
 

 
 

MILA MILIOI AHOTS: FINANTZAKETA ETA ERANTZUNA LARRIALDIAN DAGOEN HEZKUNTZARI 

Hezkuntza eraldatzailea, inklusiboa, bidezkoa eta kalitatekoa zein ikaskuntza-aukerak 

ematen dituena bermatzeko ekintzarako deia 

 

 

#MilaMilioiAhots kanpainako buru Hezkuntzaren aldeko Mundu Kanpaina (CME) da. Kanpaina bera 

2021ean jarri zen abian, hezkuntza-krisi globalari premiaz heltzeko; krisia COVID-19aren pandemiak 

larriagotu du, azken bi urteotan, eta milioika umek eta gaztek kalitateko hezkuntza eraldatzailea, 

inklusiboa eta bidezkoa izateko aukerarik ez edukitzea eragiten ari da. 

 
Pandemia planetako pertsona guztiengan eragiten ari den krisi eta larrialdi globaleko adibide izaten 

ari da, eta, oraingoan ere, dagoen desberdintasun handiaren erakusle da. COVID-19ak beste krisi 

global batzuk areagotu ditu munduan: indarkeria, berehalako eta bilakaera moteleko larrialdiak, 

pertsonen lekualdaketa behartuak muga nazionalen barrura eta kanpora, natura-hondamenak eta 

gizakiak eta gatazkek eragindakoak, hala nola gaur egungoa Ukrainakoa; gatazka hori hildakoak eta 

lekualdatu eta errefuxiatu ugari ekartzen ari da. Gatazka hori segurtasun bila beren erkidegoetatik –

hala nola Siria, Afganistan, Hego Sudan, Kongoko Errepublika Demokratikoa eta abar– pertsonak 

kanporatzen jarraitzen duten krisi aktibo edo latenteen zerrendako beste bat da. (1) 

 
Krisi-testuinguruak konplexuak izaten dira eta elkarri lotuta egoten dira. Egoera horietako asko 

krisi luzatu eta ziklikoak izaten dira, eta mundu osoan gero eta pertsona gehiagorengan izaten 

dute eragina, bereziki, kolektibo kalteberenengan: neskatoak eta emakume gazteak, diru-

sarrera gutxi duten familiak, gurasorik edo zaintzailerik gabe bizi diren gazteak, landaguneetan 

edo osasun-arretarako sarbiderik gabeko lekuetan bizi direnak, errefuxiatuak, desgaitasuna 

dutenak, etab. 

 
Krisi-egoeren eraginpean dauden herrialde askotako umeek eta gazteek zenbait modutan jasaten 

dituzte kalteak, eta, testuinguru horietan, hezkuntzarako duten eskubidea betetzeko erronkak 

planteatzen dira. COVID-19aren pandemiaren aurretik, krisiaren eraginpean zeuden 

herrialdeetan bizi ziren Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 127 milioi ume eta gazte eskolatu 

gabe zeuden.(2) UNICEFen datuen arabera, 24 milioi umek baino gehiagok COVID-19aren 

eraginez eskola utziko dutela aurreikusten da. (3) Neskatoen egoera bereziki zaila da: 11 milioi 

baliteke eskolara ez bueltatzea egoera desabantailatsuenean dauden herrialdeetan. 
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Hezkuntza nazioarteko tresna eta itun ugaritan aitortzen den funtsezko giza eskubidea da. 

Hezkuntzarako eskubidea pertsona guztientzako bizi hobearekin dago lotuta, ez soilik ezagutza eta 

trebetasunei dagokienez, baita banakoak, erkidegoak eta gizartea, oro har, babesten duen espazio 

seguru gisa ere. Hezkuntzarako sarbiderik izan gabe eta bazterketa sozioekonomikoko eta 

politikoko egoeran zenbat eta denbora gehiago igaro, orduan eta aukera gutxiago dute hezkuntza-

sistemara itzultzeko. Beraz, hezkuntzak larrialdi-testuinguruetan lehentasunezkoa izan behar du, 

edozein krisi-motari erantzuteko. 

