
 
 

 
 
 
Liv for Liv skaber uddannelsesmuligheder i Congo 
 
Dansk Flygtningehjælp har valgt at lade de penge, som Politikens Forlag, forfattere 
samt forhandlere af Liv for Liv donerer, gå til organisationens arbejde for flygtninge i 
Den demokratiske Republik Congo. Midlerne anvendes i området Dungu i distriktet 
Haut Uélé i det nordøstlige Congo, hvor mere end 100.000 mennesker er drevet på 
flugt fra deres hjem. Mange af dem er børn, der har behov for en mere stabil hverdag 
med undervisning og leg. 
 
    

                  
  

Skolegang til børn 
Dansk Flygtningehjælp arbejder på at hjælpe de mange mennesker, som er tvunget på 
flugt, til at få så normal en tilværelse som muligt, der hvor de er flygtet hen. Derfor 
fokuserer Dansk Flygtningehjælp blandt andet på at skabe uddannelsesmuligheder for 
børn, der lever med efterdønningerne af rebel-gruppen LRA’s brutale angreb i det 
Nordøstlige DR Congo. På baggrund af midlerne fra Liv for Liv kan Dansk 
Flygtningehjælp finansiere seks lokale DFH-ansatte håndværkere i fem måneder. De 
vil stå for konstruktionen af 18 klasselokaler, tre lærerværelser, kantinefaciliteter og 18 
latriner. Dette betyder, at mindst 1050 børn kan få adgang til undervisningsfaciliteter. 

Uddannelse af lærere 
Liv for Liv finansierer derudover oprettelsen af et mobilt uddannelseshold bestående af 
to undervisere og en monitoreringsassistent. Uddannelsesholdets styrke er, at det er 
fleksibelt og med kort varsel kan sendes ud til de områder eller landsbyer, hvor nye 
flygtningefamilier slår sig ned. Holdet kan blive i området og kapacitetsopbygge 
skolernes lærere ved at give dem undervisning om eftermiddagen eller i weekenderne, 
samt deltage i den faktiske undervisning. Emnerne for undervisningen kan eksempelvis 
være det nationale pensum, klasseledelse, enkelte fag og ikke mindst workshops om 
life-skills såsom viden om HIV/AIDS, børns rettigheder og ligestilling. Det mobile 
uddannelseshold og de materialer som holdet bruger i undervisningen er fuldt 
finansieret af Liv for Liv fra oktober 2011 til marts 2012. 
 
Børn skal have lov til at være børn 
Den sidste aktivitet som Liv for Liv finansierer er distribution af frikvarters-kits på 10 
skoler. Et frikvarters-kit leveres i en stor metal-kasse og indeholder bolde, net og 



 
 

sjippetove, som er meget populære blandt skoleelever. Uddelingen af frikvarters-kits er 
et vigtigt bidrag til, at børn der er påvirkede af deres traumatiserende oplevelser, får et 
frirum og en oplevelse af normalitet på skolerne – også i frikvarteret.  
 

 

 
 
 
 

 


