
Hezkuntza krisian dago.  #MilaMilioiAhots kanpainako buru da Hezkuntzaren aldeko Mundu
Kanpaina (CME). 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.

COVID-19ak historian hezkuntzan izan den etenaldirik handiena ekarri du, eta mundu osoko ikasle
eta irakasleengan eragin du. Gainera, COVID-19ak beste krisi global batzuk areagotu ditu:
indarkeria, larrialdiak, lekualdatze behartuak, hondamendiak eta gatazkak. Besteak beste, gaur
egun Ukraina bizitzen ari dena; hildakoak ekartzen ari da eta milioika pertsona lekualdatu eta
errefuxiatu bilakarazten. Gatazka hori beren erkidegoetatik –hala nola Siria, Afganistan, Hego
Sudan, Kongoko Errepublika Demokratikoa…– pertsonak kanporatzen ari diren krisien
zerrendarako beste bat da. (1)

Krisi-testuinguruak konplexuak izaten dira eta elkarri lotuta egoten dira. Egoera horietako asko krisi
luzatu eta ziklikoak izaten dira, eta, bereziki, kolektibo kalteberenengan izaten dute eragina:
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.

COVID-19aren pandemiaren aurretik, 127 milioi haur eta gazte eskolatu gabe zeuden, nahiz eta
lehen eta bigarren hezkuntzan eskolatuak egoteko adina izan. Haur horiek krisiaren eraginpean
dauden herrialdeetan bizi ziren. (2) Aurreikusten da beste 24 milioi haurrek eskola utziko dutela
COVID-19aren ondorioz.(3)

Neskatoen egoera bereziki zaila da: 11 milioi baliteke eskolara ez bueltatzea egoera
desabantailatsuenean dauden herrialdeetan. Espainian, eskola-itxierek ere desberdintasunak
larriagotu dituzte, arrisku-egoera larriagoan jarri dituzte ume eta gazte kalteberenak eta agerian
utzi dute dagoen eten digitala. Espainiako etxeetan, pobrezia-egoeran dauden lau etxebizitzatik
batek baino gehiagok ez du inolako ordenagailurik.
 
Hezkuntza funtsezko giza eskubidea da. Hezkuntzarako eskubidea pertsona guztientzako bizi
hobearekin dago lotuta, ez soilik ezagutza eta trebetasunei dagokienez, baita espazio seguru eta
babesle 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.
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Horretarako, irakasleak funtsezkoak dira. Lehen lerroan daude ikasten jarraitzen dela bermatzeko,
eta babes sozioemozionala ematen dute. Gainera, urrutitik edo baldintza gogorretan irakasteko
tresna berrietara egokitzen dira. Hala ere, herrialde askotan, arriskuan daude aldi baterako,
ordezkapenetarako eta hezkuntza-euskarrirako kontratuak dituzten irakasleak, haien kontratuak
amaitu baitaitezke. Trebakuntza ona eta ordainsari duina duten irakasleen defizitak hazten
jarraitzen du, etengabe, eta, ondorioz, ikasle-irakasle ratioaren tasei gauza bera gertatzen zaie.

Saharaz azpiko Afrikan soilik, 15 milioi irakasle gehiago behar dira kalitateko hezkuntza
bermatzeko. Erronka horiek gainditzeko, konpromiso ausarta, berrikuntza eta inbertsioa behar
dira, irakasle gehiago izateko eta etengabeko prestakuntza-aukerak eta lanbide-eguneratzea
eskaintzeko.

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)

Hori dela eta, ……………................. (zentroaren, erakundearen izena) Hezkuntzaren aldeko Mundu
Kanpainako Espainiako Koalizioaren #MilaMilioiAhots kanpainari atxikitzen zaio, eta honako hau
eskatzen diegu administrazio eskudunei:

 Irakasleen arreta, ordainsaria, prestakuntza eta aitorpena hobetzeko, zehazki COVID-
19aren pandemian bi urtez metatutako ahaleginaren testuinguruan, haiek gabe
ezingo baita kalitateko eta bidezko hezkuntza inklusiboa bermatu, eta politiken
erdigunean jartzeko, hezkuntza-krisialditik irten dadin.

 Lehentasuna emateko hezkuntzari Espainiako lankidetzan, eta irmoki egiteko aurrera
errenta nazional gordinaren % 0,7 garapenerako laguntza ofizialera bideratzeko
helburuan, eta haren % 20 hezkuntzara bidera dadin bermatzeko.

 Larrialdi-egoeretan hezkuntzarekiko konpromisoa areagotzeko eta garapenerako
laguntza ofizialaren % 10 laguntza humanitariora bideratzeko, eta beste % 10,
hezkuntzara.

Irmoki egiteko Herritartasun Globalerako Hezkuntzaren aldeko apustua, eta
garapenerako laguntza ofizial osoaren % 3 gutxienez hartara bideratzeko.

Hezkuntza-eremuan Espainian:
 

Egin beharreko igoerak hezkuntza-aurrekontuan eta gizarte-ekintzan ardazteko, eta,
nagusiki, krisiko kolektibo kalteberenetara bideratzeko.



Hezkuntza-sistema nazionaletan errefuxiatuen, asilo-eskatzaileen, aberriratuen, herrigabeen
eta lekualdatuen bidezko inklusio jasangarria sustatzeko, inolako bereizkeriarik egin gabe, eta,
horretarako, irakasleak eta laguntza psikosozialeko langileak kontratatzeko bide emateko.

Hezkuntzarako eskuragarri dauden barne-baliabideak eta beste zerbitzu publiko batzuk
areagotzeko, zerga-erreformaren bidez.
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