Horretarako, irakasleak funtsezkoak dira. Zentzu horretan, estatuek nazioarteko akordioetan beren 

gain hartutako konpromisoak bete behar dituzte, hala nola 2030eko Agendan eta Incheon-eko 

2030eko ekintzarako Esparruan hartutakoak, garapen jasangarrirako 4. helburua lortzera 

bideratutako bilakaera babesteko eta “irakasleak ahaldunduta daudela, haien kontratazioa eta 

ordainsaria egokia dela, motibatuta daudela, lanbide-trebakuntza dutela eta baliabide nahikoak, 

eraginkorrak eta eraginkortasunez administratuak dituzten sistemen esparruan laguntza jasotzen 

dutela bermatzeko”. (4) 

 
Dokumentu honek herrialde guztietan hezkuntzan inplikatuta dauden eragileei zuzendutako 

gomendioen pakete bat aurkezten du, kalitateko hezkuntza ondasun publiko global gisa 

bermatzeko beharrezkoak diren 10 lehentasunen ingurukoak, krisi- eta larrialdi-testuinguruetan 

sortzen diren premia bereziak kontuan hartuta. 
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Larrialdi-egoeretan guztiontzako kalitateko hezkuntza publikorako eskubidea babestea eta 

hura betetzen dela bermatzea, eta, horretarako, ikasle guztientzako ikaskuntza-ingurune 

ahalduntzaileak, seguruak, errespetuzkoak, inklusiboak eta eskuragarriak ematea, ikasleen 

lege-egoera, adina, generoa, desgaitasuna, egoera sozioekonomikoa, etnia, arraza edo 

diskriminatzeko eta baztertzeko beste edozein modu gorabehera. 

 
 

Estatuen eginkizunak: 
 

Krisiaren eraginpean dauden herrialdeetan ingurune publiko seguruak, eskuragarriak eta egokiak sustatuko dituzte, 

pertsona guztientzako ikaskuntza eta irakaskuntza bultzatzen dutenak, egoera juridikoa, adina, sexua, desgaitasuna, 

egoera sozioekonomikoa, etnia, arraza edo diskriminatzeko eta baztertzeko beste edozein modu gorabehera.  Gainera, 

hezkuntza testuingurura eta adinera egokitzen dela bermatuko da, ikuspegi intersekzionala hartzen duela eta bai 

ikasleak bai irakasleak jazarpena eta sexu- eta genero-indarkeria identifikatzeko eta salatzeko prest daudela. 
 

Larrialdi-testuinguruetan emandako hezkuntzaren kalitatea bermatuko dute, eta, horretarako, ikasle guztiei haien 

hezkuntzarekin jarraitzeko aukera emango diete, bai beharrezkoak diren trebetasun, ezagutza eta gaitasunak 

bereganatzeko, bai haien erresilientzia pertsonala hobetzeko. 
 

Estatuek etengabe jardungo dute krisi-testuinguruetan aplikatutako ekintza eta hezkuntza-politikak ebaluatzen eta 

aztertzen, etorkizuneko krisiak prebenitzeko eta ikaskuntzan etenaldiak egon ez daitezen, eta, hala egitean, ikasleak 

prozesu horretan tartean sartu daitezen. 
 

Estatuek zerbitzu publiko sendoak eta osasunaren, higienearen, prebentzioaren, eskubideen eta sexu- eta ugalketa-osasunari 

buruzko hezkuntzaren eta gizarte-babesaren artean lotura iraunkorrak egotea bultzatuko dute. 
 

Eragile humanitario guztiek ahalegin guztia egingo dute larrialdi-egoeretan hezkuntza publikoko sistemak sendotu eta/edo 

berreraikitzeko. 

 

Krisiekiko sentikorrak diren hezkuntzako plan eta aurrekontu nazionalak garatu eta 

betearaztea, eta, horretarako, hezkuntza-plangintzan larrialdien aurrean prestatzeko 

neurriak integratzea, ikasle guztientzat egoera guztietan kalitateko hezkuntzarako 

eskubidea betetzen dela bermatzeko. 

Hezkuntza-sisteman erantzun arina emateko mekanismoak izango dituzte, larrialdi-egoeretan ikasleei gehienez hiru hileko epean 

hezkuntza-erantzuna eskaini ahal izateko. 
 

