Veïnatge El dret a l'educació
Universal en temps de Covid
Conseqüències d'un virus a nivell global

La pandèmia mundial de la Covid-19 ha suposat una
situació sense precedents a nivell mundial, els sistemes
econòmic i educatiu s’han vist greument amenaçats, i
aquests, sumats a l’aïllament social, estan produint un
enorme impacte en la població, sobretot en les seves
perspectives de futur, especialment en els col·lectius
més vulnerables com els infants, que han vist el seu
procés educatiu-maduratiu interromput per la por i la
incertesa social.

El cost econòmic de la interrupció en el procés educatiu és
sorprenent. Estudis demostren que cada any escolar equival a
un promig de 10% en l’augment dels ingressos individuals
futurs, i a llarg termini, la pèrdua d'un any escolar podria
reduir el PIB en una mitjana de -4,3% anual durant els propers
80 anys. Si les escoles triguen entornar als nivells anteriors de
rendiment, la parada en el creixement serà proporcionalment
major.
Experts en educació asseguren que la capacitat dels nens de
llegir, escriure i realitzar operacions matemàtiques bàsiques
s’ha deteriorat. La seva salut, desenvolupament, seguretat i
benestar estan compromesos i els nens i nenes en situació de
vulnerabilitat són qui en pateixen i patiran les conseqüències.
Entre els efectes perjudicials del tancament de les escoles en
els nens es troben: menors assoliments d’aprenentatge, una
major exposició a la violència, un potencial d’abandonament
escolar i un deteriorament en la qualitat de la seva
alimentació. I la manca d'interacció social i exercicis ja es
reflecteix en la salut física i mental de molts nens i nenes. Les
escoles signifiquen per a molts una xarxa de seguretat que
protegeix els nens de l'abús, el matrimoni infantil i el treball
infantil.

Les conseqüències de la pandèmia de Covid-19
amenaça amb deteriorar encara més els resultats
educatius a mesura que l'emergència de salut es
traslladi a l'economia i provoqui una profunda recessió
mundial, que tindrà resultats tals com que
l'aprenentatge es reduirà i augmentaran les desercions
escolars entre les persones més desfavorides, i
l'absència del suport i estructura que ofereixen les
escoles afectarà la salut i la seguretat d’aquests sectors
de la població. En l’espectre mundial, el número de
nens i nenes que no van a l’escola podria augmentar en
24 milions, un nivell que no s’havia registrat en
dècades.
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19 i el dret a l’educació

La Covid-

Tot i això, a través de la cooperació internacional, podem lluitar conjuntament per frenar aquests efectes i inclús fer de la
situació una oportunitat de millora pels infants dels països més afectats, on la situació prèvia a la pandèmia ja es
caracteritzava per nivells molt baixos d’aprenentatge i iniquitat, comptant amb baixíssimes dades de qualitat i nivell de
vida. Per aquest motiu, des de SED cooperem amb comunitats educatives, a Tanzània, Ruanda, Paraguai, Colombià,
Madagascar, Haití i a la República Centreafricana, països amb fragilitat social oferint recursos educatius i ajuda
humanitària per tal que els infants i joves tinguin accés a drets fonamentals, com ara l’educació i a una vida digna.
Vegem, doncs, la situació actual de cadascun dels respectius països:

zània

Tan

Tanzània té uns nivells de vida molt baixos, pel que la
situació de la seva població és extremadament vulnerable,
menys del 3% de la població aconsegueix finalitzar
l’Educació Secundària, per exemple, i menys de la meitat
de la població disposa d’aigua corrent, quan tan sols el
62% de la població compta amb pous d’aigua potable.
En aquest context, la situació tanzana durant la pandèmia
té un caire excepcional, encara que el govern va ordenar
un tancament de les escoles com a mesura preventiva, va
ser el primer país de l'Àfrica Oriental en obrir escoles, a
finals de juny. Al país es van deixar de comptabilitzar
positius a finals d'abril, sense tenir-ne en compte les
demandes d’informació de les organitzacions sanitàries
internacionals. Actualment el govern de Tanzània segueix
sense recollir dades de contagis per coronavirus.
Dret a l’Educació:
El període de tancament de les escoles durant els mesos
de març fins maig de 2020 va exposar una profunda
bretxa digital al país. La resposta del govern de Tanzània i
de les institucions d'educació privada va ser proporcionar
als pares material de lectura i acadèmic amb el que els
pares havien d’ajudar als fills, l’emissió de programes
educatius per la ràdio a la que tenen accés una gran part
de la població, i la instrucció educativa a través dels
telèfons mòbils donada l’alta taxa de propietat d’aquests
entre la població, però tot i això, la majoria de la població
té una mala connexió i les famílies solien estar treballant
fora de casa, pel que les estratègies no acabaven de
funcionar.

