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COVID-19aren pandemiaren ondorioz, 1.500 milioi ikasle inguru geratu 
dira hezkuntza jaso ezinik. Hezkuntza-sistemak krisi suntsitzaile bati 
aurre egin beharko dio finantzaketa publikoaren alorrean, eta badirudi 
aurrerantzean ere gero eta presio handiagoa izango dela zerbitzu 
publikoetarako baliabideen gainean. 

Ez dago bide argirik ikasleak hezkuntza-sistemara modu seguruan 
itzultzeko. Orain artean inoiz ez da izan halako mehatxurik. 
Inflexio-puntu baten aurrean dago mundua, eta baliteke 
erabateko aldaketa gertatzea hezkuntzaren bilakaeran. 

COVIDaren pandemia dela-eta, Munduko Bankuak hezkuntzara 
bideratutako aurrekontuetan % 10eko murrizketa egiteko asmoa du. 

Hezkuntzako finantzaketaren atzerakada horiek eteteaz gain, 
hezkuntzarako finantzaketa handiagoa eta hobea bermatu beharko 
genuke, orain inoiz baino gehiago. 

Mila Milioi Ahots kanpainak mundu-mailan hainbat ekintza 
mobilizatzea bilatzen du, inoiz izandako hezkuntza-krisirik 
larrienari aurre egiteko. Espainian, hezkuntza-komunitateak eta 
herritarrek aukera ezin hobea dute hezkuntzaren finantzaketaren 
garrantziaz ohartarazi nahi duen deialdi horrekin bat egiteko.

Helburuak: 1. Hezkuntza-eskubidearen aldeko konpromisoa sustatzea, bai eta hezkuntza-komunitatearen, inguru   
  hurbilaren eta familien arteko herritar-partaidetzarakoa ere.

 2. Mundu-mailako ezohiko pandemia-egoera honetan hezkuntza-eskubideak jasandako egoera larriak   
  ezagutzea, bereziki azpimarratuz zenbateko garrantzia duen hezkuntzak herritarren partaidetzarako eta  
  aldaketa sozialerako ezinbesteko baliabide gisa, batez ere gazteentzat.

 3. Hezkuntza-eskubidean eta herritarren parte-hartzean eragiten duten faktoreen artean zer-nolako lotura  
  sakon eta konplexua dagoen ulertaraztea eta horri buruzko analisi kritikoa sustatzea, eta azpimarratzea  
  ezinbestekoa dela pertsona guztiek elkarrekin eta modu eraikitzailean aurre egitea arazo horiek eragiten  
  dituzten ondorio negatiboei. 

 4. Haurrek, gazteek eta nerabeek eremu publikoetan edo elkarrizketa politikoko eremuetan parte har 
  dezatela sustatzea, haien #MilaMilioiAhots helaraziz.
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Hauek dira urratsak:

1. Ikastetxeak edo taldeak 2021eko HAMA ospatzeko 
aukeratutako egunaren (2021eko apirilaren 26a eta 30a 
bitartean) aurreko egunetan, bai eta aste horretan 
egingo diren tailerretan ere, haurrek, gazteek eta 
nerabeek arretaz erreparatuko dute zer-nolako emozio 
eragin dizkieten lekukotzek eta zer nolako emozio 

sentitu dituzten pandemian zehar. Egun horietan zehar, 
haurrei, gazteei eta nerabeei beren ahoen argazki edo 
marrazki bat ekartzeko eskatuko diete hezitzaileek 
edo taldeetako laguntzaileek; irudi horien bidez, 
landutako emozioren bat adierazi beharko dute. Beste 
aukera bat da ikasgelan edo bileretan egitea hori, eta 
haiek arduratzea inprimatzeaz edo irudiak margotzeaz. 

2. Ikastetxeak edo taldeak leku bat aukeratuko du, 
zentroan edo erabiltzen duten eremuan, horma-irudia 
jartzeko; jende asko igarotzen den leku bat izan behar 
du, eta ondo ikusteko modukoa. 

3. Ekintzaren egunean, haurrak, gazteak eta nerabeak 
hautatutako lekuan elkartuko dira, eta, hezitzaileak 
lagunduta, berriro helduko diote landutako gaiari:
hezkuntza-finantzaketa, eta finantzaketarik ezak 
ekartzen dituen arazoak. Egoerek eta lekukotzek eragin 
dizkieten emozio eta sentimenduei buruz hitz egiten 
duten bitartean, parte-hartzaile bakoitzak bere argazkia 
itsatsiko du horma-irudian.

4. Hori egin ondoren, egindako lana azaltzen duen 
“plaka” bat jarriko da horma-irudiaren ondoan, eta 
hezkuntzaren alde mobilizatzen diren Mila Milioi Ahots 
horien balioa azpimarratuko da. 

Honelako testu bat izan liteke, adibidez:

Deskribapena

Mobilizazio-ekintzaren garapena 
ikastetxeetan edo gizarte- eta 
hezkuntza-taldeetan

2021eko Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainaren unitate didaktikoetan 
aurkeztutako proposamen hezigarriak ikasgelan edo bestelako hezkuntza-
talde ez-formaletan landu ondoren egiteko pentsatuta dago, idealki, jarduera 
hau. 