INEEren Hezkuntzarako Gutxieneko Arauak erabiliko dituzte: Prestatze-lana, Erantzuna eta Susperraldia (2010), krisi- eta 

larrialdi-egoeretan hezkuntzaren plangintzarako eta ikaskuntza iraunkorrerako orientazio gisa. 
 

Eskualde- eta toki-mailetan arreta eta gaitasun gehiago bermatuko dute, hezkuntza-zikloen plangintzan 

hondamenetarako arriskuaren murrizketa integratzeko. Gainera, nazio-mailan gaitasunen garapena sendotu behar dute, 

arriskuak kudeatzeko eta krisiekiko sentikorra den plangintza sortzeko. 



 

Krisi-egoeren ondoriozko hezkuntza-premiei erantzun ahal izateko funtsak berehala askatzeko mekanismoak 

daudela ziurtatuko dute. 

Krisi-egoerei begira, hezkuntza-sistemetan arriskuak prebenitzeko sistema bat izango dute, haien jarraipen eguneratua 

egin ahal izateko, bai eta eskola-elkartearen premien ingurukoa ere, bereziki irakasleenen ingurukoa. 

Sektorearen plangintzak berehalako garapeneko krisialdiak eta garapen motelekoak kontuan dituela bermatuko dute; 

garapen motelekoak dira, besteak beste, klima-aldaketaren eta ingurumen-narriaduraren ondorioak. Horretarako, genero-

ikuspegia sartu behar dute erantzunean. 

Kaltetutako pertsonen eta eskola-elkarte osoaren ahotsak hartzea kontuan (ikasleak, 

irakasleak, zaintzaileak, gurasoak), bai eta toki-eragileak ere, hala nola sozietate zibileko 

erakundeak. Erantzunean duten funtsezko eginkizuna aitortzea, eta larrialdi-egoeretan 

hezkuntza-erantzunak diseinatzeko, planifikatzeko eta gauzatzeko etapetan parte-hartzea 

bermatzea, eta, horretarako, iraunkortasunez sendotzea hezkuntza-sistema nazionalen 

erresilientzia. 

 

Beraz, gobernuei honako hau eskatzen diegu: 
 

Koordinazio-mekanismoak ezartzea nazio- eta toki-mailako eskola-elkarte, -eragile eta -agintariekin, eta, horretarako, larrialdi- 

eta krisi-testuinguru luzatuetan hezkuntza-erantzun egokia emateko dituzten gaitasunak bultzatzea. 

Sozietate zibileko eragileen eginkizuna aitortzea eta larrialdi-egoeretan hezkuntza-erantzunak diseinatzeko, 

planifikatzeko, aurrekontuan jartzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko etapetan parte-hartzea bermatzea, eta 

kaltetuen ahotsak kontuan hartzea, arreta berezia jarrita tradizionalki gehien alboratu diren zenbait 

kolektiboren parte-hartzeari –besteak beste, desgaitasuna duten pertsonak, emakumeak eta neskatoak, 

gutxiengo etnikoak eta erlijiosoak, migratzaileak eta errefuxiatuak–. 

Larrialdien aurreko erantzunaren plangintzan hezkuntzaren arloko toki-gaitasunak sendotzea eta, horretarako, 

hezkuntza-instalazioak ere handitzea eta irakaskuntzako prestakuntza eta lanbide-garapena eskaintzea kolektibo 

kualifikatuei, hala nola errefuxiatuei eta harrera-erkidegoetako kideei. 

Toki-eragileekiko aliantzak sendotzea, lehendabizikoak baitira larrialdi-egoeretan erantzutean, gurasoak, irakasleak 

eta lider komunitarioak barne. 

Erantzun humanitarioak epe luzerako hezkuntzako plangintzarekin eta aurrekontu nazionalekin bateratzea, eta, hala, 

larrialdi-erantzunetan tartean diren eragile guztiek hezkuntzako sistema publikoak sendotzen eta/edo berreraikitzen 

laguntzen dutela bermatzea, eta, horretarako, ekintza humanitarioaren eta garapenaren arteko loturaren ikuspegia landu 

eta sistema paraleloak sor daitezela saihestea. 