D’altra banda, el govern no garanteix la inclusió dels
refugiats en tots els programes de protecció social, i
s’estima que a prop d’un milió d’estudiants refugiats es
troben encara fora de les aules.
Ruanda

Ruanda és un país de baixos ingressos, que en l'última
dècada està aconseguint els nivells més alts de creixement
al continent. Gran part de la població treballa en
agricultura, principalment subsistència, però cada vegada
hi ha més producció mineral i processament de productes
agrícoles.
Després de la confirmació del primer cas de Covid-19, el
14 de març de 2020, el govern nacional va imposar un
confinament que va durar 3 mesos. Al juny de 2020, un
cop acabada la fase de confinament de tres mesos,
Ruanda va reobrir el país amb certa vacil·lació, però les
escoles no van obrir fins al novembre, i només alguns
cursos, els altres esperarien fins el gener. El virus continua
dominant la vida quotidiana: les màscares i el rentat de
mans són obligatoris en llocs públics, les reunions de
molta gent estan restringides, i alguns llocs, com bars i
gimnasos, segueixen tancats.
Dret a l’Educació
El govern va vetllar des del primer moment per assegurar
el seguiment escolar dels estudiants per tal que el seu
futur no es veiés irreparablement afectat. En aquest
sentit, es va impulsar la iniciativa del “home learning” tot
demanant el suport i recursos de tota la comunitat
educativa i organitzacions humanitàries. Així, es van
començar a retransmetre lliçons escolars per ràdio
arribant a 2.6 milions d’aprenents, ja que la ràdio és el
mitjà de comunicació més popular a Ruanda, utilitzada pel
98% de la població, a diferència de l’internet o els
dispositius electrònics, als que molt pocs habitants en
tenen accés. Tot i això, l’estudi a distància per ràdio no
serveix per combatre les desigualtats socials en
l’aprenentatge, les llars informen que el 80% dels nens de
primària i secundària dediquen temps a l'educació a casa
des que es van tancar les escoles, però encara hi ha un
20% desatès.
Actualment, hi ha un seguiment de les mesures del covid19 establertes per la OMS, però és difícil mantenir la
distància de seguretat a causa de les instal·lacions.
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Els infants en situació de vulnerabilitat
són qui en pateixen i patiran les
conseqüències.
Tindran menors assoliments
d’aprenentatge, una major exposició a la
violència, més risc d'abandonament
escolar i un deteriorament en la qualitat
de la seva alimentació.
Madagascar

A Madagascar, les escoles van tancar en març, com a un a
de les mesures de control instaurades pel president. Amb
aquesta mesura, es van veure afectats més de 7 milions de
nens i 244.000 professors. Molts d’aquest infants no han
tingut cap tipus d’educació extrafamiliar durant aquest
període, ja que tot i que el govern va oferir classes a través
de la televisió i la ràdio, més del 60% de la població no té ni
ràdio ni televisió (l’accés a aquesta és menor al 10% de la
població), i no existeixen plans d’actuació per aquesta
majoria. Arrel d’aquesta situació, es preveu que hi ha una
gran probabilitat de que molts infants no tornin a l'escola si
no es fa res al respecte.
Ara, tot i que les escoles han obert, molts joves es neguen a
anar-hi per exposar-se a la malaltia degut a que la majoria
d’escoles del país no tenen accés a instal·lacions d’aigua, ni
de sanejament i higiene, especialment parlant de lavabos i
estacions de rentat de mans. Concretament, el 85% de les
escoles públiques de primària i secundària no tenen accés
a aigua potable i el 35% d’aquestes les escoles no tenen
latrines funcionals.
Per contrarestar aquesta situació, entre el govern i les
ONGs s’han repartit uns kits educatius sobre bones
pràctiques d’higiene, nutrició i salut sexual amb l’objectiu
de protegir els nens i les seves famílies de les malalties
infeccioses mentre es diverteixen. Aquests kits d’educació
per a la salut són eines educatives interactives
desenvolupades per promoure l’aprenentatge d’hàbits
senzills han arribat a uns 200.000 nens de Madagascar.
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Colòmbia

