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Incheongo Adierazpenean eta Hezkuntzarako 2030 Ekintza Esparruan, adierazten da Mundu Mailako 
Hezkuntzaren Jarraipen Txostenak (GEM) eginkizun moduan hau duela: “4. GIHaren jarraipena egin eta horri 
buruzko txostenak egitea, bai eta gainerako GIHetan hezkuntzarekin lotutakoena ere”, helburua izanda 
“kide egoki guztiei beren konpromisoak jakinarazten laguntzeko abian jarritako nazio- eta nazioarteko-
estrategien berri ematea, GIHen jarraipen eta ebaluazio globalen atal moduan”. UNESCOk babestutako 
talde independente batek egiten du. 

Lan honetan erabilitako kontzeptuek eta datu-aurkezpenak ez dakar UNESCOk inolako judiziorik egiten 
duenik herrialdeen, lurraldeen, hirien edo eremuen edota agintarien egoera juridikoari buruz, ez eta haien 
lurralde-mugei buruz ere. 

Mundu Mailako Hezkuntzaren Jarraipen Txostena egin duen taldea txosten honetan jasotako gertaerak 
aukeratzeaz eta hemen azaltzeaz arduratu da, eta hemen adierazten diren iritzien erantzule da, baina iritzi 
horiek ez dute zertan UNESCOren iritziekin bat etorri eta ez dute erakunde hori konprometitzen. Txostenaren 
zuzendariak hartzen du hemen adierazitako iritzien eta emandako ikuspegien erantzukizun orokorra. 

Mundu Mailako Hezkuntzaren Jarraipen Txostena urtero egiten den argitalpen independentea da. Txostena 
zenbait gobernu, alde anitzeko erakunde eta fundazio pribatuk finantzatzen dute eta UNESCOk sustatzen eta 
babesten du. 

Mundu Mailako Hezkuntzaren Jarraipen Txostena egin duen lantaldea
Zuzendaria: Manos Antoninis

Daniel April, Bilal Barakat, Madeleine Barry, Nicole Bella, Anna Cristina D’Addio, 
Glen Hertelendy, Sébastien Hine, Priyadarshani Joshi, Katarzyna Kubacka, Kate Linkins, 

Leila Loupis, Kassiani Lythrangomitis, Alasdair McWilliam, Anissa Mechtar, Claudine Mukizwa, 
Yuki Murakami, Carlos Alfonso Obregón Melgar, Judith Randrianatoavina, Kate Redman, 

Maria Rojnov, Anna Ewa Ruszkiewicz, Will Smith, Rosa Vidarte eta Lema Zekrya.
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Argitalpen hau sarbide irekian dago eskuragai, lizentzia honekin: Attribution- ShareAlike 3.0 IGO 
(CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). Argitalpen hau erabiltzean, 
erabiltzaileek UNESCOren sarbide irekiko gordailuko erabilera-baldintzak onartzen ditu (http://www.
unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en).

Baimena argitaratutako testuaren edukiari buruzkoa da soilik. Argi eta garbi UNESCOrena dela 
identifikatuta ez dagoen beste edozein material erabiltzeko, aurretiko baimena eskatu behar zaio 
UNESCOri (publication.copyright@unesco.org) edo UNESCOren argitalpenen unitateari (7, place de 
Fontenoy, 75352 Paris 07 SP Frantzia). 

Ingelesezko jatorrizko titulua: Global Education Monitoring Report Summary 2019: Migration, displacement 
and education: Building bridges, not walls

Argitalpenaren erreferentzia: UNESCO. 2018. Mundu Mailako Hezkuntzaren Jarraipen Txostena 2019: 
Migrazioa, lekualdatzea eta hezkuntza: Harresiak barik, zubiak eraikitzen. Paris, UNESCO.
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Hitzaurrea
Jendea betidanik ibili da batetik bestera, etengabe lekualdatu da; batzuetan, aukera hobeen bila, eta, beste 
batzuetan, arriskuetatik ihesi. Eta lekualdatze horiek eragin handiak izan ditzakete hezkuntza-sistemetan. Mundu 
mailako Hezkuntzaren Jarraipen Txostenaren 2019. urteko edizioa arazo hori munduko txoko guztietan aztertzen 
duen lehenengoa da.

Une egoki-egokian iritsi zaigu txostena, munduko komunitatean nazioarteko bi itun handi amaitzen direnean: 
Migrazio Seguru, Ordenatu eta Erregularrerako Munduko Ituna eta Errefuxiatuei buruzko Munduko Ituna. Aurrekaririk 
gabeko akordioak dira, Nazio Batuen Erakundearen Garapen Iraunkorrerako Laugarren Helburuan hezkuntzari 
buruz jasotako nazioarteko konpromisoei lotutakoak, eta nabarmentzen dute ezinbestekoa dela etorkinen eta 
lekualdatu egin behar izan duten pertsonen hezkuntza aztertzea. GEM txosten hau funtsezko erreferentzia da 
gure helburuak lortzeko ardura duten erabakitzaile politikoentzat.

Gaur egun, indarrean dauden legeek eta politikek ez dituzte betetzen haur etorkin eta errefuxiatuekiko dituzten 
betebeharrak, eskubideak ukatzen baitzaizkie eta ez baitzaie haien premiei erantzuten. Etorkinak, errefuxiatuak 
eta lurraldean bertan lekualdatuak munduko biztanleria-talde kalteberenetako batzuk dira, eta horien barruan 
sartzen dira auzo marjinaletan bizi direnak, urtaroen arabera bizimodua ateratzeko halako auzoetara joandakoak, 
eta atxilotuta dauden adin txikikoak. Izan ere, askotan ukatu ere egiten zaie eskolara joateko aukera, eta 
babesleku segurua eta etorkizun hoberako aukera paregabea dira haientzat.

Etorkinen hezkuntzaz ez arduratzean giza ahalmen handia xahutzen da. Zenbaitetan, izapide administratibo 
soilak ez egitearen, datu faltaren edo sistema oso burokratiko eta koordinatu gabeen ondorioz, pertsona asko 
hezkuntzatik kanpo geratzen dira. Eta hala egin beharrean, talentu eta motibazio handia duten etorkin eta 
errefuxiatuen hezkuntzan inbertitzen bada, garapena eta hazkunde ekonomikoa sustatzeko aukera dago, bai 
haiek hartzen dituzten herrialdeetakoa, bai haien jatorriko herrialdeetakoa.

Baina ez da nahikoa hezkuntza ematea: eskola-ingurunea lekualdatutako pertsonei egokitu behar zaie, eta haien 
premia espezifikoei erantzun. Etorkinak eta errefuxiatuak haiek hartzen dituzten herrialdeetako biztanleen 
eskola beretan integratzea abiapuntu garrantzitsua da gizarte-kohesioa handitzeko, baina gerta liteke hizkuntzak 
eta irakasteko moduak eta pertsona horiek izan dezaketen diskriminazioak talde horiek eskoletatik urrunaraztea.

Ikasle etorkinak eta errefuxiatuak integratzeko, ezinbestekoa da irakasleek gaitasun egokia izatea, baina 
irakasleek beraiek ere laguntza behar dute gela eleaniztun eta kulturaniztunak kudeatzeko. Ez da ahaztu behar, 
gainera, askotan premia psikosozialak dituzten ikasleak izaten dituztela.

Horrez gain, behar-beharrezkoa da ongi aztertutako ikasketa-programak izatea, aniztasuna sustatu, beharrezko 
konpetentziak eskuratzeko aukera eman eta aurreiritziei aurre egingo dieten programak izatea, ikasgelez 
haragoko eragina ere izaten baitute askotan. Batzuetan, eskolako materialek migrazioa modu zaharkituan 
aurkezten dute eta etorkinak gizarteratzeko ahaleginak zapuzten dituzte. Eta ohikoa da, gainera, programek 
nahikoa malgutasun ez izatea etengabe lekualdatzen ari direnen bizimodura egokitzeko.
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Hezkuntza denengana iristeko eta gizarteratzea bermatzeko, inbertsioa behar da eta etorkinak hartzen dituzten 
herrialde askok ez dute nahikoa baliabide beren kasa egiteko, laguntzarik gabe egiteko. Laguntza humanitarioak 
–askotan mugatua eta aurreikusi ezina– ez ditu haurren premiak asetzen. Ildo horretan, Hezkuntzak ezin du itxaron 
pertsona kalteberenengana iristeko mekanismo berria eta garrantzitsua da.

Oso argia da txosten honen mezua: emigratzen dutenen hezkuntzan inbertitzen bada, frustrazioaren eta 
gatazken bidetik joan beharrean kohesiorako eta bakerako bidea zabalduko da.

Audrey Azoulay 
UNESCOren zuzendari nagusia
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Hitzaurrea
Mundu Mailako Hezkuntzaren Jarraipen Txostenaren 2019ko edizioa egin duen lantaldea nazioarteko etorkinek 
osatzen dute. Kideetako lau errefuxiatuen seme eta alabak dira. Ez dute ukatzen emigrazioari eta etorkinei 
buruzko ikuspegiak askotarikoak izan daitezkeela. Haiek egindako azterlanek frogatzen dute hezkuntzak asko 
laguntzen duela ikuspegi horiek zabaltzen eta guzti-guztiei aukera gehiago ematen.

Etorkinentzat, errefuxiatuentzat eta haiek hartzen dituzten komunitateentzat ezaguna dena eta ezezaguna 
dena dago. Baina pertsona batzuek gabeziak besterik ez dituzte ezagutzen eta haietatik ihes egiteko beharra; 
ez dakite beste aldean aukerarik izango den. Haiek hartzen dituzten komunitateetan, biztanleek, agian, ez dakite 
auzokide berri horiek, beste ohitura batzuk, beste janzkera bat eta beste hizkuntza bat duten pertsona horiek, 
aldaketaren bat ekarriko dieten bizitzan, eta, halakorik bada, zer-nolako aldaketak izango diren.

Migrazioen ezaugarria ordena eta desordena da aldi berean. Gizarteak migrazio-mugimenduak kudeatzen 
ahalegintzen dira, baina aurreikusi ezin den etorkin-jarioa izan dezakete. Zenbaitetan, migrazioek zatiketa berriak 
eragiten dituzte, baina beste batzuetan oso onuragarriak izan dira, bai jatorriko herrialdeentzat, bai haiek hartu 
dituzten herrialdeentzat. 

Migrazio-fluxuak borondatearen zein hertsaduraren ondorio dira. Pertsona batzuek borondatez emigratzen 
dute, lan egiteko edo ikasteko, baina beste batzuek behartuta egiten dute jazarri egiten dituztelako eta bizitzeko 
baliabideak kendu dizkiotelako. Haiek hartzen dituzten kolektiboek edo politikoek etengabe eztabaidatu 
dezakete: etorri berriak behartuta etorri diren edo beraiek diren behartzen dutenak, legezkoak edo legez 
kanpokoak diren, onura dakarten edo arriskua diren, ekarpena egiten duten edo zama bat diren.

Erreakzio abegitsuak daude, baita arbuioak ere. Pertsona batzuk ingurune berrira egokitzen dira, eta beste 
batzuk, ez. Batzuek lagundu egin nahi dute, eta beste batzuek, baztertu.

Migrazioek eta lekualdatzeek mundu osoan erreakzio sutsuak sortzen dituzte mundu osoan. Baina ezinbestekoa 
da erabakiak hartzea. Migrazioek erantzunak behar dituzte. Hesiak altxa ditzakegu, edota eskua eskaini beste 
aldean dagoenari, konfiantza sortzeko, barne hartzeko, lasaitzeko.

Munduan, Nazio Batuen Erakundeak nazioak biltzeko ahaleginak egin ditu, migrazioek eta lekualdatzeek 
dakartzaten erronkei konponbide iraunkorrak lor daitezen. 2016an, Errefuxiatuei eta Migratzaileei buruzko 
Nazio Batuen Goi Bileraren karian, eskatu nuen gatazken prebentzioan inbertitu behar zela, bitartekaritzan, 
gobernantza onean, Zuzenbide Estatuan eta hazkunde ekonomiko inklusiboan. Eta, orobat, adierazi nuen 
beharrezkoa zela etorkinek oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko aukera izatea, desberdintasunen aurka  
egiteko.

Txosten hau beste urrats bat da azken puntu hori lortzeko bidean, gogorarazten baitigu hezkuntza ematea 
ez dela horren ardura dutenen betebehar morala soilik, baita migrazioek sortzen dituzten eragin askoren 
konponbide praktikoa ere. Migrazioei eta lekualdatzeei eman behar zaien erantzunaren ardatzetako bat izan 
behar du, eta hala izan behar zukeen beti. Ideia hori heldu egin da eta ideia horren unea da, etorkinei eta 
errefuxiatuei buruz mundu-mailan onartu diren bi itunetako testuetan ikusi den bezala.
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Pertsonei hezkuntzarako aukera ukatzen bazaie, emaitza marjinazioa eta frustrazioa izan daiteke. Gaizki 
irakasten bada, hezkuntzak historia itxuralda dezake eta gaizki-ulertuak eragin.

Baina txostenak zenbait adibide pozgarriren bidez erakusten digun bezala (Kanada, Txad, Kolonbia, Filipinak, 
Irlanda, Libano, Turkia eta Ugandakoak, esate baterako), hezkuntza zubi ere izan daiteke. Pertsonen alderdirik 
onena azaleraz dezake, eta aurreiritzien, estereotipoen eta diskriminazioen ordez hausnarketa kritikoa, 
elkartasuna eta irekitasuna ekarri. Sufritu dutenei lagundu diezaioke, eta etsiaren etsiaz aukera bat behar dutenei 
etorkizunerako bide bat eman.

Txosten honek erronka bat erakusten digu argi eta garbi: nola lagundu irakasleei inklusioa praktikara eramaten. 
Gizateriari eta migrazioaren betiereko fenomenoari buruzko ikuspegi erakargarri-erakargarriak ematen dizkigu. 
Txostenaren gomendioak kontuan hartu eta praktikan jartzea gonbidatzen dizuet.

Helen Clark
GEM txostenaren aholku-batzordeko presidentea
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Migrazioa, lekualdatzea eta hezkuntza

Mundu guztitik migrazioaren eta lekualdatzeen istorio hunkigarri eta zirraragarriak iristen zaizkigu. Anbizioa, 
esperantza, beldurra, ilusioa, buru-argitasuna, errealizazioa, sakrifizioa, ausardia, irmotasuna eta sufrimendua 
adierazten duten kontakizunak dira, eta gogorarazten digute “migrazioa gizakiak duintasuna, segurtasuna eta 
etorkizun hobea lortzeko duen xedearen adierazpena da. Gizarte-ehunaren parte da, gure ezaugarria giza familia 
garen heinean”. Baina, hala ere, migrazioak beste hau ere badira: “zatiketa-iturri estatuen eta gizarteen barruen 
eta haien artean… Azken urteetan, pertsona desesperatuen –izan etorkin, izan errefuxiatu– lekualdatze handiek 
migrazioaren onura orokorrak belztu dituzte”.

Nahiz eta helburu komunak dakarren erantzukizun partekatua izan, Garapen Iraunkorrerako 2030 Agendak 
ofizialki ezartzen duen bezala, migrazioek eta lekualdatzeek erreakzio negatiboak sorrarazten jarraitzen dute 
gizarte modernoetan, eta beren nahierara erabiltzen dute zubiak beharrean hesiak eraikitzea onuragarria 
dela uste duten oportunistek. Eta hor du berebiziko eginkizuna hezkuntzak: Giza Eskubideen Adierazpen 
Unibertsaleko konpromiso nagusi batek adierazten duen bezala, “herrialde, arraza eta erlijio guztien arteko elkar-
ulertze, jasankortasun eta adiskidetasunaren alde egingo du”.

Txosten honetan, migrazioak eta lekualdatzeak irakasleen eta hezkuntzan jarduten dutenen ikuspegitik aztertzen 
dira, ikasgeletako, jolastokietako, komunitateetako, lan-merkatuetako eta gizarteetako errealitateei eta 
aniztasunari aurre egin behar diotenen ikuspegitik. Mundu osoko hezkuntza-sistemek konpromiso bat bera dute: 
“hezkuntza inklusibo, ekitatibo eta kalitatekoa bermatzea, eta bizitza osoan zehar ikasteko aukerak sustatzea 
denontzat” eta “inor atzean ez uztea”. Ikasle guztiek beren potentzial guztia gara dezaten, sistemek haien 
premietara egokitu behar dute, edozein dela ere haien sorlekua edo jatorria. Horrez gain, gizarteen erresilientzia-
premiari erantzun behar dio, eta migrazioetara eta lekualdatzeetara egokitu. Eta erronka horrek herrialde guztiei 
eragiten die, edozein dela ere haien errefuxiatu eta etorkin kopurua.

Txostenean biztanleria-mugimendu guztiak hartu dira aintzat. Batez beste, zortzi pertsonatik bat barne-
etorkinak dira. Eta migrazio horrek eragin larriak izan ditzake migratzen duten pertsonen hezkuntza-aukeretan, 
bai eta lekuan bertan geratzen direnenetan, batez ere errenta-maila txikia eta bitarteko urri eta urbanizazio 
azkarra izan duten herrialdeetan. Hogeita hamar pertsonatik bat, gutxi gorabehera, jaioterriaz bestelako 
herrialde batean bizi da. Nazioarteko migratzaileen ia bi heren errenta-maila handiko herrialdeetarantz joaten 
dira. Gehienak lan egitera joaten dira, baina badira ikastera joaten direnak ere. Nazioarteko migrazioak etorkin 
horien ondorengoen hezkuntzan ere eragin dezake. Laurogei pertsonatik bat, gutxi gorabehera, nazioko mugen 
barruan edo kanpora lekualdatzera behartua izaten da gatazken edo hondamendi naturalen ondorioz. Pertsona 
horien artean, hamarretik bederatzi errenta-maila baxuko edo ertaineko herrialdeetan bizi dira. Funtsezkoa da 
hezkuntza-sistema nazionaletan integratzea, baina lekualdatzearen egoeraren araberakoa izan daiteke hori.

Migrazioek eta lekualdatzeek hezkuntzarekin elkarrekiko harreman konplexuen bidez elkarreragiten dute, eta 
elkarreragin horrek migratzen dutenei, geratzen direnei eta migratzaileak eta errefuxiatuak hartzen dituztenei 
edo har ditzaketenei eragiten die (1. taula). Pertsonak migratzeko asmoa duen edo benetan migratzen duen 
bizitzako unea erabakigarria da hezkuntza-inbertsioan, eta hezkuntzaren etetean, esperientzian eta emaitzan. 
Hezkuntza gutxiago garatuta duten lekuetatik emigratzen duten haurrek bestela eskuraezinak izango lituzketen 
aukerak izan ditzakete. Eta, orobat, ikasle etorkinek, askotan, lorpen txikiagoak eta hezkuntza-maila baxuagoak 
izaten dituzte helmugako herrialdeetako ikasleek baino.
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Migrazioek eta lekualdatzeek migratzen dutenen eta geratzen direnen premiei erantzuten dieten hezkuntza-
sistemak behar dituzte. Herrialdeek, beren legedian, etorkinen eta errefuxiatuen hezkuntzarako eskubidea 
aitortu behar dute, eta praktikan bete egiten dela bermatu. Hezkuntza auzo marjinaletan pilatuta bizi direnei 
egokitu behar die, nomadei, eta errefuxiatu-izaera aitortuko zain daudenei. Hezkuntza-sistemek inklusiboak izan 
behar dute eta ekitate-konpromisoa bete. Irakasleek prestakuntza izan behar dute aniztasunari erantzuteko eta 
migrazioarekin eta, bereziki, lekualdatzeekin lotutako traumei erantzuteko. Behar-beharrezkoa da kualifikazioak 
aitortzeko mekanismoak modernizatzea, bai eta aurretiko zer ikaskuntza-premia dauden ere, etorkinen eta 
errefuxiatuen gaitasunei ahalik etekin handiena ateratzeko, epe luzean asko laguntzen baitute herrialdearen 
aberastasunean.

Baina, halaber, hezkuntzak eragin handia du migrazioetan eta lekualdatzeetan, bai haien bolumenean, bai 
haiek hautemateko moduan. Hezkuntza funtsezko faktoreetako bat da migratzeko erabakian, eta bizitza 
hobea bilatzera bultzatzen du. Etorkinen itxaropenetan, jarreretan eta usteetan eragiten du, eta jomugako 
komunitateko kide izatearen sentimendua garatzen laguntzen. Ikasgeletako aniztasun handiagoak arazoak 
sortzen ditu; etorkinei ez ezik bertakoei ere sortzen dizkie arazoak, pobreenei eta marjinatuei bereziki, baina 
beste kultura eta esperientzia batzuetatik ikasteko aukera ere ematen du. Inoiz baino beharrezkoagoak dira 
jarrera negatiboei aurre egitea helburu duten eskola-programak. 

Migrazioa eta lekualdatzeak puri-purian dauden gaiak dira, eta, beraz, funtsezkoa da herritarrek jokoan dauden 
gauzei buruzko ulermen kritikoa eskuratzea. Hala bada, errazago prozesatuko da informazioa eta gizarte-
kohesioa sustatuko da, eta ez da ahaztu behar alderdi bereziki garrantzitsua dela hori mundu globalizatu batean. 

1.  TAULA: 
Hezkuntzaren eta migrazioaren/lekualdatzearen arteko loturari buruzko adibide aukeratuak

Migrazioaren/lekualdatzearen eragina hezkuntzan Hezkuntzaren eragina migrazioan/lekualdatzean 

Jatorria Etorkinak • Migrazioak arazoak sortzen ditu auzo marjinaletan hezkuntza emateko.
• Hezkuntza-sistemak urtaroen arabera edo modu zirkularrean 

emigratzen duen biztanleriari egokitu behar zaizkio.

• Hezkuntza-maila altuena dutenak dira emigratzeko joera 
handiena dutenak.

Jatorriko lekuan 
geratzen direnak

• Migrazioak landa-eremuak despopulatzen ditu, eta zaila da eremu 
horietan hezkuntza ematea.

• Diru-bidalketek jatorriko lekuko hezkuntzan eragiten dute.
• Gurasoak ez egoteak emigratzen ez duten haurrengan eragiten du.
• Emigratzeko asmoak hezkuntzan inbertitzeko pizgarriak kentzen ditu.
• Programa berriek emigratzeko asmoa dutenak prestatzen dituzte.

• Ikasienak emigratzeak haien jatorriko lekuaren garapenean eragiten 
du; adibidez, aditu-ihesaren bidez, hots kualifikazio handiko 
pertsonek emigratu egin dutelako.

Jomuga Etorkinak eta 
errefuxiatuak

• Etorkinen eta haien seme-alaben hezkuntza-emaitzak eta -mailak 
kaxkarragoak izaten dira bertakoenak baino.

• Errefuxiatuak hezkuntza-sistema nazionaletan integratu behar dira.
• Errefuxiatuen hezkuntzarako eskubidea bermatu egin behar da.

• Migratzaileek gainkualifikazioa izaten dute, ez zaizkie konpetentziak 
aitortzen edo ez dituzte erabiltzen, eta haien bizimoduak 
aldatu egiten dira.

• Goi-mailako irakaskuntzaren nazioartekotzeak ikasle-mugikortasuna 
sustatzen du.

Bertakoak • Ikasgeletako aniztasunak hobeto prestatutako irakasleak eskatzen 
ditu, iritsi berriei laguntzeko programa espezifikoak, segregazioaren 
prebentzioa eta banakatutako datuak.

• Hezkuntza arautuak eta ez-arautuak gizarte erresilienteak sor 
ditzake, eta aurreiritziak eta diskriminazioa murriztu. 
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Dena den, hezkuntzak tolerantzia hutsetik askoz harago joan behar du, tolerantziaren atzetik axolagabekeria 
soila egon baitaiteke. Hezkuntza funtsezko tresna da aurreiritziei, estereotipoei eta diskriminazioari aurre 
egiteko. Gaizki diseinatutako hezkuntza-sistemek etorkinei eta errefuxiatuei buruzko irudi negatiboa, partziala, 
baztertzailea edota mespretxuzkoa zabaldu dezakete.

2019ko Mundu Mailako Hezkuntzaren Jarraipen Txostenak migrazioari, lekualdatzeei eta hezkuntzari buruz munduan 
jasotako datuak aztertzen ditu, eta galdera hauei erantzuten saiatzen da:

nn Nola eragiten dute biztanleria-mugimenduek hezkuntza eskuratzeko aukeran eta hezkuntzaren kalitatean? 
Zer ondorio indibidual dakarzkie etorkinei eta errefuxiatuei?

nn Nola alda dezake hezkuntzak emigratzen duten pertsonen bizitza eta haiek hartzen dituzten 
komunitateen bizitza?

1.  KOADROA: 

Nazioarteko komunitatea mobilizatu egin da etorkinen, lekualdatuen eta haiek hartzen dituztenen premiei 
heltzeko, hezkuntza barne

Lekualdatuen, etorkinen eta haiek hartzen dituztenen hezkuntza-
arloko eta beste arlo batzuetako premiei erantzuteko, tokian 
bertan, herrialdeetan eta nazioartean, behar-beharrezkoa da 
baliabideak mobilizatu eta ekintzak koordinatzea. Eta nazioarteko 
komunitatea horretan hasi da. 2016ko irailean, Nazio Batuen 
Erakundeko estatu kideek New Yorkeko adierazpena sinatu 
zuten errefuxiatu eta migratzaileen eskubideak aldarrikatu eta 
horiek babesteko. Adierazpen horren helburua erantzukizun 
partekatuko mekanismoak sendotu eta hobetzea da, eta horrekin 
bat munduko bi itun abiarazi ziren, etorkinei eta errefuxiatuei 
buruzkoak, hurrenez hurren.

Migrazio seguru, ordenatu eta erregularrerako munduko itunak 
txosten honek lantzen dituen gai gehienei heltzen die. Barne 
hartzen du oinarrizko hezkuntza eskuratzea, dela eskolan dela 
eskolatik kanpo. Eta azpimarratzen du konpetentziak aitortu 
egin behar direla, baina, horrez gain, hezkuntzari buruzko mezu 

positibo eta zabalago bat ere helarazten du: hezkuntza migrazio-
fluxuen ahalmena ahalik egokien baliatzeko aukera da. Dena den, 
ituna ez da loteslea eta herrialde bakoitzak aukeratzen du nola 
beteko dituen konpromisoak. 

Lekualdatutako pertsonei hezkuntza emateko, laguntza 
handiagoa behar da ingurune berrietara egokitzen laguntzeko eta 
lekualdatze iraunkor bati aurre egiteko. Nahiz eta errefuxiatuek 
haiek hartzen dituen herrialdean hezkuntza izateko eskubidea 
bermatuta egon Errefuxiatuen estatutuari buruzko Nazio Batuen 
1951ko Konbentzioaren bidez, errefuxiatuei buruzko munduko 
itunak konpromiso hori berritu egin behar dela adierazten 
du. Azken proiektuak hezkuntzari buruzko bi paragrafo ditu. 
Lehenengoa hezkuntzaren finantziazioari buruzkoa da, eta 
bigarrenak, berriz, adierazten du zenbait politika gauzatzen 
laguntzeko erabiliko dela. Argi eta garbi azaltzen du beharrezkoak 
direla inklusioko politika nazionalak.
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Barne-migrazioa

Kalkuluek diotenez, 763 milioi pertsona bizi dira jaio ziren eskualdetik kanpo. Mugimendu mota guztietatik, 
izan behin betikoak izan alde baterakoak, hiri-eremu edo landa-eremuen barruan edo horien artean, urtaroko 
fluxuak edo zirkularrak eta landa-eremuetatik hiri-eremuetarakoak dira hezkuntza-sistemei arazo handienak 
eragiten dizkietenak.