Larrialdi-egoeretan hezkuntzaren inguruko azterlan gehiago biltzea sustatzea, eta ikasle kaltetuen datu xehatuak izatea, 

testuinguru bakoitzerako erantzun egokienak emateko. 



 

Larrialdi-egoeretan hezkuntzarako finantzaketa nahikoa, jasangarria eta aurreikus daitekeena 

bermatzea, eta, horretarako, laguntza humanitarioaren % 10, gutxienez, hezkuntzara bideratzea, 

eta funtsak berritzeko prozesuari laguntza esanguratsua ematea –besteak beste, “Hezkuntzak 

ezin du itxaron” (Education Cannot Wait - ECW)–, 2023-2026 aldirako 1.000 milioi dolarren 

finantzaketarako gutxieneko helburua lortzeko. 

 
 

Estatuen eginkizuna: 

Hezkuntzak finantzaketa humanitariotik dagokion zatia jaso dezan bermatuko dute, Europar Batasunaren konpromisoa 

berdintzeko, hau da, laguntza humanitarioaren % 10 hezkuntzara bideratzeko. 

Larrialdi-egoeretan hezkuntzarako finantzaketa jasangarria eta aurreikusteko modukoa emango dute, krisiak eragindako 

herrialdeetan hezkuntza-beharrak betetzen direla bermatzeko –irakasleak kontratatzea eta erregulartasunez ordaintzea 

barne–. 

Larrialdi-egoeretan hezkuntzaren finantzaketa-asimetriei aurre egingo diete, eta funtsak krisialdi luzeetatik eta ahaztuetatik ez 

direla desbideratzen bermatuko dute, krisi berrietan eta bat-batekoetan funts osagarriak helarazteaz gain. Ukrainako egungo 

krisia adibide modura hartuta, hari arreta ematean ez dira gainerako krisiak, hain mediatikoak ez direnak, ahaztu behar. 

Larrialdi-egoeretan hezkuntzaren finantzaketa-defizita konpontzen lagunduko dute, baita ECW mekanismoko funtsen 

berritze-prozesua babestu ere, 2023-2026 denboraldian finantzaketaren defizita estaltzeko gutxienez 1.000 milioi dolar 

lortze aldera.  

Larrialdietan hezkuntza-aurrekontuak murrizketetatik babestuko dituzte. 

Finantzatzen jarraitzen dela ziurtatuko dute, eta, horretarako, ekintza humanitarioaren eta garapenaren arteko lotura 

indartuko dute, bai eta diru-emaileen konpromisoa bermatu ere. 

 

 

Hezkuntza-sistema nazionaletan bidezko inklusio jasangarria sustatzea errefuxiatuentzat, 

asilo-eskatzaileentzat, aberriratuentzat, herrigabeentzat eta barnean lekualdatuentzat, eta, 

harrera-herrialdeei laguntzea haien hezkuntza-sistema nazionalak sendotu ditzaten eta 

inklusiboagoak eta eraldatzaileak izan daitezen. 

 

Estatuen eginkizuna: 

Neurriak hartuko dituzte harrera-eskolek bertako ikasleei, lekualdatutakoei eta errefuxiatuei beharrezko laguntza ematen 

dietela bermatzeko; horrez gain, curriculumak, prestakuntza eta eskola-azpiegitura egokituko dute, eta, halaber, babes-

programak egikarituko dituzte hizkuntza ikasteko eta lagun dezaketen irakasle errefuxiatuak kont ratatzeko. Azkenik, 

ezinbestekoa da esparru globala eta eskualdekoa ezartzea irakasleen ikasketen aitorpenerako. 

Nazio-mailako hezkuntza-politikak garatuko dituzte lekualdatutakoen eta errefuxiatuen beharrak asetzeko eta harrera-

erkidegoetako pertsonen hezkuntza-aukera berdinak izateko. Horrez gain, nazio-mailako hezkuntza-sistemak indartuko 

dituzte eraginkortasunez aplikatu ahal izateko. 

