
A campaña # MilMillonesDeVoces, liderada pola Campaña Mundial pola Educación ( CME),
arrincou en 2021 co obxecto de abordar urxentemente a crise educativa global que a pandemia
do COVID-19 agravou nestes últimos dous anos e que está a impedir que millóns de nenos,
nenas e mozas accedan plenamente a unha educación de calidade transformadora,
inclusiva e equitativa.

A pandemia está a ser un exemplo de crise e emerxencia global que afecta a todas as persoas do
planeta e na que, unha vez máis, púidose observar a gran desigualdade existente. O COVID-19
ten amplificado outras crises globais no mundo: a violencia, as emerxencias repentinas e de
evolución lenta, os desprazamentos forzados de persoas dentro e fóra das fronteiras nacionais,
os desastres naturais e provocados polo home ou os conflitos, como o actual en Ucraína, que
está a causar mortes e millóns de persoas desprazadas e refuxiadas. Este conflito vén a sumarse
a unha lista de crises activas ou latentes que seguen expulsando a persoas fóra das súas
comunidades en busca de seguridade: Siria, Afganistán, Sudán do Sur, República Democrática do
Congo…por mencionar só algúns deles. (1)

Os contextos de crises adoitan ser complexos e están interconectados entre si. Moitas destas
situacións acaban sendo crises prolongadas e cíclicas que afectan a un número cada vez maior
de persoas en todo o mundo, especialmente aos colectivos máis vulnerables: nenas e mulleres
novas, familias con baixos ingresos, nenos e mozos que viven sen os seus pais ou coidadores, en
zonas rurais ou sen acceso á atención sanitaria, persoas refuxiadas, persoas con discapacidade,
etc.

Os nenos, nenas e mozas de moitos países afectados por situacións de crises vense
prexudicados de diversas maneiras, e nestes contextos xorden retos para o cumprimento do seu
dereito á educación. Antes da pandemia da COVID-19, 127 millóns de nenas, nenos e mozos
en idade escolar primaria e secundaria que vivían en países afectados por crises
estaban sen escolarizar.(2) Segundo UNICEF, prevese que máis de 24 millóns de nenos e nenas
abandonen a escola debido á COVID-19.(3) A situación das nenas particularmente complicada: 11
millóns poderían non volver á escola nos países en maior desvantaxe.

MIL MILLÓNS DE VOCES: FINANCIAMENTO E RESPOSTA Á EDUCACIÓN EN EMERXENCIAS
 

Unha chamada á acción para garantir unha educación transformadora, inclusiva,
equitativa e de calidade e oportunidades de aprendizaxe permanente

 1.UNHCR Global Trends - Forced displacement in 2020

2. Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE). (2020). 20 años de INEE: Logros y Desafíos en la Educación en
Situaciones de Emergencia. Nueva York, NY. 
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Para todo iso, os e as docentes son fundamentais. Neste sentido, os Estados deben cumprir os
seus compromisos adquiridos nos acordos internacionais como a Axenda 2030 e o Marco para a
acción 2030 de Incheon, para protexer o progreso realizado cara ao logro do ODS4, e “garantir
que o profesorado estea empoderado, a súa contratación e remuneración sexa adecuada, estea
motivado, posúa cualificación profesional, e reciba apoio no marco de sistemas ben dotados de
recursos suficientes, eficaces e administrados de maneira efectiva”.
(4)

Este documento presenta un paquete de recomendaciones dirigidas a los diferentes actores
implicados en educación en todos los países, orientadas en torno a 10 prioridades  necesarias
para garantizar la educación de calidad como bien público global, teniendo en cuenta las
necesidades especiales que se producen en los contextos de crisis y emergencias: 

 