XIX. mendetik XX. mendearen erdialdera arte, hazkunde ekonomikoarekin bat landa-eremuetatik hiri-
eremuetarako migrazio masiboa izan zen errenta-maila altuko herrialdeetan. Gaur egun, ordea, biztanleriaren 
barne-mugimendu handienak errenta-maila ertaineko herrialdeetan gertatzen dira, Txinan eta Indian, batez 
ere. Saharaz hegoaldeko Afrikako herrialdeetan, landatik hirirako migrazio horiek hirigintza-plangintzako eta 
-antolamenduko arazo handiak sortzen ditu.

Migrazio-tasak adinaren arabera aldatzen dira, baina 20 urteko pertsonen artean da ugariena. Hezkuntzaren 
ikuspegitik, barne-migrazioek lehen hezkuntzako eskolara joateko adinean dauden haur gutxiri eragiten die, eta 
zertxobait gehiago bigarren hezkuntzako adinean daudenei. Baina gazteenek hiri-eremuetarantz migratzeko 
arrazoi nagusietako bat kalitate hobeagoko hezkuntza da. Tailandian gazteen % 21ek adierazten du hezkuntza 
hobea izateko migratu dutela.

Hezkuntza-maila handiena duten pertsonek joera handiagoa dute lekualdatzeko, beste leku batzuetan emango 
dioten hezkuntzak onura handiagoak emango dizkion itxaropenez (1. irudia). Hezkuntzatik eratorritako 
lehentasun eta xedeek ere bultzatzen dituzte pertsonak landa-eremuak uztera, direnak direla diru-sarrera 
potentzialak. 53 herrialdetako datuek adierazten dutenez, migratzeko probabilitatea bikoiztu egiten da lehen 
hezkuntza egina dutenen artean, hirukoiztu bigarren hezkuntza egina dutenen artean eta laukoiztu goi-mailako 
hezkuntza dutenen artean, inoiz eskolara joan direnekin alderatuta.
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Migrazioak hezkuntza-emaitzak hobetzen ditu, 
baina batzuenak bakarrik, ez guztienak
Landa-eremuetatik hiri-eremuetarako migrazioak hezkuntza-lorpenak hobe ditzake landa-eremuetan hezkuntza 
izateko aukera txikia duten herrialdeetan. Indonesiako landa-barruti jakin batzuetan, umetan hirira emigratu 
zutenek hiru eskola-urte gehiago izan zituzten emigratu ez zutenek baino.

Baina, haur etorkinek ez dituzte beti beren berdinen hezkuntza-emaitza berdinak lortzen. Brasilgo ipar-ekialdean, 
2000/2001 urteetan jaiotako nerabeen artean, bigarren hezkuntzara joateko adinean emigratu zutenek 
migratu ez zutenek baino aurrerapen txikiagoa izan zuten. Barne-migrazioaren eraginaren pean dauden haurren 
hezkuntza-aukerak zenbait arrazoirengatik gutxitu daitezke; adibidez, egoera juridiko prekarioan egotea, 
pobrezia, gobernuaren arreta txikia, aurreiritziak eta estereotipoak.

1.  IRUDIA: 
Hezkuntza-maila handieneko pertsonek migratzeko probabilitate handiagoa dute
Migrazioaren intentsitate-tasa, hezkuntza-mailen arabera, hautatutako herrialdeak, bost urteko tartean, 1999–2010
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BARNE-EMIGRAZIOARI JARTZEN ZAIZKION KONTROLAK HEZKUNTZA 
ESKURATZEKO AUKERARI ERAGITEN DIO 
Herrialde askotan, hirigintza jasanezinari eta hiri- eta landa-eremuen arteko desorekari zaion beldurrak migrazioa 
murrizteko politikak sorrarazi ditu, eta horrek, zenbaitetan, etorkinek hezkuntza eskuratzeko aukerak murrizten 
ditu. Vietnamen, ho-khau sistemak hezkuntza publikoa eskuratzea mugatzen zien etorkinei, eta hiri-eremuetara 
joaten ziren landa-etorkin pobreak eskola publikoen estaldura urria zuten lekuetan kokatzen ziren. Azken 
urteetako erreformen helburua muga horiek kentzea zen hain zuzen ere, baina aurreko politiken arrastoak behin-
behineko egoeran dauden etorkinei kalte egiten jarraitzen die.

Txinan, hukou sistemak egoitza-erregistroa egiten du, eta zerbitzuak inskribatutako lekuan soilik eskuratzeko 
aukera ematen du. Horrenbestez, eskola publikoetatik kanpo geratzen ziren landa-familia migratzaileen haurrak. 
Azken urteetan, erreforma asko egin dira. 2006an, gobernuak tokiko agintariei agindu zien haur etorkinei 
hezkuntza eman ziezaien. 2008an, landatik zetozen etorkinei matrikula-gastuak kendu zizkien, eta 2014an 
erregistratutako egoitza zerbitzuak eskuratzearekin lotzeari utzi zion. 2016tik aurrera, muga horiek arindu 
zitzaten eskatu zitzaien hiri guztiei, handienei izan ezik.

Hala eta guztiz ere, hezkuntzarako hesiak ez dira desagertu etorkinentzat: onartuak izateko beharrezkoak diren 
agiriek eta beste eskakizun batzuek hezkuntza eskuratzeko aukera mugatu dezakete. Beijingen etorkinek bost 
ziurtagiri behar dituzte eskola publikoetan inskribatzeko. Eta gerta liteke irakasleek etorkin gazteekiko iritzi 
diskriminatzaileak izatea. Baimenik gabeko etorkinak joaten diren eskoletako irakasleek soldata baxuagoak 
izaten dituzte batzuetan, edota ez dute segurtasunik lanean. Eta gurasoak, askotan, eskola horietako irakasleen 
kalitatearen kexu dira.

FAMILIA MIGRATZAILEEK JATORRIAN UTZI DITUZTEN HAURREK HEZKUNTZA-
ARAZO BEREZIAK DITUZTE

Migrazioak jatorriko lekuan gurasoetako batekin edo familiako beste kideren batekin geratu diren milioika 
haurren hezkuntzan ere eragiten du. Kanbodian, halako haurrek, eta, bereziki, neskek eskola uzteko probabilitate 
handiagoa dute.

Txinako familia-garapenari buruzko 2015eko txostenak adierazten duenez, familia migratzaileen haurren % 35 inguru 
beren jatorrian geratu da. Migrazioak haur horien hezkuntzan eta ongizatean dituzten ondorioei buruz ez dago, 
antza, adostasunik. Zenbait azterketak adierazten dutenez, eragin positiboa dute hezkuntza-emaitzetan; beste 
batzuen arabera, berriz, haur horiek kalifikazio baxuagoak dituzte eta beren berdinek baino osasun mentaleko 
arazo gehiago dituzte.

2016tik aurrera, Txinak egoera horretan geratzen ziren haurrak hobeto zaintzeko politikak jarri zituen abian. 
Adibidez, tokiko gobernuei aholkatu zitzaien gurasoak premiatu zitzatela tutore bat izenda zezaten jatorrian 
utzi zituzten haurrentzat. Barnetegi moduan jarduten duten eskolak faktore estrategikoa dira horretarako, 
baina, askotan, langile urritasuna dute eta ez dute behar besteko ekipamendurik. Horrez gain, beharrezkoa da 
administrazio-langileek alderdi horren kudeaketan prestakuntza hobea izatea, haurrek ongizate handiagoa 
izan dezaten. 

Ez dugu barnetegiei eta haietako ikasleei buruzko estatistikarik, nahiz eta horrelako eskolak oso ohikoak diren 
herrialde batzuetan. Ugandan, barnetegietan ikasten duten ikasleen proportzioa % 15 ingurukoa da 13 urtera arte, 
eta % 40raino iristen da bigarren hezkuntzako goi-zikloetako azken mailetan.
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LANARENGATIKO URTAROKO MIGRAZIOAK HEZKUNTZA-AUKERETAN ERAGITEN DU 

Urtaroko migrazioa txiroek bizirik irauteko estrategia bat da, baina hezkuntza asaldatu dezake eta haurrak 
arriskuan jar ditzake, laneko lekuarekin eta haurren lanarekin lotutako arriskuen pean. Indian egindako azterketa 
batean agerian geratzen denez, zazpi hiritan, aldi baterako haur etorkinen % 80 inguruk ez zuen hezkuntza 
eskuratzeko aukerarik laneko lekutik hurbil, eta % 40k lan egiten zuten, eta esplotazioa eta tratu txarrak jasaten 
zituzten. Indiako gobernu nazionalak, duela gutxi, haur etorkinen eskolaratzea bermatzeko neurriak hartu zituen, 
eskolan sartzeko sistema malguak sustatuz, hezkuntza ibiltaria emanez eta jatorriko estatuen eta jomugako 
estatuen arteko koordinazioa hobetuz. Baina hainbat eta hainbat zailtasun izan dira neurri horiek aplikatzeko. 
2010–2011 aldian, Rajastan estatuko adreilu-fabriketan aplikatutako programa pilotu batean absentismo-
maila handia izan zen irakasleen eta ikasleen artean, bai irakaskuntza-eta ikaskuntza-baldintzak txarrak zirelako, 
bai eta ikasleek lan egin beharra zutelako ere.

ETXEKO LANGILE MODUAN JARDUTEN DUTEN HAURREK HEZKUNTZATIK KANPO 
GERATZEKO ARRISKUA DUTE 

2012. urtean, 5 eta 17 urte arteko 17,2 milioi adin txikikok egiten zuten lan etxeko langile moduan, ordainduta edo 
ordaindu gabe, haiek enplegatzen zituztenen etxeetan. Haietatik guztietatik, bi eren neskak ziren. Neska gazteek, 
esate baterako Liman, etxeko lana landa-eremuetatik alde egin eta ikasten jarraitzeko modutzat ikusten dute, 
baina, askotan, hain dute lan-karga handia ezin izaten baitute ikasten jarraitu.

Haurrak familian hartzea ohikoa da Afrikako herrialde askotan. Haur senegaldarren % 10 inguru beste familia 
batzuek hartuta bizi da. Haurra mutila bada probabilitate handiagoa izango du hezkuntzari garrantzi handiagoa 
ematen dion familia batera bidalia izateko, eta, horrenbestez, bere anai-arrebak baino hezkuntza-maila altuagoa 
lortuko du. Neskek, ordea, etxeko lanetan laguntzeko probabilitatea mutilena halako lau da eta, horrenbestez, 
askoz gutxiagotan hartzen dira hezkuntza-arrazoiak direla eta.

KOMUNITATE NOMADEN ETA ARTZAINTZAN JARDUTEN DUTENEN HEZKUNTZA-
PREMIEI EZ ZAIE ERANTZUTEN

Mugikortasuna komunitate nomaden eta artzaintza bizibide duten komunitateen ezaugarri bereizgarria da, eta 
haiekin egiten diren esku-hartzeek ezinbestean izan behar dituzte kontuan haien premiak. Eskola-matrikulazioa 
baxua izan ohi da, eta gorabehera handiak dituzte urtaroen arabera. Ikasleek zailtasunak dituzte beren berdinen 
erritmo berean ikasteko irakurtzen, idazten eta aritmetika-eragiketak egiten. Esate baterako, Mongolian, 
finantziazio nahikoa ez izateak zapuztu egin du soum barnetegien lana, biztanleria nomadarekin lan egiten zuten 
ikastegien lana, eta, beraz, desberdintasunak sortu dira haur nomaden eta nomadak ez direnen artean.

Nomadak edo transhumanteak diren biztanle asko dituzten hainbat herrialdetan, sail, batzorde edo kontseilu 
bereziak dituzte (adibidez, Sudanen, Nomadentzako hezkuntza-saila dute). Haien bidez sustatzen diren ekintzen 
helburua hezkuntza mugikortasunari eta urtarokotasunari egokitzea da, eta, horretarako, barnetegi moduko 
eskolak eta eskola ibiltariak egiten dituzte, esate baterako. 

Nigeria iparraldean hainbat haur almajiri (Korana ikasten duten ikasleak) artzain nomadak dira. Kano estatuan, 
ohiko 700 irakaslerentzako ekimen baten bidez komunitatearekin harremanetan jarri ziren eta erlijioaz kanpoko 
irakasleak aukeratzeko lankidetza jarri zen abian. 

Ikasleak edozein unetan edo lekutan sartu eta irteteko aukera duten eskolen sare bat konponbide bideragarria 
izan liteke, baina jarraipen-mekanismo eraginkor eta efizienteak behar dira horretarako. Zenbait herrialdetan, 
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Kenyan eta Somalian kasu, irakasleen mugikortasuna sustatu da eta irakasleak nomadekin batera ibiltzen dira, 
haiei hezkuntza emateko. 

Biztanle nomadentzako hezkuntzak haien bizimodua aitortu eta balioetsi beharko luke. Bizimodu nomadarako 
lanbide-heziketa oso egokia izan daiteke transhumantzian bizi direnentzat. Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio 
Batuen Erakundeak (FAO) 2012. urtetik komunitate nomadarekin lanean dihardu artzainentzako landa-eskolak 
sortzeko Djibutin, Etiopian, Kenyan, Hego Sudanen eta Ugandan. Haietan, besteak beste, abereen kudeaketa 
eraginkorrari eta klima-aldaketaren ondorioak arintzeko moduei buruzko ikastaroak ematen dira.

TALDE INDIGENEK ZAILTASUNAK DITUZTE HIRIETAN BEREN NORTASUNARI 
EUSTEKO

Hainbat eta hainbat lekutan, herri indigenentzat hezkuntzak derrigortutako asimilazioa ekarri du, eskolaren 
bidez. Horrez gain, pobreziak eta hiri-eremuetara emigratu beharrak kultura-higadura ekarri die, beren hizkuntza 
galtzea eta diskriminazioa. Hizkuntza galtzea oso arazo handia da hirietan bizi diren biztanle indigenentzat. 
Mexikoko, Ekuadorreko eta Peruko hirietan, gazteek landa-eremuetako gazteek baino askoz probabilitate 
txikiagoa dute hizkuntza indigena hitz egiteko.

Herri indigenen eskubideak arautzen dituzten arauek apenas aipatzen dituzte hirietan bizi diren indigenen 
eskubideak. Kanadako biztanle indigenen % 50 baino gehiago hirietan bizi da. Hirietan bizi diren biztanle 
aborigenei buruz egindako azterketek adierazten dutenez, hezkuntza oso garrantzitsua da haien bizitza-kalitatea 
hobetzeko, eta ondorioztatu dute hezkuntza-programa eta -metodo egokiak erabiltzen badira, asko hobetzen 
direla lehen hezkuntzaren emaitzak.

Migrazioak hezkuntza-plangintzako arazoak 
sortzen ditu, bai herrietan baita hirietan ere
Landa despopulatzen ari denez, hezkuntza-plangintzaz arduratzen direnek, eta, bereziki, errenta-maila altuko 
herrialdeetan, orekatu egin behar dute baliabideen esleipenaren efizientzia baliabide horien xede diren 
komunitatearen ongizatearekin. 1990. eta 2015. urteen artean, Finlandiak 50 ikasletik beherako eskolen 
% 80 elkartu edo bateratu zituen (1.600 baino gehiago guztira). Biztanleria hirietan biltzeak eta jaiotza-tasaren 
jaitsierak ere antzeko arazoak sortu ditu errenta-maila ertaineko herrialde askotan. Errusiar Federakundean, 
landa-eskolen kopurua 45.000tik 26.000ra baino gutxiagora murriztu zen 2000. eta 2015. urteen artean. Txinan, 
berriz, lehen hezkuntzako landa-eskolen kopurua % 52 murriztu zen 2000 eta 2010 artean.

Gobernuek, efizientzia handitzeko, eskolak elkartzea planteatzen dutenean kontuan izan behar dute eskolek, 
beste onura batzuez gain, gizarte-eginkizun garrantzitsu-garrantzitsua dutela komunitateetan. Hezkuntza-
sistema ebaluatzeko nazioarteko programaren (PISA) 2015eko azterketako datuen analisiak erakusten 
duenez, eskola txikienetako ikasleek arazo gutxiago zituzten diziplinari, absentismoari eta puntualtasun 
faltari dagokionez.

Eskola-kontzentrazioa egoki egiteko, ezinbestekoa da tartean dauden alderdi guztiak kontsultatzea eta 
kontzentrazioak dakartzan kostuak aztertzea. Lituaniako gobernuak lehentasunezko zenbait neurri aplikatu 
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zituen lehen hezkuntzako landa-eskola txikiak ez ixteko eta garraio segurua ziurtatu zuen, ehunka autobus berri 
jarri baitzituen horretarako.

Zenbait herrialdek landa-eskolei beren baliabideak eta ikaskuntza partekatu ditzaten bultzatzen dute, dinamikoak 
izaten jarrai dezaten. Adibidez, Txilen 374 mikrozentro daude, irakasleak elkarrekin bildu eta erronka komunei 
buruz hitz egiteko. Txinako gobernuak, 2011. urtean landa-eskola txikiak berritu eta haien instalazioak hobetzeko 
eragiketa handi bat jarri zuen martxan, eta gobernuz kanpoko erakundeen (GKE), tokiko komunitateen eta 
eskolen sareak sortu dira, baliabideak partekatzeko.

AUZO MARJINALETAN BIZI DIREN ETORKINEK HEZKUNTZA-AUKERA GUTXIAGO 
DITUZTE 

Kalkuluen arabera, 800 milioi lagunetik gora bizi dira auzo marjinaletan. Eta litekeena da zifra hori handiagoa 
izatea, herrialde bakoitzeko definizioaren edota kalkulu-metodologiaren ondorioz. Auzo marjinaletan bizi diren 
asko eta asko landa-eremuetatik joan dira hirietara eta ez dute oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko aukerarik, 
hezkuntza izateko aukera, beste batzuen artean. Auzo marjinal horietako biztanleak haietatik kanporatu eta 
beste leku batean birkokatzeak eskola-uzteen indizeak handitzen eta eskola-asistentzia murrizten du. 2016an, 
Bangladeshen, bigarren hezkuntzako eskolara joateko adinean zeuden eskolatu gabeko nerabeen tasa bi aldiz 
handiagoa zen auzo marjinaletan beste hiri-auzo batzuetan baino.

Datu-bilketari dagokionez, auzo marjinaletan hezkuntzari buruzko datuak biltzea ez da lehentasuna, hirigintzari 
buruzko eztabaiden ardatzak beste arazo batzuk baitira: etxebizitza, ura eta saneamendua. Shack/Slum Dwellers 
International sareak (auzo marjinaletan eta txaboletan bizi direnen nazioarteko elkarte bat da) datuak biltzen 
ditu 30 herrialde baino gehiagotan, baina oso urriak dira hezkuntzari buruzko datuak. Baina uste da auzo 
marjinaletako hezkuntza-jarduera handiagoa dela, erregistratu gabeko eskola pribatuak daudelako, eta horiek 
eskola publikoen gabezia nolabait konpentsatuko lukeelako. Kenyan, Nairobi hiriaren inguruan dagoen Kibera 
kokalekuan kartografia irekiko proiektu batean 330 eskola identifikatu ziren, eta kalkulu ofizialen arabera, berriz, 
100 ziren. Eskola pribatu horiek, askotan, aukera bakarra izaten dira auzo marjinal horietako biztanleentzat, 
baina gutxi araututa egon ohi dira eta prestakuntzarik gabeko irakasleek jarduten dute haietan. Nairobiko auzo 
marjinaletako irakasleen kalitatea hobetzea helburu zuen ekimen bat abian jarri ondoren, ikasleek emaitza 
hobeak lortu zituzten irakurmenean, idazmenean eta aritmetikan. 

Hezkuntzak lehentasuna izan behar du auzo marjinalekin lotutako hirigintza-eztabaidetan. Biztanleek jabetza 
edukitzea eta eskubideak ezartzea funtsezko urratsak dira hezkuntza emateko, gobernuek askotan ez baitute 
nahi izaten hezkuntza-azpiegituretan inbertitu beren jabetzako lurrak ez direnetan bizi diren pertsonentzat. 
Argentinan, lurren titulartasuna eskuratzeak hezkuntzaren hobekuntza ekarri zuen epe luzean. 

Etorkinen dokumentazioari eta inskripzioari buruzko eskakizun zorrotzek zaildu egiten dute, askotan, etorkinak 
gizarte-babeseko programetan parte hartu ahal izatea, eta, horien bidez, hezkuntza hobea izatea. Kenyako 
auzo marjinaletan, gizarte-babeseko programetan parte hartu ahal izateko, beharrezkoa zen identifikazio 
nazionala izatea, eta hala aurrez hautatutako onuradunen % 5 baztertu egiten zen, ezin zutelako nazionalitate 
kenyarra frogatu edota adin txikikoak buru zituzten familietakoak zirelako.
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Nazioarteko migrazioa

Pertsonek lan- eta bizitza-aukera hobeak izateko emigratzen dutenean, sistema berrietara egokitu behar 
dute, lege- eta administrazio-zailtasunei aurre egin behar diete, hizkuntza-oztopoak gainditu behar dituzte 
eta diskriminazio potentzial bati aurre egin. Emigratzaileak hartzen dituzten herrialdeetan, etorkinak iristeak 
doikuntza-kostuak dakarzkio hezkuntza-sistemari.

2017. urtean, nazioarteko 258 milioi etorkin zeuden, munduko biztanleriaren % 3,4, hain zuzen ere. Haietatik, 
% 64 inguru errenta-maila handiko herrialdeetan bizi zen, eta herrialde horietan etorkinen biztanleria osoarekiko 
ehunekoa % 10etik % 14ra pasatu zen 2010etik 2017ra. Arabiar Golkoko estatu askotan, Arabiar Emirerri Batuetan, 
Kuwaiten eta Qatarren adibidez, gehiengoa ziren.

Errenta-maila ertaineko zenbait herrialdetan, immigrazio-tasak munduko batezbestekoaren halako bi edo hiru 
ziren; adibidez, Costa Rican, Boli Kostan, Malasian eta Hegoafrikan. Eta, aldiz, zenbait herrialdetan emigrazio-
tasa biztanleriaren % 5etik gorakoa zen, Albania, Georgia, Jamaika, Kirgizistan eta Nikaraguan, esate baterako. 
Migrazio-korridore erabiliena Mexikotik Ameriketako Estatu Baturakoa da. Beste bide batzuk Ekialdeko Europatik 
Mendebaldeko Europarakoa, Afrikako iparraldetik Europa hegoalderakoa eta Asiako hegoaldetik Arabiar 
Golkorakoak dira. 

Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundeko (ELGE) herrialde gehienetan, 15 urteko ikasleen bostena 
gutxienez lehen belaunaldiko edo bigarren belaunaldiko etorkinak ziren 2015ean (2. irudia). Txosten honetan 
egindako kalkulu baten arabera, errenta-maila altuko herrialdeetako bigarren hezkuntzako eskolen % 80an 
ikasleen % 5 gutxienez familia etorkinetakoak dira; eta % 52an, berriz, % 15 dira, gutxienez.

Migrazioak hezkuntzan eragiten du, eta 
hezkuntzak, migrazioan
Etorkinak ez dira ausazko biztanleria. Emigratzen ez dutenengandik, besteak beste, hezkuntza-maila handiagoa 
dutelako bereizten dira, eta horrek informazio hobea izateko aukera ematen die, aukera ekonomikoei 
erantzutekoa, transferigarriak diren gaitasunak erabiltzekoa eta emigrazioa finantzatzekoa. 2000. urtean, 
munduko emigrazio-tasa % 5,4koa zen goi-mailako hezkuntza zutenen artean, % 1,8koa bigarren hezkuntza 
zutenen artean, eta % 1,1ekoa, lehen hezkuntza zutenen artean.

Emigratu zutenean lortutako hezkuntza-maila lotuta dago, halaber, etorkinek muga pasatzeko izandako 
baldintzekin: Ameriketako Estatu Batuetarantz El Salvadorretik, Haititik, Mexikotik eta Nikaraguatik joandako 
agiririk gabekoek, batez beste, aldi baterako kontratuekin emigratzen zutenek baino hezkuntza-maila handiagoa 
zuten, baina legezko egoiliar bihurtu zirenek baino txikiagoa.

Migrazioak hezkuntza-mailan eta lortutako hezkuntza-emaitzetan duen eragina ulertzeko, ezinbestekoa da bi 
alderaketa egitea. Lehenengoa emigratzen dutenen eta emigratzen ez dutenen artekoa da, nahiz eta bi talde 
horietan badiren emigratzeko erabakiaz bestelako desberdintasunak (adibidez, litekeena da emigratu zuten 
pertsona horiek hezkuntza-maila altuagoa lortzea jatorrian geratuta ere). Bigarren alderaketa etorkinen eta 
bertakoen artekoa da. Eta horiek ere zenbait alderditan dira desberdinak ez soilik emigratzeari dagokionez. 
Zenbaitetan immigrazio-politika selektiboak daude eta, horren ondorioz, gerta liteke etorkinek bertakoek baino 
hezkuntza-maila altuagoa izatea. Beste batzuetan, etorkinak eremu pobreagoetan bizi dira, eskolak kalitate 
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gutxiagokoak diren lekuetan, eta horrek etorkin horien seme-alaben hezkuntza-maila eta -emaitzak okerragoak 
izatea ekarriko du.

EMIGRAZIOAK JATORRIAN GERATU DIRENEN HEZKUNTZAN ERE ERAGITEN DU

Etorkinek, askotan, jatorrian uzten dituzte semeak eta alabak. Kalkuluen arabera, Filipinetako 1,5-3 milioi 
haurrek gurasoetako bat gutxienez atzerrian dute, emigratuta. Etorkinen diru-bidalketek berebiziko eragina izan 
dezakete hezkuntzan.

Munduan, etorkinen familiek nazioarteko diru-bidalketetan 613.000 milioi dolar jaso zituzten 2017an. Horietatik, 
466.000 milioi errenta-maila baxu edo ertaineko familietara bidali ziren. Eta hori garapenerako laguntza 
ofizialetan erabilitako zenbatekoa halako hiru baino gehiago da. India eta Txina izan ziren bidalketa horien 
onuradun handienak, baina Kirgizistan eta Tonga izan ziren lehenak barne-produktu gordinaren gaineko 
ehunekoa kontuan hartuta.

Teorian, diru-bidalketek eragin positiboa zein negatiboa izan dezakete hezkuntzan. Diru-iturrien dibertsifikazioa 
aseguru moduko bat da: familiek hezkuntza-gastuak murrizteko joera txikiagoa izango dute. Baina, diru-sarrera 
osagarri horiek familia-gastua handitzeko aukera ematen duten arren, hezkuntzak beste gastu batzuekin lehiatu 

2.  IRUDIA: 
ELGEko herrialde gehienetan, 15 urteko bost ikasletik bat lehen edo bigarren belaunaldiko etorkina zen
15 urteko ikasleen banaketa, jatorriaren arabera, hautatutako herrialdeak, 2015
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Oharra : Irudiak kanpo uzten ditu familia etorkineko ikasleen datu eta tasa handiagoak dituzten bost herrialde eta lurralde: Hong Kong, Txina; Luxenburgo; Macao, Txina; Qatar 
eta Arabiar Emirerri Batuak.
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behar du, haurrek, zenbaitetan, etorkina ordeztu behar du hark egin beharreko eginkizunetan, , eta gurasoak 
etxean ez izateak hezkuntza zaildu dezake. Horrez gain, diru-bidalketek “migrazio-kultura” sortzea ere eragin 
dezakete: kualifikaziorik gabeko edo kualifikazio txikiko lan baten errentagarritasun handiak ikasketetan aurrera 
jarraitzeko gogoa txikitu dezake.

Praktikan, nazioarteko diru-bidalketen eraginak, batez beste, hezkuntza-gastua % 35 handitu zuen, Saharaz 
hegoaldeko eta Asia erdiko, hegoaldeko eta hego-ekialdeko 18 herrialdetan egindako zenbait ikerketaren arabera. 
Eta are eragin handiagoa izan zuen Latinoamerikan, % 53 handitu baitzen.