Haur, gazte eta heldu errefuxiatuen berariazko ikaskuntza-beharrei aurre egingo diete, nazio-mailako hezkuntza-

sistemetara iritsi eta bertan gelditu daitezen. Hala, haurtzaroko hezkuntzari, helduentzako hezkuntza-programei eta 

ikaskuntza iraunkorrerako aukerei erreparatuko diete.  



 

Xede horrez, eskolak seguruak izango dira, irakaskuntza- eta ikaskuntza-metodo berritzaileetara joko da, irakaskuntza 

digitala eta online hezkuntza barne, eta, era berean, testuinguru berezi horietan hizkuntza-beharrek eta hezkuntza 

bizkortua irakasteko metodoek arreta berezia izango dute. Urruneko edo online hezkuntza-metodoak erabiltzen direnean, 

oso garrantzitsua da guztiontzat sarbide inklusiboa eta doakoa bermatzea, teknologia, prestakuntza eta etengabeko 

laguntza ere kontuan hartuta. 

Errefuxiatuak hartzen dituzten herrialdeei lagunduko diete, hezkuntzaren arloan legeak, politikak eta plan 

nazionalak egin eta finantza ditzaten. Helburua da hezkuntza eta ikaskuntza iraunkorraren nazio-mailako sistemen 

kalitatea eta izaera integratzailea zabaltzea eta hobetzea; bertako erkidegoentzat, lekualdatutakoentzat eta 

errefuxiatuentzat kalitateko eta bidezko hezkuntza eraldatzaile eta integratzailerako eskubidea babesteko.  

Berariazko neurriak hartuko dituzte hezkuntza-sistemak ikasle etorkinak eta jatorrizko herrialdeetara itzultzen direnak 

hartzeko prestatuak daudela bermatzeko; hala, behar bereziak asetzen direla ziurtatuko da, bereziki ikasle helduen 

kasuan. 

 

 Larrialdi-egoeretan hezkuntzarako eskubidea erabiltzeko orduan neskatoek eta emakumeek 
aukera berdinak dituztela bermatzea, eta larrialdiei erantzuteko planak planifikatu, diruz zuzkitu 
eta egikaritzeko orduan generoaren ikuspegia aplikatzea. 
 

 
Nahasitako aktore guztien zeregina: 

 

Ikuspegi feminista sartuko dute hezkuntzaren sektoreko planetan, larrialdi-egoeretarako hezkuntzan barne, bai  eta 

planak aplikatzean, diruz zuzkitzean, jarraitzean eta ebaluatzean ere. 

Neurriak jarriko dituzte abian larrialdi-egoeretan emakumeen partaidetza sustatzeko hezkuntzan, maistrak prestatu eta 

kontratatzea barne. Gainera, ur-, saneamendu- eta higiene-instalazioak segurtasunez kudeatuko dituzte, eta 

menstruazioaren osasuna kudeatzeko instalazioak egongo dira neskatoentzat. Eta erabakiak hartzean eta lidergoan 

bidezko ordezkaritza izango da. 

 Hezkuntza-politikek eta -programek intersekzionalitatea kontuan hartzen dutela bermatuko da, bai eta plangintzan eta 

aurrekontuak egiten direnean ere, eta eraginpeko taldeen partaidetza ziurtatuko dute, haien beharrei eta itxaropenei 

erreparatzeko. 

 

Zehazki, estatuen eginkizunak: 
 

Neurriak jarriko dituzte abian neskatoak indarkeriatik eta jazarpenetik babesteko; adibidez, eskolaraino egiten duten 

distantzia murriztuko da eta joan-etorrietan segurtasuna bermatuko zaie. Erreferentzia-sistema argiak bermatuko dituzte 

neskato horiek haurrak babesteko sistemekin lotzeko eta hezkuntzaren sektorean ondo ezagutzen direla ziurtatzeko. 

Erkidego guztia trebatuko dute generoaren gaietan. 

Laguntza-mekanismoak jarriko dituzte abian haurdun dauden neskatoek eta nerabeek, baita gazte horien amek ere, 

haien heziketa diskriminaziorik eta estigmarik gabe osatu dezaten. 