INCLUSIÓN DAS PERSOAS EN MOVILIDAD FORZOSA NOS SISTEMAS EDUCATIVOS

EQUIDADE E IGUALDADE DE XÉNERO NO EXERCICIO DO DEREITO Á EDUCACIÓN

ESCOLAS RECOÑECIDAS E RESPECTADAS COMO ESPAZOS SEGUROS LIBRES 
DE ATAQUES

GARANTÍA DA EDUCACIÓN COMO DEREITO HUMANO 

PRIORIDADE DA EDUCACIÓN EN SITUACIÓNS DE EMERXENCIA

CORRESPONSABILIDADE E PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA

FINANCIAMENTO SUFICIENTE, SOSTIBLE E PREDICIBLE

INCLUSIÓN EDUCATIVA DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

PROFESORADO FORMADO EN CONTEXTOS DE EMERXENCIA E BEN REMUNERADO

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA, PROMOTORA DE PAZ E
COHESIÓN SOCIAL

 (4) Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive
and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all; 2016 (unesco.org) 

A educación é un dereito humano fundamental recoñecido en numerosos instrumentos e
tratados internacionais. A realización do dereito á educación está vinculada a unha vida mellor
para todas as persoas, non só en termos de coñecementos e habilidades, senón tamén como un
espazo seguro que protexe aos individuos, as comunidades e a sociedade no seu conxunto.
Canto máis tempo transcorre sen que as persoas teñan acceso á educación e estean en
situación de exclusión socioeconómica e política, menos probabilidades teñen de volver ao
sistema educativo. Por tanto, a educación en contextos de emerxencia debe ser unha prioridade
na resposta a todo tipo de crise.



Fomentar contornas públicas, seguras, accesibles e propicias que apoien o ensino e a aprendizaxe para todas as persoas,
independentemente da situación xurídica, a idade, o sexo, a discapacidade, a situación socioeconómica, a etnia, a raza
ou calquera outra forma de discriminación e exclusión nos países afectados por crises. Isto inclúe garantir que a
educación sexa adecuada ao contexto e á idade; que adopte un enfoque interseccional; e que tanto o alumnado como o
persoal docente estea preparado para identificar e denunciar o acoso e a violencia sexual e de xénero...

Garantir a calidade da educación impartida en contextos de emerxencia, permitindo a todo o alumnado continuar coa
súa educación tanto para adquirir as habilidades, coñecementos e competencias pertinentes, como para a mellora da
súa resiliencia persoal.

Os Estados deben avaliar e analizar continuamente as accións e políticas educativas aplicadas en contextos de crises co
fin de previr futuras crises e evitar interrupcións na aprendizaxe, e ao facelo, involucrar ao alumnado neste proceso.

Os Estados deben apoiar a existencia de servizos públicos sólidos e vínculos permanentes entre a saúde, a hixiene, a
prevención, os dereitos e a educación en materia de saúde sexual e reprodutiva, e a protección social.

Todos os actores humanitarios deben facer todo o posible para fortalecer e/ou reconstruír os sistemas de educación
pública en situacións de emerxencia.

Para iso, os Estados deben:

rotexer e garantir o cumprimento do dereito a unha educación pública de calidade para todos e
todas en situacións de emerxencia, proporcionando contornas de aprendizaxe empoderadoras,
seguras, respectuosas, inclusivas e accesibles para todo o alumnado, independentemente da
súa situación legal, idade, xénero, discapacidade, situación socioeconómica, etnia, raza ou
calquera outra forma de discriminación e exclusión.

Desenvolver e executar plans e orzamentos nacionais de educación sensibles ás crises,
integrando as medidas de preparación ante as emerxencias na planificación educativa para
garantir o cumprimento do dereito a unha educación de calidade para todo o alumnado, en
todas as situacións.

Dispoñer de mecanismos de resposta rápida no sistema educativo para que, en situacións de emerxencia, póidase
ofrecer unha resposta educativa ao alumnado nun prazo máximo de tres meses.

Utilizar as Normas Mínimas para a Educación da INEE: Preparación, Resposta e Recuperación (2010) como orientación
para a planificación da educación e a aprendizaxe permanente en situacións de crises e emerxencia.