2030erako Garapen Iraunkorrerako 10.c Helburuak adierazten du batez beste % 3ra murriztu behar 
direla etorkinen diru-bidalketen transakzio-kostuak. Gaur egun, batez beste % 7,1ekoa da. Ohiko bankuak kanal 
garestienak dira (% 11) eta Afrikan zenbait bitartekarik % 20 baino gehiago kobratzen dute. Etxe bateko gastu 
osoaren % 4 hezkuntzarako dela jota, transakzio-kostuak % 3tik behera jaisten badira, familiek 1.000 milioi dolar 
gehiago erabil ditzakete urtean hezkuntzarako.

Zenbait azterketak adierazten dute diru-bidalketek eragin positiboa dutela hezkuntza-emaitzetan. Filipinetan, 
nazioarteko diru-bidalketen % 10 igotzeak % 10 baino gehiago igoarazi zuen eskola-asistentzia eta astean hiru 
ordu baino gehiago jaitsi zen haurren lana. Eraginak desberdinak izan daitezke generoaren arabera. Esaterako, 
Jordanian, diru-bidalketek derrigorrezko hezkuntzaren ondoko hezkuntzan mutilengan soilik izan zuen 
eragin positiboa.

Emaitza positibo horien arrazoia migrazio-bideak bereziki selektiboak izatea izan daiteke, edota hasierako 
matrikulazio-tasa oso txikia zen egoeretan gertatzea. Eskulan gutxi kualifikatua ezaugarri duten zenbait 
migrazio-korridoretan, badira eragina negatiboa dela adierazten duten zantzuak ere. Guatemalan, nazioarteko 
diru-bidalketak eta matrikulatzeko aukerak murriztea lotuta egon ziren, baina egia da, halaber, diru-bidalketa 
horiei esker matrikulatu ziren ikasleen emaitzak hobeak izan zirela. Mexikoko landa-eremuetan, herrialdean 
bertan geratu ziren ikasleek emaitza okerragoak lortu zituzten diru-bidalketen ondorioz.

Rebajar los costos de transacción de las remesas de dinero de los migrantes

 del 7.1% al 3%  
proveería  

1 000millones de dólares  
para la educación 
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ETORKINEK HEZKUNTZA-ORDAIN BAT IZATEN DUTE JOMUGAKO HERRIALDEETAN

Jomugako herrialdeetan, oso ohikoa da etorkinek azkar uztea eskola. Esate baterako, Europar Batasunean, 
2017. urtean, bertan jaiotakoen % 10ek eta atzerrian jaiotako 18 urtetik 24 urtera bitarteko pertsonen % 19k 
azkar utzi zuten hezkuntza-sistema. Eskola uztean erabakigarria izan daiteke iristeko adina; emaitzak asko 
aldatzen dira ikasleak hartu zituen hezkuntza-sisteman sartu zireneko unearen arabera; hots, derrigorrezko 
hezkuntzaren hasieran, erdi aldean edo amaieran sartu ziren. Ameriketako Estatu Batuetan, 7 urterekin iritsi ziren 
etorkin mexikarren % 40ek ez zuen bigarren hezkuntza amaitu, eta kopuru hori % 70koa da 14 urterekin iritsi 
zirenen artean.

Dena den, etorkinen hezkuntza-maila azkarrago hobetzen da bertakoena baino eta jatorrian geratu direnena 
baino. Alemanian, batez besteko hezkuntza-maila baino txikiagoa duten bertako gurasoen seme-alabek polikiago 
egin zuten aurrera haien pareko etorkinek baino. Latinoamerikako eta Karibeko 10 herrialdetik 8tan, emigratu 
egin zutenen seme-alabek, batez beste, hezkuntzan 1,4 urte gehiago zituzten emigratu ez zuten gurasoen seme-
alabek baino. 

Hezkuntza-mailaren aldeak belaunaldi bat baino gehiago irauten du. 2015eko PISA azterketan ikusten denez, 
lehen belaunaldiko 15 urteko etorkinen % 49k eta bigarren belaunaldiko % 61ek irakurketa, matematika eta 
zientzietako konpetentzian gutxienez 2. maila lortu zuen, eta bertakoen artean ehuneko hori % 72koa da. 
Alemanian, Kanadan eta Italian, bertakoek abantaila dute bigarren belaunaldiko etorkinekiko, eta, batez ere, goi-
mailako hezkuntzan.

Sei herrialdetan bigarren belaunaldiko etorkin turkiarren artean egindako alderaketa batean ikusi zenez, 
Alemanian bizi zirenen % 5 soilik iritsi zen goi-mailako hezkuntzara, eta Frantzian, berriz, % 37 ziren. Alde hori, zati 
batean, Frantziako faktore instituzionalen eragina izan daiteke: eskolaurreko hezkuntzara goiz sartzea, bigarren 
hezkuntzan konpetentzien arabera berandu elkartzea eta goi-mailako hezkuntzara konpetentzia gutxiago izanik 
ere sartzeko aukera izatea.

Egoera sozioekonomiko kaskarrak azaltzen du ELGEko etorkinen ikaskuntzan dauden aldeen % 20. Eta zenbait 
herrialdetan, Frantzian eta Grezian kasu, % 50 ere izan daiteke. ELGEko herrialdeetan, ikasle etorkinek maila bat 
errepikatzeko probabilitatea bertakoena halako bi da ia.

Immigrazio- eta herritartasun-politikek eskolan 
sartzeko aukerak zailtzen dituzte
Hezkuntzarako eskubidea eta diskriminazio ezaren printzipio nagusia Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen 
Nazioarteko Itunean eta Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioan babestuta daude. Bereziki migrazioari 
buruzkoa den nazioarteko itun berezi batean, adierazten da etorkinek eta errefuxiatuek herrialdeko herritarren 
tratu bera jaso behar dutela hezkuntzari dagokionez, baina lau herrialdetik batek soilik berretsi du tratatua orain 
arte, eta haietako gehienak emigrazio-herrialdeak dira. Praktikan hainbat gauzak eragotz dezakete eskubide hori 
gauzatzea: immigrazio-politika murriztaileek, legedia bateraezinek eta etorkinak hartzen dituzten herrialdeek 
agiri-eskakizun zorrotzak edukitzeak.

Herrialde batzuetako legediek hezkuntzarako eskubide konstituzionala murritz dezakete. Txipren eta Eslovakian 
eskolek immigrazio-agintariei nahitaez jakinarazi behar diete familiaren batek baliozko dokumentaziorik ez duela. 
Hegoafrikan, 2002ko Immigrazio Legeak eragotzi egiten die agiririk ez duten etorkinei eskoletan matrikulatzea.

Atzerrian jaiotakoen hezkuntzarako eskubidea jasotzen duten legediek hezkuntzarako eskubidea betetzeko 
probabilitatea handiagoa izatea eragiten dute. Argentinan, 2006ko Hezkuntzako Lege Nazionalak adierazten 
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du biztanle guztiek dutela hezkuntzarako eskubidea. Eslovenian, Lehen Hezkuntzako Legeak modu esplizituan 
aitortzen die hezkuntzarako eskubidea pertsona aberrigabeei. 

Esparru juridiko inklusiboek ez dute bermatzen ez dela egongo diskriminaziorik herrialdeko beste 
maila batzuetan, eskualdean edo tokian-tokian. Eskolek, agian, ikasleak inskribatzeko, jaiotza-ziurtagiriak 
eskatuko dituzte, aurreko irakaskuntzen ziurtagiriak, nortasun agiri nazionalak edo egoitza-egiaztagiriak. 
Txilen, non etorkin haitiarren kopurua 5.000tik 105.000ra igo zen 2010. urtetik 2017. urtera, legeak ezartzen 
du haur guztiek hezkuntza publikoa izateko eskubidea dutela, baina, praktikan, tokiko gobernu-funtzionarioen 
esku dago eskubide hori gauzatzea edo ez gauzatzea. Uzbekistanen, eskola-agintariek, askotan, egoitza-
froga bat, pasaporte bat edo bertako hizkuntzan jariotasuna duela adierazten duen agiri bat eskatzen dute 
inskribatu aurretik.

Agintariek alderdi horri buruz emandako argibideek eskolarako sarbideaz arduratzen direnak lasai ditzake, esaten 
badute legeak ez duela exijitzen dokumentazio guztia izatea. Eta, halaber, esparru juridiko irmo batek pertsonek 
kexak bideratu ahal izateko bideak eman ditzake. 2014an, Italiak eta Turkiak argitu zuten eskolan matrikulatzeko 
agiriak ez zirela nahitaezkoak. Frantzian, gurasoek bitartekari batengana edo justiziara jo dezakete, eskolan 
inskribatzearen arloan erabaki diskriminatzaileak izateagatik konponbidea eskatzeko.

Dena den, agiririk gabeko etorkinek oztopoak dituzte hezkuntza eskuratzeko. Ameriketako Estatu Batuetan, 
non legez kanpoko 11 milioi zeuden 2014an, deportazioaren mehatxuak haurrak eskolara joatea eragotz dezake. 
Izan ere, 2017ko otsailean, Las Cruces (Mexiko Berria) eskola-barrutian eskola-absentismoa % 60 handitu zuen 
immigrazio-sarekada baten ondoren. 2012an, Deferred Action for Childhood Arrivals (umetan etorritakoen gaineko 
ekintza diferitua) programaren bidez, herrialdera umetan agiririk gabe iritsitako 1,3 milioi pertsonari luzamendua 
eman zitzaien ez deportatzeko, eta lan-baimenak lortzeko baimena ere eman zitzaien. Kalkuluen arabera, 
bigarren hezkuntzan graduatu zirenen tasa % 15 handitu zen, etorkin horiek neurri horretan ezarritako baldintzak 
bete nahi zituztelako.

Askotan ez dira betetzen bakarrik dauden adingabeen hezkuntza-premiak (eta kontuan izan behar da esplotazio-
arrisku handia duen kolektiboa dela). Munduan bakarrik dauden adingabeen kopurua 66.000tik 300.000 pasatu 
zen 2010–2011tik 2015–2016ra. Herrialde askotan, hala nola Australian, Grezian, Indonesian, Malaysian, Mexikon, 
Naurun eta Thailandian, etorkin izateagatik atxilotutako haur eta gazteek aukera gutxi dute edo ez dute 
aukerarik hezkuntza izateko. Italiara 2011 eta 2016 artean iritsi ziren 86.000 adin txikikoen % 73 inguru bakarrik 
zeuden. Eta nahiz eta 2015. eta 2017. urteen artean zenbait babes-lege onartu ziren, gutxiengoa dira eskolara 
joan ohi direnak.

Agiririk ez izatea hesi handia izan daiteke munduko 10 milioi aberrigabeentzat (horietako batzuk etorkinen seme-
alabak dira). Boli Kostan 700.000 aberrigabe daude eta hezkuntza izateko ezinbestekoa da nazionalitate-froga. 
Dominikar Errepublikan, milaka haitiarri nazionalitatea kendu zitzaien, eta 2012an, 6 urtetik 13 urtera bitarteko 
haurren eskolako asistentzia-garbia % 52koa zen Haitin jaiotakoen artean, eta % 82koa, berriz, beste herrialde 
batzuetan jaiotako etorkinen artean.

Hezkuntza-politikek etorkinak eskolara joatea 
susta dezakete
Hezkuntza eskuragarriagoa izateko, funtsezkoak dira lehen haurtzarorako programak, hizkuntzaren arloan 
laguntzeko programak eta elkartzearekin, hautatzearekin eta segregazioarekin lotutako politikak. 

Etorkinek lehen haurtzarorako programetan parte hartzea oinarri-oinarrizkoa da. Eskolaurreko hezkuntza 
izan duten 15 urteko etorkinek irakurketan lortutako batez besteko puntuazioa handiagoa da besteena baino, 
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eskola-urte bat adina baino gehiagokoa, hain zuzen ere. Agiririk ez duten etorkinentzat zaila izan daiteke lehen 
haurtzaroko programetan sartzea: Ameriketako Estatu Batuetan, 3 eta 4 urteko agiririk gabeko neska-mutilen 
matrikulazioa txikiagoa zen bertakoena eta legezko etorkinena baino. 

Hizkuntza ez menderatzea desabantaila bat da hezkuntzarako, gizarteratzea zailtzen baitu, bai eta harremanak 
egitea eta pertenentzia-sentimendua ere, eta diskriminazioa izateko arriskua handitzen. 2012. urtean, 
alfabetatze-maila txikiko lehen belaunaldiko etorkinen % 53 eskolaz kanpoko alfabetatze-ikastaroetara joaten zen 
errenta-maila altuko 23 herrialdetan.

Prestakuntza-ikastaroen iraupena ez da berdina herrialde guztietan: Belgikan, Frantzian eta Lituanian urte 
betekoa da, eta Grezian, berriz, 4 urtekoa. Alemanian, “ongi-etorriko eskolek” hizkuntza-ikastaro berezitu eta 
intentsiboak ematen dizkiete familia etorkinetako ikasleei. Espainiako autonomia-erkidegoetan, berriz, hiru 
eredu dira nagusiak: batzuetan, eguneko ordu batzuetan eta aldi batez ematen dira eskolak; beste batzuetan, 
murgiltzea egiten da; eta beste batzuetan, kultura arteko eskolak ematen dira (hizkuntza-laguntzaz gain familien 
eta eskolen arteko loturak egiten ahalegintzen dira). Gobernuek eskolaratze berezitua luzeegia izan ez dadin 
ahalegindu behar dute, egoera hobetu beharrean gabeziak handitu eta desabantailak larriagotzeko arriskua 
baitago.

Gaitasunetan oinarritutako aukeraketa goiztiarra egitea ikasle etorkinen kalterako izan ohi da, haien aukerak 
murrizten baititu. Horrek desberdintasuna sortzen du eta gizarte-egoeraren eta emaitza akademikoen arteko 
lotura estuagoa izatea. Italian, bigarren hezkuntzako graduatu etorkinen % 59 sartu ziren unibertsitatean, eta, 
aldiz, lanbide-heziketako eskoletatik ateratakoak % 33 izan ziren, eta hezkuntza teknikokoak, % 13. 

Ikasle etorkinak hiri-inguruko eremuetan biltzen dira askotan, eta maila akademiko eta errendimendu-
maila baxuagoak dituzten eskoletara joan ohi dira. Eta segregazioa are handiagoa da bertako ikasleak auzo 
aberatsagoetara joaten badira. Erresuma Batuan, beste hizkuntza batzuk hitz egiten dituzten ikasle etorkinek 
probabilitate handiagoa dute bertako ama-hizkuntza duten ikasle babesgabeagoekin joateko eskolara. Etorkinen 
proportzioak ere kaltetu ditzake bertako ikasle babesgabeagoen hezkuntza-emaitzak. Norvegian ikusi zutenez, 
eskola bateko etorkinen proportzioan 10 puntu handitzeak eskola uzten duten bertako ikasleen proportzioa 3 
puntu handitzea dakar.

Herrialdeek zenbait tresna erabiltzen dituzte segregazioaren aurka egiteko. Italian, 2010eko zirkular baten bidez, 
ezarri zen gela batean gehienez lehen belaunaldikoen proportzioa % 30ekoa izan zitekeela. Baina, praktikan, lehen 
hezkuntzako gelen % 17k gainditu egin zuen muga hori. Frantzian eta Alemanian, eskola-segregazioari aurre 
egiteko politikak eta erreformak egin arren, gurasoek saihestu egiten dituzte esleitu zaizkien eskolak, eta eskolek 
beraiek ere moduak aurkitzen dituzte gela bereiziak antolatzeko gurasoek aukeratutako erlijio-irakaskuntzan edo 
atzerriko hizkuntzan oinarrituta. Berlingo lau barrutitan, lehen hezkuntzako 108 eskolatze-eremu aztertuta, ikusi 
zen bost eskolatik batean ikasle etorkinen proportzioa leku horretako etorkin-proportzioaren halako bi zela.

ZENBAIT GOBERNUK HELBURU MODUAN DUTE IKASLE ETORKINEN PROPORTZIO 
HANDIA DUTEN ESKOLEI LAGUNTZA EMATEA

Ikasle etorkin edo errefuxiatu asko dituzten eskolek finantziazio handiagoa behar izaten dute maiz. Formuletan 
oinarritutako finantziazioak ekitatea handitzen laguntzen du, baliabide gehigarriak ematen baitizkie 
desabantailak dakartzaten ezaugarriak bereizgarri dituzten eskolei. Zenbait programak etorkinak izatea eskola-
finantziazioko faktore esplizitu moduan dute. Lituanian, eskola-aurrekontuak % 20ko gehigarria ematen du 
herrialdeko gutxiengo bat direnentzat, eta % 30, berriz, ikasle etorkinentzat, herrialdean eskolatzen diren 
lehen urtean.

Jarduteko modu horiek salbuespena dira, baina ikasle etorkin eta errefuxiatuek zeharkako finantziazio osagarria 
ekar dezakete, dela, adibidez, irakaskuntzako hizkuntza behar bezala menderatzen ez delako, dela auzoan gabezia 
sozioekonomikoak daudelako. Eta kontuan izan behar da bi ezaugarri horiek ohikoak direla etorkinen artean. 
Ingalaterrako (Erresuma Batua) “finantziazio-formula nazionalak” kendu egiten du etorkinengatiko finantziazio 
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espezifikoa, baina funtsak ematen ditu zenbait desabantaila orekatzeko. Adibidez, “gabezia sozioekonomikoak”, 
“aurretik emaitza akademiko txarrak izatea” eta “ingelesa hizkuntza osagarri moduan”.

Askotan, oinarrizko finantziazio-formulez gain, badira beste baliabide batzuk eskoletarako, ikasle etorkinei edo 
errefuxiatuei laguntzeko. Adibidez, Danimarkako gobernuak, 2008–2011 aldian, 3 milioi dolar inguru esleitu zituen 
familia etorkinen eta eskolen arteko lankidetza sendotzeko jarduerak egiteko eta baliabideak emateko, eskola- 
eta familia-kontseilariak, adibidez.

Zenbait herrialdek laguntza ematen diete, finantziazio-formuletatik kanpo, hizkuntza-programei. Ameriketako 
Estatu Batuetan, ingelesa eskuratzeko programetan 740 milioi dolar ematen ditu, estatuko diru-laguntza 
moduan. Laguntza horietarako formula ingelesa ikasten duten ikasleen proportzioa izaten da. Eskolek hizkuntza-
ikastaroak emateko erabiltzen dituzte funts horiek. Irakasleei ere ematen zaizkie laguntzak, batzuetan arazoak 
izaten baitituzte ikasle etorkinekin eta horien familiekin erlazionatzeko.

Etorkinak eta errefuxiatuak diren ikasleekin lotutako laguntza espezifikoak ez ditu kontuan hartzen, beti, 
egiturazko eskola- eta administrazio-zailtasunak. Hezkuntza-maila baxuena duten etorkinak eta errefuxiatuak 
berez jada irakasle eta administrazioko langile urritasuna dagoen auzoetan pilatu ohi dira. Zaila izaten da eskola-
aurrekontutik kanpo pizgarriak ematea irasleei, premia handiak dituzten eskoletara joateko. Eta, horrez gain, 
erabaki politikoek berebiziko eragina izan dezake zenbait programari ematen zaion finantzazio berezian edo 
aurrekontuz kanpoko laguntzan. Ameriketako Estatu Batuetan, adibidez, agerikoa da hori.

ALFABETATZE-PROGRAMAK ETA HIZKUNTZA IKASTEKO PROGRAMAK 
FUNTSEZKOAK DIRA ETORKIN ETA ERREFUXIATU HELDUAK GIZARTERATZEKO

Etorkinen eta errefuxiatuen alfabetatze-mailan alde handiak daude. Alemanian, 2016. urtean, asilo-eskaera 
egin zutenen artean egindako inkesta batean ikusi zenez, % 15 analfabetoak ziren, % 34 alfabeto latindarrean 
alfabetatuak ziren, eta gainerako % 51 beste alfabeto batean. Helduen alfabetatzeak etorkin errefuxiatuek abegi 
hobea dutela sentitzea eragin dezake, eta pertenentzia-sentimendu handiagoa izatea. Baina, horrez gain, hobeto 
komunikatzeko aukera ematen die, eta eguneroko premiei hobeto erantzuteko aukera ere bai. Etorkinaren 
jomuga den herrialdeko hizkuntza ondo menderatzeak lan-aukera hobeak eskaintzen dizkio, diru-sarrera 
handiagoak, eta, inkestetan emandako erantzunetan oinarrituta, osasun-egoera hobea. Baina, oraindik orain, oso 
urriak dira etorkin eta errefuxiatu helduentzako eskala handiko alfabetatze-programa publikoak. 

Etorkinen eta errefuxiatuen ezaugarriak askotarikoak direnez, programek malguak izan behar dute, eta haien 
intentsitateak, edukiak eta egutegiak ere ezaugarri horietara aldatzeko modukoak izan behar dute. Ama-
hizkuntzan analfabetoak diren ikasleek arazo bereziak dituzte. Zenbait kalkuluren arabera, eskolatuak ez direnek 
edo eskolara gutxi joan direnek, bigarren hizkuntza batean oinarrizko irakurketa-maila lortzeko, besteek behar 
duten denbora halako zortzi behar dute. Finlandian, ikasteko erritmo motel hori dela eta, litekeena da eskaintzen 
diren ikastaroak laburregiak izatea heldu analfabetoek dagokion maila lortzeko.

Ikasle horiei laguntzeko, irakasleek trebezia eduki behar dute etorkinek eguneroko bizitzan dituzten zailtasunei 
aurre egiten lagunduko dieten materialekin jarduteko. Alemanian, Vienan, AlfaZentrum für MigrantInnen 
programan, ikasleek ulertu egin nahi dituzten materialak eramaten dituzte saioetara, direla lanekoak, 
direla etxekoak. 

Etorkin helduen ama-hizkuntzan irakatsi eta ikastea modu eraginkorra izan daiteke oinarrizko alfabetatze-
maila lortzeko. Norvegian, helduentzako ikaskuntza-zentroetan, maila aurreratuena duten ikasle etorkinek 
irakasleei laguntzen diete alfabetatzeko lehen saioetan, ikasleen eta irakasleen arteko ulermen-arazoak 
gainditzeko. 

Funts gutxiegi izateak mugatu egiten du, askotan, programak gauzatzeko aukera, eta, bereziki, gobernuak eskura 
jartzen dituen baliabideak eta laguntza ez daudenean politiken ildo berean. Hala gertatzen da, adibidez, Erresuma 
Batuan. Pobreziak, segurtasun faltak eta kultura-arloan egokia den eskaintzarik ez egoteak saioetara ez joatera 
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bultza ditzakete pertsonak, emakumeak, bereziki. Etorri berriak gune etnolinguistiko itxi batean pilatzeak 
zaildu egiten du hizkuntza berria ikastea, horrekin kontaktu txikiagoa izanda aukera gutxiago dituztelako hitz 
egiteko. Eta zenbait migrazio aldi baterakoak izateak ere gutxitu egiten du, hainbatetan, hizkuntza berria 
ikasteko motibazioa.

Hizkuntza-programen egokigarriak izan behar dute, kultura-alderdiak kontuan hartu eta baliabide egokiak izan. 
Horretarako, baliagarria izan daiteke etorkinak eta errefuxiatuak plangintzan eta irakaskuntzan sartzea. Zeelanda 
Berriko hizkuntza-programa diseinatzean, gobernuak egungo eta aurreko errefuxiatuei galdetu zien zer ezaugarri 
ziren egokienak eta zer oztopo zeuden programetan parte hartzeko. Jomugako herrialdera iristean enplegua 
lehentasuna denez etorkinentzat eta errefuxiatuentzat, gizarteratzeak eta hizkuntza ikasteak langile moduan 
parte hartzeko aukera handiagoa eman diezaieke. Cabo Verden, adibidez, Cabo Verden bizi diren Komunitate 
Afrikarretako Etorkinen Alfabetatzea eta Gaikuntza Sustatzeko Programaren barruan, alfabetatzea, portugesaren 
ikaskuntza eta lanbide-heziketa sartzen dira (adibidez, informatika eta zurgintza). Alemaniako gobernuaren 
gizarteratze-ikastaroaren barruan, 600 ordu daude alemana ikasteko, eta B1 gaitasun-maila lortzen duten 
errefuxiatuek lanarekin lotutako hizkuntza-prestakuntza jasotzeko eskubidea dute.

ETORKINEK FINANTZA-ARLOKO PRESTAKUNTZA BEHAR DUTE

Emigrazioa bereizgarri izan duten herrialde askotan eta kualifikazio txikiko etorkinen artean finantza-ezagutzak 
ez daude zabalduta, eta, horregatik, etorkinek eta errefuxiatuek iruzurrak eta finantza-esplotazioa izateko 
arriskua dute. Etorkinak eta errefuxiatuak hartu dituzten herrialdeetako finantza-sistemak eta gizarte-
ongizateko sistema, bereziki, eta dirua bidaltzeko sistemak ere bai, ulergaitzak izan daitezke haientzat 
hasiera batean.

Mundu osorako egindako zenbait ekimenek, ELGEren finantza-hezkuntzarako nazioarteko sareak, adibidez, 
etorkinentzako atal bat dute gizarteratzea helburu duten programa zabalago batzuen barruan. Etorkinentzako 
finantza-hezkuntzako programetan, askotan, zenbait alderdi interesatuk hartzen dute parte, nazioartekoek, 
gobernukoek, gobernuz kanpokoek eta sektore pribatukoek. 

Indonesiak oinarrizko finantza-prestakuntzako estrategia nazional bat onartu zuen 2013an. Munduko 
Bankuarekin elkarlanean sortutako programa batetik sortutako datuetan oinarritzen da, eta emigratzaileak izan 
daitezkeenek finantza-erabaki garrantzitsuak hartu behar dituztenerako prestakuntza ematen dute. Finantza-
hezkuntzarako Fundazio Marokoarra Lanaren Nazioarteko Erakundearekin elkartu zen Marokoko etorkinen 
finantza-hezkuntzako programak ezartzeko. Errumanian, Migrazioetarako Nazioarteko Erakundeak MasterCard 
Fundazioarekin elkarlanean, ekimen bat jarri zen abian etorkinen eta errefuxiatuen gizarteratzeari laguntzeko, 
lehentasuna emanda talde kalteberei, haurrei, emakumeei eta premia bereziak dituzten pertsonei, bereziki.

Baina oinarrizko finantza-prestakuntza egokia izanda ere, litekeena da etorkinek ez jakitea finantza-produktuen 
termino finantzarioek zer esanahi duten eta produktuek zer ezaugarri dituzten. Eta litekeena da, halaber, 
finantza-erakundeekiko mesfidantza izatea, direla jatorriko herrialdekoak, direla jomugako herrialdekoak. 
Agiririk ez duten etorkinak eta herrialdera iritsi berri diren errefuxiatuak beldur dira, askotan, finantza-zerbitzuak 
eskuratzeko eskatzen den informazioa beraiek identifikatzeko erabiliko den, eta, agian, deportatu egingo 
dituzten. Finantza-sektoreak ez du etorkinen ezaugarri berezietara eta kulturara egokitutako produkturik, ez eta 
haiek jatorriko herrialdean utzitako pertsonetara egokitutakorik.

Finantza-hezkuntzak etorkinen ongizatean dituen ondorioei buruzko datuak kontraesankorrak dira. Qatarren, 
jatorriz Indiakoak diren etorkinei buruz egindako azterketa batean, ikusi zen finantza-prestakuntzak eragiten 
zuela, nahiz eta eragina mugatua izan, finantza-erabakietan. Eta Australian eta Zeelanda Berrian egindako 
azterketetan ondorioztatu zuten oinarrizko finantza-prestakuntzako programek ez zutela eragin nabarmenik 
izan banku-erakundeen erabileran.
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Lekualdatzeak

Lekualdatutako pertsonen kopurua handiena da, gaur egun, bigarren Mundu Gerraren amaieratik. Lekualdatuak, 
askotan, munduko eskualde pobreenetatik eta egoera txarrenetan daudenetatik etortzen dira, eta haien 
kalteberatasuna handitu egiten da lekualdatzeak hezkuntzarako aukera kentzen badie.

