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Socialt arbete i Kongo Kinshasa
PROJEKTET

Kongo Kinshasa är ett rikt land men fattigdomen är
utbredd. Behoven är oerhört stora och kyrkorna i Kongo bedriver ett omfattande socialt arbete. Det gäller
även Equmeniakyrkans båda samarbetskyrkor CEC och
CEBU som bedriver verksamheterna nedan, med stöd
från Equmeniakyrkan.
Kvinnoarbete – Kvinnorna i kyrkornas församlingar är
mycket aktiva och kvinnoföreningarna ordnar t.ex.
besök på sjukhus och fängelser. På många orter har
kyrkan även särskilda centra där man bedriver alfabetisering, undervisning i sömnad och stickning med
mera. Detta ger kvinnor och flickor som inte har gått
i skolan en möjlighet att inhämta viktiga kunskaper
som ökar deras förutsättningar för att försörja sig.
Matpaket och skolavgifter – Sedan slutet av 1980-talet
organiseras utdelning av matpaket till familjer där det
bor barn som förlorat den ene eller båda föräldrarna.
Ca 1500 barn får på detta sätt möjligheten att dryga ut
matransonen. Matpaketen delas ut på 17 olika platser

i Kinshasa och det är ungefär lika många flickor och
pojkar som får del av dem. Några av barnen får också
skolavgifterna betalda. Även i Semendua finns ett center för utdelning av matpaket, med en grupp från den
lokala församlingen som sköter hanteringen. Barnen
behöver inte ha någon koppling till församlingen för
att komma med i programmet. De senaste åren har
man arbetat på att öka graden av självförsörjning i programmet, och ett pilotprojekt har startat med odling
av bland annat jordnötter och maniok.
Mat till undernärda barn – Equmeniakyrkans samarbetskyrka CEC har flera sjukhus i Maniangaområdet,
sydväst om Kinshasa. Här behandlas bybor som ofta
har mycket ont om pengar och därmed svårt att betala
för sjukvården. Många patienter, framför allt barn,
lider av undernäring. Därför ges särskilda bidrag som
används för inköp av livsmedel. I första hand köps
lokala produkter in. Dessutom undervisas mödrarna i
näringslära. Tack vare detta stöd får barn som annars
riskerar att svälta ihjäl den näring de behöver.
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Barn och ungdom – Kyrkornas barn- och ungdomsarbete
består liksom i Sverige av scoutverksamhet, barnkörer,
söndagsskolor, teatergrupper mm. Även detta arbete
får ett visst stöd från Equmeniakyrkan i form av material, såsom till exempel scoutskjortor och musikinstrument.

gaste delen av landet, och CEBU finns i norra Bandunduprovinsen som ligger i västra delen av landet, nordost
om Kinshasa. Båda kyrkorna har också församlingar i
Kinshasa.

Idrottsverksamhet – I Kimpese finns ett idrottscenter som
bedriver skolor i fotboll, beachvolleyboll och Nzango, ett traditionellt spel som man också kan tävla i.
Sammanlagt omfattar verksamheten drygt 200 barn
och unga, och 15 ledare. Skolan ger barn och unga
möjlighet till en meningsfull fritid med både fysisk
aktivitet och gemenskap, där goda värderingar planteras och vänskap grundläggs. Ledarna arbetar parallellt
med idrott och frågor som jämställdhet, HIV-AIDS och
mänskliga rättigheter. Skolan driver bl.a. ett bibliotek,
där eleverna och deras föräldrar har möjlighet att läsa
tidskrifter och böcker. Centret erbjuder också hjälp
med läxläsning och datautbildning. Skolan tar också
hjälp av svenska ungdomar som åker ut till Kongo som
volontärer. Deras uppgift är att stötta de lokala ledarna
och tillsammans med dem utveckla verksamheten.

Demokratiska Republiken Kongo (DRK) kallas i folkmun för Kongo Kinshasa. DRK har cirka 70 miljoner
innevånare på en yta av 2 345 410 km², cirka 6 ggr större än Sverige. 45 % av befolkningen är under 15 år. 88 %
är mycket fattiga och lever på mindre än 1,25 usd/dag.
Barnadödligheten upp till fem år är 170 per 1000 levande födda. Mödradödligheten per 100 000 förlossningar
är 540. Regeringens satsning på hälso- och sjukvård
per invånare är 7 USD per år. Enligt det internationella
utvecklingsindexet Human Development Index ligger
DRK sist av alla länder.

LANDET

Materialstöd – Förbandslinne, sjukhussängar, fotbollsskor, jordbruksredskap, musikinstrument, babykläder,
lakan, datautrustning och mycket annat material är en
värdefull hjälp till skolor, sjukhus och församlingar i
Kongo och då och då skickar Equmeniakyrkan sändningar med material, vanligtvis i samarbete med en
eller flera lokala församlingar.

När det gäller naturresurser är landet rikt på mineraler, vattenkraft, skog och jordbruksmark. Historiskt
har landet drabbats av många konflikter både mellan
interna kongolesiska grupper men även externt av
länder och utländska intressen som vill exploatera
naturresurserna. Infrastrukturen är dåligt utvecklad.
Det finns en del asfalterade vägar till och i de större
städerna, men i övrigt är vägarna svårframkomliga.
Floderna är en bra och viktig transporled och når till
stora delar av landet. För snabbare transporter är lokala flygbolag det enda alternativet, men det är dessvärre
mycket dyrt.

SAMARBETSPARTNER
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Equmeniakyrkan har två samarbetskyrkor i Kongo
Kinshasa. Det är Communauté Évangelique du Congo
(CEC) och Communauté des Églises Baptistes Unies
(CEBU). CEC finns i provinsen Nedre Kongo i den västli-
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