Garantir unha maior atención e capacidades nos niveis rexionais e locais para integrar a redución do risco de desastres
na planificación dos ciclos educativos, así como reforzar o desenvolvemento das capacidades a nivel nacional para a
xestión de riscos e a planificación sensible ás crises.

 



Garantir que a planificación do sector teña en conta tanto as crises de desenvolvemento repentino, como as de
desenvolvemento lento, como son os efectos do cambio climático e a degradación ambiental, incorporando un enfoque
de xénero na resposta.

Asegurar que existen mecanismos para liberar rapidamente fondos que permitan responder as necesidades educativas
derivadas das situacións de crises.
Dispoñer dun sistema de prevención de riscos nos sistemas educativos para as diversas crises que permitan facer un
seguimento actualizado dos mesmos, así como das necesidades da comunidade educativa, especialmente dos e das
docentes.

Ter en conta as voces das persoas afectadas e de toda a comunidade educativa (alumnado,
docentes, coidadores, pais e nais), ademais de actores locais como as organizacións da
sociedade civil. Recoñecer o seu papel fundamental na resposta e garantir a súa participación
nas etapas de deseño, planificación e execución das respostas educativas en situacións de
emerxencia, fortalecendo de maneira sostible a resiliencia dos sistemas educativos nacionais.

Establezan mecanismos de coordinación coas comunidades, os actores e autoridades educativas nacionais e locais,
apoiando as súas capacidades para proporcionar unha resposta educativa adecuada no contexto de emerxencias e crises
prolongadas.

Recoñezan o papel dos actores da sociedade civil e garantan a súa participación no deseño, planificación, orzamento,
execución e avaliación das respostas á educación en situacións de emerxencia, e teñan en conta as voces das persoas
afectadas, con especial atención á participación dos colectivos tradicionalmente máis marxinados, como as persoas con
discapacidade, mulleres e nenas, minorías étnicas e relixiosas, migrantes e refuxiados.

Fortalezan as capacidades locais en materia de educación na planificación da resposta das emerxencias, incluso
ampliando as instalacións educativas e proporcionando formación docente e desenvolvemento profesional aos colectivos
cualificados, como son as persoas refuxiadas e os membros das comunidades de acollida.

Fortalezan as súas alianzas cos actores locais, que son os primeiros en responder en situacións de emerxencia, incluíndo
aos pais, nais, docentes e líderes comunitarios.

Harmonicen as respostas humanitarias coa planificación e os orzamentos nacionais de educación a longo prazo,
garantindo que todos os actores implicados nas respostas de emerxencia contribúan a fortalecer e/ou reconstruír os
sistemas públicos de educación, traballando co enfoque do nexo entre a acción humanitaria e o desenvolvemento e
evitando crear sistemas paralelos.

Promovan a recompilación de máis estudos ao redor da educación en situacións de emerxencia, e dispóñase de datos
desagregados do alumnado afectado, co fin de proporcionar as respostas máis adecuadas para cada contexto.

Por tanto, pedimos aos gobernos que:



Garantir que a educación reciba a parte que lle corresponde do financiamento humanitario, co obxectivo de igualar o
compromiso da Unión Europea de destinar o 10% da súa axuda humanitaria á educación.
Proporcionar un financiamento sostible e predicible para a educación en situacións de emerxencia, co fin de garantir que
se cobren as necesidades educativas nos países afectados polas crises, incluíndo a contratación e o pago regular do
persoal docente.
Abordar as asimetrías do financiamento da educación en situacións de emerxencia, e garantir que estes fondos non se
desvíen das crises prolongadas e esquecidas, proporcionando fondos adicionais para as crises novas e repentinas.
Tomando como exemplo a actual crise en Ucraína, a necesaria atención á mesma non debe de prexudicar ás demais
crises actuais e menos mediáticas.
Contribuír a solucionar o déficit de financiamento da educación en situacións de emerxencia apoiando o proceso de
reposición de fondos do mecanismo ECW, cuxo obxectivo é conseguir polo menos 1.000 millóns de dólares para cubrir o
seu déficit de financiamento para o período 2023-2026.
Protexer os orzamentos educativos dos recortes durante as emerxencias.
Asegurar a continuidade do financiamento, reforzando o nexo entre a acción humanitaria e o desenvolvemento e
garantindo o compromiso dos doantes.