  
Lekualdatutako 
pertsonen 
kalteberatasuna 
handitu egiten da 
hezkuntza kentzen 
bazaie
 

Gaur egun, 19,9 milioi errefuxiatu daude Errefuxiatuentzako Nazio Batuen 
Goi Komisarioaren Bulegoaren (ACNUR) babespean, eta horietatik % 52 
inguru 18 urtetik beherakoak dira. Ekialde Hurbilean dauden Palestinako 
Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentziak (United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) 5,4 milioi errefuxiatu 
palestinar ditu babestuta. Errefuxiatu horien % 39 inguru kanpamentuetan edo 
zentro kolektiboetan bizi dira, aldi baterakoetan edo administratuetan, eta, 
bereziki, Saharaz hegoaldeko Afrikan. Eta, gainerakoetatik, gehienak etxebizitza 
indibidualetan bizi dira, hiri-eremuetan. 

Horrez gain, zenbait gatazka direla eta, 40 milioi pertsona barne-desplazatuak dira (Internally displaced person 
(IDP) esaten zaie). Horietatik gehienak Siriako Arabiar Errepublikan daude. Eta, gainera, beste 19 milioi pertsonak 
hondamendi naturalen ondorioz lekualdatu behar izan dute (biztanle horietatik gehienak Txinan bizi dira).

Lekualdatutako pertsonen hezkuntza okerragoa 
da, eskuratzeko aukerari dagokionez, bai 
kalitateari dagokionez 
Zaila da jakitea zein den lekualdatutako pertsonen hezkuntza-egoera, baina ACNURek egindako kalkuluen 
arabera, errefuxiatuen matrikulazio-tasa % 61ekoa da lehen hezkuntzan, eta % 23koa, bigarren hezkuntzan. 
Errenta-maila baxuko herrialdeetan, indizeak % 50tik beherakoak ziren lehen hezkuntzan, eta % 11tik beherakoak, 
bigarren hezkuntzan (3. irudia). Mundu osoan, 5 urtetik 17 urtera bitarteko 4 milioi errefuxiatu inguru ez zen 
eskolara joaten 2017an.

Errefuxiatuen matrikulazio-tasak asko aldatzen dira herrialde batzuetatik besteetara, baita herrialdeen barruan 
ere. 2016. urtean, Etiopian errefuxiatutakoen bigarren hezkuntzako matrikulazio-tasa gordina asko aldatzen zen 
barruti batzuetatik besteetara: mutur batean zegoen Samara, non % 1ekoa zen, eta bestean, Jijiga, non % 47koa 
zen. Pakistanen, 2011. urtean, errefuxiatu afganiarren lehen hezkuntzako matrikula-tasa garbia (% 29) herrialdeko 
tasaren (% 71) erdia baino txikiagoa zen, eta neska errefuxiatu afganiarrena (% 18) mutilena (% 39) baino txikiagoa 
izateaz gain, Afganistanen lehen hezkuntzara joaten ziren nesken proportzioaren erdia baino txikiagoa ere bazen. 
Errefuxiatuak, maiz, beste herrialde batera joaten direnean herrialdearen barruan egoera kaskarrenean dauden 
eremuetara joaten dira. Hego Sudango Errepublikatik Ugandara iristen diren errefuxiatuak Nilo Mendebaldea 
azpi-eskualde pobrean ezartzen dira, eta eskualde horretako bigarren hezkuntzako matrikulazio-tasa herrialdeko 
tasaren erdia baino txikiagoa izan zen 2016an. 
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Ez dago errefuxiatuen hezkuntza-kalitateari 
buruzko datu askorik, baina daudenek 
egoera kaskarra adierazten dute. Dadaabeko 
kanpamentuan (Kenya), lehen hezkuntzako 
irakasleen % 8 soilik ziren estatuak ziurtatutako 
irakasleak, eta 10 irakasletik 6k ez zuen inolako 
prestakuntzarik.

ZAILA DA BARNE-LEKUALDATUEN 
HEZKUNTZA-IBILBIDEA 
JARRAITZEA 

Gatazkak dituzten herrialde askotan, barne-
lekualdatzeek proban jarri dute hezkuntza-
sistema, lehendik ere arazo handiak zituena. 
Nigeriako ipar-ekialdean, hezkuntza-premiei 
buruz egin den azken ebaluazioan, ikusi da 
260 eskolatatik % 28k kalteak izan zituela balen, 
jaurtigaien edo metrailaren ondorioz; % 20ari 
nahita eman zioten su; % 32 arpilatu egin 
zuten; eta % 29 talde armatuengandik edo 
militarrengandik hurbil zegoen. 

ACNURek emandako informazioen arabera, 
2018ko urtarrilean 1,8 milioi pertsona zeuden 
lekualdatuta Ukrainaren barruan. Dnipro, 
Kharkiv, Kiev eta Zaporizhzhia hirietan, 
barne-lekualdatu gehienak dituzten hirietan, 
hezkuntza-agintariek ez dute gela eta baliabide 
nahikorik. Beharrari erantzuteko, gobernuak 
eskola gehiago sortu ditu, estatuko zenbait 
unibertsitate gatazkako eremuetatik kanpora 
atera ditu, sartzeko prozedurak erraztu ditu, 

matrikula-gastuak ordaindu ditu, eta barne-lekualdatuei pizgarriak eman dizkie, maileguak eta testuliburuak 
eman dizkie, besteak beste. 

Hondamendi naturalek ere kaltetzen dute hezkuntza, Asiako eta Ozeano Bareko herrialdeetan, batez ere. 
Filipinetan, urtean batez beste 20 tifoi izaten dituzte, eta, horrez gain, sumendi-erupzioen, lurrikaren eta luizien 
arriskua oso handia da. Gobernuak hondamendi-arriskua murrizteko zenbait neurri hartu ditu, eta, adibidez, 
tifoiei aurre egiteko gai diren eskolak, hezkuntza-baliabide nahikoak dituztenak, edukitzeak eta hezkuntza-urteak 
batez beste 0,3 urte gora egitea ekarri du.

Beharrezkoa da errefuxiatuak hezkuntza-
sistema nazionalean sartzea 
Gobernuek, krisi-egoera baten aurrean izaten duten erantzuna biztanleria errefuxiatuari hezkuntza sistema 
paralelo baten bidez ematea izan ohi da. Baina adituek adostasunez adierazten dutenez, hori ez da denboran 
iraun dezakeen konponbidea. Lekualdatzeak, maiz, asko irauten du. Sistema paraleloetan, maiz profesionalek ez 

3.  IRUDIA:
Errenta-maila baxuko herrialdeetan errefuxiatutako 
nerabeen % 11 soilik daude matrikulatuta bigarren 
hezkuntzan
5 urte eta 17 urte bitarteko errefuxiatuen matrikulazioaren 
ehunekoa, hezkuntza-mailaren arabera, 2017
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dute beharrezko prestakuntza. Azterketen ondorioz ez da inolako ziurtagiririk lortzen. Eta finantziazio-iturriak 
bat-batean eten daitezke.

ACNURen 2012–2016ko munduko hezkuntza-estrategiak, lehen aldiz, herrialdeei eskatu zien haur errefuxiatuei 
ikaskuntza-aukera akreditatu eta ziurtatuak eman ziezazkietela, hezkuntzan aurrera jarraitzeko aukera izan 
zezaten. Horretarako, errefuxiatuak hezkuntza-sistema nazionalean sartu behar dira, hartu dituen herrialdeko 
ikasleekin batera gela berean ikas dezaten, lehendabizi, behar izanez gero, denbora labur batez sistemara 
egokitzeko eskolak jaso ondoren, adinaren arabera egokia den mailan sartzeko prestatuta egon daitezen. 

  
Inklusio-maila aldatu egiten da 
lekualdatzearen ezaugarrien, 
geografiaren, historiaren, eta 
sistemaren baliabideen eta 
gaitasunen arabera
 

Baina lekualdatzearen ezaugarriek zerikusi handia dute 
errefuxiatuek sisteman duten inklusio-mailarekin. 
Geografiak, historiak, sistemaren baliabideek eta gaitasunak 
inklusioaren bilakaeran eragiten dute.

Zenbait kasutan, inklusioak pixkanaka-pixkanaka egin 
du aurrera. Turkian, non 3,5 milioi errefuxiatu dauden, 
lehenengo etapa batean eskola ez publikoak aldi baterako 
hezkuntza-zentro moduan akreditatu zituzten; geroago, 
trantsizio-eskola moduan sailkatu zituen; eta, ondoren, 
2020rako, siriar haur guztiak eskola publikoetan sartuta 
egotea aurreikusten da. 

Beste kasu batzuetan, gobernuaren konpromisoa ez da jarraitua izan, etenak izan ditu. Irango Islamiar 
Errepublikan, errefuxiatu afganiarren inklusio-politikak atzerakadak izan ditu, zenbait alditan, berrogei urtetan 
zehar. Beste batzuetan, ez da erabateko inklusioa lortzen, horretarako konpromisoa izan baden arren. Gerta 
daiteke errefuxiatuek hartu dituen herrialdearen ikasketa-plan, ebaluazio-sistema eta irakaskuntza-hizkuntza 
berbera izatea, baina herrialde horrek zati batean soilik sartzea sisteman, dela arrazoi geografikoengatik 
(adibidez, Kenyako kanpamentuak), dela edukiera-arrazoiengatik (hala gertatzen da Libanoko eta Jordaniako 
txanda bikoitzeko eskoletan). Eta baliabide gehiago dituzten herrialdeetan ere, Grezian kasu, zailtasunak izan dira 
errefuxiatuei hezkuntza hezkuntza-sistema nazionalaren bitartez emateko. Zenbait egoeratan, errefuxiatuen 
hezkuntza bereizita egiten da. Palestinako hezkuntza-sistema kasu bakar eta berezia da. Tanzaniako Errepublika 
Batuan bizi diren Burundiko errefuxiatuak, eta Tailandian bizi diren Myanmarreko karen etniako errefuxiatuak 
eskola bereizi, informal edo komunitarioetara joaten dira, edota eskola pribatuetara.

INKLUSIORAKO, ZENBAIT OZTOPO GAINDITU BEHAR DIRA

Errefuxiatuak hezkuntza-sistema nazionaletan sartzearekin –inklusioarekin– lotutako arazoak agerikoagoak eta 
zailagoak dira gaitasuna nahikoa ez den eta koordinazio- eta plangintza-premia handia dagoen egoeretan. Planek 
hainbat arazo hartu behar dituzte kontuan; adibidez, agiririk ez izatea, hizkuntza behar bezala ez menderatzea, 
ikasketetan etenak izatea eta pobrezia. UNESCOren Hezkuntza Planifikazioko Nazioarteko Institutuak zenbait 

orientabide eman ditu trantsizioko hezkuntza-planak egiteko. Plan horien 
ardatza berehalako premiak dira eta errefuxiatuak eta barne-lekualdatuak 
hartzen ditu kontuan. Txad izan zen, 2013. urtean, horrelako plan bat egin 
zuen lehena. 2018. urtean, gobernuak errefuxiatuen 19 kanpamentu eta 
kokagunetako 108 eskola eskola publiko arrunt bihurtu zituen. 

Errefuxiatuek, askotan, ez dute agiririk izaten, eta horrek asko mugatzen 
die hezkuntza-sistema nazionaletan sartzeko aukera. Jordanian, 
errefuxiatuek, eskolara joan ahal izateko, “zerbitzu-txartel” bat behar 
zuten, eta, hori lortzeko, beharrezkoa zen jaiotza-ziurtagiri bat. 2016. 
urtearen amaieran, Jordania haurrak eskoletan zerbitzu-txartelik gabe 
matrikulatzeko aukera ematen hasi zen.

  
Agirik ez izatea, hizkuntza 
ez menderatzea 
ikerketetan etenak izatea 
eta pobrezia erabateko 
inklusiorako arazo izan 
daitezke
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Tokiko hizkuntza ez jakitea ere oztopo izaten da. Rwandan bizi diren Burundiko errefuxiatuak orientazio 
integraleko ikastaro batera joaten dira (sei hilabeteko iraupena ere izan dezake) eta ingeles-maila egokia 
dutenean sartzen dira eskola publikoan. Prestatze-ikastaroak, Alemanian daudenak bezalakoak, erabilgarriak 
izan daitezke, baina denbora luzeegia irauten badute errefuxiatuak hezkuntza-sistematik aldentzea eragin 
daiteke. Errefuxiatuen hizkuntza-premiak ez dira ahozko komunikazioarekin lotutakoetara mugatzen; horiez gain, 
ahozkoak ez diren praktikak behar dituzte, errefuxiatuak hartzen dituzten komunitateekin elkarreragiten badute 
soilik ikas ditzaketen praktikak. 

Haur lekualdatuei hezkuntza-sisteman sartzen edo berriro sartzen laguntzeko, zenbait programa mota behar 
dira: trantsiziokoak, zuzentzaileak, berreskuratzekoak eta ikaskuntza bizkortukoak. Errefuxiatuentzako Kontseilu 
Norvegiarrak Dadaaben errefuxiatuentzat duen ikaskuntza bizkortuko programak lau urtetan biltzen du Kenyako 
zortzi urteko ikasketa-plana, eta sartzeko eta irteteko hainbat une ditu. Sistema horren bidez, mutil asko sartu 
dira, baina urriagoak dira, ordea, neskak. Berez, programa horiek gobernuek eskaini beharko lituzkete, eta 
hezkuntza-sektoreko planetan txertatu. 

Hezkuntza doan izanda ere, badira handiak izan daitezkeen kostu batzuk; testuliburuak eta garraioa, adibidez. 
Libanon abian jarritako proiektu pilotu batek ordainketa bat egiten zuen, eskudirutan, garraio-gastuak estaltzeko 
eta haurrek lan egin beharrean eskolara joateak eragiten zuen diru-sarreren galera konpentsatzeko. Eta horren 
bidez, asistentzia astean 0,5 eta 0,7 egun artean handitu zen; hau da, % 20 inguru. Turkiak diru-ordainketa 
baldintzatuak errefuxiatuei ere zabaldu zizkien, eta 2018. urtean 368.000 haur siriar izan dira horren onuradun.

IRAKASLEAK GILTZARRIA DIRA INKLUSIOA ARRAKASTATSUA IZAN DADIN

Irakasle-urritasuna dago, irakasle kualifikatuena bereziki, lekualdatzeak izan diren ingurune guztietan. Turkian 
ikasle siriar guztiak matrikulatzeko, 80.000 irakasle gehiago beharko lirateke. Alemanian, beste 18.000 hezitzaile 
eta 24.000 irakasle behar dira. Ugandan, lehen hezkuntzako beste 7.000 irakasle behar dira errefuxiatuei 
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hezkuntza emateko. Ordainsari ekitatiboa eta fidagarria ezinbestekoa da irakasle kopuru nahikoa izan, 
kontratatu, mantendu eta motibatzeko. Baina gobernuek eta solaskide humanitarioek, aurrekontu mugatuak 
eta epe laburreko finantziazio-zikloak dituztenez, ezin dituzte beti ordaindu soldata-kostuak. Askotan, irakasle 
boluntarioek egiten dute lan hori, eta, maiz, horiek ere errefuxiatuak dira, eta ordaindu egiten zaie, baina 
irakasleen beraien soldaten arteko desberdintasunak tentsioak sor ditzake.

Biztanle lekualdatuekin lan egiten duten irakasleek prestakuntza behar dute, bete-beteta dauden gelak 
izaten baitituzte, hizkuntza desberdinak hitz egiten dituzten eta adin desberdinak dituzten ikasleak; baina, 
gehienetan, noizbehinkako laguntza besterik ez dute jasotzen. Libanon, irakasleen eta langileen % 55ek 
lanbide-prestakuntzako saioetan parte hartu zuen azken bi urteetan, baina haur errefuxiatuen presentziak 
irakaskuntzako eguneroko lanean eragiten zuen. Kakumako (Kenya) kanpamentuan, irakasleei laguntzeko 
mekanismoak askotarikoak dira: direla unibertsitate nazionalak eskaintzen dituen ikasketak, diplomak eta 
ziurtagiriak ematen dituenak; direla ikastaro ez-formalak, oraingoz ziurtagiririk ez dutenak, krisian dauden 
lehen hezkuntzako eskoletako irakasleentzat (Larrialdi Egoeretan Hezkuntza emateko Instituzio arteko Sareak 
ematen ditu).

Irakasle errefuxiatuek, askotan, ezin izaten dute prestakuntzako programa nazionaletan parte hartu, lan-
eskubideari buruz dauden lan-araudien ondorioz. Zenbait herrialdetan, irakasle errefuxiatuak berriro lanean 
hasteko laguntzak ematen dira. Txadeko Errepublikak gaitasuna aitortu eta ziurtagiria eman die irakasle 
sudandarrei, herrialdeko eskoletan lan egiteko. Alemanian, Potsdameko Unibertsitateko irakasle errefuxiatuen 
programaren helburua irakasle errefuxiatu siriarrak eta beste jatorri batzuetakoak berriro geletara itzultzea da.

Ikasleen artean, trauma osteko estresak eragindako asalduren prebalentzia-tasak % 10 eta %25 artekoak dira 
errenta-maila altuko herrialdeetan, eta % 75era iristen dira errenta-maila baxuko eta ertaineko herrialdeetan. 
Haurren osasun mentaleko zerbitzurik eskura ez dagoenean, eskola izan daiteke laguntza jasotzeko leku 
bakarra. Baina eskolan esku-hartzeak egiteko, bereziki gaitutako terapeutak behar dira, eginkizun hori 
irakasleen gaitasunetatik kanpo baitago. Baina irakasleek badute zer egin: laguntza psikosoziala eman dezakete 
segurtasuna ematen duen giroa sortuz, ikasleekin duten harremana sendotuta eta jarduera psikosozial 
egituratuak eginda. Horretarako, gela maneiatzeko moduari buruzko lanbide-prestakuntza behar dute, eta 
erreferentzia-mekanismoak ere bai.

ERREFUXIATUEK ESKOLAURREKO HEZKUNTZA BEHAR DUTE

Esku-hartze egokiak behar dira, lehen haurtzaroko hezkuntza eta arreta barne. Izan ere, erabakigarriak dira 
egoera bortitzetan bizi diren eta ingurune egonkor, aldeko eta aberasgarririk ez duten haur txikietan. Baina 
lekualdatzeetan izaten diren egoera askotan, ikaskuntza goiztiarreko premiei ez zaie erantzuten.

  
Biztanle lekualdatuekin lan 
egiten duten irakasleek 
prestakuntza behar dute, 
bete-beteta dauden gelak 
izaten baitituzte, hizkuntza 
desberdineko eta adin 
desberdineko ikasleak, baina 
noizbehinkako laguntza soilik 
jasotzen dute
 

Errenta-maila altuko eta ertain-altuko zortzi herrialdetan egindako 
azterketa batean, adierazten da errefuxiatu eta asilo-eskatzaile 
txikienen premiei eman zaien erantzuna “bereziki ahula” izan dela, 
eta horrek agerian jartzen du ez dela lehentasuna izan politika 
nazionaletan eta ardurak sakabanatu egin direla plangintzari eta 
gauzatzeari dagokionez. Erantzun humanitarioko eta errefuxiatuei 
buruzko 26 plan aztertuta, ikusi zen haien ia erdietan ez zela aipatzen 
5 urtetik beherako haurren ikaskuntza edo hezkuntza, eta herenak 
baino gutxiagok aipatzen zutela, espresuki, eskolaurreko hezkuntza 
edo lehen haurtzaroko arreta eta hezkuntza. 

Gobernuz kanpoko erakundeek betetzen dute, askotan eta 
askotan, hutsunea. Erreskateko Nazioarteko Batzordeak, 
modu esperimentalean, eskolaurrean jarduten duten irakasleak 
prestatzeko programa bat jarri zuen abian, “Healing Classrooms” 
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(gela osasungarriak) izenekoa, Burundiko eta Tanzaniako Errepublika Batuko kanpamentuetan bizi ziren haur 
kongoarrentzat. Programa Libanorako egokitu zen 2014an, eta, gaur egun, eskolaurreko adinean dauden 
3.200 haurri ematen die zerbitzua eta 128 irakasle gaitu ditu. Lau hilabeteko proba pilotu baten ondoren, 
programan parte hartu zuten 3 urteko haurrek trebetasun motorrak eta sozioemozionalak hobetu zituzten, bai 
eta jarduteko gaitasunak eta irakurketa eta idazketako eta kalkuluko lehenengo ezagutzak ere. 

Zenbait herrialdetan, aliantzak sortu dituzte hainbat tokiko eragile eta gobernuz kanpoko erakunderekin. 
Adibidez, Etiopiako gobernuak 3 eta 6 urte bitarteko bost errefuxiatutik hiruri laguntzen die kanpamentuetan 
dauden lehen haurtzaroko arretako eta hezkuntzako 80 zentrotan eta 150 haur-eskola pribatu eta publikotan 
Addis Abeba hirian. Alemaniako gobernuak errefuxiatuen eta asilo-eskatzaileen hezkuntzarako plan integral bat 
jarri du abian, tokiko eragileekin elkarlanean, eta 2017–2020 aldian ia 400 milioi euro inbertitzea aurreikusten du, 
lehen haurtzaroko programa zabaltzeko eta arretarako eta hezkuntzarako langile gehiago kontratatzeko.

DESGAITASUNA DUTEN ERREFUXIATUEN HEZKUNTZAK ARRISKU BEREZIAK DITU

Nazioarteko lege eta arauek bermatu egiten dituzte desgaitasuna duten haur errefuxiatuen eskubideak, baina 
horiek praktikara eramateko baliabide juridiko konkretu gutxi daude. Desgaitasunak begiz ikusita, azterketa 
medikoen bidez edo borondatezko adierazpenaz ebaluatu ohi ziren, eta, horren ondorioz, lekualdatutako 
biztanleriaren artean oso behetik jotzen zen desgaitasun-tasa eta desgaitasun horien maila. Mekanismo 
berrienek funtzionalitatean oinarritutako galdera sistematikoak erabiltzen dituzte, Washingtoneko taldeak 
garatutakoak, adibidez.

Desgaitasunak pertsonarentzat dituen ondorioak asko aldatzen dira desgaitasunaren ezaugarrien eta eskura 
dauden egokitzapen-baliabideen arabera. Pakistanen errefuxiatu afganiarrekin egin zen azterketa batean, 
ikusi zen ikusizko desgaitasunek ez zutela eskolara joatea eragozten (% 52ko asistentzia zuten), eta bere 
burua zaintzeko zailtasunak zituztenek, berriz, eskolara joateko probabilitate askoz txikiagoa zutela (% 7,5eko 
asistentzia). 

  
Lekualdatuak bizi 
diren herrietan eskola 
espezializatu gutxi daude, 
edo ez dago halakorik, eta 
daudenak ez dira, oro har, 
doakoak izaten
 

Irisgarritasun fisikorik ez izatea (bai distantziak eragindakoa, bai 
instalazioetara sartzeko zailtasunak eragindakoa) eta irakasleen arlo 
horretako trebakuntza txikia oztopo handia dira desgaitasuna duten haur 
errefuxiatuentzat, Indonesian eta Malaysian ikusi zen bezala. 
Lekualdatuak bizi diren herrietan eskola espezializatu gutxi daude, edo ez 
dago halakorik, eta daudenak ez dira, oro har, doakoak izaten. Batzuetan, 
desgaitasuna duen pertsonak ez du horren berri ematen edo ez du horri 
buruzko behar besteko informazioa ematen gizarte-estigmatizazioaren 
beldur delako edota agintariek edo immigrazio-arduradunek ez onartzeko 
beldur delako. Baina badago arazo horiei aurre egiteko modua. Esate 
baterako, Jordaniako errefuxiatu-kanpamentu berrietan gero eta 

azpiegitura irisgarri gehiago daude.

Funtsezkoa da errefuxiatuen komunitatearen eta haiek hartzen dituen komunitatearen indarguneak 
identifikatzea. Ugandako Desgaitasuna duten Pertsonen Batasun Nazionalak, beste elkarte batzuen 
konfederazioa den erakundeak, abian jarritako proiektu batek desgaitasuna duten errefuxiatuak garapen-
jardueretan inplikatzea du helburu. Ugandako Gorren Elkarte Nazionalak entzumen-desgaitasuna duten 
haurrentzako eskolen ardura du errefuxiatuen bi kokalekutatik gertu.
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TEKNOLOGIA LEKUALDATUTAKO PERTSONEI LAGUNTZEKO ERABIL DAITEKE

Lekualdatze behartuak, askotan, hezkuntza-sistemaren ahalmenak gainezka egitea eragiten du. Konponbide 
teknologikoek, haien eskalagarritasunak, abiadurak, mugikortasunak eta eramangarritasunak lagunduta, ohiko 
hezkuntza-baliabideen gabezia konpentsatzen lagundu dezakete. Instant Network Schools programa, ACNURek 
eta Vodafonek elkarlanean abian jarritako ekimena, Kongoko Errepublika Demokratikoko, Kenyako, Hego 
Sudango Errepublikako eta Tanzaniako Errepublika Batuko 40.000 ikasle eta 600 irakasle baino gehiagorengana 
iristen da, eta Internet, elektrizitatea eta eduki digitalak jartzen dizkie eskura.

Horrelako esku-hartzeek izan ohi duten arazoetako bat da haiek ematen dituzten baliabideak, maiz, ez 
datozela bat ikasketa-programa nazionalekin. Badira, ordea, salbuespenak ere. Adibidez, Tabshoura (“Klariona”) 
plataforma Libanon: 2015eko ikasketa-planarekin bat datozen eskolaurreko hezkuntzako on-line baliabideak 
ematen ditu. Arabiarrez, ingelesez eta frantsesez dago, eta Moodlen oinarritzen da, ikaskuntza kudeatzeko 
sistema batean. 

Teknologiak laguntza psikosoziala ere eman dezake. Ideas Box (“Ideien kutxa”) baliabideak, Mugarik Gabeko 
Liburutegiak eta ACNURek elkarlanean garatutako plataformak, zenbait informazio- eta kultura-baliabide 
eskaintzen ditu, hezkuntza-edukiekin batera. Errefuxiatu kongoarrak dituzten Burundiko bi kanpamentutan 
egindako ebaluazio kualitatibo batek agerian jarri zuen eragin positiboa izan zuela erresilientzian.

Programa gehienek irakasleen lanbide-garapena sustatzen dute. Nigerian, UNESCOk Nokiarekin elkarlanean 
irakasleen prestakuntzarako egindako proiektu batek lehen hezkuntzako irakasleei eskola-saioak planifikatzen 
lagundu zien, ikasleei galdera kitzikagarriak egiten, erantzun hausnartuak emanarazten, eta ikasleen ebaluazioa 
egiten alfabetatze-mailan eta ingelesean.

Ekimen teknologikoek badituzte, izan, zailtasunak. Oro har, hasierako inbertsioa handia izaten da, eta pertsona 
guztiek ez dute elektrizitatea eta konektibitatea eskura. Garrantzitsua da azpimarratzea teknologiak ez 
duela eskolaratze formalaren ordezkoa izan behar. Nazioarteko erakundeek ekimenak elkarrekin hobeto 
koordinatzen direla zaindu beharko lukete, ekimenak azken helburua lortzera bideratuta daudela, hau da, 
errefuxiatuak hezkuntza-sistema nazionaletan integratzera. 

GOI-MAILAKO HEZKUNTZAREKIN LOTUTAKO ZENBAIT EKIMENEK KONTUAN 
IZATEN DITUZTE ERREFUXIATUAK

Goi-mailako hezkuntzan sartzeko aukera izateak errefuxiatuen enplegu-aukerak handitzen ditu, eta errefuxiatuak 
lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan matrikulatu eta ikasten jarraitzea laguntzen du. Baina datuek 
erakusten dutenez, errefuxiatuen % 1 soilik iristen da goi-mailako hezkuntzan matrikulatzera. Askotan, larrialdi-
egoeretan alderdi horri ez zaio garrantzirik ematen, eta lekualdatzea luzea denean soilik ematen zaio arreta 
koordinatua. Askotan, errefuxiatuek goi-mailako hezkuntza izateko eskubidea diskriminaziorik ez izatera 
mugatzen da. 

