
 

 

 

Arbejdet med socialiseringen af børn og unge i Goma  

- oversat fra engelsk af Julie Hedegaard Jensen http://www.emmaus-international.org/en/news/54-

local-news/1341-le-groupe-emmaüs-cajed-rdc.html  

 

Emmaus-gruppen, CAJED (Congo), har siden 1992 arbejdet med socialiseringen af børn og unge, som 

befinder sig i en svær situation. Målet for arbejdet er, at hjælpe hjemløse børn, børnesoldater, flygtninge 

og mange andre med at komme tilbage til enten arbejdsmarkedet eller skolebænken. Det følgende er et 

interview med projektkoordinator, Gilbert Munda. 

 

Hvorfor valgte du at arbejde med uddannelsesområdet? 

Formålet har fra starten af vores projekt været, at bruge uddannelse til både at genvinde den værdighed 

som disse udfordrede børn fortjener, samt at hjælpe dem til at finde deres plads i samfundet. Der er tale 

om unge og sårbare mennesker med et hårdt liv bag sig, som har brug for at få kontrollen over deres liv 

tilbage. Vi forsøger gennem vores aktiviteter (skoler, workshops, lege, spil osv.), at give dem stabilitet og 

samtidigt styrke freden.  

Hvilke børn modtager jeres støtte? 

Vi tilbyder primær og sekundær undervisning samt professionel træning til 800 unge i alderen 6-17 år. 

Nogle kommer fra de nærliggende områder, men langt størstedelen er unge som enten har brudt med 

deres familie eller med lokalsamfundet, er i karambolage med loven, har været medlem af bevæbnede 

grupper, eller har problemer med at tilpasse sig. Vi støtter desuden 860 udsatte unge fra landsbyområder 

lokaliseret langt fra CAJED-gruppen, ved at hjælpe dem med at opspore de lokale institutioner 

(uddannelsesmæssige og faglige), hvorefter vi vil overvåge deres proces samt støtte dem undervejs.  

Hvor mange folk er der i teamet? 

Vi har omkring 30 mennesker i undervisningsteamet. CAJED har yderligere 30 socialmedarbejdere der 

arbejder på gadeplan, for at finde frem til børn og unge i svære situationer, der især befinder sig på Goma-

områdets gader. Ud over vores engagement i uddannelse, har vi også teams involverede i andre aktiviteter, 

lige fra kulturelle projekter, til at forsvare børn og unge som er kommet i karambolage med loven, eller er 

blevet beskyldt for hekseri.  
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Hvilke specifikke projekter er sat i gang til fordel for børnesoldater? 

Vi har et gennemgangs – og informationscenter, hvor de unge opholder sig i minimum tre måneder. Disse 

er børn som har været i hæren eller andre bevæbnede grupper, og som er blevet sendt til os via 

MONUSCO, FN Organisationens Stabiliserings Mission i Congo. Der har siden 2005 været 6300 børn og unge 

på centeret. I øjeblikket har vi 75 børn dér, som venter på at blive genforenet med deres familier. Desuden 

har vi 23 børn, hvoraf ni af dem er piger, fordelt i midlertidige plejefamilier. Ud over at sørge for den 

daglige pleje (såsom tøj og sundhed), er vores hovedformål at gøre disse børn parate til at komme tilbage 

til deres familier. CAJED’s teams hjælper til, at børnene oplever en blød overgang tilbage til familielivet, ved 

at give dem psykologisk og læringsmæssig støtte. Derfor får ordet uddannelse i denne sammenhæng en ny 

klang, da vi også må lære dem at leve og samarbejde på fredelig vis.   