Neskato eta emakume guztiek hezkuntzarako duten eskubidea babestu eta defendatuko dute. Ildo horretatik, 

hezkuntzak ez ditu betikotuko arazo, sinesmen eta arau patriarkalak, eta generoaren ikuspegitik landuko da, 

genero-nortasuna eta sexu-orientabidea ere aitortuko dituenetik.  
 



 

Larrialdi-egoeretan desgaitasuna duten ikasleek hezkuntzarako eskubidea erabiltzean 

aukera berdinak dituztela ziurtatzea, eta larrialdiei erantzuteko planak planifikatzean, diruz 

zuzkitzean eta egikaritzean hezkuntza inklusiboaren ikuspegia aplikatzea. Datuak bereiziak 

bilduko dira, desgaitasuna duten ikasleen beharrak hobeto ulertzeko eta etorkizunari begira 

guztiontzako erabaki inklusiboak hartzen laguntzeko.  
 

Aktore guztiek bultzatu behar dute larrialdiei erantzuteko eta suspertzeko planak –COVID-19aren pandemiarekin zerikusia 

dutenak barne– erabat inklusiboak eta irisgarriak izatea desgaitasuna duten pertsonentzat. 

Inklusioa sektore humanitario guztietan eta hondamendien arriskua murrizteko diren sektoreetan txertatu behar da.  

“Ekintza Humanitarioan Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzeko” Gutunaren konpromisoak aplikatuko dira 

(5) , batez ere, EBBren partaidetza etapa guztietan. 

Eragile humanitarioek eta garapen-eragileek estatu kideekin lankidetzan aritu beharko lukete hezkuntza-kudeaketari 

buruzko informazio-sistemak (ber)eraikitzeko (EMIS). Helburua da hezkuntzan eta eskolan desgaitasunaren inklusioa 

ebaluatzea eta ikaskuntza-emaitzak hobeto neurtzea, nagusiki larrialdi-egoeretan. 

Emaitzak banaka bereizteko, eragile humanitarioek eta garapen-eragileek desgaitasun guztiei buruzko datuak bildu 

beharko lituzkete, eta gero eta gehiago aprobetxatu beharko lukete Washington/UNICEF Taldearen Haurren 

Funtzionamenduari buruzko Modulua. (6) 

Larrialdiko testuinguruetan behar bezala trebatuta dauden irakasleen eskuragarritasuna 

bermatzea, eta, horretarako, ordainsaria, pizgarriak eta laguntza hobetzea. 

Estatuen eginkizuna: 
 

Inbertsioa egingo dute irakasle eta hezitzaile trebatuak, behar bezala kontratatuak eta ordainduak, 

motibatuak eta lanbidearen ikuspegitik prestatuak izateko; xede horrez, sistemek baliabide egokiak, eraginkorrak eta 

eraginkortasunez gobernatutakoak izango dituzte. 

 Inbertsioa egingo dute larrialdi-egoeretan irakasleek eta ikasleek behar psikosozialak, sozialak eta emozionalak estaliak 

izateko, eta epe luzeko ikuspegiaren esparruan erreferentziazko bide argiak ziurtatuko dituzte laguntza hori eskura dezaten. 

Irakasleei eta hezitzaileei prestakuntza eta lanbide-garapen iraunkorra bermatuko dizkiete –hezitzaile 

migratu, errefuxiatu eta barnean lekualdatutakoei barne–. 

Irakasle eta hezitzaileei zuzen ordaintzeko sistema argiak bermatuko dituzte, eta hezitzaile guztiek ordainsari berdina eta 

egokia jasotzen dutela ziurtatuko dute. Irakasle etorkinek eta errefuxiatuek bertakoen ordainsari eta lan-baldintza 

berberak izango dituzte. 

Irakasleek eta hezitzaileek lan-baldintza seguruak, osasungarriak eta baliabide egokiez hornituak dituztela 

bermatuko dute, batik bat larrialdiko testuinguruetan. 

Larrialdi-egoeretan dihardutenean, irakasleek eta hezitzaileek irakasteko laguntza egokia jasotzen dutela eta laguntza 

psikosoziala eskura dezaketela bermatuko dute. 