  
Errefuxiatuen %1 soilik 
iristen da goi-mailako 
hezkuntzara
 

Ekimen teknologikoak lekualdatutako biztanleengana iritsi daitezke. 
ACNURek eta Geneveko Unibertsitateak abian jarritako Connected Learning 
in Crisis Consortium (Krisi-garaian Konektatuta Ikasteko Partzuergoa) 
ekimenak ikaskuntza presentziala eta lineakoa uztartzen ditu eta 
6.500 ikaslerengana iritsi da 2010. urtean abian jarri zenetik.

Errefuxiatuentzako bekak ematen dituzten nazioarteko hainbat programa 
daude. Adibidez, Albert Einstein Errefuxiatuentzako Ekimen Akademikoko Funts Alemaniarrak (DAFI, alemanez) 
laguntza eman die errefuxiatuei, 1992. urtetik, ACNURen bidez. Programa horien estaldura geografikoa errefuxiatu-
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fluxuen eta hezkuntza-premien arabera aldatzen da. Gaur egun, programa zabalenak Etiopian, Irango Islamiar 
Errepublikan, Libanon eta Turkian ari dira garatzen.

Beste beka-programa batzuek errenta-maila altuko herrialdeetan ikasteko aukerak ematen dituzte. Kanadako 
Munduko Zerbitzu Unibertsitarioaren Ikasle Errefuxiatuen Programak errefuxiatu bat babestu nahi duten 
unibertsitate-batzordeei laguntzen die, helburua errefuxiatua birkokatu eta unibertsitate horretan ikastea 
bada. 1978. urtetik, 39 herrialdetako 1.800 errefuxiatu baino gehiago eraman ditu Kanadako eskualde guztietako 
80 unibertsitate eta hezkuntza-zentrotara.

Eta litekeena da irakasleek ere laguntza behar izatea. Scholars at Risk (Arriskuan dauden akademikoak) ekimenak 
ikerketako eta irakaskuntzako aldi baterako plazak lortzen ditu babesa behar duten akademikoentzat. Erresuma 
Batuko Arriskuan dauden Akademikoentzako Kontseiluak (CARA ingelesez) presazko laguntza ematen die, bereziki, 
beren herrialdeetan berehalako arriskuan dauden irakasleei.

Laguntzaren onurak komunitate osoari zabaldu beharko litzaizkioke. DAFI funtseko bekek jatorriko komunitateak 
onuraduntzat hartzen dituzte, edozein dela ere beka jasotzen duena. Irakasle errefuxiatuei laguntza emateko 
sareek trebetasunen garapena ere susta dezakete. CARAk ikerketa- eta irakaskuntza-gaitasunak berreraikitzeko 
programak jarri ditu abian Iraken, Siriako Arabiar Errepublikan eta Zimbabwen.

Barne-lekualdatuek errefuxiatuen antzeko 
arazoak izaten dituzte
Nahiz eta Nazio Batuen Barne Lekualdatzeen Printzipio Gidariek adierazten duten pertsona orok hezkuntzarako 
eskubidea duela, baliabideek eta politikak arazoa aitortzea zein konponbide posibleak koordinatzea oztopatzen 
dute. Barne-lekualdatuen hezkuntza-zailtasunei ematen zaizkien erantzunak (juridikoak, hezkuntza-arlokoak eta 
administratiboak) errefuxiatuei dagokienez adierazitakoen antzekoak dira.

Kolonbiako gobernuak, non 6,5 milioi barne-lekualdatu zeuden 2017. urtean, lege-babesari eman dio, batez 
ere, garrantzia. 2002an, Auzitegi Konstituzionalak udal-agintariei agindu zien haur lekualdatuei hezkuntzarako 
lehentasunezko sarbidea eman ziezaien. 2004. urtean, auzitegiak erabaki zuen barne-lekualdatuen oinarrizko 
eskubideak urratzen ari zirela, hezkuntzarako eskubidea barne. 

  
Herrialdean bertan 
lekualdatutako 
irakasleek, maiz, zailtasun 
administratiboak izaten 
dituzte, eta, horregatik, ia 
ezinezkoa zaie soldatak 
kobratzea
 

Lekualdatzeak, askotan, haurren eta nerabeen hezkuntza-ibilbidea 
etetea ekartzen du, eta haur eta nerabe horiek laguntza behar dute 
berriro hezkuntza-sisteman sartzeko. Afganistanen, gobernuz kanpoko 
Children in Crisis (Haurrak Krisian) erakundeak hezkuntza-programa 
bizkortu bat zuzentzen du Kabulgo eta haren inguruko kokaleku 
prekarioetan bizi diren barne-lekualdatu eskolaratu gabeek 
6. maila amaitu dezaten, hezkuntza-sistema ofizialera 
igarotzeko, ondoren.

Herrialdean bertan lekualdatutako irakasleak, maiz, jatorriko barrutiko 
administrazioaren ikuskaritzapean jarraitzen dute, eta, horregatik, ia 
ezinezkoa zaie soldatak kobratzea, Siriako Arabiar Errepublikan ikusten 
den bezala. Iraken, 44 bazkidek 15 probintziatan ematen dituzte 

zerbitzuak eta 5.200 irakasle ingururi ematen diete laguntza, soldatak edo pizgarriak emanez, baina koordinazio 
faltak gabeziak ekarri ditu zerbitzuan, irakasle-kategorien arteko ordainketa-aldeak sortu ditu, eta bazkideen 
arteko tentsioak ere bai.
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Hondamendi naturalek eta klima-aldaketak 
hezkuntza-sistema prestatuta egotea eta 
erreaktiboa izatea eskatzen dute
Hezkuntza-sektoreko planek kontuan izan behar dituzte hondamendi naturalek dakartzaten arriskuak: heriotzak, 
kalteak azpiegituretan eta lekualdatzeak. Eta zaindu behar dute hezkuntza-zerbitzuak ahalik gutxien erasaten 
direla, larrialdiko erantzuna ematen denetik leheneratzen den arte. 2017an, Nazio Batuen Hondamendien 
Arriskuak Murrizteko Bulegoak eta Hezkuntzaren Arloan Hondamendien Arriskuak Murrizteko eta 
Erresilientziarako Munduko Aliantzak eskolako segurtasun integraleko esparru eguneratu bat argitaratu zuten. 
Hiru zutabe ditu: ikasketa-instalazio seguruak, gatazken kudeaketa hondamendietan, eta arriskuak murrizteari 
eta erresilientziari buruzko hezkuntza.

Ozeano Bareko uharte-herrialde askotan klima-aldaketarekin lotutako arriskuak kontuan hartzen dituzte 
hezkuntza-planetan. 2001ean, Salomon Uharteek hondamendietarako prestatzeko eta larrialdi-egoerei buruzko 
hezkuntzako politikaren eta jarraibideen adierazpena egin zuen. Hartan, helburu moduan ezartzen zen ikasleek 
ikasketa-ingurune seguruak eduki behar zituztela larrialdi baten aurretik, larrialdiak irauten duen bitartean 
eta larrialdiaren ondoren, eta eskola guztiek aldi baterako irakaskuntza- eta ikaskuntza-espazioak identifikatu 
behar zituztela.

Hemendik hamarkada batzuetara, lekualdaketen arrazoi nagusietako bat izan daiteke . Munduko Bankuaren 
kalkuluen arabera, klima-aldaketa dela eta, 140 milioi pertsonak lekualdatu egin beharko dute gaurtik 2050era. 
Kalteberatasuna murrizteko, zenbait herrialde erantzun politikoak garatzen hasi dira. Kiribatiko gobernuaren 
“migrazio duinak”, epe luzerako estrategia nazional baten atal den ekimenak, biztanleen kualifikazio-
maila handitzea du helburu, bai eta zenbait tresna ematea ere, atzerrian lan-aukera duinak izateko tresnak 
adibidez, erizaintzan jarduteko, esate baterako.
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Aniztasuna

Aniztasuna balioesten duen hezkuntza oso garrantzitsua da herrialde guztientzat, gizarte integratzaileak 
sortzeko aukera ematen baitie, desberdintasunak aintzat hartu eta errespetatu eta guztiei kalitatezko hezkuntza 
ematen dien gizarte bat sortzekoa.

Zenbaitetan, etorkinak eta errefuxiatuak talde-nortasunaren pertzepzioan oinarrituta epaitzen dira, ezaugarri 
pertsonalen arabera egin beharrean. Eta, batez ere, hartzen dituen herrialdeko biztanleekiko ageriko 
desberdintasunak badituzte, “desberdin” moduan ikusten dira, eta estereotipoek eta aurreiritziek diskriminazioa 
eragin dezakete, eta kalitatezko hezkuntzatik kanpo geratzea eragin.

Aurreiritziak eta diskriminazioa hezkuntza-sistema askotan dira agerikoak, horiei aurre egiteko politikak abian 
jarri arren. Ameriketako Estatu Batuetan, familia etorkinekiko diskriminazioa alderdi hauetan jartzen da, adibidez, 
agerian: programa elebidunik ez egotea haur txikientzat, eta alfabetatze-probak ama-hizkuntzan ez egitea.

Jendeak beraiekiko duen jarrerak etorkinek beren buruarekiko duten pertzepzioa moldekatzen dute, eta beren 
ongizatean eragiten. Hautemandako diskriminazioak depresioa eta antsietatea sortzen du, eta autoestimua 
murrizten. Balioei buruzko 2014ko inkestan jaso zenez, etorkinek bertakoek baino probabilitate gutxiago dituzte 
hartu dituen herrialdekoak direla sentitzeko.

Hezkuntzak etorkin eta errefuxiatuekiko 
jarreretan eragiten du
Hezkuntza-maila etorkinekiko jarrerekin lotuta dago. Hezkuntza-maila handieneko pertsonak ez dira 
hain etnozentrikoak, gehiago balioesten dute kultura-aniztasuna eta migrazioaren eragin ekonomikoa 
positiboagotzat jotzen dute. Zenbait azterketak erakutsi zuten goi-mailako ikasketak egin zituztenek tolerantzia 
handiagoa zutela (2 puntu handiagoa, hain zuzen ere) bigarren hezkuntza egin zutenek baino, eta, horiek, 
bere aldetik, tolerantzia handiagoa zuten lehen hezkuntza egin zutenek baino (horiek ere 2 puntu handiagoa). 
Gazteenek izaten dituzte immigrazioarekiko jarrera positiboenak, eta, bereziki, hezkuntza-maila altuena dutenek.

Etorkinek eta errefuxiatuek hedabideetan errepresentazio negatiboak izateak aurreiritziak indartu ditzake. 
Migrazioarekin eta lekualdatzeekin lotutako kontuen estaldura mediatikoa gero eta negatiboagoa eta 
polarizatuagoa da. Hala ikusten da, adibidez, Kanadan, Txekiar Errepublikan, Norvegian eta Erresuma Batuan: 
hedabideek, askotan, etorkinak eta errefuxiatuak kulturarako, segurtasunerako eta gizarte-babeseko 
sistemetarako arriskutsuak balira bezala deskribatzen dituzte. Hedabideek migrazioari buruz egiten dituzten 
kontakizunak estereotipatuak dira askotan, ez dute etorkinen eta errefuxiatuen ahotsa adierazten eta 
terminologia zehaztugabea erabiltzen dute. Hezkuntzak etorkin eta errefuxiatuen irudi negatibo horiek arindu 
ditzake, ezagutza politikoak emanez eta pentsamendu kritikoa estimulatuz, mitoak errealitatetik bereizteko.
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Politikek eta hezkuntza-sistemek inklusioa izan 
behar lukete ardatz 
Herrialdeek, aniztasunari heltzeko, zenbait ikuspegi hartzen dituzte: asimilazioa, kultura-aniztasuna/integrazioa 
eta kultura-artekotasuna/inklusioa. Asimilazioa kaltegarria izan daiteke etorkinaren identitaterako. Kultura-
artekotasunak, aldiz, ikasleei beste kultura batzuei buruz ikasten lagunduko die, baina, horrez gain, baita abegiko 
herrialdeetan desberdintasuna betikotzea eragiten duten egiturazko oztopoei buruz ere.

Herrialde gutxi batzuek hezkuntza multikulturalari edo kultura-artekoari buruzko politika espezifikoak 
dituzte. Irlandan, non haur etorkinak 15 urtetik beherako biztanleen % 15 ziren 2015ean, Kultura-arteko 
Hezkuntza Estrategia 2010–2015 onartu zuen. Ekimen horren helburuak hezkuntza emateko ahalmena 
hobetzea, hizkuntzaren ezagutza sustatzea, gizarte zibilarekin aliantzak sustatzea eta jarraipena hobetzea 
dira. Geroago onartu ziren beste lege batzuek ikasleak onartzeko oztopoak kendu, tarifak kobratzea debekatu 
eta eskolak beren harrera-politikak publikoak egitera behartu zuen. Europako Parlamentuaren ikerketa 
baten arabera, Irlandak eta Suediak Europako jarraipen- eta ebaluazio-esparru sendoenak zituzten etorkinen 
hezkuntzari dagokionez.

Eragin politikoek kultura-arteko hezkuntza-politikak ahuldu ditzakete. Herbehereetan, etorkinekiko jarrerak 
okertzeak integrazio-politika aldarazi du: Herbehereetako gizarteari leial izatean oinarritutakoa da, eta kultura-
arteko hezkuntza herritartasunerako hezkuntzak ordeztu du.

Ikasle etorkinen pertenentzia-sentimendua garatzen laguntzen duen beste faktore bat diasporako eskolak dira, 
jatorriko herrialdeekin loturak dituztenak. Jatorriko herrialdeko gobernuak administratu edo koordinatutakoak 
izan daitezke, Polonian gertatzen den bezala; etorkinen kolektiboek sortutako eskola pribatuak, Saudi Arabian 
filipinarrek edo Japonian brasildarrek egin duten bezala; edo eskola ez-formalak, jatorriko herrialdearen 
hizkuntza- eta kultura-ondarea transmititzen dutenak.

ESKOLA-PROGRAMAK ETA TESTULIBURUAK GERO ETA INKLUSIBOAGOAK DIRA

Eskola-programek eta testuliburuek aurreiritziak murriztu eta etorkinen pertenentzia-sentimendua handitu 
dezakete. Beste herrialde batzuetako historia ikastea talde etnikoen eskubideen aldeko jarrerekin lotu da; 
hala gertatu zen Hezkuntza Zibikoari eta Herritartasunari buruzko Nazioarteko Inkesta 2016an parte hartu zuten 
22 herrialdeetatik 12tan.

Gero eta herrialde gehiago ari dira eskola-programak aldatzen gero eta handiagoa den gizarte-aniztasuna 
adierazteko. Multikulturalismo-politikaren indize bat zehazteko aztertu ziren errenta-maila handiko 
21 herrialdeetatik, Australiak eta Kanadak soilik zuten sartuta multikulturalismoa ikasketa-planetan 1980an. 
2010erako, multikulturalismoa herrialde horien bi herenetan baino gehiagotan zegoen sartuta ikasketa-
programen ataletako batean, eta guztiz integratuta zegoen beste lau herrialdetan: Finlandian, Irlandan, Zeelanda 
Berrian eta Suedian (4. irudia).

2015. urtean, errenta-maila nagusiki altua duten 38 herrialdetatik 27tan kultura-arteko hezkuntza irakasgai 
bereizi moduan ematen zen, ikasketa-planean sartuta zuten edo biak. Balio multikulturalak eta kultura-artekoak 
zenbait diziplinatan sar daitezke. Historia-programak etnozentrikoak dira askotan, baina beste batzuk, berriz, ez; 
esaterako geografia Alemanian, eta herritartasuna, Ingalaterran (Erresuma Batua). Zenbait testuliburu modernok 
emigrazioarekin lotutako gai gatazkatsu batzuk ezkutatzen jarraitzen dute. Mexikon, testuliburuek ez dituzte 
aipatzen agiririk gabeko etorkinak eta Ameriketako Estatu Batuekin dituzten harremanak. Eta, aldiz, Boli Kostako 
testuliburuetan errefuxiatuez eta lekualdatuez hitz egiten dute (kontuan izan behar da oso ugariak direla 2002ko 
krisi politikoaren ondoren).
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Programak tokian-tokian 
egokitu daitezke. Hala egiten 
da Albertan (Kanada), non 
hezkuntza-baliabideek laguntza 
ematen duten etorkinen edo 
errefuxiatuen prestakuntzarako 
eta hezkuntzarako, komunitate 
jakin batzuentzat, karen 
etniakoentzat, somaliarrentzat 
eta hegosudandarrentzat, hain 
zuzen ere. Horretan sinesten 
duen eskola-lidergoak ere 
lagundu dezake horretan. 
Ameriketako Estatu Batuetan, 
eskola-liderrek aniztasuna 
balioesten duten lekuan, aukera 
handiagoak daude ikasleak 
kultura-arteko elkarreraginean 
parte hartzeko.

Irakaskuntzak askotariko 
ikuspegiekiko irekia izatea 
sustatzen duten jarduerak sartu 
behar ditu, ikasleei hausnarketa-

ahalmen kritikoa garatzen laguntzeko. Ikaskuntza esperimentalak eta kooperatiboak asko lagundu dezake 
kultura-arteko harremanak hobetzen, desberdintasunaren onarpena handitzen eta aurreiritziak murrizten.

HERRIALDE GEHIENETAN, EZ DA BEHARREZKOA IRAKASLEAK IKASGELETAKO 
ANIZTASUNERAKO PRESTATUKO DITUEN PRESTAKUNTZA JASOTZEA

Irakasleek laguntza behar dute oso jatorri desberdineko ikasleei irakasteko, baina Espainia, Frantzia, Irlanda, Italia, 
Letonia eta Erresuma Batuko irakasleei egindako elkarrizketetan haiek adierazi dutenez, % 52k ez zuen sentitzen 
eskola-administrazioak lagundu egiten zienik aniztasuna maneiatzen. Irakaskuntza-prestakuntzak zenbait 
neurritan sartzen du aniztasuna, baina ez da berdina herrialde guztietan. Herbehereetan, Zeelanda Berrian eta 
Norvegian, irakasle izango direnek, nahitaez, zenbait jatorritako ikasleei irakasten prestatzeko ikastaroak egin 
behar dituzte. Europako gainerako herrialdeen, berriz, aukerakoak dira, oro har.

Irakaskuntza-prestakuntzako programek, oro har, ezagutza orokorretan jartzen dute arreta, pedagogia 
praktikoaren kaltetan. 49 herrialdetako 105 programaren analisia eginda, ikusi zen bostetik batek soilik 
prestatzen zituela irakasleak kultura-arteko gatazkak aurreikusten eta konpontzen, edo irakasten zietela premia 
zuten ikasleei eman dakizkiokeen tratamendu psikologikoak zertan diren edo nora bidera daitezkeen. Lanean ari 
diren irakasleek etengabeko lanbide-prestakuntza behar dute. 2013an, ELGEren Irakaskuntzari eta Ikaskuntzari 
buruzko Nazioarteko Inkestan, ikusi zuten 34 hezkuntza-sistematako bigarren hezkuntzako lehen zikloko 
irakasleen % 16k soilik egin zituztela, aurreko urtean, kultura-aniztasunarekin edo eleaniztasunarekin lotutako 
prestakuntza-jarduerak.

Azterketa gutxi dago etorkinak diren irakasleek duten eraginean, eta dauden azterketek, batzuetan, ez dute 
bereizten lehenengo belaunaldiko edo hurrengo belaunaldietako etorkinen artean, ez eta etorkinak diren 
eta gutxiengo etnikoetako kide diren ere. Zenbait zantzuk adierazten dutenez, irakasleen aniztasunak ikasle 
etorkinen emaitzak hobeak izatea dakar, autoestimu handiagoa izatea eta segurtasun-sentsazioa. Baina familia 
etorkineko irakasleen proportzioa txikiagoa da Europan ikasleek duten proportzioa baino. Urritasun hori, zati 
batean, lanbidean sartzeko dauden diskriminazio-politiken eta kontratazioan dauden joeren ondorio da. 

4.  IRUDIA: 
Gero eta herrialde gehiagok sartzen dute multikulturalismoa 
curriculumetan
Multikulturalismoa errenta-maila altuko 21 herrialdetako curriculumean, 
1980–2010
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Oharra: Irudi honetan erabilitako multikulturalismoaren definizioa txosten osoaren 5.1 
taulako kultura-artekotasunaren definizioaren antzekoa da.
Iturria : Westlake (2011).
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HEZKUNTZAK INDARKERIAZKO ESTREMISMOAREN PREBENTZIOAN LAGUNTZEN 
DU

Nahiz eta, ezbairik gabe, indarkeriazko estremismoa eta eraso terroristak, estatuko eta estatuaz kanpoko 
biztanleria zibila biktima dituztenak, migrazioaren eta lekualdatzeen arrazoi zuzena diren, errenta-maila altuko 
herrialdeetan justu kontrakoa azpimarratzen dute: migrazioa terrorismoarekin lotzen dute, etorkinen eta 
terrorismoaren arteko erlazioa oso txikia den arren. Izan ere, atzerritarrek egindako atentatuak nazionalek 
egindakoen zati txiki bat baino ez dira, eta erradikalizazio bideak askotarikoak izan daitezke.

Estremismoa sortzeari aurrea hartzea funtsezkoa da terrorismotik babesteko. Estremistek garapen-arazoak 
erabili, manipulatu egiten dituzte, edo handiagotu, marjinazioaren gurpil zoroa sortu eta ustiatzeko. Eta ez da 
ahaztu behar marjinazioak pobreenei eta kalteberenei eragiten diela bereziki.

Hezkuntzak aniztasunarekiko errespetua, bakea eta garapen ekonomikoa sustatzen badu, erradikalizaziotik 
babesten duen ezkutua izan daiteke . Indarkeriazko estremismoak, maiz, mehatxu moduan ikusten du hezkuntza, 
eta eraso egiten die eskolei. Hala egiten du, esate baterako Boko Haram taldeak Nigerian.

Eta, alderantziz, hezkuntzatik baztertzeak erradikalizazioa handiaraz dezake. Hezkuntzaren onuretatik 
baztertzeak ere kalte egiten du. Zortzi herrialde arabiarretan ikusi zenez, langabeziak hezkuntza-maila handiko 
pertsonen erradikalizazio-aukerak handitzen ditu, aurrerapen ekonomikorako zituzten itxaropenak bete ez 
zirelako etsita egotearen ondorioz.

Herrialde askotan, ikasketa-planetan indarkeriazko estremismoa prebenitzea helburu duten elementuak 
sartzen dituzte, baina, batzuetan, ez dute material didaktiko egokirik izaten. Munduan, diziplina bakoitzeko 
10 testuliburutik batek gatazka armatuen prebentzioaren gaia edota adiskidetzeko edo gatazkak konpontzeko 
mekanismoen gaia lantzen du, eta kopuru hori pixka bat hobea da 1950ekoa baino.

Irakasleek jarrera toleranteak susta ditzakete, baina, horretarako, ongi prestatuta egon behar dute, gaitu 
egin behar dira. Badira oso eraginkorrak diren metodo pedagogikoak; elkarrengandik ikastea eta ikaskuntza 
esperimentala, talde-lana, rol-jokoak eta pentsamendu kritikoa eta eztabaida irekia sustatzen duten beste 
ikuspegi batzuk. Eta horrekin bat, irakasleek ez dute zertan ikasleak zaintzen ibili, ezta haietako bakoitzaren 
askatasuna mugatu ere, segurtasuna aitzakiatzat hartuta.

Eskolak leku egokiak izan daitezke indarkeriazko estremismoaren prebentzio-ekimenak abian jartzeko, eskolaz 
kanpoko alderdi interesdunak horretan ere inplikatuz. Zenbait programak, Indonesian gauzatzen den batek 
adibidez, biktimen lekukotzak izaten dituzte, gai horiek garrantzitsuagoak eta erakargarriagoak izan daitezen 
ikasleentzat. Indarkeriazko bortizkeriaren aurkako borrokak kontuan izan behar ditu genero-alderdiak eta 
emakumeak eta neskak horretan inplikatu. Zenbaitetan, emakumeak egoten dira hezkuntza-ekimen horien buru. 
Esate baterako, Pakistango Khyber Pakhtunkhwa probintzian, emakumeen erakunde batek bitartekaritzako eta 
gatazkak eraldatzeko teknikak irakatsi dizkie 35.000 emakumeri eta 2.000 gazteri.
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Hezkuntza ez-formalak berebiziko eginkizuna 
du gizarte erresilienteak eraikitzen, baina 
eginkizun hori ez da zaindu
Emigrazioarekin eta lekualdatzeekin lotutako kontuei buruzko hezkuntza eta kontzientziazioa ez dira gelan 
geratzen. Hezkuntza ez-formal edo alternatiboak modu asko ditu, baita helburu asko ere. Zoritxarrez, gobernuek 
oso gutxitan eskaintzen dutenez, horri buruzko informazio sistematiko gutxi dago.

Zentro komunitarioek rol nagusia dute migrazioari buruzko hezkuntza ez-formalean. Turkian, Yuva Elkartea 
izeneko GKEak hizkuntza-ikastaroak eta gaikuntza-tailerrak eskaintzen ditu zentro komunitarioen bidez. Kultura-
erraztaileek edo bitartekariek itzulpen-zerbitzuak eman ditzakete eta hezkuntza-sistema ulertzen lagundu. 
Suediako Linköping herriak, Elkarrekin Ikasi programaren baitan, somaliera edota arabiera zekiten tutoreak gaitu 
zituen bitartekari moduan jardun zezaten. Hiriek xenofobiaren aurkako hezkuntza-ekintzak jar ditzakete abian 
(hala gertatzen da, esaterako, São Paulo (Brasil) hirian); baina, arrakasta izateko, ezinbestekoa da etorkinen 
komunitateak inplikatzea.

Artea eta kirolak hezkuntza ez-formaleko bitarteko ahaltsuak dira. Norvegiako eta Espainiako jaialdi 
komunitarioak kultura-trukerako espazioak dira. Hegoafrikako Kaizer Chiefs futbol-taldeak kanpaina bat jarri du 
abian sare sozialetan atzerritarrek herrialdean izan duten ekarpen positiboa nabarmentzeko.
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Ikasleen eta profesionalen 
mugikortasuna

Gero eta globalizatuagoa den mundu honetan, gazteek atzerrian ikasten dute, eta ongi prestatutako 
profesionalek mugetatik harago bilatzen dituzte enplegu-aukerak, beren talentua guztiz garatzeko. Kualifikazio 
handiko pertsonen mugikortasunak onura, kostu eta arrisku handiak ekartzen dizkie norbanakoei, erakundeei 
eta herrialdeei.

Goi-mailako hezkuntzaren nazioartekotzeak 
zenbait forma ditu
Goi-mailako hezkuntzaren nazioartekotzearen barruan, hezkuntza-sistemak, erakunde akademikoek eta 
norbanakoek berek, ingurune akademikoaren globalizazioari erantzuteko egiten dituzten politikak eta jardunak 
sartzen dira. Besteak beste, ikasleen eta irakasleen mugikortasuna, eta herrialdean zein atzerriko herrialdeetan 
eragiten duten ikastaroak, programak eta erakundeak sartzen dira horretan.

Nazioarteko ikasleen erdia ingelesez hitz egiten duten bost herrialdetara joaten da: Australiara, Kanadara, 
Ameriketako Estatu Batuetara, Zeelanda Berrira eta Erresuma Batura. Alemanian eta Frantzian, ikasle 
atzerritarrak % 8 eta % 6 dira, hurrenez hurren. Eta, zati batean, ingelesez gero eta graduatu ondoko ikastaro 
gehiago eskaintzen delako gertatzen da.