Os Estados deben:

Garantir un financiamento suficiente, sostible e predicible para a educación en situacións de
emerxencia, asignando polo menos o 10% da axuda humanitaria á educación, e apoiando de
maneira significativa o proceso de reposición de fondos como “A Educación Non Pode Esperar”      
( Education Cannot Wait - ECW), co fin de alcanzar o seu obxectivo mínimo de financiamento de
1.000 millóns de dólares para o período 2023-2026.

Promover a inclusión equitativa e sostible nos sistemas educativos nacionais para as persoas
refuxiadas, solicitantes de asilo, repatriadas, apátridas e desprazadas internamente, apoiando
aos países de acollida para que reforcen os seus sistemas educativos nacionais e fáganos máis
inclusivos e transformadores

Tomar medidas para garantir que as escolas de acollida aseguren que o alumnado local, desprazado e refuxiado reciben
todo o apoio necesario; e ofrecer adaptación de currículos, formación docente e infraestrutura escolar, así como
programas de apoio centrados na aprendizaxe do idioma e a contratación de persoal docente refuxiado que poida
exercer de apoio. Por último, é necesario un marco global e rexional para o recoñecemento das cualificacións do persoal
docente.
Desenvolver políticas educativas nacionais con disposicións para que as persoas desprazadas e refuxiadas teñan
satisfeitas as súas necesidades e accedan ás mesmas oportunidades educativas que as persoas das comunidades de
acollida, e reforzar os sistemas educativos nacionais para que estas poidan aplicarse eficazmente.

Abordar as necesidades específicas de aprendizaxe dos nenos, nenas, mozos, mozas e adultos refuxiados, para que se
incorporen e permanezan nos sistemas educativos nacionais, centrándose na atención á primeira infancia, os programas
de educación de adultos e as oportunidades de aprendizaxe permanente.

Os Estados deben: 



Apoiar aos países de acollida de refuxiados para que elaboren e financien leis, políticas e plans nacionais de educación
destinados a ampliar e mellorar a calidade e o carácter integrador dos seus sistemas nacionais de educación e
aprendizaxe permanente, co fin de protexer o dereito a unha educación de calidade, transformadora, integradora e
equitativa para as comunidades locais, desprazadas e refuxiadas.

Adoptar medidas específicas para garantir que os sistemas educativos tamén estean preparados para recibir aos alumnos
que emigraron e regresan aos seus países de orixe, asegurando que se satisfagan as súas necesidades particulares,
especialmente no caso do alumnado adulto.

Garantir que as nenas e as mulleres teñan as mesmas oportunidades de cumprir o seu dereito
á educación en situacións de emerxencia e que apliquen unha perspectiva de xénero na
planificación, orzamento e execución dos plans de resposta ás emerxencias.

Incorporar unha perspectiva feminista nos plans do sector educativo, incluída a educación en situacións de emerxencia,
así como na aplicación, orzamento, seguimento e avaliación destes plans.

Poñer en marcha medidas que promovan a participación feminina na educación en situacións de emerxencia, incluíndo a
formación e a contratación de mestras; instalacións de auga, saneamento e hixiene xestionadas de forma segura,
incluíndo instalacións de xestión da saúde menstrual adecuadas para as nenas e unha representación equitativa en toda
a toma de decisións e o liderado.
Garantir que as políticas e os programas educativos teñan en conta as interseccións, mesmo na planificación e na
elaboración de orzamentos, e asegurar a participación dos grupos afectados para que se teñan en conta as súas
necesidades e expectativas.