Colòmbia presenta una situació particular molt
complexa, ja abans de la irrupció de la pandèmia de la
Covid es produien al país diverses vulneracions de drets,
sobretot
com a conseqüència del conflicte armat
colombià de la dècada dels 60, a partir del qual es van
constituir nous assentaments de manera irregular, on la
presència institucional ara és limitada i per tant, la
població d'aquests no compta amb serveis bàsics com
aigua potable, clavegueram, vies d’accés o serveis
educatius de qualitat, entre d'altres.
En aquest context, la pandèmia de la Covid-19 no ha fet
sinó agreujar moltes de les situacions de vulnerabilitat
que viu la població. Actualment el país presenta una alta
taxa de confirmats de coronavirus, i també destaca per
estar entre els països amb més atur del món. La taxa de
pacients confirmats de coronavirus el és de 1113/1m
d’habitants en els últims 14 dies i de 1175/1m de
defuncions.
Dret a l’Educació:
Mentre que les garanties d'accés a l'educació van
augmentar significativament a Colòmbia atès que la taxa
bruta de cobertura de la nota de transició va augmentar
del 75,7% el 2002 al 90,1% el 2010, no és cap secret que
la qualitat educativa no ha avançat en la mateixa mesura
que la cobertura. En aquest cas, Colòmbia és dels països
que està afrontant més dificultats per reorganitzar les
classes en grups més petits d'estudiants a causa de
l'elevat nombre d'estudiants per aula per tal de mantenir
una distància segura entre alumnes.
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Paraguai

Paraguai és un altre país amb una situació altament
alarmant, ja que d'una banda, el país registra una alta
taxa de confirmats per Covid-19, la taxa de pacients
confirmats de coronavirus el és de 2163/1m d’habitants
en els últims 14 dies i de 446/1m d’habitants morts. I
d'altra banda, la població paraguaiana no té atenció
sanitària universal, la qual cosa, partint d’una economia
desigual i amb molt baixa inversió en salut, deixa un
panorama molt devastador pel sector més pobre i
majoritari del país.
Dret a l’Educació:
Segons UNICEF, al Paraguai 6 de cada 10 nens i nenes
no acaben la seva educació secundària, concretament
prop de 240.546 persones d’entre 15 i 19 anys no van a
l’escola per causes econòmiques, en el cas dels joves, un
54,4% de la població d'aquesta edat, i, en el cas de les
joves, un 43,35%.
Paraguai va ser el país d’Amèrica que va prendre les
mesures més dràstiques. El tancament de les escoles a
Paraguai va obligar a més d'1,5 milions d’infants i
adolescents a continuar la seva educació a través de
plataformes tecnològiques, que tot i que aquestes van
ser ràpidament habilitades pel govern, la transició va ser
difícil a causa de que no tots tenen una bona connexió a
internet o ordinadors a casa seva, deixant a molts
estudiants rurals i urbans sense recursos educatius.

Haití

A Haití, es pateix un nivell d'inestabilitat sociopolítica alt,
tot i que Haití, el país més pobre de l’hemisferi
occidental, no és aliè a la crisi, la pandèmia COVID-19 és
diferent de les anteriors donada la debilitat de l’Estat
haitià, que pateix anys d’agitacions i mala gestió i que
encara lluita per recuperar-se d’un terratrèmol
devastador del 2010. Actualment, la taxa de pacients
confirmats de coronavirus el és de 25/1m d’habitants en
els últims 14 dies i de 22/1m d’habitants el total de
defuncions.