2016an, Txinak, Indiak eta Koreako Errepublikak kanporako mugikortasun osoaren % 25 biltzen zuten. Europa da 
jatorriko bigarren kontinentea, guztizkoaren % 23 baitira europarrak 2016an; baina mugitu ziren 900.000 ikasle 
europarren % 76 kontinentean bertan geratu ziren.

Ikasleek alderdi hauek dituzte kontuan unibertsitate-ikasketak non egingo dituzten aukeratzean: jatorriko 
herrialdeko unibertsitate onenetan dauden plazak, ordaintzeko duen ahalmena eta herrialdean eta atzerrian 
hezkuntzak duen kalitate erlatiboa. Ikasleen lan-aukerak arautzen dituzten politikak ere izan daitezke sustapen-
faktore bat. 2011 eta 2014 artean, Erresuma Batuan zeuden ikasle indiarren kopurua ia % 50 murriztu zen arauek 
graduazioaren ondoren lan-bisak ematea mugatu zuenean, eta, aldi horretan bertan, % 70 handitu zen Australian 
eta % 37, Ameriketako Estatu Batuetan. Zenbait herrialde, Txina eta Alemania esaterako, atzerriko ikasleak beren 
lan-merkatuan eusten ahalegintzen dira, tokian dituzten konpetentzia-gabeziak asetzeko.

Unibertsitateentzat, diru-sarrerak izatea da atzerriko ikasleak erakartzeko arrazoi nagusia. Kalkuluen arabera, 
2016. urtean nazioarteko ikasleek Ameriketako Estatu Batuetako ekonomiari 39.400 milioi inguruko ekarpena 
egin zioten. Jaiotza-tasak gero eta txikiagoak diren eta biztanleria zahartzen ari den zenbait herrialdetan, 
hala nola Japonian, goi-mailako hezkuntza zabaldu egiten zaie atzerriko ikasleei, instituzioek irekita jarrai dezaten.

Mexiko eta Ameriketako Estatu Batuak mugikortasun-programak kultura-diplomaziako eta garapenerako 
laguntzako faktore moduan erabiltzen dituzten herrialdeetako batzuk dira. Ikasleak atzerrira bidaltzen dituzten 
herrialde batzuek, Brasilek eta Saudi Arabiak esate baterako, atzerriko ikasketak diruz laguntzen dituzte, garapen-
estrategia moduan.
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Nazioarteko mugikortasuna duten irakasleak eliteko unibertsitateek lortu nahi dituzten akademikoak izan 
daitezke, unibertsitatean dauden hutsuneak betetzeko kontratatutako akademikoak, edo “iragaitzazko 
akademikoak” ikasketak doktoretza lortu zuten herrialdean jarraitzen dituztenak. Mugikortasun instituzionalak 
ikasleen ohiko mugikortasuna murriztea eragin dezake, baina hezkuntza-premia desberdinak dituzten ikasle 
gehiagori arreta emateko aukera ematen du. Urrutiko ikastaro masibo eta irekiek hezkuntza eskuratzeko aukerak 
handitzen dituzte, eta, bereziki, garapen-herrialdeetan. Lurraldez kanpoko programek, mugaz gaindikoek eta 
mugarik gabekoek, barne hartuta unibertsitateen filialak eta irakaskuntzako eskualde-zentroak, hezkuntza 
nazioartekotze aukera ematen dute, jatorriko herrialdetik atera gabe.

Arauen harmonizazioak eta kualifikazioak 
aitortzeak goi-mailako hezkuntzaren 
nazioartekotzea errazten dute
Ikasleen mugikortasuna errazteko, erakundeek zenbait harreman eta erabaki konplexu ezartzen dituzte, 
batzuetan. Adibidez, titulazio bikoitzeko programak eta baterako titulazioak, kreditu-transferentziak, elkartze 
estrategikoak eta partzuergoak. Herrialdeek gero eta ahalegin handiagoak egiten dituzte –aldebikoak, 
eskualdekoak zein mundu-mailakoak– arauak eta kalitatea bermatzeko mekanismoak harmonizatzeko.

Titulazioarekin, kalitate-bermearekin, kualifikazioak aitortzeko mekanismoekin eta mugikortasuneko eta 
trukerako programekin lotutako arau komunak ezartzeak Europari eta elkartutako herrialdeei Europako 
Unibertsitate Eremua sortzeko aukera eman zien 2010ean. Hala, 1999an hasitako Boloniako prozesua amaitu 
zen. Prozesu horretan Europako Batzordeak eta Europako Kontseiluak hartu zuten parte, bai eta goi-mailako 
hezkuntzako erakundeen ordezkariek, kalitatea bermatzen duten erakundeenek, ikasleenek, langileenek 
eta enplegatzaileenek (48 herrialdetakoak, gaur egun). Kualifikazioak aitortzeko Lisboako hitzarmenak, 
53 herrialdek berretsitakoak, Europako Unibertsitate Eremuko herrialdeen artean kualifikazioak nola aitortzen 
diren arautzen du.

Beste eskualde batzuk, Asiako Hego-ekialdeko Elkartea (ASEAN) eta Afrika Ekialdeko Komunitatea kasu, ekimen 
horien antzekoak egiten ahalegintzen ari dira. Goi-mailako Hezkuntzako hirugarren eskualde-konferentzian, 
Latinoamerikako eta Karibeko herrialdeek goi-mailako hezkuntzaren eskualde-integrazioa indartzea erabaki 
zuten. Ekimen horiek baliatzeko, UNESCOk goi-mailako hezkuntzako kualifikazioak aitortzeari buruzko munduko 
hitzarmen-proiektu bat idatzi du, 2019. urtean berresteko helburuarekin.

IKASLEEN TRUKERAKO EUROPAKO PROGRAMAK EREDU DIRA HEGO-EKIALDEKO 
ASIARAKO

Ikasleen trukerako programak eskualde-esparruan instituzionalizatzeak izugarri handitzen ditu ikasleen epe 
laburrerako mugikortasun-aukerak. Erasmus programaren barruan (1987an ezarri zen, eta, gerora, zabaldu 
egin da Erasmus + izenez, 2014an), europar ikasleek Europako beste herrialde batean ikasten dute 3 hilabetetik 
12 hilabetera doan aldi batez, eta ikasketa-aldi hori balioduna da jatorriko herrialdeko instituzioan egiten ari 
den ikasketetarako. Programaren helburuak parte-hartzaileen kultura-arteko kontzientzia, konpetentziak eta 
enplegagarritasuna handitzea dira, eta Europan gizarte-kohesioa sustatzea.

Programa horretan parte hartu zuten 10 pertsonatik 9k, gutxi gorabehera, adierazi zuten truke horrek beren 
erresilientzia eta tolerantzia handitu zuela eta irekiagoak egin zituela. Zenbait datuk adierazten dutenez, ikasleen 
mugikortasunak enplegagarritasuna handitzen du. Baina ikasleen mugikortasunaren eragileak kontuan hartzen 
dituzten ebaluazioek adierazten dutenez, ekitateari dagokionez ñabardurak egin behar dira. Erresuma Batuan, 
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profesional kualifikatuen seme-alaben % 4,4k hartu zuen parte Erasmus+ programan 2015/16an, eta kualifikazio 
txikiko profesionalen artean, berriz, % 2,8 dira. Eta tartea handitu egin da denborarekin.

2015. urtean, ASEANek eta Europar Batasunak programa bat jarri zuten abian, EBk ASEANen eskualdean 
goi-mailako hezkuntzari laguntzeko programa (SHARE). Programa horren helburua eskualde horretan goi-
mailako hezkuntzako sistemaren harmonizazioa handitzea da. Mugikortasuna handitzeko oztopo nagusia 
eskualdeko alderdi interesdunek ahalegin bateratu eta adosturik ez egitean datza. Europan ez bezala, kreditu-
transferentziako sistemak asko aldatzen dira ASEANeko herrialde batzuetatik besteetara. 

Kualifikazio profesionalen aitorpenak 
nazioarteko lan-mugikortasunaren onurak 
sustatzen ditu
Kualifikazio profesionalen aitorpenak lan-migrazio kualifikatua errazten du eta horren onurak ahalik gehien 
baliatzeko aukera ematen du. ELGEko herrialdeetan, goi-mailako ikasketak eginak dituzten etorkinen heren bat 
baino gehiago gainkualifikatuta dago egiten duten lanerako, eta bertako langileen artean, berriz, lautik bat dira. 
Ameriketako Estatu Batuetan, unibertsitatean graduatuta egonda azpienplegatuta dauden etorkinek jaso ez 
dituzten ordainsariek 10.200 milioi dolarreko zerga-sarrerak galtzea ere ekar dezake.

Kualifikazioak aitortzeko sistemak, askotan, oso gutxi garatuta daude edo oso zatikatuta daude etorkinen 
premiak ase ahal izateko. Prozedurak konplexuak, motelak eta garestiak direnez, gutxi batzuek soilik aurkezten 
dituzte aitortze-eskaerak. Sistema horren eraginkortasuna hobetzeko, ebaluazio- eta baimentze-erakundeek eta 
instituzio akademikoek eskakizunak eta prozedurak harmoniza zitzaketen. Gobernuek erakundeek prozedura 
bidezkoak eta gardenak eta praktika onenak erabiltzen dituztela zaindu behar dute. Aitortzarako lege-eskubideak 
ezartzeak ere onarpena eta efizientzia hobetu dezake. Halaxe gertatzen da Danimarkan. Alemanian, 2012ko 
lege batek atzerriko herritarrei aukera ematen die, edozein dela haien egoitza-egoera edo herritartasuna, beren 
tituluen aitortza lortzeko.

Kualifikazioak aitortzen ez bazaizkie, etorkinek ezin dute legez jardun araututa dauden jardueretan, irakaskuntzan 
eta erizaintzan adibidez, nahiz eta jomugako herrialde askotan plaza hutsak dauden lanbide horietan. 
Horretarako, erabilgarria izan daiteke aitortza partzial bat. Eskatzaileek azterketa bat gainditu beharko lukete, 
eta, aldi batez, beste baten ikuskaritzapean jardun edo eginkizun jakin batzuk ez egin. Europar Batasuneko 
Lanbide Kualifikazioei buruzko direktibak Europar Batasun osoan jarduteko baimena ematen diete kualifikazioa 
aitortuta duten profesional-talde batzuei. Horrelako aitortza automatikoak ezarri eta mantentzeko, konpromiso 
politiko handia eta baliabide asko behar dira, eta, horregatik, oso urriak dira. 

IRAKASLEEN MIGRAZIOAK ONURAK ETA ARRISKUAK DITU

Irakasleen migrazioa zenbait arrazoik eragin dezake: soldatak txikiak izatea, langabezia, ezegonkortasun politikoa, 
lan-baldintza kaskarrak, azpiegiturarik eza... Baina irakaskuntza, maiz, lanbide arautua da, kualifikazio-baldintza 
nazionalak dituena, eta, horregatik, zaila da etorkinentzat horretan jardutea.

Irakasleen kualifikazioari buruzko araudiak hizkuntza-gaitasun jakin batzuk izatea ere eskatzen duenez, migrazio-
fluxu handi asko antzeko hizkuntza- eta kultura-ezaugarriak dituzten herrialdeen artean gertatzen dira. Egiptoko 
eta beste herrialde arabiar batzuetako irakasleek, soldata altuek erakarrita, Golkoko Lankidetza Kontseiluko 
estatuen hezkuntza-sistemak garatzen lagundu zuten. Baina herrialde horietan ingelesa arabiarraren lekua 
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hartzen ari da irakaskuntzako hizkuntza moduan, eta ingelesez hitz egiten duten irakasleak irakasle egiptoarrak 
eta jordaniarrak ordezten ari dira.

Irakasleen migrazioak domino-efektua eragin eta jatorriko herrialdean irakasle gutxiegi egotea ekar dezake. 
Esate baterako, Erresuma Batuak Jamaikako eta Hegoafrikako irakasleak kontratatzen ditu. Eta Hegoafrikak, 
irakasle gutxiegi dituenez, atzerritik ekartzen ditu irakasleak, Zimbabwetik, batez ere. Karibeko herrialdeetan ere 
azken hamarkadetan handia izan da irakasleen emigrazio-tasa, Erresuma Batuak eta Ameriketako Estatu Batuek 
kontratazio-politika aktiboak egin izanak eraginda, batez ere.

Halakoek sortuako galerak handiak izan daitezke jatorriko herrialdeentzat, bai irakasleen hezkuntzan eta 
prestakuntzan inbertitutako kopuru handiagatik, bai eta hezkuntza-sistemarako dakarren galeragatik. 
Kezka horrek eraginda, jatorriko herrialdeen interesak kontuan hartzen dituzten ekimenak sortu dira, 
Commonwealtheko Irakasleak Kontratatzeko Protokoloa ,adibidez. Baina, loteslea ez den jokabide-kode bat izaki, 
ez du mugatzen emigratu nahi duten irakasleen erabakia.

Irakasleen nazioarteko kontratazioa dirua ematen duen jarduera da, eta, beraz, agentzia komertzialak erakartzen 
ditu. Halako oso gutxi daude zorrotz araututa, eta kolokazio-tarifa altuak kobratu eta zuzena ez den informazioa 
ere emateko arriskua dago. Horregatik, jarduera hori arautu eta agentziak erregistratzeko eskatu da, bai jatorriko 
herrialdean bai jomugako herrialdean.

TALENTUEN GALERA TXARRA IZAN DAITEKE HERRIALDE POBREENENTZAT

5. IRUDIA: 
Zenbait herrialdetan, kualifikazio handiko bost pertsonatik batek emigratu egiten du
Emigrazio kualifikatuaren tasa, hautatutako herrialdeak, 2010
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Kualifikazio handiko pertsonen emigrazio-tasa % 20tik gorakoa da 174 herrialde eta lurraldetatik laurden batean 
baino gehiagotan. Horien artean, Granada eta Guyana daude, Latinoamerika eta Kariben; Albania eta Malta, 
Europan; eta Eritrea eta Somalia, Saharaz hegoaldeko Afrikan (5. irudia). 

Langile kualifikatuak lortu nahi dituzten herrialdeek sortutako lehia aktiboak kezka sortzen du: emigrazioak 
jatorriko herrialdearen garapena zaildu dezake, konpetentziak galtzen direlako. Baina diru-bidalketek herrialdean 
izaten duten eraginaz gain, emigrazio kualifikatua egiteko itxaropenak berak ere hezkuntza-inbertsioa handiaraz 
dezake jatorriko herrialdean. Txosten hau prestatzeko egin diren azterketetan, ikusi da kualifikazio handiko 
migrazio-tasa % 14koa izanda sortzen dela eragin positibo handiena giza kapitalaren metaketan. Jatorriko eta 
jomugako herrialdeen ezaugarriak kontuan hartuta, ikusten da emigrazio-perspektibek giza kapitalaren irabazi 
garbia sortzen duela 174 herrialdetatik 90tan. 

Zenbait herrialdetan, Asian bereziki, ikusi da konpetentzia baliotsuak dituzten gero eta pertsona gehiago 
itzultzen direla jatorriko herrialdeetara. Filipinetako gobernuak zenbait politika jarri ditu abian aberriratuentzat 
eta kualifikazioak aitortzeko zerbitzuekin eta enplegatzaileak izan daitezkeenekin jarri ditu harremanetan.

HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA TEKNIKOAK ETA PROFESIONALAK TRESNA 
BALIOTSUAK DIRA ETORKINENTZAT ETA ERREFUXIATUENTZAT

Bi arazo nagusi ditu etorkinentzako eta errefuxiatuentzako hezkuntza eta prestakuntza teknikoak eta 
profesionalak.

Batetik, etorkinek eta errefuxiatuek hezkuntza eta prestakuntza tekniko eta profesionalaren bidez konpetentziak 
garatzeko eskaria murriztea eragiten duten hesi asko daude. Hasieran, langabezian egoten dira edota lan 
prekarioak dituzte, gutxi egokitzen zaizkien lanpostuetan, eta horrek konpetentziak garatzeko egin dezaketen 
inbertsioaren errentagarritasuna murrizten du. Agiririk ez duten etorkinek eta asilo-eskatzaileek batzuetan ez 
dute lan egiteko lege-eskubiderik (adibidez, Irlandan eta Lituanian), eta horrek ez du lanbide-heziketa sustatzen, 
inola ere. Hezkuntza mota hori ematen dutenak asko direnez eta sartzeko puntu asko daudenez, zaila izan 
daiteke hezkuntza eta prestakuntza teknikoen eta profesionalen sisteman orientatzea. Baina hezkuntza mota 
hori ematen dutenek eta enpleguko zerbitzu publikoek kontaktuan jar ditzakete etorkinak eta enplegatzaile 
egokiak, lan-esperientzia lortzen laguntzeko. Alemanian, “abegiko mentoreek” enpresa txiki eta ertainei etorri 
berrien artean langile kualifikatuak kontratatzen laguntzen diete. 2016. urtean, 3.441 errefuxiatu ari ziren 
horretarako prestakuntza egiten.

Eta, bestetik, aurretiko ikasketak ez aitortzeak lan egoki bat edo hezkuntza eta gaikuntza handiagoa lortzeko 
aukerak zailtzen ditu. Ez da oso ohikoa etorkinek eta errefuxiatuek kualifikazioak eta egiaztagiriak beraiekin 
eramatea, eta hezkuntza eta prestakuntza tekniko eta profesionaleko tituluak ez dira akademikoak bezain 
eramangarriak lanbide-heziketako sistemak aldagarriagoak direlako. 2013an, Norvegiak agiri egiaztagarririk ez 
zuten pertsonen aitortze-prozedurak onartu zituen. 2013an konpetentziak aitortu zitzaizkien etorkinen erdiak 
baino gehiagok haiekin lotutako lana lortu zuten edo goi-mailako hezkuntzan sartu ziren. Aitortzak, baliozkotzeak 
eta akreditazioak gobernu-arteko lankidetzaren bidez ere erraztu daitezke. Aitortza-akordio nazionalak daude 
Siriako Arabiar Errepublikaren eta Egipto, Irak, Jordania eta Libanoren artean.
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47

Mina (11 urte), 5. maila, Boeung Kachang uhartea, 
Koh Kong probintzia, Kanbodia. 

Argazkia:  Shal lendra Yashwant /  Save the Children 
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4. GIHa betetzeari buruzko 
jarraipena

Hezkuntzari buruzko 4. GIHa betetzearen jarraipenaren esparrua zabala da, nahiz eta hezkuntzaren 
garapenarekin lotutako kontu zailenetako batzuk bazter utzi diren. Prestakuntza-eginkizun garrantzitsua du, 
arreta merezi duten gaiak aipatzen baititu. Jarraitu beharreko gaiak dira, eta jarraipen horretan inbertitu beharko 
lukete herrialdeek. Aldi berean, ahalegin handiak egiten ari dira herrialdeen arteko datuak alderagarriagoak egitea 
bultzatzen duten adierazleak, arauak eta tresnak garatzeko. Prozesu horrek nazioarteko erakundeen, estatuen, 
funts-emaileen eta adituen lankidetza estua behar du.

11 adierazle global daude 4. GIHarako. UNESCOren Estatistika Institutua zortzi adierazleren arduradun bakarra da, 
eta Telekomunikazioen Nazioarteko Elkartearekin elkarlanean egiten du lan, Informazioaren eta Komunikazioaren 
Teknologiei (IKT) buruzko adierazlerako. Lehen haurtzaroaren garapenari buruzko adierazlearen zaintzailea 
UNICEF da, eta beken bidezko laguntzarena, ELGE. Adierazle horiei gaikako beste 32 adierazle eransten zaizkie, 
eta, horrenbestez, 4. GIHaren jarraipen-esparruak 43 adierazle ditu.

UNESCOren Estatistika Institutuak munduko eta gaikako adierazleen bilakaera koordinatzen ditu estatu kideekin 
eta erakundeekin, 4. GIH-Hezkuntza 2030ren adierazleei buruzko Lankidetza Teknikoko Taldearen bidez 
(UNESCOrekin batera deitzen du taldea. 2018an, lehenengo aldiz lau adierazleri buruzko informazioa aurkeztuko 

da (helduen alfabetatze-programetako parte-hartzea, sexualitatearen 
hezkuntza integrala, eskola-inguruneko bortizkeria eta erasoak eskolan), eta, 
horrenbestez, 43. adierazleetatik 33 daramatza. Irakaskuntza-hizkuntzari, 
baliabideen banaketei eta irakasleen lanbide-prestakuntzari buruzko lanak, 
berriz, hasteko daude, edo jarraitzen ari dira.

Ikaskuntzaren Jarraipenerako Munduko Aliantzak –hori ere UNESCOren 
Estatistika Institutuak deitutakoa da– ikaskuntza-emaitzekin lotutako 
adierazleei buruzko lana koordinatzen du, eta, bereziki, irakurmeneko 
eta matematikako oinarrizko konpetentziak, helduen alfabetatzea 
eta alfabetatze digitala. Institutuak hiru estrategia alternatibo ditu 
irakurmenaren eta matematikaren arloko erreferentzia-parametroak lotu 
eta ezartzeko. Lehenik eta behin, babesa eman dio Latinoamerikako eta 

Afrika mendebaldeko hautatutako herrialdeetako ikasleen ebaluazioa, eskualdekoa zein nazioartekoa, egiteko 
aukera emango duen ekimen bati, inkesten arteko alderaketak fidagarriagoak izan daitezen. Bigarrenik, zenbait 
ebaluazioren edukiaren mapaketa egin du, eta, horri esker, adituek zailtasun-maila bat esleituko die inkesten 
puntuei, eskala batean jartzeko eta txostenetan erabili ahal izateko. Eta, hirugarrenik, konpetentzia-eskalak 
teknika estatistikoen bidez lotzeko aukera ematen duen ekintzarekin jarraitu du.

  
2018tik aurrera, 
lau adierazle berriri 
buruzko informazioa 
emango da, eta, beraz, 
4. GIHari buruzko 43  
adierazleetatik 33ri 
buruzkoa
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Guztiontzako Hezkuntzaren aroaren balantze 
bat, 2000–2015
Guztiontzako Hezkuntzaren 2015eko Jarraipen Txostenak guztiontzako hezkuntzaren emaitzak ebaluatu zituen, 
baina, hein handi batean, 2012ko datuetan oinarritu zen. Gerora ebaluazio eguneratua egin da, 2015eko datuetan 
oinarrituta. Ondorioa ez da aldatu: nahiz eta guztiontzako hezkuntzaren garaian aurrerapen garrantzitsuak egin 
ziren, azkenik ez ziren helburuak lortu; baina balantzea ona da 2030. urtera begiratzen badugu.

Bi ondorio nagusi azpimarratu behar dira. Guztiontzako hezkuntzaren 2. helburuari, lehen hezkuntza amaitzeari, 
dagokionez, parte-hartzearen tasak eta amaiera-tasak ez aurrera eta ez atzera egon ondoren 1997ra arte gutxi 
gorabehera, lehen hezkuntzako matrikula-tasa gordinak, lehen hezkuntzako azken mailako matrikula-tasa 
gordinak eta onarpen-tasa gordinak gora egin zuten 2008ra arte gutxi gorabehera, eta, ondoren, bere horretan 
geratu ziren, ez aurrera eta ez atzera (6a irudia). Eta, aldiz, 5. helburuari dagokionez, genero-berdintasunaren 
helburuari dagokionez, nahiz eta 2005erako ez zen lortu matrikuletan parekotasuna izatearen helburua, aurrera 
egiten jarraitu zuen 1990 eta 2000 artean, eta parekotasuna lortu zen 2009an, lehen hezkuntzan eta bigarren 
hezkuntzan, eta hartara hurbildu zen gazteen alfabetatzeari dagokionez, 2015ean. Helduen alfabetatzean 
parekotasunik izan gabe jarraitzen da, analfabetoak diren pertsonen % 63 emakumeak baitira. Eta, goi-mailako 
hezkuntzan, egoera irauli egin da, eta gizonek maila horretan egoteko probabilitate txikiagoa dute (6b irudia).

6.  IRUDIA: 
2000 eta 2015 artean, genero-parekotasuneranzko aurrerapen handia izan zen munduan, baina ez lehen hezkuntza 
unibertsaleranzkoa
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig7_1
Iturria : UNESCOren Estatistika Instituko datu-basea.
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Etorkinen eta lekualdatutako pertsonen 
hezkuntza-mailaren jarraipenak zailtasun asko 
ditu 
GIHen jarraipenaren esparruak modu esplizituan adierazten du adierazleak xehatu egin behar direla desabantaila-
egoerekin lotutako zenbait ezaugarriren arabera. Baina etorkinen eta errefuxiatuen hezkuntza-mailari buruzko 
datu sistematikoak oso zatikakoak dira. Munduko Bankuaren mikrodatuen katalogoan, familiei egiten zaizkien 
2.500 inkestetatik 2.000 inkestetan baino gehiagotan sartzen da hezkuntzari buruzko informazioa, baina zazpitik 
batean soilik sartzen da migrazioa, eta are gutxiagotan lekualdatzea.

Familia migratzaileak mugitu egiten dira, eta zailagoa da inkestatzaileak joaten direnean egotea, bai eta 
inkestatuak izatea ere, hizkuntza-oztopoak daudelako edota lege-arazoak daudelako. Eta emigrazio-fluxuak 
azkar alda daitezkeenez, litekeena da laginketa-esparruak eguneratuta ez egotea. Horrek berebiziko eragina du 
lekualdatutako pertsonei dagokienez: modu sistematikoagoan bil daitezke errefuxiatu-kanpamentuetan, baina 
errefuxiatuen % 40 baino gutxiago bizi da kanpamentuetan, eta barne-lekualdatuak are eta proportzio txikiagoan 
bizi dira kanpamentuetan. 

Etorkinak eta errefuxiatuak inkesta estandar orokorretan sartzeak ez ditu, beti, laginketa-arazoak eta datu-
bilketako arazoak konpontzen. Inkesta estandarrek ez dute migrazioaren fenomenoaren dinamismoa 
hautematen, eta, askotan, maiztasun txikiegia dute informazioa dagokion unean sortzeko. Eraginkorragoak izan 
daitezke ikuspegi malguak (adibidez, ikerketa ardatz duten inkestak, jatorriko eta jomugako herrialdeen artean 
erlazioak ezartzen dituztenak), eta datu-bilketa azkar bat, ausazkoa ez den laginketa bat erabiliz. Eta,

  
Familia migratzaileak mugitu egiten 
dira, eta zailagoa da inkestatzaileak 
joaten direnean egotea, eta inkestatuak 
izatea, hizkuntza-oztopoak edo lege-
arazoak daudelako
 

azkenik, aipatu behar da inkestek, batzuetan, ez dutela 
hezkuntzaren eta migrazioaren arteko dinamika 
hautematen, ez eta jatorriko herrialdean lortutako 
kualifikazioak ere.

2016ko martxoan, Nazio Batuen Erakundeko Estatistika 
Batzordea errefuxiatuei eta barne-lekualdatuei buruzko 
aditu-talde bat antolatzen hasi zen. Aditu-taldean 
40 estatu kidek eta eskualdeko eta nazioarteko 
15 erakundek baino gehiagok hartzen dute parte, eta 

datu-bilketa hobetzeko gomendioak egin ditu. UNESCO eta ACNUR errefuxiatuen hezkuntzaren kudeaketari 
buruzko sistema bat garatzen ari dira, Interneten oinarritutako kode irekiko doaneko tresna, herrialdeei 
laguntzeko errefuxiatuei buruzko datuak bildu, konpilatu, aztertu eta komunikatzeko.
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4.1

4 . 1  J O M U G A

Lehen hezkuntza eta  
bigarren hezkuntza

2010. eta 2014. urteen artean jaiotako haurrak GIHen belaundaldikotzat jo ditzakegu. Handienek 5 urte bete 
zituzten 2015ean, eta, herrialde askotan, espero zuten 2015/16an eskolaurrean egotea, hau da GIHen aldiaren 
hasieran (2015–2030). Gazteenek 16 urte egingo dituzte 2030ean, bigarren hezkuntzako lehenengo zikloa 
bukatzeko muga den adina. GIHen belaunaldiak bigarren hezkuntza den-denek amaitzearen helburua bete 
dezan 2030erako, talde horrek garaiz hasi behar du lehen hezkuntza. Munduko matrikulazio-tasa garbia, lehen 
hezkuntzako lehen mailara egokitua, % 86koa zen 2017an.