Todos os actores implicados deben:

Isto inclúe escolas seguras, métodos innovadores de ensino e aprendizaxe, incluída o ensino dixital e a educación en liña;
así mesmo, as necesidades lingüísticas e os métodos de impartición de educación acelerada deben recibir especial
atención nestes contextos específicos. Cando se empregan métodos de educación en liña ou a distancia, é crucial garantir
que todas as persoas teñan un acceso inclusivo e gratuíto, incluíndo a tecnoloxía, a formación e o apoio continuo.

Poñer en marcha medidas para mitigar a exposición das nenas á violencia e o acoso, por exemplo, reducindo a distancia
que percorren ata a escola e garantindo a súa seguridade no traxecto de ida e volta; garantir a existencia de sistemas de
referencia claros, co fin de vinculalas aos sistemas de protección da infancia e asegurarse de que son ben coñecidos no
sector educativo; e formar a toda a comunidade educativa en cuestións de xénero.
Poñer en marcha mecanismos de apoio para que as nenas e adolescentes embarazadas e as nais novas poidan
completar a súa educación sen discriminación nin estigmas.
Protexer e defender o dereito á educación de todas as nenas e mulleres, unha educación que non perpetúe as
problemáticas crenzas e normas patriarcais, desde unha perspectiva de xénero que tamén recoñeza a cuestión da
identidade de xénero e a orientación sexual.

Os Estados, en concreto, deben:



Asegurar que o alumnado con discapacidade ten as mesmas oportunidades de cumprir o seu
dereito á educación en situacións de emerxencia e aplicar unha perspectiva de educación
inclusiva na planificación, orzamento e execución dos plans de resposta a emerxencias;
incluíndo a recompilación de datos desagregados que proporcionarán unha mellor comprensión
das necesidades do alumnado con discapacidade e axudarán a tomar futuras decisións de
execución que sexan inclusivas para todos e todas.

Todos os actores deben facer que os plans de resposta de emerxencia e recuperación sexan totalmente inclusivos e
accesibles para as persoas con discapacidade, incluso os plans relacionados á pandemia de COVID-19.
A inclusión debe integrarse en todos os sectores humanitarios e de redución do risco de desastres.
Deben aplicarse os compromisos da Carta para a "Inclusión de Persoas con Discapacidade na Acción Humanitaria" (5) ,
sobre todo a participación da OPD (Organización de Persoas con Discapacidade) en todas as etapas.
Os axentes humanitarios e de desenvolvemento deberían traballar cos Estados membros para ( re)construír sistemas de
información sobre a xestión educativa ( EMIS) que avalíen a inclusión da discapacidade na educación e na escola, así
como para mellorar a medición dos resultados da aprendizaxe, especialmente en situacións de emerxencia.
Para desagregar os resultados a nivel individual, os axentes humanitarios e de desenvolvemento deberían recompilar
datos sobre todas as discapacidades aproveitando cada vez máis o Módulo sobre o Funcionamento en Nenos e Nenas do
Grupo de Washington/UNICEF. (6)
 

Garantir a dispoñibilidade de profesorado adecuadamente formado en contextos de
emerxencia, mellorando a súa remuneración, incentivos e apoio.

Investir en ter profesores e educadores capacitados, en formación continua, adecuadamente contratados e
remunerados, motivados e profesionalmente cualificados, o que require sistemas ben dotados de recursos, eficientes e
eficazmente gobernados.
Investir en garantir que tanto os profesores como os alumnos en situacións de emerxencia teñan cubertas as súas
necesidades psicosociais, sociais e emocionais, asegurando vías claras de referencia para acceder a ese apoio, no marco
de enfoques a longo prazo.
Garantir a formación e o desenvolvemento profesional continuo dos profesores e educadores, incluíndo aos
educadores/as migrantes, refuxiados e desprazados internos.

