BRIEFING
UNGDOMAR I VÄRLDEN

Tandborstning, lek- och fritidsaktiviteter.
I Langa, Kapstadens äldsta kåkstad, står
dessa aktiviteter på schemat hos Project
Playground – för att motverka arbetslöshet, kriminalitet och droger.
En arbetslöshet på omkring 50
procent och med lördagar som
officiell ”burial day”, då omkring 40 personer som dött av aids begravs. Framtidstro är en bristvara för barnen och ungdomarna i den sydafrikanska kåkstaden
Langa och det skapar grogrund för gängbildningar, alkohol- och drogmissbruk.
– Föräldrarnas frånvaro och bristande
engagemang är vårt största problem. Många
saknar tillit till sina egna barn, berättar
Mapanya Sogoni, platschef för den svenska
organisationen Project Playground.
Sedan 2010 driver organisationen ett
lek- och fritidscenter i Langa, med drygt
300 deltagare i åldrarna 3 – 18 år.
Med avstamp i artikel 31 i FN:s konvention om barns rättigheter, som erkänner
varje barns rätt till lek- och fritidsaktiviteter, vill organisationen bygga framtidstro. På schemat finns bland annat dansoch musikklasser, läxhjälp, tandborstning
och fotbollsturneringar.
Organisationen driver dessutom olika
stödprogram för rehabilitering av barn och
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ungdomar med olika funktionsnedsättningar – som ofta göms undan i hemmet
avskilda från närhet och kontakt med andra
människor. I utvecklingsländer får endast
två procent av alla barn med funktionsnedsättningar möjlighet att gå i skolan, och
dödligheten bland dem under fem år är
80 procent. Risken för att flickor utsätts för
våld och sexuella övergrepp är särskilt stor.
Programmet ”Play on Wheels” har i dag
tolv deltagare som alla får regelbunden
rehabilitering. Väntelistan är lång till
organisationens viktigaste projekt, enligt
Mapanya Sogoni.
– Flera av barnen hade legat hemma hela
sina liv och vissa av dem kunde varken
gå, se eller tala. Men utvecklingen som vi
har sett hos dem är fantastisk – till exempel
kan Babsy gå, Yoli ser och Mbali pratar i dag.
MAPANYA SOGONI VÄXTE själv upp i en kåkstad nära Langa. Hans pappa spenderade
merparten av tiden i fängelse och snart
följde han i faderns fotspår. Men efter ett
15 år långt fängelsestraff bestämde han
sig för att börja arbeta för något han själv
aldrig haft: trygga och sunda förebilder.
– Det är viktigt att ha en platschef med
samma bakgrund som barnen och ungdomarna vi arbetar med, berättar Sofia
Hellqvist och Frida Vesterberg, som till-

sammans startat Project Playground.
Ett samarbete med Fryshusets projekt
Lugna Gatan, har just inletts. För första
gången används den så kallade Lugna
Gatan-metoden utanför Sverige – arbetet
baseras på dialog och deltagarnas individuella erfarenheter tas till vara. Syftet är
att motverka gängbildning och kriminalitet och i stället erbjuda mentorskap och
skapa integration i samhället och på
arbetsmarknaden.
Under vintern reste ett antal ungdomar och ledare från Lugna Gatan till
Project Playground i Langa där man utbytte
erfarenheter och kunskaper med varandra.
Syftet är också att sydafrikanska ungdomar
och ledare från Project Playground ska resa
till Sverige för att få en inblick i Lugna
Gatans praktiska arbete.
Som en extra skjuts ut i arbetslivet driver
också Project Playground sedan förra året
ett praktikprogram tillsammans med företaget DHL, där elva ungdomar i dag får öva
på att skriva cv och gå på intervjuer.
– Disciplinen som många ungdomar har
utvecklat är enorm – nu ser de att de har
en framtid. Både ungdomarna och företaget som tillhandahåller praktikplatserna
är jättenöjda, säger Mapanya.
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