Millora de l’educació i l’alimentació en temps d’emergència
Haití
Dret a l’educació
bàsica

Menjador d’una de les escoles maristes a Haití

L’educació de la infància és un
dret garantit per a les nenes i
nens de tot el món. La Convenció sobre els Drets de l’Infant
així ho estableix als articles 28 i
29 sobre el dret a l’educació, on
recullen que l’educació rebuda
a l’escola ha d’anar orientada a:
desenvolupar la personalitat, el
talent, la capacitat física i mental
de l’infant, i desenvolupar valors
com el respecte a la família, la
identitat cultural, la llengua i les
civilitzacions.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Contribuir en el compromís de
l’agenda 2030 per garantir el
dret a l’educació i l’alimentació
de tots els infants arreu del
món.

L’alimentació i l’educació són
dos drets bàsics indispensables per garantir un desenvolupament humà sostenible a
tota la infància.

Col·laborant amb la comunitat
marista present a Haiti que
porta a terme un projecte de
promoció del dret a l’educació
i l’alimentació.

En Haiti, de mitjana, una persona de 25 anys o més ha
gaudit tan sol de 5 anys d’estudi.
Haití té una història llarga i llegendària, és per això que conserva una cultura molt rica. La cultura
haitiana és una barreja de francesos, africans i espanyols. Haití és també el país d’América Llatina amb
els desafiaments més grans en termes educatius. El 2017, només el 85% dels menors del país assistien
a l’escola. Encara que l’educació és gratuïta i obligatòria per infants de 6 a 12 anys, al país li falten
instal·lacions adequades y per això hi ha una escletxa considerable en educació.
La localitat de Latibolière, ón es desenvolupa el projecte, és una àrea de boscos i muntanyes, que
està lluny del mar i on la població viu principalment d’una economia de subsistència. Els habitants de
la localitat són camperols que estan tractant de produir les seves dèbils terres, com a resultat de la
desforestació causada per la fabricació de carbó.
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Alumnes de l’escoles maristes a Haiti.

En 2017 es reportava que a Haití el 75% de nenes i nens en finalitzar el primer any de primària no poden llegir ni una paraula,
aquesta dada és de gairebé el 50% en el segon any.
Partint del context d’ajuda humanitària generat per
l’huracà Mathew l’any 2016 s’ha buscat donar una
resposta a la situació de crisi amb el projecte potenciant el dret a l’alimentació i a una educació de
qualitat per als menors de la província Grand’Anse, concretament al poble de Latibolière, una de
les zones més castigades. En concret el projecte
proposa:
• Promoure el dret a l’educació facilitant l’accés
als estudis a 108 infants.
• Adquirir material escolar necessari per al funcionament de l’escola.
• Promoure una alimentació de qualitat, oferint
un àpat al dia a aquests infants.

Localització de Latibolière, Haití.

Aquest any des de SED volem impulsar la promoció de la Cultura de (i per a) la Pau a través de tots
els nostres projectes. Tenim la certesa que així
contribuïm a construir la pau en sentit positiu. Si
vols treballar el projecte des d’aquesta perspectiva de la pau, accedeix al joc Llegint el diari a través
d’aquest enllaç: https://sedcatalunya.cat/wp-content/
uploads/2018/10/9.-eina-emergencia-haití.pdf
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