Lehen hezkuntzako eskoletara joateko adinean dauden 64 milioi haur 
inguru, hau da % 9, ez dira eskolara joango 2017an, eta gauza bera 
gertatuko da bigarren hezkuntzako lehen ziklora joateko adinean 
dauden 61 milioi neraberekin (% 16) eta bigarren hezkuntzako bigarren 
zikloa egiteko adinean dauden 138 milioi gazteekin (% 36). Lehen 
hezkuntzari dagokion tasa ez da ia batere aldatu 2008. urtetik. 
Saharaz hegoaldeko Afrikako herrialdean kuota gero eta handiagoa 
da, lehen hezkuntzara joateko adinean dauden haurrei dagokienez 
izan ezik. Gatazkek haurrek eta gazteek eskola uztea eragin du 
beste eskualde batzuetan, Asia mendebaldeko herrialdeetan, 
bereziki (7. irudia).

Irakurtzeko konpetentziari buruzko nazioarteko azterketak (Progress in International Reading Literacy Study), bost 
urtean behin, laugarren mailako ikasleak ebaluatzen ditu, eta hortik ateratzen dira ikaskuntza-emaitzen munduko 
adierazlea lortzeko datu estatistiko transnazionalak. Irango Islamiar Errepublikan, handitu egin zen erreferentzia-
maila baxua lortu dutenen ehunekoa: % 56koa zen 2001ean, eta % 65ekoa 2016an. Hau da, puntu bat baino 
gehixeago urtean. Beste batzuetan, Marokon eta Omanen, hobera egin zuten, 2030erako helburua lortzeko 
moduko erritmoan. Eta zenbaitetan, hala nola Saudi Arabian, Azerbaijanen eta Hegoafrikan, konpetentzia-
maila minimoa lortu duten ikasleen proportzioak ez zuen gora egin, eta, hori dela eta, oso zaila izango da, 
haietan, helburua lortzea.

HEZKUNTZA AGENDA 2030 EKIMENERAKO AMAIERA-TASAREN ESTIMAZIO BERRIA 

Familien 2013–2017 inkestak emandako datuen arabera, amaiera-tasak % 85ekoak izan ziren lehen hezkuntzan; 
% 73koak bigarren hezkuntzako lehenengo zikloan; eta % 49koak, bigarren hezkuntzako bigarren zikloan. Baina 
denboran desfase bat dago familien inkesten eta errolda-datuen arabera, eta litekeena da iturri bakoitzak bere 
datuak eman eta elkarren artean kontraesankorrak izatea.

Osasunaren jarraipenaren adibideari jarraituz, GEM txostena egiten duen taldeak modelo bat garatu zuen 
amaiera-tasen estimazioa egiteko. Oinarrizko talde zaharrenen amaiera-tasak atzerantz proiektatuz, herrialde 
baten hedapenaren epe luzerako ikuspegia lor daiteke. Adierazlearen gaur egungo maila estimatzeko aukera 
dago, datu berrienen epe laburrerako estrapolazio bat eginez. Metodo horrek eredu orokorrak eta iturri guztien 
joerak uztartzen ditu, eskura dagoen azken estimazioa bere horretan hartu beharrean. 

  
2030. urterako den-denek 
bigarren hezkuntza amaitzea 
lortzeko, 2018ko haur  
guztiek garaiz hasi behar 
dute lehen hezkuntza
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7.  IRUDIA: 
Saharaz hegoaldeko Afrikaren kuota gero eta handiagoa da munduko eskolaratu gabekoen kopuruan
Eskolaratu gabeko biztanleen banaketa, eskualdeen arabera, 2000–2015
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig8_2
Iturria: UNESCOren Estatistika Instituko datu-basea.

4.2

4 . 2  J O M U G A

Lehen haurtzaroa

Lehen haurtzaroko arreta eta hezkuntza funtsezkoak dira haurraren garapen kognitiborako eta 
sozioemozionalerako, eta babes-eginkizun garrantzitsu-garrantzitsua du krisi traumatikoko egoeretan.

Lehen hezkuntzan sartzeko adin ofiziala baino urte bat lehenagoko hezkuntza formaleko parte-hartzea 
adierazten duen munduko adierazlea % 42 eta % 93 artekoa da. Lehenengo ehunekoa errenta-maila baxuko 
herrialdeetakoa da, eta bigarrena, berriz, errenta-maila altuetakoa. Munduko batez bestekoa % 69koa da eta 
hazkunde motela baina etengabea izaten ari da. Ez da gauza bera gertatzen eskolaurreko eskolaratze-tasa 
gordinarekin (herrialde batzuetan urtebetekoa izaten da apenas, eta beste batzuetan, berriz, lau), 2017. urtean 
% 50era iritsi baitzen (8. irudia).

Lehen haurtzaroko garapenari buruzko munduko beste adierazlea UNICEFen lehen haurtzaroko garapenaren 
indizea da (ECDI). Indize hori UNICEFek berak jasotzen dituen adierazle multiploen inkesta multzokatuetako 
datuak erabiliz kalkulatzen da. Dena den, erakunde hori berrikusten ari da adierazlearen metodologia, zenbait 
akats zuzentzeko, eta prozesu hori 2018. urtearen amaieran bukatuko dela aurreikusten da. Bost urtez adierazle 
multiploen bi inkesta-txandatan parte hartu zuten herrialdeen emaitzek adierazten dute irakurmenean eta 
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idazmenean eta aritmetikan ongi dabiltzan 3 eta 4 urteko haurren proportzioak puntu bat baino gutxiago egin 
zuela gorantz batez beste.

Baina eskolarako “prest” egotea eta “adinarekin bat datorren garapen-maila lortzea” ez dira kontzeptu zehatzak 
eta ez dira berdin ikusten munduko herrialde guztietan. Litekeena da herrialdeek askatasun gehiago behar izatea 
beren premiei erantzuten dieten neurriak aplikatzeko eta bateragarriak izateko beren egitura instituzionalekin 
eta ezaugarri kulturalekin.

Eskolarako prestakuntza-mailaren jarraipena egiten duten oso sistema nazional gutxi daude. Ohikoena da 
herrialdeek esparru eta prozedura nazionalak edukitzea hornitzaileen pertsonala, irakasleen prestakuntza, 
instalazioak eta curriculuma kontrolatzeko (adibidez, Lehen Haurtzaroko Arreta eta Hezkuntzarako Politika 
Nazionala, Indian, 2013an onartutakoa) edota programen eragina ebaluatzeko (esate baterako, informazio-
programa nazionala, Ameriketako Estatu Batuetako Head Start izeneko eskolaurreko programaren baitako 
elementu bat). Munduko Bankuaren hezkuntza-maila hobeak lortzeko ikuspegi sistemikoko lehen haurtzaroko 
garapen-moduluan, errenta-maila baxuko 34 herrialdetatik 8tan soilik biltzen zituzten programa horretan 
aztertzen ziren lau eremuetan –garapen kognitiboa, linguistikoa, fisikoa eta sozioemozionala– haurrek zuten 
mailari buruzko datuak. 

Hegoafrikan, Curriculum Esparru Nazionala 2014 egitasmoaren baitan, ebaluazioak ezartzen dira (ez-formalak, 
behaketan oinarritutakoak eta jarraituak) ikaskuntza eta garapen goiztiarreko sei arlotarako. Ez da notarik edo 
ehunekorik ezartzen, baina lehen hezkuntzan sartzeko gaitasun-maila jasotzen da. 2014. urtetik, Mazedoniako 
Errepublikak lehen haurtzaroko arretako eta hezkuntzako zentroetara joaten diren haur guztien garapenari 
buruzko erregistroa du.

8.  IRUDIA: 
Hamar haurretik zazpi eskolaurreko irakaskuntza-zentroetara 
joaten dira lehen hezkuntza sartu baino urtebete lehenago
Irakaskuntza arautuko parte hartzea, lehen hezkuntzan sartzeko adin 
ofiziala baino urtebete lehenago, eta eskolaurreko eskolaratze-tasa 
gordina, 2000–2016
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig9_2
Iturria : UNESCOren Estatistika Institutuaren datu-basea.
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4.3

4 . 3  J O M U G A

Irakaskuntza teknikoa, 
profesionala, goi-mailakoa  

eta helduena

Helduen hezkuntzako parte-hartzeari buruzko adierazlea perfekzionatu egin da, hezkuntza formaleko eta 
ez-formaleko aukera guztiak hautemateko, izan lanarekin lotuta daudenak izan ez daudenak. Hezkuntza-
hornitzaileak asko eta askotarikoak direnez, biztanleria aktiboari buruzko inkestak fidagarriagoak dira datu 
administratiboak baino, informazio-iturri moduan; baina inkesta horietan egiten diren galderak asko aldatzen dira 
herrialde batzuetatik besteetara eta galdera gutxi dira bateragarriak adierazlearen definizio eguneratuarekin. Eta 
ez da erraza izango galderak normalizatzea, datu alderagarriak dituzten herrialdeen kopurua handitzeko.

Europar Batasunaren Biztanleria Aktiboari buruzko Inkestan hezkuntza eta prestakuntza formalari buruz 
galdetzen da inkesta egin aurreko 4 asteetan (eta adierazleak, berriz, 12 hilabete hartzen ditu aintzat). Parte-
hartzearen tasek egonkor eusten diote, batez beste % 11n, nahiz eta joerak aldatu egiten diren herrialde 
batzuetatik besteetara (9. irudia). Egipton, Jordanian eta Tunisian, lan-merkatuari buruzko inkesta integratuak 
enplegatutako pertsonei soilik egiten zaizkie, eta bizitzan zeharreko parte-hartzeari eta lanarekin lotutako 
hezkuntza eta prestakuntza profesional eta teknikoari buruzko galderak egiten zaizkie. Gaitasun teknikoak 
dituzten langileen artean, prestakuntzako parte-hartzeen urteko tasak % 4ra ere iristen dira.

Goi-mailako hezkuntzako matrikula-tasa % 38ra iritsi zen 2017an, baina gastu pribatuaren proportzioa handitzen 
ari da goi-mailako hezkuntzako guztizko kostuan. Laguntza finantzarioa dela eta (ikasleei ematen zaizkien 
maileguak, diru-laguntzak, laguntzak eta bekak) , ikusten 
da oro har goi-mailako hezkuntza merkeagoa dela Europan 
Saharaz hegoaldeko Afrikan baino. Izan ere, bigarren 
horretan, goi-mailako hezkuntzaren kostua batez besteko 
diru-sarrera nazionalaren % 60aren goitik dago herrialde 
gehienetan, eta ia % 300 da Ginean eta Ugandan.

Hezkuntza-sistema gehien-gehienetan zenbait pertsona 
espezifikori laguntza finantzarioa emateko joera dago, 
baina onuradunak aukeratzearen eraginkortasuna 
asko aldatzen da herrialde batzuetatik besteetara. 
Munduko Bankuaren datuek erakusten dutenez, errenta-
maila baxuko eta ertaineko zenbait herrialdetan, kintil 
pobreeneko familiek probabilitate gutxiago dute estatuko 
beka bat jasotzeko kintil aberatseneko familiek baino. 
Zenbait ikuspegi aintzat hartzen dituzten neurri sortek 
beka soilek baino emaitza hobeak izan ditzakete, Kolonbian 
eta Vietnamen ikusi ahal izan denez.

  
Biztanleria aktiboari buruzko inkestak 
egokiagoak dira helduen hezkuntza 
neurtzeko iturri moduan, munduan 
hezkuntza-hornitzaile asko eta 
askotarikoak baitaude.
 

9.  IRUDIA: 
Helduen hezkuntzako parte-hartzeak egonkor eutsi dio 
Europan, baina joerak aldatu egiten dira herrialde batzuetatik 
besteetara
Helduen parte-hartzea hezkuntzan eta prestakuntzan, inkestaren 
aurreko lau asteetan, Europar Batasuna eta hautatutako 
herrialdeak, 2008–2017
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig10_1
Iturria : Eurostat (2018).
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4.4

4 . 4  J O M U G A

Lanerako konpetentziak

Informazioaren eta komunikazioaren teknologieni eta alfabetatze digitalaren munduko adierazleek eta gaikako 
adierazleek irakurmenaz eta idazmenaz eta aritmetikaz harago doazen konpetentziak hauteman nahi dituzte, 
gero eta garrantzitsuagoak baitira, ezinbestekoak ere bai, lan-munduan. Adierazle horietarako, konpetentzien 
eskolaz kanpoko eskuratzea ere hartu behar dute kontuan gobernuek.

Gazteen eta helduen IKTetako konpetentziei buruzko adierazleak inkestatuek familien inkestetan emandako 
datuetan oinarritzen dira (aurreko hiru hiletan zenbait jarduera egin dituzten ala ez galdetzen zaienean ematen 
duten erantzunean). Telekomunikazioen Batasun Internazionalaren (ITU) azken datuek adierazten dutenez, 
fitxategi batzuk kopiatu eta posta elektroniko batean txertatzea dira errenta-maila ertaineko bereizgarri diren 
herrialdeetan hiru inkestatutik batek erabiltzen dituen konpetentzia bakarrak. Errenta-maila altuko herrialdeetan, 
tasak % 58 eta % 70 izan ziren, hurrenez hurren (10. irudia). Programazioak jarduera minoritarioa izaten jarraitzen 
du baita errenta-maila altuko herrialdeetan ere.

Alfabetatze digitalari buruzko gaikako adierazleak ekipo informatikoak erabiltzeko gaitasuna baino askoz 
alderdi zabalagoak aztertzen ditu. Alfabetatze digitaleko munduko esparru berri batek Europako Batzordearen 
Konpetentzia Digitalen Esparru Komuna (DigComp) zabaldu du, eta konpetentzia digitalen barruan erabilera-
adibide zabalagoak eta konplexuagoak sartu ditu, errenta-maila baxuko eta ertaineko ingurune kulturala, 
ekonomikoa eta teknologikoa adierazteko. 
Adibidez, telefonia mugikorreko zerbitzuak 
erabiliz nekazariek nekazaritzarekin edo 
merkataritzarekin lotutako erabakiak 
hartzeko konpetentzia; produktuak erosi 
edo saltzea smartphoneen aplikazioak 
erabiliz; edota ureztatze-sistema bat 
sortzea ordenagailu eramangarri bati 
konektatutako hezetasun-sentsoreek 
emandako datuak baliatuz.

Zailtasun nagusia konpetentzia horiek 
neurtzeko aukera ematen duten tresna 
merkeak topatzea da. Alfabetatze digitala 
neurtzeko ebaluazioak hainbat alderdiren 
arabera aldatzen dira. Helburua, jomugako 
taldea, elementuak, egiteko modua, kostua 
eta ebaluazio horren erakunde arduraduna 
dira alderdi horietako batzuk. Aurrera 
egiteko modu bat Frantziako adibidea izan 
daiteke: herritarrek konpetentzia digitalak 
doan ebaluatzeko aukera dute. Hartan, zer 
indar eta ahultasun dituzten adierazten 
zaie, eta ikasteko dauden zenbait baliabide 
gomendatzen zaizkie.

10.  IRUDIA: 
IKTei buruzko konpetentzien banaketak desorekatua izaten jarraitzen du
Aurreko hiru hilabeteetan informatikarekin lotutako jardueraren bat egin zuten 
helduak, herrialdeen errenta-mailaren arabera, 2014–2017
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig11_1
Oharra : Errenta-maila ertaineko herrialdeen medianak herrialde gutxi batzuetan oinarrituta 
daude (errenta-maila ertain baxuko 5 eta ertain altuko 15).
Iturria : ITUren datu-basea.
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Errenta-maila altuko 
herrialdeetan, inkestatu diren 
hamar heldutik hiruk ez daki mezu 
batean fitxategi bat eransten
 

Ekintzailetza-konpetentzien ebaluazioa 4.4 jomugako 
edukietako bat den arren, ez da hartarako adierazlerik garatu 
eta aurrekoaren antzeko zailtasunak ditu. Gaitasun sozialak 
eta emozionalak (pertseberantzia eta autokontrola, esate 
baterako), ekintzailetza-konpetentzia sorta handiko 
elementuetako batzuk besterik ez dira, baina horiek neurtzen 
direnean kontuz interpretatu behar dira, aldeak baitaude 
kultura batzuetatik besteetara. Ildo horretan, ELGE erakundea 
10 eta 15 urteko haur eta nerabeen gaitasun sozialen eta 
emozionalen nazioarteko azterketa bat egiten ari da.

4.5

4 . 5  J O M U G A

Ekitatea

Lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan, batez beste genero-parekotasuna dago munduko matrikulazio-
tasan. Baina batez besteko horren azpian hainbat desberdintasun daude herrialde batzuetatik besteetara. 
2016an, herrialdeen % 54an parekotasuna lortu zen bigarren hezkuntzako lehen zikloan, eta % 22an bigarren 
zikloan. Eta, gainera, parekotasuna lortzen den herrialde guztietan ez da horri eustea lortzen.

Alde handiak daude amaitze-tasetan, kokapena eta aberastasuna kontuan hartuta. Hiri-eremuetan bizi direnekin 
alderatuta, landa-eremuetan bizi diren ikasleek bigarren hezkuntzako bigarren zikloa amaitzeko probabilitateen 
erdia dute errenta-maila baxuko eta ertaineko herrialdeetan (11. irudia).

Alderagarritasun-maila txikiak zaildu egiten du kokapenarekin lotutako desberdintasuna neurtzea: nekazaritzaren 
sektoreko langileen ehunekoak, biztanle kopuruak eta biztanleriaren dentsitateak, irizpide nazional bereziek edo 
aurreko faktoreen edozein konbinaziok herri bat herrialde batean “hirikoa” edo “landakoa” moduan sailkatzea 
eragin dezake.

  
Hiri-eremuetan bizi direnekin 
alderatuta, landa-eremuetan 
bizi diren ikasleek bigarren 
hezkuntzako bigarren zikloa 
amaitzeko probabilitateen 
erdia dute errenta-maila 
baxuko eta ertaineko 
herrialdeetan
 

Garapen Iraunkorrerako Helburuen jarraipena errazteko, Quiton 
Nazio Batuen Habitat III biltzarra egin ondoren 2016an, hirien eta 
kokalekuen munduko definizio egiten ari dira 2019an onartzeko 
helburuarekin. Definizio horrek sailkapen administratiboak 
erroldetako datuekin eta teledetekzioekin alderatzen ditu. Eta 
bitxia da ikustea definizio nazionalek adierazten duten arren 
Afrikako eta Asiako biztanleen erdia baino gutxiago bizi dela 
hiri-eremuetan, 2018an egindako kalkuluen arabera ehunekoa 
% 80tik gora dagoela. Hala, landa-eremuetako hezkuntza-
emaitzei buruzko kalkuluen barruan benetan hiri-eremuak diren 
leku asko sartuko dira, eta benetan landa-eremuak direnetakoen 
egoera ezkutatuko dute.
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4.6

4 . 6  J O M U G A

Alfabetatzea eta oinarrizko 
aritmetika

Munduko alfabetatze-maila % 86ra iritsi zen 2017an, nahiz eta Saharaz hegoaldeko Afrikan ez duen 
% 65 gainditzen. Gazteen alfabetatzearen aurrerapen handiak eta biztanleria gaztearen beherakada oso 
azkarrak izan dira azken urteetan, eta 15 urte eta 24 urte arteko analfabetoen guztizko kopuru absolutuak 
behera egitea ekarri du, Asiaren eraginaren ondorioz, batez ere. Baina adineko biztanleen artean (65 urte eta 
gehiago), analfabetoak direnen kopuruak gora egiten jarraitzen du, eta, gaur egun, adineko analfabetoak gazte 
analfabetoak baino % 40 gehiago dira (12. irudia).

Pertsona analfabeto isolatuek, inork irakurtzen eta idazten ez dakien etxe batean bizi direnek, emaitza 
okerragoak izaten dituzte lan-merkatuan eta bizitza-kalitatean analfabeto ez-isolatuek baino, hots, alfabetatuta 
dauden pertsona batekin edo gehiagorekin bizi direnek baino.

Analfabetismo isolatua handiagoa izan ohi da landa-eremuan bizi direnen artean. Errenta-maila handieneko 
herrialdeetan, analfabeto isolatuak zaharragoak izan ohi dira analfabeto ez-isolatuak baino, eta justu kontrakoa 

11.  IRUDIA: 
Herrialde askotan, eskola amaitzeari dagokionez parekotasunetik urrun daude, kokapenaren eta 
aberastasunaren arabera; eta, bereziki, bigarren hezkuntzan
Hezkuntza-mailaren araberako amaitze-tasaren parekotasun-indizea, generoaren, kokapenaren eta aberastasunaren 
arabera, 2014–2017
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig12_1
Iturriak : UNESCOren Estatistika Institutua eta GEM txostenaren egileen kalkuluak, etxeen inkestak erabiliz.
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4.7

4 . 7  J O M U G A

Garapen jasangarria eta 
herritartasun globala 

Adierazle globalari buruzko txostenak 83 herrialdetan oinarritzen dira; hain zuzen ere, UNESCOk Nazioarteko 
Ulermen, Lankidetza eta Bakerako Hezkuntzari eta Giza Eskubideei eta Oinarrizko Askatasunei buruzko 
Gomendioaren (1974) aplikazioari buruzko seigarren kontsultan parte hartu zuten herrialdeetan. Herrialde horien 
% 80k baino gehiagok adierazi zuen gomendioaren printzipio gidariak sartzen zituela ikasleak ebaluatzean, eta 
gehien-gehienek adierazi zuten sartuta zeudela ikasketa-planetan. Baina herrialdeen % 17k soilik adierazten 
zituzten printzipio guzti-guztiak irakasleen etengabeko prestakuntza-programetan (13. irudia).

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) erakundearen Herritar- eta 
Herritartasun-hezkuntzari buruzko Nazioarteko 2016ko Azterketak (ICCS, International Civic and Citizenship 
Education Study) zortzigarren mailako ikasleen ezagutzak, ulermenak, jarrerak, pertzepzioak eta jarduerak 
aztertu zituen 24 herrialdetan, errenta-maila altukoetan, batez ere. Ikasleen % 35 inguruk lau mailetatik altuenari 
dagokion puntuazioa jaso zuen, eta horrek agerian jartzen du loturak izan badirela antolaketa sozial eta 
politikoko prozesuen artean eta haiek kontrolatzen dituzten lege-mekanismoen eta mekanismo instituzionalen 
artean. Ikasleen % 13k, berriz, maila baxuenari dagokion puntuazioa edo hortik beherakoa izan zuen.

gertatzen da herrialde pobreenetan. Hau izan 
daiteke horretarako arrazoietako bat: herrialde 
pobreenetako analfabeto gehienak belaunaldi bat 
baino gehiago bizi diren etxeetan bizi dira, eta, 
beraz, familiako kide gazte eta eskolatuagoekin 
bizi dira seguruenik.

Horrenbestez, herrialde aberatsenetan 
alfabetatze-jarduerek pertsona bateko edo biko 
etxeetan bizi diren adineko helduak izan behar 
dituzte jomuga, eta herrialde pobreenetan, berriz, 
alderdi sozioekonomikoan baztertuta dauden 
heldu gazteenak, askotan landa-eremuetan 
bizi ohi direnak.

  
15etik 24 urtera arteko gazte 
analfabetoen kopuru absolutuak 
behera egin du, Asiaren eraginez, batez 
ere
 

12.  IRUDIA:
Adineko analfabetoak gazte analfabetoak baino % 40 
gehiago dira
Adineko analfabetoen eta gazte analfabetoen kopurua, 2010–2016
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig13_1
Iturria : UNESCOren Estatistika Institutua.
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2009. urteko eta 2016. urteko azterketen artean, hamaika herrialdek asko 
hobetu zituzten beren puntuazioak eta bakar batek ere ez zuen jaitsiera 
nabarmenik izan. Halaber, ikusten da parte-hartzaileek gehiago babesten 
dutela eskubide-berdintasuna eta talde etniko eta arrazekiko jarrera 
positiboa zutela. Emakumeek, herritartasunarekin lotutako gaiekiko eta 
gai politikoekiko interes handiena zuten ikasleek eta herritartasunaren 
arloko ezagutza handiena zutenek zituzten jarrera positiboenak. Aldagai 
indibidualak, oro har, eskola-prozesuen kalitatearen pertzepzio onarekin 
zerikusia duten jarrera positiboekin lotuta zeuden; adibidez, irakasleen eta 
ikasleen arteko harremana, herritartasunarekin lotutako gaien ikaskuntza, 
eta ikuspegi zabalak izatea eskoletan eta eztabaidetan.

13.  IRUDIA: 
Herrialdeen % 17k soilik barneratzen dituzte osorik giza eskubideen printzioak eta oinarrizko askatasunak irakasleen 
etengabeko prestakuntzan
UNESCOren 1974ko Gomendioko printzipioak hezkuntza-politiketan, irakasleen prestakuntzan eta ikasketa-planetan jasotzen 
dituzten herrialdeak, 2012–2016
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11 herrialdek asko hobetu 
zituzten emaitzak 
IEAren Herritar- eta 
Herritartasun-
hezkuntzari buruzko 
Nazioarteko 
Azterketaren 2009ko eta 
2016ko edizioen artean
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4.a

4 . a  J O M U G A

Hezkuntzako instalazioak eta 
ikaskuntza-inguruneak

Munduan eskolen % 69k dute edateko ura, 
% 66k dituzte saneamendu-instalazioak, 
eta % 53k higiene-instalazioak, oinarrizko 
mailakoak edo maila hobeagokoak (14. irudia). 
Jordanian, eskolen % 93k du edateko ura 
oinarrizko mailan, baina % 33k soilik oinarrizko 
saneamendua. Libanon, eskolen ia % 93k 
ditu oinarrizko saneamendu-instalazioak, 
eta % 60k edateko ura oinarrizko mailan. Eta 
zerbitzuen kalitatea txikiagoa izaten da lehen 
hezkuntzako eskoletan bigarren hezkuntzako 
eskoletan baino.

Ikaskuntza-inguruneko segurtasunarekin 
eta inklusioarekin lotutako oso alderdi 
gutxiri egiten zaie jarraipen globala. Zenbait 
kontzeptuk –jazarpenak, adibidez– ez dute 
definizio global estandarizaturik eta alderdi 
horiei buruzko inkesten emaitzak asko aldatzen 
dira. Azterketa batek adierazten duenez, 
11 eta 15 urte arteko haurren artean, mutilen 
% 40k eta nesken % 35ek adierazi zuten jazarri 
egiten zituztela. Legez eskolan zigor fisikoa 
debekatzen duten herrialdeen kopuruak gora 
egin du: 131 dira gaur egun, eta 122 ziren 2014. 
urtearen amaieran.

Hezkuntza-sistemak erasoetatik babesteko munduko koalizioak adierazten duenez, 2013 eta 2017 artean 
12.700 eraso baino gehiago egin zizkieten ikastetxeei, eta 21.000 ikasle eta irakasleri baino gehiagori eragin 

zien. Dokumentatutako gertaeren artean eskolei, ikasleei eta irakasleei 
egindako eraso fisikoak edo eraso fisikoen mehatxuak daude; eskola-
eraikinak helburu militarretarako erabiltzea; haurrak errekrutatzea edo 
indarkeria sexuala eskola edo unibertsitateetan, edota etxetik haietarako 
edo haietatik etxerako joan-etorrian. Hogeita zortzi herrialdetan 20 eraso 
baino gehiago izan zituzten, eta Nigerian, Filipinetan eta Yemenen, 
1.000 eraso baino gehiago.

