
  

Hjälp till föräldralösa barn och 
deras familjer i södra Afrika 

 Föräldralös pojke i Malawi. 

  08403



  

Södra Afrika består av            
10 länder

 Angola           
 Botswana     
 Lesotho        
 Namibia        
 Malawi          
 Moçambique 
 Swaziland    
 Sydafrika      
 Zambia           
    Zimbabwe



  

Södra Afrika



  

Hiv-prevalensen i världen



  

Föräldralösa barn och ungdomar
En av hiv-pandemins många fruktansvärda konsekvenser

Hiv-pandemin har slagit  hårt mot 
samhället i södra Afrika.

Ca 4,3 miljoner barn och 
ungdomar under 18 år har förlorat 
antingen båda eller ena föräldern.

Far- och morföräldrar får ta 
ansvar för barnen eller så får 
barnen själva ansvara för sig och 
sina syskon.

Yovonne, 12 år, bor ensam med sina syskon, Chama 15 och 
Chilese 17 i Soweto i Kapairi Mposhi   i Zambia. Deras 
föräldrar har gått bort i aids. 



  

Röda Korsets arbete för att stödja 
utsatta barn och ungdomar och 
deras familjer
Land Flickor Pojkar Totalt Hushåll där barn 

är ensamma utan 
vuxna

Botswana 110

Lesotho 7,841 4,859 12,700 601

Malawi 5,280 7,920 13,200 660

Moçambique 8,404 35

Namibia 2,321 3,024 5,345  

Sydafrika 6,893 9,118 16,101 676

Swaziland 2,454 2,380 4,834 37

Zambia 1,052 948 2,000 40

Zimbabwe 26,117 28,201 54,318 544

Totalt 117,012 2,593



  

Exempel på verksamhet
• Utbildning av personer i 

lokalsamhället för att öka 
förståelsen för barnens 
situation och rättigheter

• Dela ut mat, kläder och 
andra förnödenheter

• Psykosocialt stöd             
• Småskaliga odlingar
• Ungdomsklubbar
• Hembesök



  

Frivilliga från Röda Korset tillsammans med en grupp barn



  

Svenska Röda Korsets bidrag

• Under 2008 har vårt projekt engagerat 121 kretsar  
runt om i Sverige som totalt samlat in över              
2,2 miljoner kronor till projektet!

• Förutom stödet från våra kretsar bidrar också SRK 
med ytterligare fem miljoner kronor årligen till 
projektet.
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