Amb la irrupció de la pandèmia, les classes van ser
cancel·lades a nivell nacional per a tots els nivells fins al
setembre de 2020. Per a assegurar la continuïtat
educativa, el govern va utilitzar la ràdio, l’internet i la
televisió per a dur a terme un ensenyament i
aprenentatge a distància, però només el 40% de les llars
estan connectades a l'electricitat al país i la cobertura
d'Internet és encara significativament menor. Aquesta
realitat redueix severament la capacitat d'arribar a grans
porcions de la població a través de les estratègies que va
activar el govern. A més a més, els docents no estaven
preparats per a l'educació a distància. A Haití, quatre de
cada 5 escoles són privades.

Dret a l'educació:
De mitjana, un haitià de 25 anys o més ha gaudit només
de 5 anys d’estudis en la seva vida. El 2017, per exemple,
només el 85% dels menors del país assistien a l’escola, ja
que, tot i que l’educació allà sigui gratuïta i obligatòria
per als infants de 6 a 12 anys, el país no té prou
instal·lacions adequades, pel que hi ha una escletxa
considerable en l’àmbit educatiu. També el 2017 es
recollí que a Haití el 75% dels infants no podien llegir ni
una paraula en acabar el primer any de Primària, i en el
segon any, aquesta dada era de gairebé el 50%.
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CRONOLOGIA DE LES OBERTURES
ESCOLARS DESPRÉS DELS
CONFINAMENTS DE CADA PAÍS

República Centreafricana

La República Centreafricana és una de les nacions més
empobrides d'Àfrica; al voltant del 60% de la població viu
en la pobresa. Alguns dels problemes més importants
amb què s’enfronten els nens de la República
Centreafricana són la baixa escolarització a l’escola
primària, diversos conflictes armats i la desnutrició.
Amb un nivell de vida molt baix i agreujat pels conflictes
armats que tenen un impacte desproporcionat en els
joves, sent aquests (per sota dels 35 anys), el 75% de la
població del país, i sent l’objectiu de les hostilitats i inclús
corrent el risc de ser reclutats per l’exèrcit, la República
Centreafricana ha tingut una taxa moderada de Covid19,. Les últimes dades assenyalen que la taxa de pacients
confirmats de coronavirus el és de 2/1m d’habitants en
els últims 14 dies i de 13/1m d’habitants del total de
defuncions.
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Dret a l’educació:
Les escoles es van tancar durant set mesos, això ha
exposat als infants a diverses formes d’abusos, inclosa
l’explotació econòmica a les llars i el reclutament en
grups armats. I les noies, per la seva banda, han estat
cada cop més víctimes de violència sexual, segons els
informes de diversos socis humanitaris.
La pandèmia ha vist com els nens i els joves han assumit
cada vegada més activitats generadores d’ingressos, per
exemple, com a venedors ambulants o en instal·lacions
de processament, o bé s’han convertit en una ajuda
integral a la llar i a la cura dels fills. El risc és elevat que
molts d’aquests nens no tornin a l’escola, especialment
aquells de famílies on fins i tot és necessària la menor
aportació d’ingressos per sobreviure, tot plegat en un
país on només el 49% dels nens acaben l’escola primària.
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El confinament ha exposat els infants a
diverses formes d’abusos, inclosa
l’explotació econòmica a les llars i el
reclutament en grups armats.
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. Cooperació

SED

internacional en temps de pandèmia

SED treballa per a la justícia global a través del benestar i d’assegurar els drets dels infants, i entre altres àmbits,
es centra en la cooperació internacional en pro de:
Per a la

Per a la vida

participació i la

digna

Per a
l’equitat

Per a la
protecció dels
infants

seva veu

Els projectes de SED que es relacionen a continuació vinculen els eixos anteriors. Alguns del projectes es van
desenvolupar durant els mesos de confinament global (des de març de 2020) i la seva execució va concloure al finalitzar
l’any 2020, altres continuen com a part de processos periòdics anuals, i uns altres ara començant el seu recorregut
d’implementació. La raó de mostrar-los tots es perquè creiem que amb totes aquestes accions es contribueix a donar
solució (encara que sigui petita) a les moltes situacions de vulneració que pateixen infants i joves arreu del món, i que
amb la Pandèmia de la Covid-19 es van veure agreujades.

