Centre d’aprenentatge Marista
(per a migrants birmans)
Thailàndia
Dret a l’educació
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.
Marist Learning Center

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Promoure els drets en matèria d’educació i alimentació
dels nens i nenes birmans
migrants per a què disposin
d’un espai on poder créixer,
formar-se i desenvolupar-se.

Per a la millora de la qualitat
de vida de les famílies birmanes, per tal que es puguin
desenvolupar en la màxima
normalitat possible tenint en
compte la situació de refugi de
guerra en la que es troben.

Col·laborant amb el Marist
Districs of Asia per garantir
l’accés al Marist Learning Centre on els nens i nenes tindran
5 dies de classe a la setmana,
alhora que també es proporcionarà accés a menjar segur
i adequat a diari en el mateix
centre.

A Tailàndia hi ha uns 2.5 milions de birmans com a conseqüència del cop d’Estat produït el febrer de 2021.

El matí de l’1 de febrer els membres del partit governant de Myanmar, van ser deposats pel Tatmadaw -l’exèrcit de Myanmar-. Com a consequència d’aquests actes, moltes families han estat
desplaçades de manera forçada de Myanmar a Tailàndia, relativament a prop de Bangkok, quedant en una situació administrativa irregular. Aquestes famílies, per norma general, treballen
en fàbriques i envien part dels diners al seu país d’origen, desitjant tornar-hi algun dia. A més,
l’educació que reben els infants birmans no satisfà adequadament les necessitats lingüístiques,
socials i educatives, perquè els seus títols no coincidiran amb la documentació oficial reconeguda
de Myanmar, podent impossibilitar l’accés a una educació superior o una ocupació laboral.

Col·laboració: 70.833,00 €
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Nens i nenes del Marist Leaning Center.

Més d’un 80% de les famílies no escolaritza els seus fills i filles a l’escola
pública tailandesa.
El Marist Learning Centre pretén acompanyar
la situació educativa dels infants birmans refugiats a Tailàndia, proporcionant l’oportunitat
de l’obtenció del títol escolar corresponent al
seu lloc d’origen, on pretenen tornar un cop
regularitzada la situació del país. Així mateix,
se’ls proveeix d’una bona alimentació diària en
la lluita contra la fam. Aquestes accions garanteixen una millora de la qualitat de vida de les
famílies.

Escoles beneficiaries del projecte.

Aquest projecte contribueix
amb la consecució del objectiu
de desenvolupament sostenible 2 i 4.
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