Mobilizazio-ekintza hau 2021eko Hezkuntzaren Aldeko Munduko Ekintza Astean (HAMA) 
egitea bultzatzen dugu, baina ikastetxearen/taldearen ekintzen arabera egoki irizten den 
beste edozein unetan ere egin daiteke.

Horrez gain, ekintzaren bi bertsio proposatzen ditugu: bata, ikastetxeetan egiteko, eta 
bestea, kaleko ekitaldietan egiteko. Sareen bitartez kanpaina zabaltzeko eta parte 
hartzeko aukera ere aurkezten dugu. Hemen zehaztuta daude aukera horiek guztiak.

2021eko HAMAren mobilizazio-ekintzarako, parte-hartzaileei horma-irudi bat 
egitea proposatzen diegu, hezkuntza-eskubidea bermatzearen alde dauden 
eta mobilizatu egiten diren #MilaMilioiAhots horiek nabarmendu ditzaten 
bertan.



• Egin ezazu bat Hezkuntzaren Aldeko Munduko 
 Ekintza Astearekin eta goratu ahotsa! Horretarako,   
 zure herri edo hirian kaleko ekitaldia noiz eta non 
 egingo den jakin, eta antola zaitez bertan parte hartu  
 ahal izateko.

• Aurkitu ezazu Mila Milioi Ahots kanpainaren 
 manifestoa hemen eta elkarbanatu ezazu zure sare   
 sozialetan. 

• Erabili zure sare sozialak ahotsa goratzeko, eta eskatu  
 besteei ere hala egin dezaten #MilaMilioiAhots 
 traolarekin. Ez ahaztu Hezkuntzaren Aldeko Mundu   
 Kanpaina zure argitalpenetan etiketatzen.

Udaletan edo Legebiltzarrean Munduko Ekintza 
Astearen inguruan egin daitezkeen kaleko ekitaldi edo 
ekitaldi politikoetarako, parte-hartzaileei eskatuko zaie 
eraman dezatela ahoaren irudi bat ―1080x1080px edo 
1080x1350px tamainakoa (Instagrameko tamaina 
estandarrak, argazki/marrazki karraturako eta argazki/
marrazki bertikalerako)―, emozioren bat adierazita 
dutela. 

Antolatutako ekitaldi politikoetan (adibidez, Hezkuntza 
Sailean, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzian, 
Legebiltzarreko egoitzan, udaletako osoko bilkuretan 

• Partekatu COVID-19ak eragindako pandemiaren erdian 
 gertatutako istorioak, hala nola erresilientziari
 buruzkoak, antolaketari buruzkoak, mobilizazioari
 buruzkoak eta hezkuntza-eraldaketari buruzkoak. Modu  
 sinbolikoan eta ekintza kolektibo handiago baten parte  
 gisa, partekatu ahoaren argazki/irudi bat, partekatutako  
 istorioekin lotutako emozio bat adieraztendutela.

• Idatzi edo egin artikuluak, diseinu artistikoak, marrazki  
 bizidunak, poemak nahiz bideo laburrak, adierazteko
 nola egiten diozuen aurre zuk eta zure komunitateak  
 COVID-19ak hezkuntzan duen inpaktuari eta horrekin  
 lotutako beste erronka batzuei, eta partekatu 
 #MilaMilioiAhots traolarekin.

Onlineko mobilizazio-ekintzen 
eta kaleko ekitaldiaren 
garapena

Herritarrak ezinbestekoak dira hezkuntzaren finantzaketa egokiarekiko 
konpromiso politiko sendoa eragiteko; Mila Milioi Ahots gara, hezkuntzaren 
garrantzia aurrez aurre eta online aldarrikatzen.

eta abar) parte-hartzaile gazteen protagonismoa 
bultzatzea gomendatzen dugu, beren ahotsa 
aldarrikatzeko aukera izan dezaten eta kanpainaren 
jarrera politikoaren berri eman ahal izateko.

Kaleko ekitaldietan, ahoen irudiak erabilita giza 
mosaikoak sortzea bultzatuko da (betiere segurtasun-
tarteak eta COVID-19ari dagozkion gainerako 
protokoloak errespetatuz). 

Ekintza horrekin batera honela dioen pankarta bat 
zabaldu daiteke: “Mila Milioi Ahots Hezkuntzarako”.

Onlineko mobilizazioa: Zer egin dezakezu? 

Aurrez aurreko mobilizazioa: Munduko Ekintza Astean zehar 
(apirilak 26-30) kalean egiteko ekitaldien proposamena

 “(Ikastetxe edo gizarte eta hezkuntzako elkartearen/zentroaren/taldearen izena)ko 
ikasle/gazte taldeko kideok bat egiten dugu gure ahotsekin horma-irudi honetan 

Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainako Mila Milioi Ahots kanpainarekin. Horma-irudi 
honekin, hezkuntza-eskubidea eta horren finantzaketa egokia aldarrikatzen duten eta 

horren alde mobilizatzen diren mila milioi ahotsak ordezkatu nahi ditugu”.

https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/wp-content/themes/dt-the7-child/documentacion/Manifiesto.pdf
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