Per a l’equitat

Per a la participació i la seva veu

Ruanda - Millorant la qualitat de vida de les

Colòmbia - Graner de drets i comunicacions a

dones de l’escola marista TTC Mururu

Medellín

La falta d’atenció governamental de l’escola pública en
aquesta regió fronterera de Ruanda (districte de Rusizi) 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 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.
El projecte es va haver de finalitzar durant el període de
tancament de l’escola, arran de les mesures de control
de la pandèmia. Amb l’inici del curs escolar 21-22, les
alumnes podran gaudir d'espais millorats per a la seva
higiene i, en conseqüència, reduint la possibilitat de
malalties (incloent la Covid-19).

Mitjançant aquest projecte de la Fundación Huellas es
forma els infants en tècniques de comunicació com el
periodisme, la fotografia i el reportatge. A més d’això, es
desenvolupen processos de creació literària per
fomentar en els infants la iniciativa d’escriure
experiències personals, notícies o històries.
A través d’aquestes eines i de la seva posterior difusió al
conjunt de la societat colombiana, es vol ajudar a donar
veu als infants i a la seva vivència del context compartit,
alhora que es promou la conscienciació dels adults del
seu context respecte als drets dels infants i la necessitat
del seu acompliment.
Aquest projecte en un primer moment es va veure
totalment afectat pel confinament decretat per les
autoritats a Colòmbia, ens recorda la necessitat de que
els infants gaudeixin d’oportunitats educatives al lleure,
moltes de les quals, fins i tot a Catalunya, es van veure
afectades, en alguns llocs encara fins avui.

Dossier del projecte
Galeria fotogràfica

#VeïnatgeUniversal-6

Dossier del projecte
Galeria fotogràfica

6

www.sedcatalunya.cat

Paraguai - “Un lloc per a mi”, espai de
participació, trobada i esbarjo escolar

El projecte consisteix a crear un espai adequat perquè les
nenes i nens del barri de La Floresta, ubicat a la ciutat de
Coronel Oviedo, puguin exercir el seu dret al joc, l’oci i la
cultura, a més de tenir accés a una educació de qualitat
amb espais de formació comunitària. Per fer-ho, es duran
a terme diverses obres de millora de l’espai d’esbarjo de
l’Escola Hermano Fèlix. També es promouran accions de
sensibilització i millora del medi ambient mitjançant
l’arborització de jardins de la zona on es duu a terme el
projecte, a més de sessions de formació i sensibilització
mediambientals amb les famílies de la comunitat.
Arrel de la situació de pandèmia, els espais d’oci infantil
van estar tancats fins l’1 de juny, quan el país va entrar en
la segona fase d’aixecament gradual de l’aïllament
preventiu, però gràcies al projecte “Un lloc per mi”, des
d’aquesta data, els infants han pogut gaudir d’aquest nou
espai que garanteix el seu dret al joc, molt necessari
especialment després dels mesos de quarantena.

Aquest projecte que ha aportat a la Fundación Huellas un
suport necessari en un temps de precarietat
generalitzada, destaca la necessitat de les famílies
puguin tenir garantits drets bàsics com ara l’accés a
l’aigua potable o una alimentació de qualitat. Moltes
comunitats a Medellín van patir la insuficiència de
recursos d'aquest tipus que es van veure escassos o amb
increments de valor que els van convertir inaccessibles.

Dossier del projecte
Galeria fotogràfica

Dossier del projecte
Galeria fotogràfica

Colòmbia - Política de protecció a la infància

L’any 2020 la Fundación Huellas va implementar aquest
projecte amb la finalitat de garantir els drets dels
infants, a través del seu propi apoderament, el de
l'organització que executa el projecte i de les autoritats
locals de la ciutat de Medellín. Per aconseguir-ho,
promouran diferents processos formatius amb mares i
cuidadores, buscant que els nens i nenes tinguin
garantits els seus drets.

