kapacitet
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DETTA ARBETE VERKAR I ENLIGHET MED FN:S 
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.
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