 
 
 
 
 

 



 

Eskola Seguruei buruzko Adierazpena babestu eta aplikatzea, eta ikasle eta irakasle guztiek 

segurtasunez ikas eta irakas dezaketela bermatzea 
 

 

Estatuek Eskola Seguruei buruzko Adierazpena (2015) babestu eta aplikatuko dute, hezkuntza indarkeriaz eta erasoez 

babesteko gomendioak jarraitzeaz gain. Gobernuek beren gain hartu beharko dute hezkuntzarako sarbidea segurua izateko 

erantzukizuna. Gainera, erasotzaileak atxilotuak, prozesatuak eta zorrozki zigortuak izan direla bermatuko dute.  

Nazio Batuek eta haren agentziek, gobernuek nahiz hezkuntzan interesdunek mekanismo sendoak garatu eta aplikatuko dituzte, 

eskolen eta beste hezkuntza-erakunde batzuen aurkako erasoak ikuskatu eta haiei behar bezala erantzuteko. 

 

 
Hezkuntza eraldatzailea sustatzea, hezkuntzak bakea eta gizarte-kohesioa bultzatzen 

dituela zaintzea, eta hezkuntza-erantzunetan babes psikosozialerako eta gizarte- zein 

emozio-ikaskuntzarako ikuspegiak sartzea. 
 

Estatuek bermatuko dute hezkuntza-sistemak arrazakeriaren eta diskriminazioaren aurkakoak direla. Bereziki, 

kanpainak garatu eta abian jarriko dituzte arrazakeriaren, xenofobiaren eta beste intolerantzia-modu batzuen aurka, 

baldin eta etorkinen eta lekualdatutakoen ongizateari eta bizi-baldintzei eragiten badizkiete. Larrialdiari erantzuteko 

parte hartzen duten eragile humanitario guztiek konpromisoa hartu beharko dute diskriminaziorik ezaren eta 

arrazakeriaren aurkako borrokaren alde. 

Estatuek hezkuntzaren boterea aprobetxatu behar dute, krisiaren egiturazko arrazoiei eta gainditzeko bideei eta 

proposamenei buruz pentsamendu kritikoa eta hausnarketa sustatze aldera. Horretarako, lehen tokian ipiniko dituzte 

eskubideak, duintasuna eta solidaritatea.  

Estatuek modu adierazgarrian aitortu behar dute “hezkuntza bera berez ikaskuntza-prozesu bat dela gizarte guztiarentzat, 

eta beharrezko ezagutza, jarrera, balio eta gaitasun guztiak eman ditzakeela klima-aldaketaren aurkako borrokan premiaz 

eta zentzuz jarduteko”. Hala, curriculumetan txertatuko dira hondamendi-arriskuak murriztea, jasangarritasuna eta klima-

aldaketa, COP26n Hezkuntza eta Klima ministroen Adierazpeneko konpromisoen arabera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Ekintza Humanitarioan Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzeko Gutunaa, 2016. 

6.  Washington/UNICEF taldearen modulua, Washington/UNICEF Taldeak Haurrekin Funtzionatzeari buruzkoa, 2016. urtean amaitutakoa. 2 eta 17 urte bitarteko haurrak hartzen ditu, eta zenbait arlotan 

zailtasun funtzionalak ebaluatzen ditu: entzumena, ikusmena, komunikazioa/ulermena, ikaskuntza, mugikortasuna eta emozioak. 
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Espainiako Gobernuarentzako berariazko eskariak, haren kanpo-ekintzan: 
Lehentasuna ematea hezkuntzari Espainiako lankidetzan, eta irmoki egitea aurrera errenta nazional gordinaren % 0,7 

garapenerako laguntza ofizialera bideratzeko helburuan, eta haren % 20 hezkuntzara bidera dadin bermatzea. 

Garapenerako Laguntza Batzordeak herrialde emaileei adierazitakoaren ildotik, garapenerako laguntza ofizialaren % 10 

laguntza humanitariora bideratzea eta laguntza horren % 10 larrialdietako hezkuntza-ekintzetara. Gainera, konpromiso 

horiek garbi gelditu beharko lirateke 2030erako, 2023an eta 2027an aurreikuspenetarako bitarteko mugarriak planteatuta.  

Ez ahaztea Hiritartasun Globalerako Hezkuntzan (7) inbertsioa egitea, gutxienez garapenerako laguntza ofizial 

guztiaren % 3 erabiltzeko. 

