Millorant la qualitat de vida de
les dones de l’escola marista TTC
Mururu
Ruanda
Dret a la intitmitat
L’article 12 de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant parla del
dret de cada nena i nen a una
vida en la qual es respecti la seva
intimitat, privacitat, sense ser
objecte d’ingerències arbitràries
a la seva vida privada, la seva
família o casa. Aquesta protecció
també s’estén als àmbits escolar,
sobretot quan, com en el cas
de Ruanda, l’alumnat resideix a
la mateixa escola per períodes
prologats.
Escola TTC Mururu a Ruanda.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Sumar-nos al compromís de
l’agenda 2030 per garantir
l’ODS 5 sobre igualtat de
gènere.

La igualtat de gènere és la
base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i
sostenible.

Col·laborant amb l’escola TTC
Mururu, que duu a terme
un projecte de millora de la
infraestructura sanitària en
benefici de les seves alumnes.

Ruanda és un dels països amb major densitat de població a l’Àfrica (230 hab./km²). El PNUD assigna al país
un índex de desenvolupament humà de 0,524, cosa que
el situa a la posició 125 de 151 països llistats.
TTC Mururu és una escola tècnica superior especialitzada en la formació de futur professorat de Primària.
L’escola, administrada per la congregació dels Germans Maristes, es localitza al sud-oest de Ruanda, just a la
frontera amb la República Democràtica del Congo. L’escola compta amb 600 estudiants, aproximadament,
el 60% dels quals són dones. La majoria dels alumnes de l’escola provenen de famílies de baixos recursos.
Com a escola pública, el govern assumeix la major part de les despeses de l’administració de l’escola
(salaris i alimentació). No obstant això, la precària situació econòmica del país es tradueix en repetits
endarreriments en els pagaments a l’administració de l’escola, fet que impossibilita que els administradors
del centre puguin dur a terme les accions de manteniment diari que són necessàries.

Col·laboració projectada: 27.731,45 €
SED Catalunya
Solidaritat Educació Desenvolupament

Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146

575 joves beneficiaris
SEDcatalunya.cat
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

Un grup d’alumnes descansa durant l’hora del pati.

El model educatiu que se segueix a les escoles públiques de Ruanda (inclosa la TTC Mururu) es basa en l’esquema d’escola-internat
que permet la integració d’adolescents i joves de diverses regions.
La falta d’atenció governamental de l’escola
pública en aquesta regió fronterera de Ruanda i la
procedència de l’alumnat dels estrats més vulnerats
té com a una de les principals conseqüències la
falta de millora i manteniment de la infraestructura
escolar. Amb aquest projecte, l’escola TTC Mururu
(dels Germans Maristes) busca millorar la qualitat
de vida de les alumnes a través de la millora de
les instal·lacions sanitàries (dutxes i banys) per tal
que se’ls respecti el dret a la privacitat i la intimitat,
i la formació en educació sexual que permeti a les
dones prendre decisions que afavoreixin la seva
vida sexual i reproductiva.

Localització de l’escola TTC Mururu, Ruanda.

Si vols treballar el dret a l’equitat de gènere, el dret a la
intimitat o el dret a l’educació implicit en aquest projecte, pots consultar les activitats que tenim disponibles a
la nostre web, on també hi trobarás activitats relacionades amb altres projectes de SED: https://sedcatalunya.
cat/educacio/activitats-eina/
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