40

3.000 børn i Sierra Leones krigshærgede diamantområde
får i dag en skolegang og et håb om en bedre fremtid. Danske guldsmede kan være med til at få endnu flere børn i
skole gennem den danske udviklingsorganisation IBIS.
Af Hanne Selnæs. Foto: Anne hefting og lotte ærsøe.

Diamantbørn
kommer i skole
der er langt fra ringene med de blinkende ædelsten, som pryder Milas’ udstillingsvindue i Kompagnistrædet midt i København, til det krigshærgede
diamantområde i Sierra Leone. Men for Milas’ indehaver, guldsmed Minna Lund, som hver dag arbejder med diamanter i værkstedet bag butikken, er
afstanden blevet en smule kortere. Hun har nemlig
valgt at finansiere ti børns skolegang i et af verdens
mest værdifulde diamantmineområder i Sierra Leone. – Der kommer nemlig altid noget positivt ud af, at
gøre noget godt for andre, som hun formulerer det.
Det er den danske udviklingsorganisation IBIS, der
står for projektet i det vestafrikanske land Sierra
Leone, hvor 3.000 piger og drenge lige nu er ved
at gennemføre seks års skolegang på kun tre år. For
på trods af landets rige forekomst af diamanter, er
befolkningen den fattigste i verden – og skolegang
er en efterstræbt luksusvare, som de fleste kun kan
drømme om.
– Jeg bliver aldrig u-landsfrivilig, men jeg vil gerne
sprede nogle gode ringe i vandet. Derfor synes jeg

det er godt, at der er nogen, som stabler den slags
projekter på benene og gør det let og konkret for mig
at gøre noget, siger Minna Lund, da hun i kælderen
under hendes butik Milas fortæller, hvorfor hun har
valgt at støtte skoleprojektet i Sierra Leones største
diamantmineområde. – Når andre har det så skidt,
får man let dårlig samvittighed over at leve et så privilegeret liv, som vi gør i den vestlige verden. Af hele
mit hjerte ville jeg ønske, at jeg kunne gøre alt bæredygtigt og miljørigtig. Men der er lang vej endnu,
også i vores branche. Derfor har jeg som guldsmed
valgt at give noget igen på den her måde, siger hun.
diamanter og langvarig krig
I dag er der fred i Sierra Leone, som sidste år blev
diamantaktuel i Danmark, da filmen ”Blood Diamond” med Leonardo DiCaprio i hovedrollen havde
premiere i biograferne. Filmen viste, hvordan illegal diamanthandel har finansieret en lang og brutal
borgerkrig, hvor børn blev bortført og tvunget til at
være børnesoldater. De værdifulde ædelsten holdt
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Giv et barn 1 års skolegang i Sierra Leone
For 370 kroner kan du give et barn på 10 til 18 år en ekstra chance for at komme i skole i et år.
Alle udgifter til lærere og bøger er dækket. Læs mere på www.gaverdergavner.dk og www.ibis.dk

krigsmaskinen i gang – finansierede våben og forsyninger til oprørerne.
Diamantområdet Kono blev særlig hårdt ramt af
krigen. Her forsøger børn og voksne nu på sjette år
at hele de dybe sår, som borgerkrigen efterlod. På
grund af krigen voksede en hel generation af børn
op uden skolegang og fremtidshåb. Det arbejder organisationer som IBIS nu på at ændre. Allerede før
krigen brød ud, i starten af 1990’erne, var Sierra
Leone et af de lande i verden med den højeste andel
af analfabeter.
Fra flugt til skolegang
Hawa var otte år, da oprørshæren dræbte hendes forældre, og hun selv blev taget til fange. – Jeg stod og
så, hvad oprørerne gjorde, og jeg begyndte at græde.
En sagde, at han ville skyde mig, hvis jeg ikke holdt
op, fortæller Hawa, mens tårerne triller ned af hendes kinder.
I dag er hun 17 år og drømmer om at blive sygeplejerske. Hawas onkel fandt hende i Kono, hvor hun

nu går i en af de klasser, som IBIS har fået op at
stå i området. For IBIS har fokus på pigerne. Uden
uddannelse risikerer de både at blive udnyttet økonomisk og seksuelt. Derfor er over halvdelen af de
3.000 børn, som IBIS allerede har fået i skole, piger
mellem 10 og 18 år.

Diamanter i Sierra Leone
•
•

Sierra Leone har et af verdens mest værdifulde diamantmineområder i Kono
Diamanterne udvindes i floder, aflejringer og
sumpe

Fakta om borgerkrigen
•
•
•

Mindst 75.000 ud af en befolkning på 4,5
millioner blev dræbt under krigen
Mellem 15.000 og 20.000 børn var soldater
70 procent af befolkningen blev drevet på
flugt. Heraf 1,8 millioner børn.