Os Estados deben:

Garantir a existencia de sistemas claros para a remuneración xusta de profesorado e persoal educador, asegurando que
todos os educadores/as reciban unha remuneración igual e adecuada. Os profesores e profesoras inmigrantes e
refuxiados deben ter a mesma remuneración e condicións de traballo que os locais.
Garantir que profesorado e persoal educador teñan unhas condicións de traballo seguras, sas e con bos recursos,
especialmente en contextos de emerxencia.
Garantir que profesorado e persoal educador que traballan en situacións de emerxencia reciban o apoio adecuado para
impartir o seu ensino e teñan acceso ao apoio psicosocial.



Apoiar e aplicar a Declaración sobre Escolas Seguras e garantir que todos, alumnado e docentes,
poidan aprender e ensinar con seguridade.

5. Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria, 2016. 

6. El Módulo del Grupo Washington/UNICEF sobre el Funcionamiento en Niños y Niñas del Grupo Washington/UNICEF,
finalizado en 2016, abarca a los niños de entre 2 y 17 años de edad y evalúa las dificultades funcionales en diferentes
dominios, como la audición, la visión, la comunicación/comprensión, el aprendizaje, la movilidad y las emociones.  

Os Estados deben apoiar e aplicar a Declaración sobre Escolas Seguras (2015), e seguir as súas recomendacións para
protexer a educación da violencia e dos ataques. Os gobernos deben asumir especificamente a responsabilidade de facer
seguro o acceso á educación, así como garantir que os agresores sexan detidos, procesados e castigados con severidade.

 As Nacións Unidas e as súas axencias, os gobernos, así como outras partes interesadas na educación, deben desenvolver
e aplicar mecanismos sólidos para supervisar e responder oportunamente os ataques contra as escolas e outras
institucións educativas.
 

Os Estados deben garantir que os sistemas educativos baséense no antirracismo e a non discriminación. En particular,
deben desenvolver e poñer en marcha campañas contra o racismo, a xenofobia e outras formas de intolerancia que
afectan o benestar e ás condicións de vida dos inmigrantes e desprazados. Todos os axentes humanitarios que participan
nas respostas de emerxencia deben comprometerse tamén coa non discriminación e a loita contra o racismo.

Os Estados deben aproveitar o poder da educación para promover o pensamento crítico e a reflexión sobre as causas
estruturais das crises e as vías e propostas para superalas, poñendo en primeiro plano os dereitos, a dignidade e a
solidariedade.

Os Estados deben recoñecer de maneira significativa que “a educación é así mesmo un proceso de aprendizaxe de toda a
sociedade que pode dotar a todos dos coñecementos, as aptitudes, os valores e as actitudes necesarios para actuar con
urxencia na loita contra o cambio climático” e actuar de maneira acorde, integrando a redución do risco de desastres, a
sustentabilidade e o cambio climático nos currículos, segundo os seus compromisos na Declaración dos Ministros de
Educación e Clima na COP26.

Fomentar unha educación transformadora, velar por que a educación promova a paz e a
cohesión social, e incorporar enfoques de apoio psicosocial e aprendizaxe social e emocional
nas respostas educativas.

https://humanitariandisabilitycharter.org/the-charter/
https://humanitariandisabilitycharter.org/the-charter/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/


(7) El porcentaje del 3% de la AOD para EpCG se señala por primera vez en 1993, en el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(8) Ministerio de Educación y de Formación Profesional (2021). Estadística del Gasto Público en Educación. Año 2019. 
(9)  datos de Eurostat (2019). General government expenditure by function (COFOG)
(10) En 2018 la Comunidad de Madrid invirtió 4159 euros por alumno en centros sostenidos con fondos públicos mientras que Euskadi invierte 6720 euros. La diferencia ha pasado de
2284 euros en 2008 a 2561 euros en 2018. Véase Ministerio de Educación y Formación Profesional. Anuario estadístico (2021) 
(11) Devex, un sistema fiscal global justo