Per a la vida digna:

Colòmbia - Promoció de serveis bàsics i
desenvolupament econòmic, comunitari i cultural

Les diverses problemàtiques del territori de la Vereda
Granizal
fan
necessària
l’existència
de
processos
d’acompanyament organitzatiu comunitari, l’habilitació
d’oportunitats productives i una ampliació de la cobertura
d’accés a l’aigua potable. Per això, el projecte proposa millorar
les condicions de vida de les dones, nenes i nens de la
comunitat de la Vereda Granizal, a través de: la promoció de
drets i serveis bàsics; el desenvolupament econòmic;
l’enfortiment organitzatiu i comunitari per a la sobirania
alimentària a través de formació per al consum responsable; i
l’ampliació de les capacitats d’organització comunitària de
base que promoguin l’emprenedoria i enforteixin el teixit
social i productiu.
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Aquest projecte ens recorda com durant la pandèmia,
moltes nenes i nens van patir episodis d’abús físic,
verbal, emocional, fins i tot sexual. La Prevenció, de
determinades conductes ajuda a evitar a tota costa
l'aparició de aquestes situacions de violència que
vulneren els drets de la infància i l'adolescència.
Una segona edició d’aquest projecte, amb possible
participació de SED, està en procés d’implementació.

Galeria fotogràfica

www.sedcatalunya.cat

Per a la protecció dels
infants:

Tan

zània - Protecció i garantia educativa

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.
Gràcies al projecte Millora de l’educació donem suport a
propostes educatives a Tanzània, sempre acompanyades
amb projectes de cooperació que SED realitza amb els
seus socis locals.

Colòmbia – Cora

zón sin fronteras

Davant el fenomen migratori a la frontera entre
Colòmbia i Veneçuela (1.408.055 veneçolans: 742.390
migrants legals i 665.665 migrants en situació ‘irregular’),
els germans maristes de Colòmbia, impulsen un projecte
d'atenció i refugi, anomenat ‘Casa marista corazón sin
fronteras‘, situada a Maicao (La Guajira), que atén
anualment 600 infants veneçolans d'entre 5 i 14 anys,
garantint-los el dret a l'alimentació, protecció i
desenvolupament integral. La proposta d'intervenció
busca enfortir el camp nutricional, cognitiu, emocional i
expressiu dels nens, promovent el treball articulat amb
les seves famílies. El projecte també pretén assessorar
sobre el procés d'integració dels menors en el sistema
educatiu colombià per garantir-los el dret a l'educació.

En aquest context de pandèmia, especialment a
Tanzània, l’educació que els països han pogut oferir ha
estat molt insuficient, pel que el nostre suport ha estat
més urgent i necessari que mai, tot i que ja ho fos
prèviament. Tot i això, el país encara necessita molt més
suport i esforços per assegurar aquest dret fonamental
de la infància.

Dossier del projecte
Galeria fotogràfica

Amb aquest projecte SED intenta col·laborar amb el
treball dels maristes a Colòmbia amb l'objectiu de
mitigar les realitats de violacions de drets com la
mendicitat infantil, el treball informal al carrer, la
contractació de menors per part de bandes criminals del
sector, l'explotació sexual infantil i juvenil, entre altres
situacions, que es van veure

Galeria fotogràfica

ENLLAÇOS D'AMPLIACIÓ
Informació oficial sobre la situació de la Covid

19

Tanzània: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/tanzania
Ruanda: https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=188
Paraguai: https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php
Colòmbia: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html https://www.who.int/healthcluster/countries/colombia/Colombia-COVID-19-response-plan.pdf?ua=1
Madagascar: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/madagascar/coronavirus / https://mg.usembassy.gov/u-s-citizenservices/security-and-travel-information/covid-19-information/
Haití: https://ht.usembassy.gov/covid-19-information/
República Centreafricana: https://reports.unocha.org/en/country/car/card/7jsVXwSZcV/
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