Nazioarteko erkidegoak hezkuntzaren alde egiten duen alderdi anitzeko ahalegina babestea, nazioarteko funtsen, 

Hezkuntzaren aldeko Munduko Aliantzaren (HMA) eta Education Cannot Wait (ECW) funtsaren bitartez. 

Zorraren zerbitzuari dagokionez, premiaz jardutea, eta oinarrizko zerbitzu publikoetan, besteak beste, hezkuntzan, 

inbertsioa suspertzeko neurriak hartzea. 

Cooperación Españolaren Hezkuntza Digitalari buruzko Ekintza Planean lana hasi ondoren, hezkuntzan pandemiaren 

eragina murrizteko ahaleginekin jarraitzea, eta larrialdietan dagoen hezkuntzaren sektorea indartzea.  Hezkuntzaren 

arloan lankidetza-ekintza guztietan irakasleen beharrak kontuan hartzea. Ez da garapen jasangarrirako 4. helburua 

beteko, baldin eta irakasleak behar bezala trebatuta, motibatuta eta ordainduta ez badaude. 

 

 

Espainiako gobernuarentzako berariazko eskariak, haren nazio-mailako hezkuntza-
politikan: 

Hezkuntza-aurrekontuko igoerak krisiko kolektibo kalteberenetan ardaztea nagusiki. Espainiak gutxi inbertitzen du 

hezkuntzan (BPGd-aren % 4,26, 2019an) (8) ELGA eta EBren azpitik (BPGd-aren % 4,7, 2019an). (9) Inbertsioak gutxi 

erreparatzen die bekei eta laguntzei, eskola-zerbitzuei, prestakuntzari edo hobekuntza- nahiz babes-programei. Gainera, 

hezkuntza-gastu publikoaren aldeak autonomia-erkidegoen artean handiak dira eta azken hamarkadan areagotu egin 

dira.(10)  

Irakasleen arreta eta aitorpena hobetzea, zehazki COVID-19aren pandemian bi urtez metatutako ahaleginaren 

testuinguruan, haiek gabe ezingo baita kalitateko eta bidezko hezkuntza inklusiboa bermatu. 

Hezkuntzarako eskuragarri dauden barne-baliabideak eta beste zerbitzu publiko batzuk areagotzea, zerga-

erreformaren bidez. (11) 

Nazio-mailako hezkuntza-sistemetan bidezko inklusio jasangarria sustatzea errefuxiatuentzat, asilo-eskatzaileentzat, 

aberriratuentzat, herrigabeentzat eta lekualdatuentzat; eta sistema indartzea pertsona horiek harrera-erkidegoetan 

ikaskuntza-prozesuaren barruan beharrezko babesa jasotzen dutela bermatzeko. Era berean, ziurtatu behar da neurri 

horiek ez direla gauzatzen garapenerako laguntza ofizialen aurrekontuekin. 

 
 

 
(7) Garapenerako laguntza ofizialaren % 3 Hiritartasun Globalerako bideratzea lehenengoz, 1993an aipatu zen Garapenerako Nazio Batuen Programako (GNBP) urteko txostenean. 

(8) Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioa (2021). Hezkuntzan Gastu Publikoaren Estatistika. 2019. urtea. 

(9) Eurostaten datuak (2019). General government expenditure by function (COFOG) 

(10) 2018an Madrilgo Erkidegoak  ikasle bakoitzeko 4.159 euro inbertitu zituen funts publikoekin eutsitako ikastetxeetan; bien bitartean, Euskadik 6.720 euro inbertitzen ditu. Aldea 

2008an 2.284 eurokoa izatetik 2018an 2.561 eurokoa izatera pasa da. Ikus Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioa. Urtekari estatistikoa (2021) 

(11) Devex, bidezko zerga-sistema globala 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Argitalpen honek Cooperación Españolaren lankidetza izan du, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Espainiako 

Agentziaren (GNLEG) bidez. Edukia beren-beregi Campaña Mundial por la Educación erakundearen ardura da, eta ez du 

halabeharrez GNLEGren ikuspegia islatzen. 
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