DR Congo: toegang tot onderwijs in gevaar door
aanhoudend geweld in Kasai regio
Aan de start van het nieuwe schooljaar, lanceren UNICEF en zijn partners
een campagne om 150.000 kinderen terug naar school te sturen
Foto's en video beschikbaar voor download via :
https://weshare.unicef.org/Share/388cd058c1gn7s80dq22wfkidtm0ql68
Vlaming Yves Willemot, Communicatieverantwoordelijke bij UNICEF DRC is beschikbaar
voor interviews

– In de Kasai-regio van de
Democratische Republiek Congo (DRC) start UNICEF een grote campagne om
150.000 kinderen terug op de schoolbanken van de basisschool te krijgen. De
Kasai-regio kreunt al maanden onder de gevolgen van de botsingen tussen de
rebellen en de overheidstroepen. De geweldspiraal joeg duizenden mensen op
de vlucht en zorgde ervoor dat zo’n 850.000 kinderen afgesloten blijven van
basisdiensten zoals gezondheidszorg en onderwijs.
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UNICEF schat dat in de vijf provincies die het ergst geraakt worden door de crisis - Kasai,
Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru en Lomami - 440.000 kinderen niet naar school gingen
vorig schooljaar. Sinds het begin van de crisis werden meer dan 400 scholen aangevallen
waardoor ouders hun kinderen liever niet naar school sturen.
"Het is cruciaal voor kinderen om terug te keren naar school om na de voorbije maanden van
angst en onzekerheid, een gevoel van normaliteit in hun leven te herstellen," zei dr. Tajudeen
Oyewale, waarnemend vertegenwoordiger van UNICEF in de Democratische Republiek
Congo.
De campagne die door UNICEF en zijn partners in het Kasai-gebied wordt opgezet, bestaat
uit communicatieactiviteiten die ouders moeten aanmoedigen om hun kinderen in te
schrijven. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor schoolmateriaal voor de meest kwetsbare
kinderen en een vorming voor 2.750 leraren in vredesonderwijs en psychosociale
ondersteuning.
Om een veilige terugkeer naar school te creëren, ondersteunt UNICEF de opleiding van
leerkrachten en de bewustmaking van gemeenschappen voor de gevaren van landmijnen en
achtergebleven niet-ontplofte explosieven in de schoolomgeving.
Het geweld dat een jaar geleden begon, breidde zich verder uit in het Kasai-gebied en zelfs
daarbuiten, waardoor duizenden kinderen en hun gezinnen wegvluchtten voor het geweld.

"Kinderen die terug naar huis keerden, nadat ze zich maandenlang met hun familie
schuilhielden, zijn allemaal enthousiast om terug naar school te gaan ," zei Oyewale.
"Hetzelfde geldt voor alle kinderen die op een of andere manier verplicht werden om deel te
nemen aan de vijandigheden. Ze kijken naar de toekomst, en ze weten dat onderwijs een weg
naar voren is. '
###
Tot nu toe hebben UNICEF en zijn partners meer dan 500.000 mensen getroffen door de
crisis in het Kasai-gebied, bijgestaan met levensreddende interventies, onderwijsmateriaal,
essentiële non-food items en acties voor de bescherming van kinderen. Begin september
verstuurde UNICEF 35 ton hulpgoederen die door USAID werden verdeeld aan zo’n 120.000
ontheemden.
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