Dar prioridade á educación na cooperación española e continuar traballando cara ao obxectivo de destinar o 0,7% da
RNB á AOD, garantindo que un 20% da mesma destínese a educación.
Destinar o 10% da AOD á axuda humanitaria como sinala o CAD aos países doantes, e dedicar un 10% da mesma ás
accións de educación en emerxencias. Ademais, devanditos compromisos deberían establecerse de maneira inequívoca
a 2030, expondo a necesidade de marcar fitos intermedios en 2023 e 2027 que sexan previsibles.
Non esquecer o investimento en Educación para a Cidadanía Global,(7) coa meta de dedicarlle polo menos un 3% da
AOD total.
Apoiar o esforzo multilateral da comunidade internacional pola educación a través dos fondos internacionais a Alianza
Mundial pola Educación (AME) e o fondo Education Cannot Wait ( ECW).
Actuar urxentemente respecto ao servizo da débeda, incluíndo medidas que alenten o investimento en servizos públicos
básicos como a educación.
Dar continuidade aos esforzos para reducir o impacto da pandemia na educación, co traballo iniciado no Plan de Acción
de Educación Dixital da Cooperación Española, e reforzando o sector de educación en emerxencias..
Ter en conta as necesidades dos e das docentes en todas as accións de Cooperación en materia de educación. Non se
alcanzará o ODS4 sen docentes suficientemente formados, motivados e retribuídos.

Peticións específicas ao Goberno español na súa acción exterior:

Peticións específicas ao Goberno español na súa política educativa nacional:
 

Focalizar os incrementos no orzamento educativo prioritariamente cara a aqueles colectivos máis vulnerables nas crises.
España realiza un baixo investimento en educación (4,26% PIB en 2019) (8) por baixo da OCDE e da UE (4,7% do PIB en
2019).(9) O investimento enfócase pouco en bolsas e axudas, servizos escolares, formación ou programas de mellora e
apoio. Ademais, as diferenzas en gasto público educativo entre CCAA son grandes e creceron na última década.(10)
Mellorar a atención e o recoñecemento do profesorado, especialmente no contexto de esforzo acumulado tras dous
anos de pandemia de COVID-19, sen quen non poderá garantirse unha educación de calidade equitativa e inclusiva en
España.
Aumentar os recursos internos dispoñibles para a educación e outros servizos públicos a través da reforma fiscal.(11)
Promover a inclusión equitativa e sostible nos sistemas educativos nacionais para as persoas refuxiadas, solicitantes de
asilo, repatriadas, apátridas e desprazadas, reforzando un sistema que garanta que estas persoas reciben o apoio
necesario para continuar a súa aprendizaxe nas comunidades de acollida. É necesario así mesmo garantir que estas
medidas non se leven a cabo con orzamento de AOD.

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:25040449-05a0-4afc-b596-%20acfed1eb1630/2019-dp-nota.pdfhttps:/www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:25040449-05a0-4afc-b596-%20acfed1eb1630/2019-dp-nota.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:25040449-05a0-4afc-b596-%20acfed1eb1630/2019-dp-nota.pdfhttps:/www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:25040449-05a0-4afc-b596-%20acfed1eb1630/2019-dp-nota.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2ff3ce85-65b5-%204362-abfd-89099a988fe3/b4-pdf.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2ff3ce85-65b5-%204362-abfd-89099a988fe3/b4-pdf.pdf
https://www.devex.com/news/a-fair-global-tax-system-isimperative-for-development-experts-say-90448


Co financiamento de:
 

Esta publicación conta coa colaboración da Cooperación Galega a través da Dirección Xeral de Cooperación da Xunta de
Galicia. O contido da mesma é responsabilidade exclusiva da Campaña Mundial pola Educación.
Esta publicación conta coa colaboración da Cooperación Española, a través da Axencia Española de Cooperación
Internacional para o Desenvolvemento ( AECID). O contido da mesma é responsabilidade exclusiva da Campaña Mundial
pola Educación e non reflicte, necesariamente, a postura da AECID.


