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Afryka: projekt „Wszyscy do szko?y!”

Podczas nauki dzieci siedz? na pniach drzew, a
w?asne kolana s?u?? im jako ?awki. Rzecz dzieje si? na wyspie Idjwi, na ?rodku jeziora Kivu,
we wschodniej cz??ci Demokratycznej Republiki Konga. W ostatnich konfliktach zbrojnych,
tocz?cych si? na terenie tego kraju, wyspa, z racji swego po?o?enia, wykorzystywana by?a jako
platforma tajnych posuni?? ró?nych oddzia?ów wojskowych.
Na wyspie brakuje wielu us?ug, m.in. transportu oraz dostaw energii elektrycznej. Ludzie
przemieszczaj? si? mi?dzy wysp? a sta?ym l?dem g?ównie w niestabilnych ?odziach, zwanych
pirogami, co cz?sto ko?czy si? wypadkami i ?mierci? z powodu rozbicia ?odzi i utoni?cia.
Prowadzi to do wysokiego poziomu ?miertelno?ci – dane potwierdzaj?, ?e w co pi?tej rodzinie
s? pó?sieroty.
Gospodarka wyspy opiera si? na rolnictwie i rybo?ówstwie. Uprawiane s? zw?aszcza: fasola,
maniok, orzechy arachidowe, soja i kawa. Rozpowszechniona jest hodowla kurczaków, kóz,
indyków i ?wi?. Jednak w ostatnich latach produkcja rolna zmniejszy?a si?, zw?aszcza z
powodu pogorszenia jako?ci gleby, niewystarczaj?cego szkolenia rolników oraz braku nasion i
odmian ro?lin bardziej odpornych na choroby. Ze wzgl?du na sytuacj? ekonomiczn? wielu
m?odych na wyspie nie ma pracy ani perspektyw zawodowych.

Cztery obecne tam parafie staraj? si? odpowiada?
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na potrzeby ludno?ci lokalnej. Zw?aszcza parafia w Bumpeta, w pó?nocnej cz??ci wyspy,
licz?ca 76.000 mieszka?ców. Bardzo dynamiczna w zarz?dzaniu szko?ami podstawowymi i
?rednimi, otrzyma?a wyrazy uznania ze strony pa?stwa kongijskiego.
Uwzgl?dniaj?c aktywne uczestnictwo populacji w promowaniu edukacji dzieci i m?odzie?y z
wyspy, AMU uruchomi?a projekt, który z przekonaniem stawia na przysz?o?? kraju i ma na celu
wsparcie parafii Bumpeta poprzez wyposa?enie jej w Instytut Cikoma. Jest to szko?a wy?sza o
ukierunkowaniu pedagogicznym i spo?ecznym, która kszta?ci dla wyspy przysz?ych
nauczycieli. Szko?a, która zmierza ku przysz?o?ci, ale jednocze?nie stawia czo?a aktualnym
oznakom zacofania i niesie pomoc ludziom, którzy z trudem usi?uj? wyj?? z ubóstwa.
Do szko?y ucz?szcza oko?o 900 ch?opców i dziewcz?t, podzielonych na 14 klas. W niektórych
klasach znajduj? si? zniszczone ?awki, w innych brakuje wszystkiego. Projekt przewiduje
zw?aszcza wyposa?enie szko?y w 308 niezb?dnych ?awek. Obecnie jeszcze wielu uczniów
u?ywa pni drzew jako krzese?, a kolan jako sto?u, co w konsekwencji powoduje powa?ne wady
postawy. ?awki zostan? wykonane przez kongijsk? fabryk? i w ten sposób projekt przyczyni si?
tak?e do wsparcia lokalnej dzia?alno?ci produkcyjnej. Ludno?? Bumpeta aktywnie uczestniczy
w realizacji projektu i zajmie si? w szczególno?ci transportem ?awek na wysp?.
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