Més de la meitat dels infants refugiats (3'7 milions) no van a l'escola
04/09/2019 - Aleteia

L'Agència de l'ONU per als Refugiats, l'ACNUR, denuncia que més de la meitat dels infants refugiats (3,7 milions sobre un total
de 7,1 milions) no va a l'escola. Ara que comença un altre curs seguiran sense estar escolaritzats.

En un informe, l'ACNUR afirma que només el 63 per 100 dels infants refugiats assisteix a l'escola primària, una xifra molt per
sota de la mitjana global que és el 91 per 100.
Pel que fa als adolescents que reben educació secundària, l'índex mundial és de 84 per 100 i el de refugiats arriba tot just un
24 per 100.
L'Alt Comissionat d'ACNUR, Filippo Grandi, afirma que als nens "els estem fallant en no donar-los l'oportunitat d'obtenir els
coneixements i habilitats que necessiten per a un millor futur".
L'enorme diferència entre els alumnes de primària i secundària està precisament en la falta de fons per educar els refugiats.
"Necessitem invertir en l'educació dels refugiats o pagar el preu d'una generació de nens condemnats a créixer sense ser
capaços de viure de manera independent, de trobar feina i de contribuir a les seves comunitats", va dir Filippo Grandi.
Per una major i millor educació dels nens refugiats, calen reconstruir escoles, rehabilitar les que hi havia, preparar al
professorat, ajudar les famílies perquè tinguin més mitjans i no hagin de treballar els nens, etc. Això els capacitaria per assolir
estudis superiors a la universitat. Avui només un 3 per 100 va a la universitat, quan la mitjana global és d'un 37 per 100.
D'altra banda, l'ACNUR denuncia la burocràcia que topa amb els requisits de papers i titulacions, quan molts nens van haver de
fugir corrent sense poder recollir la seva documentació escolar, i ni tan sols la seva identificació.
Es tracta de poder oferir als nens refugiats una possibilitat d'estudiar per tenir una sortida digna a la vida. Les dades de l'ONU
indiquen que fins el 2018 hi havia més de 25,9 milions de refugiats al món, 20,4 milions d'ells sota la cura d'ACNUR. La meitat
eren menors de 18 anys i vivien en condicions precàries i amb molt poca esperança de tornar a casa en un futur proper.
El proper mes de desembre tindrà lloc el Fòrum Global dels Refugiats, per tal d'enfortir la resposta mundial a la situació en què
viuen aquestes persones. La iniciativa per a l'educació secundària serà part del Fòrum.
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