YOUTH DREAM CENTRE
Dreamtown

De studerende på Youth Dream Centre har
som Jenebah Fofnah (på billedet) lært basale
færdigheder, som f.eks. hvordan man driver en
lille virksomhed og bliver økonomisk uafhængig.
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UNGE I SIERRA LEONE BLIVER KLAR TIL
UDDANNELSE OG JOB
Hundredvis af unge sierraleonere, som tidligere blev nægtet adgang til uddannelse, får nu gratis
uddannelse af høj kvalitet, som sætter dem i stand til at søge ind på en formel uddannelse
eller skabe deres eget job.
Af Camilla Bøgelund

I Sierra Leone dropper 52% af alle
børn og unge ud af folkeskolerne, og
kun 57% af lærerne er uddannede i
at undervise. Det viser tal fra Human
Development Index, som måler og
sammenligner velstand og udvikling
i forskellige lande. Unge mennesker
må kæmpe sig vej tilbage i uddannelsessystemet ved at finde deres egne
penge til at betale for uddannelse.
Det kan tage lang tid og for nogen
være umuligt.
Derfor støtter organisationen Dreamtown og deres lokale partner Youth
Dream Centre unge i Makeni, Magburaka og Freetown i det vestafrikanske
land Sierra Leone i at få adgang til
uformel uddannelse.
I området Lumley i Freetown foregår undervisningen af de unge i en
beskeden kælder. Med fire rum har
kælderen lige præcis det vigtigste, de
unge har brug for. Et rum med trædesymaskine, hvor de kan lære at sy og
farve tøj og lave produkter af perler, et
rum med stationære computere, hvor
de kan lære IT og et stort udendørs
klasselokale, hvor de bliver undervist i

formelle fag som sprog og matematik.
Selvom kælderlokalerne ikke ser
ud af meget, kan de unge her på
uddannelsescenteret tilegne sig de
kompetencer, de skal bruge, hvis de
skal kunne starte i en almindelig skole
eller på et universitet, arbejde i en
virksomhed eller starte deres egen.

Bedre fremtidsmuligheder

Resultatet af projektet er, at flere unge
nu har fået et bedre fundament for at
gå ud og skabe sit eget job.
En af eleverne er 21-årige Jenebah
Fofanah, som var droppet ud af folkeskolen, fordi hendes familie ikke havde
råd til at betale skolepenge. Efter hun
droppede ud af skolen, blev hun mor,
og det blev endnu sværere at komme
tilbage i skolen:
“Før sad jeg bare derhjemme med
min datter og bekymrede mig over,
hvordan jeg skulle kunne brødføde os,”
fortæller Jenebah Fofanah.
Som hun sidder der på skolebænken og ihærdigt syr perler på sandaler,
hun regner med at sælge, og på en
tavle viser, hvordan hun har lært at
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løse matematiske formler, er det svært
at tro, at hun for få måneder siden
brugte det meste af sin tid på gaden
i Freetown. Ifølge hende selv har hendes
fremtidsmuligheder ændret sig drastisk
til det bedre:
“Med et certifikat herfra kan jeg få
dobbelt så høj løn, hvis jeg for eksempel
søger et job på et hotel. Og får jeg ikke
det, kan jeg lave mad eller tøj, jeg kan
sælge” fortæller hun.

Bygger bro til arbejdsmarkedet

Gennem arbejdet på Youth Dream Centre
med verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse, sikres det, at flere unge sierra leonere kommer på arbejdsmarkedet. Det er
vigtigt, hvis det skal lykkedes også at nå
nogle af de øvrige verdensmål som f.eks.
verdensmål 1, afskaffelse af fattigdom, og
verdensmål 8, anstændige job og vækt.
Og det er lykkkedes flere af de unge at
komme job efter træningen på centeret.
“Nogle arbejder på internetcaféer, en
er ansat i sundhedsministeriet og andre
går på videregående uddannelser,” fortæller Patrick A. Kanneh, økonomimedarbejder på Youth Dream Centre.
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Også Jeneba Fontanah tror nu på, at hun
kan forsørge sig selv:
“Her har jeg lært at stå op for mig selv
og kommunikere med andre, og jeg har
min families støtte til at gå ud og bruge
det til at tjene mine egne penge,” fortæller
hun.

Unge holder regeringen til ansvar

Selvom der er begrænset adgang til uddannelse for børn og unge i Sierra Leone,
fordi mange ikke kan betale for det, og
der ikke er nok skoler og lærere, er der
blandt befolkningen en stærk fortælling
om, at uddanelse for unge er vigtigt.
Derfor er der ifølge Youth Dream Centre
håb for, at Sierra Leones egen regering
en dag selv kan sikre den kvalitetsuddannelse til unge, centret på nuværende
tidsppunkt erstatter.
Det baserer de på, at landets politikere ofte udtaler, at unge er vigtige for
Sierra Leones fremtid. Det afspejles desværre ikke i virkeligheden i dag:
“Når det kommer til reelle investerin-

ger og initiativer for unge, er resultaterne
meget svære at få øje på, siger Joseph F.S.
Kaitibie, stifter af Youth Dream Centre.
“Der er masser af politikker, men ingen
implementering.”
Som et modsvar understøtter Youth
Dream Centre de unge på centeret i at
organisere sig i en elevforening med en
bestyrelse. Her undervises de i, at adgang til uddannelse er en menneskeret, hvordan de kan holde deres lokale
myndigheder ansvarlige og mobilisere
deres lokalsamfund til at deltage i fortalervirksomhed om retten til uddannelse.

Partnerskaber for bedre
uddannelse

Youth Dream Centre har siden 210 haft
et partnerskab med Foreningen Retro,
der senere blev overtaget af Dreamtown. De er ikke alene om at arbejde
for at sikre kvalitetsuddannelse til Sierra Leones unge eller styrke deres deltagelse i demokratiet. Med 2,4 millioner
unge mennesker mellem 0-14 år, ud af

På uddannelsescenteret er der blandt andet
et syrum, hvor de unge kan lære at sy tøj og
lave sandaler, de kan sælge og på den måde
forsørge sig selv.
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en befolkning på 5,7 millioner, er mange
aktører enige om, at netop uddannelse
er afgørende for, at de unge kan være de
nye kræfter, der sikrer landet en bedre
fremtid.
Derfor har Youth Dream Centre og
Dreamtown også samarbejdet med Oxfam Ibis og Masanga Danmark om etableringen af et lokalt uddannelsescenter
og samarbejder med lokalt baserede
organisationer om at udvikle deres lokalmiljø og fremme unges muligheder
for uddannelse.

Youth Dream Centres mission
Youth Dream Center fremmer uddannelse til unge, der er marginaliserede
eller droppet ud af solen, særligt
kvinder og piger, så de også kan
bidrage meningsfuldt til den nationale udvikling frem for at blive trussel
mod dennationale fred og sikkerhed.