Koalizioaren datuek ez dituzte kontuan hartzen zenbait eraso mota, gaizkile-taldeek eta armadun gaizkile 
isolatuek eskoletan egindako tiroketak, adibidez. Ameriketako Estatu Batuetan, gutxienez 193 eskolatako 
187.000 ikaslek bizi izan dute tiroketaren bat 1999. urtetik.

14.  IRUDIA: 
10 eskolatik 7k baino gutxiagok dute edateko ura oinarrizko 
mailan
Edateko ura, saneamendua eta higienea eskoletan, kalitate-mailaren 
arabera, 2016
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig15_1
Oharra : Zifrak biribildu egin direnez, ehunekoen batura beti ez da 100.
Iturria : UNICEF eta OME (2018).

  
2013 eta 2017 artean 12.700 
eraso baino gehiago egin 
zizkieten ikastetxeei
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4.b

4 . b  J O M U G A

Bekak

Laguntza-programen bidez finantzatutako beken bolumenak egonkor eutsi dio 2010. urtetik 1.100-1.200 milioi 
dolar estatubatuarren inguruan (ikasleei egozgarriak zaizkien kostuak kontuan hartu gabe). Baina adierazle 
horrek ez du beken onuradunen kopuruari buruzko informaziorik ematen, ez eta laguntza-programetatik kanpo 
finantzazioa jasotzen duten beken onuradunen kopuruari buruzkorik ere.

Nahiz eta nazioartean mugitzen diren gero eta ikasle gehiagok ikasketak beren eskualdeetatik kanpo jarraituko 
dituzten, aipatu behar da horien artean Europako ikasle gehienek Europan bertan jarraituko dutela ikasten; 
izan ere, Europaren barruan modu aktiboan sustatzen da mugikortasuna ikasle-trukeen bidez. Kanporanzko 
mugikortasun-tasa ikasketa-mailarekin batera handitzen da: % 3koa da lizentziatuen artean; % 6koa, berriz, 
masterren bat dutenen artean; eta % 10ekoa, doktoretza dutenen artean (15. irudia).

Europar Batasunean goi-mailako hezkuntzako ikasleen mugikortasunaren 2020. urteko erreferentzia-balioari 
jarraituz, Europar Batasuneko goi-mailako tituludunen % 20k gutxienez atzerrian ikasi behar luke hiru hilabetez 
edo gehiagoz, edo Kredituen Transferentziarako Europar Sistemako (ECTS) 15 kredituko balioaren baliokideaz.

15.  IRUDIA: 
Europan, ikasleen mugikortasuna ikasleen mugikortasunarekin batera handitzen da
Kanporanzko mugikortasun-tasa, ikasketa-mailaren arabera, Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatuaren (INSN) arabera, 
Europako herrialde hautatuak, 2013
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig16_3
Oharra : INSN = Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua. Hau sartzen da: goi-mailako hezkuntzako gradua edo baliokidea (INSN 6); 
masterra, espezializazioa edo baliokidea (INSN 7); eta doktoretza edo baliokidea (INSN 8).
Iturria : Flisi et al. (2015).  
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Jatorriko herrialdeetako erakundeek kredituak lortzeko aldi baterako 
mugikortasuna zenbatesteko datuak eman ditzakete; jomugako 
herrialdeek tituluen araberako mugikortasuna eman beharko lukete. 
Europar Batasuneko herrialdeetan behar-beharrezkoa da txostenak 
aurkeztea, baina Europar Batasuneko ikasleen jomugako herrialde 
nagusietatik Australiak, Brasilek, Txilek, Israelek eta Zeelanda Berriak 
soilik ematen dituzte beharrezkoak diren datuak. Iturri nagusi batzuetako 
datuak falta dira, lehendabizi Ameriketako Estatu Batuetakoak, baina 
baita Txina, India, Japonia, Mexiko eta Koreako Errepublikakoak ere. 
Behar adina datu ez daudela ikusita, seguruenik gaur egungo kalkuluek 
(% 20tik beherakoa dela kalkulatzen da) kanporanzko mugikortasuna 
gutxietsi egiten dute.

4.c

4 . c  J O M U G A

Irakasleak

Oraindik zaila izaten jarraitzen du irakasleekin lotutako adierazleei buruzko nazioarteko datu alderagarriak 
lortzea. Oso herrialde gutxik sortzen dituzte alderagarriak diren datuak, eta, bereziki, bigarren hezkuntzari 
buruzkoak, irakasle-plantillaren definizio oinarrizkoena hartuta ere (hau da, irakaskuntza-orduak eta 
administrazio-karguetan jarduten duten irakasleen kopurua kontuan hartu gabe).

Errenta-maila baxuko eta ertain baxuko herrialdeek behar bezala prestatu eta gaitutako lehen hezkuntzako 
irakasleen gabezia larria izaten jarraitzen dute. Saharaz hegoaldeko 
Afrikako herrialde batzuetan, kontratazio-tasak oso handiak dira, 
baina horrek sarrera-maila jaistea eragin dezake irakasleak prestatzeko 
ahalmena txikia bada. Nigerren, lehen mailako irakasleen % 13 kontratatu 
zituzten 2013an, baina horietako % 37k soilik jaso zuen prestakuntza 
egokia (16. irudia).

Kontratazio-tasa handiak izateak ez du esan nahi, berez, hezkuntza 
zabaldu egin dela. Izan ere, joan egiten direnak ordezteko ere izan daiteke. 
Lanbidearen uzte-mailari buruzko datu fidagarriak oso zatikatuak dira 
eta interpretatzeko zailak. Kalkulu zehatzak izateko, beharrezkoa izango 
litzateke langile-datuetan identifikazio-zenbakiak edukitzea, pertsona 
horien arrastoa jarraitzeko graduatzen direnean, lanbidean sartzen 

direnean, lanbidea uzten dutenean eta berriro sartzen direnean. Datuek bereizi egin beharko lituzkete lanbidea 
laga dutenak eta lanbidean sartu direnak, berriro sartu direnak barne. Bajen jarraipena egiteko, informazio-
sistema nazional bat beharko litzateke, hezkuntza-eskaintza dibertsifikatua duten herrialdeetan eskola mota 
guztiei buruzko informazioa jasoko duena. Baina, askotan, informazioa tokikoa da soilik (Brasilen, adibidez) edota 
eskola publikoak soilik hartzen ditu aintzat (Ugandan, esate baterako).

  
Europar Batasuneko 
goi-mailako 
hezkuntzako 
estrategiaren barruan, 
tituludunen % 20k 
gutxienez ikasketen zati 
bat atzerrian ikastea da 
helburuetako bat
 

  
Errenta-maila baxuko eta 
ertain baxuko herrialdeek 
behar bezala prestatu 
eta gaitutako lehen 
hezkuntzako irakasleen 
gabezia larria izaten 
jarraitzen dute 
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Zenbait herrialdetan (Txilen, Ameriketako 
Estatu Batuetan eta Suedian, adibidez)
egindako azterketek lanbide-uztearen 
tasa handiena hauek dutela adierazten 
dute: esperientzia gutxiena dutenek, 
kualifikazio handiena dutenek (beste leku 
batean enplegua lortzeko aukera handiena 
dutenak dira), landa-eskoletan edo 
eskola zailetan jarduten dutenek, gaizki 
ordainduta daudenek edo epe laburreko 
kontratua dutenek. Baina Australian 
egindako luzetarako azterketa batetik 
ateratako datuek adierazten dutenez, 
lanbidea utzi zuten irakasle gehienek 
familia-arrazoiak zirela-eta utzi zuten eta 
bi urteren buruan berriro hasi ziren lanean 
irakaskuntzan.

Hezkuntza eta gainerako GIHak

Txosten honek hezkuntzak lan duinarekin, hiri jasangarriekin eta justiziarekin lotutako Garapen 
Iraunkorreko Helburuak lortzeko moduak nola bizkortu ditzakeen aztertzen du; esate baterako, gaitasun 
profesionalak garatuz.

Herrialde askotan, behar bezalako gaitasuna duten gizarte-langileen kopurua ez da nahikoa 8. GIHa, lan duinari 
eta hazkunde ekonomikoari buruzkoa, lortzeko. Etiopian, elkarrizketatutako sektore publikoko gizarte-langileen 
% 60k adierazi zuen ez zuela beharrezkoa den prestakuntza. Zenbait herrialde trebakuntza-ekintzak handitzen 
ari dira: Txinak 230.000 gizarte-langile berri izatea aurreikusten du 2020. urterako. Hegoafrikan, gizarte-langileen 
kopurua % 70 handitu zen 2010 eta 2015 artean.

Munduko biztanleen erdiak hirietan bizi dira. Horregatik, 11. GIHa, hiri eta komunitate jasangarriei buruzkoa, 
lortzeko, hirien plangintza-egileak behar dira, kokaleku ez-formalak hobetzeko eta gerta litezkeen biztanleria-
handitzeetarako prest izateko. Herrialde askotan plangintza-egileen gabezia handia dute (17. irudia). Indiak 
2031. urterako 300.000 plangintza-egile baino gehiago behar ditu, bai hirienak bai landa-eremuenak, eta 2011n, 
4.500 besterik ez zituen. Plangintza-programek plangintza fisikoa, ingurumenekoa eta soziala bildu behar dute, 

16.  IRUDIA: 
Oso zaila da irakasleen prestakuntza-maila egokiari eustea 
kontratazio-tasak altuak badira
Irakasle berrien kontratazio-tasa eta prestatutako irakasleen ehunekoa, 
lehen hezkuntza, Saharaz hegoaldeko Afrika, 2010–2014
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hezkuntza barne. Zenbait herrialdetako tokiko funtzionarioek, Malawi, 
Mozambike eta Namibiakoek adibidez, plangintza-gaitasunak garatu 
behar dituzte.

16. GIHa, bakeari, justiziari eta instituzio indartsuei buruzkoa, lortzeko, 
ordena-indarren hezkuntza- eta prestakuntza-betekizunak hobetu behar 
dira, konfiantza handitzeko eta alderdikeriak eta indarraren erabilera 
murrizteko. Ameriketako Estatu Batuetan, polizia-prestakuntzaren batez 
besteko iraupena 19 astekoa da, eta Alemanian, berriz, 130 astekoa. 
Ameriketako Estatu Batuetako polizia-departamentuen % 1ek soilik 
eskatzen du lau urteko unibertsitate-titulua, eta unibertsitate-titulua zuten 
polizia-funtzionarioek indarra erabiltzeko joera txikiagoa zuten. Zenbait 

herrialdek, Singapurrek kasu, prestakuntza erabili dute polizia-ustelkeria desagerrarazteko; beste batzuek, 
hala nola Indonesiak, nazioarteko kideekin elkarlanean jardun dute poliziaren gaitasun profesionala handitzeko.

Kalkuluen arabera, mundu osoko 4.000 milioi pertsonak ez dute justiziarako aukerarik, eta horrek arlo juridikoan 
konpetentziak sortzeko beharra dakar. Justiziaren arloko prestakuntza aldatu egiten da herrialde batzuetatik 
besteetara. Prestakuntzak hiru urtetik bost urtera bitarteko iraupena izaten du, baina beti ez da beharrezkoa 
izaten abokatu-titulua izatea epaile izateko, ezta errenta-maila altuko herrialdeetan ere. Zenbait herrialdek, 
Frantziak adibidez, epaileak aukeratu ondoren, hasierako prestakuntza profesional handia ematen dute. Eta beste 
herrialde batzuek, Ghanak eta Jordaniak kasu, etengabeko prestakuntzako erakundeak dituzte epaileentzat.

  
Kalkuluen arabera, 
4.000 milioi pertsonak 
ez dute justiziarako 
aukerarik, eta horrek 
arlo juridikoan 
gaitasunak sortzeko 
beharra dakar
 

17.  IRUDIA: 
Hirien plangintza-egileak falta dira Afrikan eta Asian
Hirien plangintza-egileen kopurua 100.000 biztanleko eta urbanizazio-tasako, 
hautatutako herrialdeak, 2011
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig18_2
Oharra : Plangintza-egileei buruzko datuak 2011. urtekoak dira, eta urbanizazio-tasa, berriz, 
2014koa. 
Iturriak : DAESI (2014); NBE-Habitat (2016b).
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18.  IRUDIA: 
Gobernuek jartzen dituzte hezkuntzan gastatzen diren bost dolarretik lau
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GEM StatLink: http://bit.ly/fig19_1
Oharra: Analisiak hiru premisa ditu oinarri: a) gastu publikoari buruzko daturik ez duten herrialdeentzat, kantitateak BPGd-an oinarritu ziren, 
gastu publikoa BPGd-aren ehuneko moduan eta hezkuntzari esleitutako gastu publikoa herrialdearen errenta-mailari dagokion batez bestekoa 
da; b) laguntzetatik datorren gastuaren % 60 aurrekontu publikoetan behar bezala jasota dagoela jotzen da, eta, beraz, gobernuaren gastutik 
kentzen da, eta gainerako % 40a beste bide batzuetatik esleitzen da; eta c) familiek hezkuntzako guztizko gastuan duten parte-hartzea % 18koa 
dela jotzen da errenta-maila altuko herrialdeetan, % 25ekoa errenta ertaineko herrialdeetan eta % 33koa errenta-maila baxuko herrialdeetan.
Iturria : GEM txosteneko taldearen azterketa, UNESCOren datu-baseetan oinarrituta (gobernu eta familietarako) eta komunikazio-estandar 
komunean oinarrituta (dohaintza-emaileetarako).

Finantziazioa

Hezkuntzaren hiru finantziazio-iturri nagusiak gobernuak, dohaintza-
emaileak eta familiak dira. Txosten hau prestatzeko egindako 
azterketaren arabera, munduan hezkuntzan urtean egiten den gastua 
4,7 bilioi dolarrekoa da. Kopuru horretatik, 3 bilioi (guztizkoaren 
% 65) errenta-maila altuko herrialdeetan egiten da eta 22.000 milioi 
(guztizkoaren % 0,5), berriz, errenta-maila baxuko herrialdeetan 
(18a irudia), nahiz eta bi multzo horiek eskola-adinean dauden 
haurren kopuru bera duten, gutxi gorabehera. Gobernuek guztizko 
gastuaren % 79 egiten dute, eta familiek, berriz, % 21. Dohaintza-
egileek hezkuntzako guztizko gastuaren % 12 egiten dute errenta-
maila baxuko herrialdeetan, eta % 2, berriz, errenta-maila ertain baxuko 
herrialdeetan (18b irudia). 

  
Munduan hezkuntzan 
urtean egiten den gastua 
4,7 bilioi dolar ingurukoa 
da, eta gastu horren 
% 65 errenta-maila 
altuko herrialdeetan 
egiten da
 



   66

M U N D U  M A I L A K O  H E Z K U N T Z A R E N  J A R R A I P E N  T X O S T E N A  2 0 1 9L A B U R P E N A 

Gastu publikoa
Munduan, hezkuntza publikoan egiten den batez besteko gastua BPGd-aren % 4,4aren baliokidea zen 2017an, Hezkuntzarako 
Ekintza Esparrua 2030ean zehaztutako % 4 baino handiagoa, beraz. Eskualdeka, Asia ekialdeko eta hego-ekialdeko % 3,4aren 
eta Latinoamerikako eta Karibeko % 5,1en artean dago. Batez besteko gastu publikotik hezkuntzara bideratutako ehunekoa 
% 14,1ekoa zen, erreferentziako gutxieneko balioa, % 15, baino txikiagoa. Eskualdeka, Europako eta Ipar Amerikako % 11,6tik 
Latinoamerikako eta Karibeko % 18ra bitartekoa da. Guztira, 148 herrialdeetatik 43k ez dute bi erreferentzia-balioetako 
bat ere lortzen.

Hezkuntzako gastu publikotik lehen hezkuntzara bideratzen den batez besteko ehunekoa % 35ekoa da. Ehuneko 
hori errenta-maila baxuko herrialdeetako % 47tik errenta-maila altuko % 26ra artekoa da. Munduan, hezkuntzako 
guztizko gastuaren % 35 bideratu zen, batez beste, bigarren hezkuntzarako. % 27koa izan zen errenta-maila baxuko 
herrialdeetan, eta % 37koa, errenta-maila altuko herrialdeetan. Europako eta Ipar Amerikako herrialdeetan ikasleko 
kopuru berbera gastatzen dute lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzaren ondorengo hezkuntzan. Saharaz 
hegoaldeko Afrikako herrialdeetan, bigarren hezkuntzaren ondorengo hezkuntzako ikasleetan egiten den gastua 
lehen hezkuntzakoan egiten denaren halako hamar da.

Askotan, immigrazioak abegiko komunitatearen ongizatean dituen eragin negatiboen inguruko eztabaida sortzen 
da. Alde batetik, probabilitate handiagoa dago etorkinak lan-adinean egotea bertakoak baino, baina zerga-sarrera 
gutxiago sortzen dituzte diru gutxiago irabazten dutelako. Beste alde batetik, probabilitate handiagoa dago etorkinak 
gizarte-prestazioen mende egoteko eta zerbitzu publikoak erabiltzeko (hezkuntzakoak, esate baterako). Baina 
haurrentzako hezkuntza-gastu publikoa inbertsio moduan ulertu behar da, oro har ekarpen handiagoa egiten baitute 
zerga eta kontribuzioetan bizitzan zehar jasotzen dutena baino. Immigrazioaren zerga-ondorioak txiki samarrak dira 
eta BPGd-aren % 1etik hurbil egoten dira, dela positiboa, dela negatiboa.

Laguntzaren gastua
2016an, hezkuntzarako laguntzak maila handiena izan zuen 2002an erregistroak hasi zirenetik. 2015. urtearekin 
alderatuta hezkuntzarako laguntzak 1.500 milioi dolarreko gorakada izan zuen, hau da % 13, kopuru errealetan. Hain 
zuzen ere, 13.400 milioi dolarrekoa izan zen. Oinarrizko hezkuntzara joan ziren gorakada horren bi heren; eta bigarren 
hezkuntzarako eta bigarren hezkuntzaren ondorengo hezkuntzarako laguntzek motelago egin zuten gora. Hori dela eta, 
oinarrizko hezkuntzak hezkuntzarako guztizko laguntzan duen proportzioa orain arteko handiena da, % 45ekoa.

Oinarrizko hezkuntzarako laguntza gehienak ez dituzte premia handieneko herrialdeek jasotzen. Errenta-maila baxuko 
herrialdeetako oinarrizko hezkuntzarako laguntzaren proportzioak behera egin 
zuen 2002tik 2016ra bitartean: % 36tik % 22ra murriztu zen. Garapen txikieneko 
herrialdeei emandako proportzioa % 34koa izan zen 2016. urtean, eta behera egin 
du 2004an lortutako maximotik (% 47koa izan zen urte horretan).

Errenta-maila ertain baxuko herrialdeek ere finantziazio-defizita dute. Herrialde 
horietan hezkuntza xede duten garapeneko banku aldeaniztunek ematen dituzten 
maileguak oso urriak dira. Esate baterako, 2002 eta 2017 artean hezkuntzara 
esleitutako batez besteko ehunekoa % 10,5ekoa izan zen, Sustapeneko Nazioarteko 
Elkartearen (AIF) baldintza bigunetan emandako maileguetan, baina % 6,4koa 
soilik, Berreraikuntza eta Garapeneko Nazioarteko Bankuak (BIRF) baldintza ez 

bigunetan emandako maileguetan. Horrez gain, BIRFren maileguetan hezkuntzak duen kuota % 8,2tik % 4,7ra jaitsi zen 
2012tik 2017ra bitartean, eta energia-sektoreak eta erauzketa-sektoreak jasotzen duen kopuruaren laurdena da (19. 
irudia). Munduko Hezkuntzarako Aukerak Finantzatzeko Nazioarteko Batzordeak hezkuntza finantzatzeko nazioarteko 
mekanismo bat ezartzeko proposamen bati buruzko eztabaidak jarraitu egiten du, errenta-maila baxuko eta ertaineko 
herrialdeetan garapeneko bankuek hezkuntza helburu ematen dituzten maileguen kopurua handitzeko.

  
Errenta-mailako baxuko 
herrialdeetarako 
laguntzaren proportzioa 
% 36tik % 22ra jaitsi zen 
2002. eta 2016. urteen 
artean
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19.  IRUDIA: 
Munduko Bankuaren mailegu ez bigunen ehuneko txiki bat eta gero eta txikiagoa bideratzen da hezkuntzara
AIFren eta BIRFren guztizko maileguetatik hezkuntzara bideratutakoa, energia- eta erauzketa sektorearekin alderatuta, 2002–2017

9.7

19.6

9.1

4.7

%

10

0

5

25

20

15

Educación

Sector energético y extractivo

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

AIF

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

BIRF
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Iturria : GEM txosteneko taldearen azterketa, Munduko Bankuaren urteko txosten hautatu batzuetan oinarrituta.

LAGUNTZA MIGRAZIOA MURRIZTEKO TRESNA MODUAN 

Kanpoko laguntzak migrazioa murriztu dezakeela defendatzen duen ideia nahikoa errotuta dago ingurune 
politikoetan. Jatorriko herrialdeetako errenta handitzen bada emigrazioa eragiten duen arrazoi nagusietako batek 
garrantzia galduko luke. Immigrazioari buruzko Europako Agendak eta zenbait herrialdetako laguntza-politikek 
ideia hori babesten dute.

Jatorriko 210 herrialdetatik dohaintza-emaile (eta jomuga) diren 22 herrialdetarako migrazio-fluxuak aztertuta, 
ikusi zen etorkin kopuru handia bidaltzen duten herrialdeek jasotzen dutela kanpo-laguntza handiena. Baina 
zaila da kausa-erlazio bat ezartzea. Laguntza familia pobreenetara iristen bada, migrazioa finantzatzeko erabil 
dezakete. Laguntzek dohaintza-emaileak diren herrialdeei buruzko informazioa handitu dezakete eta etorkinen 
transakzio-kostuak murriztu, eta horrekin ere sustatu egiten da emigrazioa. Hala bada, politika-egileek laguntzak 
migrazioa murrizteko egin dezaketenari buruzko espektatibak gutxitu beharko lituzkete.

Eta, bereziki, oso zaila da hezkuntzarako laguntzak migrazioaren gainean duen eragina zenbatekoa den jakitea, 
laguntza horren munta txikia dela eta. Hezkuntzarako laguntzak emigrazioa murrizten lagunduta ere, ez da oso 

erraza azkar egitea. Baina hezkuntzak bitartekaritza-lan handia egin dezake 
migrazioan, bai jatorriko herrialdeetan, baita jomugako herrialdeetan ere. 
Afrika iparraldetik ELGEko herrialdeetaranzko migrazioaren joerei buruzko 
azterketa batek adierazten duenez, jatorriko herrialdeetan laguntzen 
ondorioz izandako diru-sarreren handitzea emigraziorako eragile izan zen 
hezkuntza-maila baxuko pertsonentzat. Baina herrialde horietako pertsonak 
tokiko zerbitzu publikoekin gustura badaude, eskolekin barne, emigraziorako 
disuasio-faktorea izan daiteke. Oro har, jomugako herrialdeko ezaugarri 
demografikoek (biztanleria-dentsitatea, hiriko biztanleriaren hazkundea, 

adineko pertsonen mendekotasun-indizea) eta jomugako herrialdeetan hezkuntzak emandako abantailak askoz 
faktore erabakigarriagoak dira migrazio-tasarako laguntza-mailak baino.

  
Zaila da nazioarteko 
laguntzaren eta 
migrazio-fluxuen arteko 
kausa-erlazioa ezartzea 
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HEZKUNTZA XEDE DUEN LAGUNTZA HUMANITARIOAREN ERAGINKORTASUNA 
HOBETZEA 

Laguntza humanitarioak gora egin zuen, laugarren urtez jarraian, 2017an, eta hezkuntzarako finantziazio 
humanitarioa 450 milioi dolarrekoa izan zen munduan. Baina hezkuntzak guztizko laguntza humanitarioan 
duen ehunekoa % 2,1ekoa izan zen soilik, % 4ko gutxieneko helburutik oso behera. Historikoki, hezkuntzak izan 
ditu, beste sektore batzuekin alderatuta, finantziazio-premia txikienak. Baina 2016ko Goi Bilera Humanitarioan, 
larrialdi-egoeretan hezkuntzarako konpromiso bat hartu zen, Hezkuntzak Ezin du Itxaron funts aldeaniztuna 
sortuta (ECW, Education Cannot Wait).

Koordinazio-mekanismoek geruza asko dituztenez, direla bertikalak (mundu-esparrutik tokiko esparrura), 
direla horizontalak (zeharka sektoreen eta eragileen artean), korapilatu egiten da laguntza humanitarioaren 
arkitektura eta zaildu egiten da larrialdi-egoeren aurreko erantzunean hezkuntzari ematen zaion ehunekoa 
handitzea. NBEk koordinatzen dituen esku-hartzeak bi modutan antolatzen dira: erantzun humanitarioko 
planetan eta larrialdiko deialdietan. Erantzun humanitarioko planek herrialde-estrategia bat ematen dute, 
urtebetez eskuarki. Larrialdiko deialdiek bat-bateko larrialdiei erantzuten diete, premia larri-larri eta presazkoenei 
hiru hilabetetik sei hilabetera bitarteko aldian. Erantzun humanitarioko planek hezkuntzarekin lotutako eduki 
gutxi izan dituzte, eta, askotan, deialdietan hezkuntza aipatu ere ez da egiten.

Ez da nahitaezkoa nazioarteko laguntza humanitarioko gastuari buruzko txostenik aurkeztea, eta, horregatik, 
zaila da hezkuntzara bideratutako gastua zenbatekoa den jakitea. ELGEko Garapenerako Laguntzako 
Batzordearen herrialde hartzekodunen jakinarazpen-sistemako datu-baseak laguntza humanitarioa ez du 
sektoreka bereizten, baina adierazten du 2016. urtean garapenerako laguntzako 400 milioi dolar inguru erabili 
zirela errefuxiatuen hezkuntzarako. Nazio Batuen Gai Humanitarioak Koordinatzeko Bulegoaren finantza-
jarraipeneko borondateko sistemak hezkuntzaren jarraipena egiten du, baina 2017. urtean finantziazioaren 
% 42 kategoria multisektorialean sartuta dago, zenbait sektoreren artean banatuta edo zehaztu gabe, eta, 
horregatik, hezkuntzarako gastuari buruzko estimazioak okerrak izan daitezke.

  
Ez da nahitaezkoa laguntza 
humanitarioko gastuari 
buruzko txostenik aurkeztea, 
eta, horregatik, zaila da 
hezkuntzara bideratutako 
gastua zenbatekoa den 
jakitea
 

Hezkuntzarako funtsik ez egotea zenbait arlotako gabezien ondorio 
da: borondate politikoa, koordinazio bertikala eta horizontala, eragile 
humanitarioaren gaitasuna eta informazioa emateko edo kontuak 
argitzeko baliabideak.

2015. urteko kostu-azterketa batek finantziazio-defizita 8.500 milioi 
dolarrekoa zela zehaztu zuen, hori zela nazioarteko komunitateak 
estali beharreko defizita. Haur bakoitzeko 113 dolarrekoa da, eta hori 
gaur egun ikasleko egiten den gastuaren halako hamar da. ECW 
funtsak 1.500 milioi dolar bildu nahi ditu urtean, eta hezkuntzak 
laguntza humanitarioan duen ehunekoa 1,2 puntu handitu 2021erako. 
Funts horretan parte hartzen dutenek ahalegina egin beharko dute 

diru kantitate hori biltzeko, dela garapenerako laguntzak helburu humanitarioak lehenetsiz, dela laguntza 
humanitarioaren barruan hezkuntzari lehentasun handiagoa emanez.

Erakundeek egin ohi dituzten jarduerek ez dituzte planak baldintzatu behar; kalitateko hezkuntza, hezkuntza 
inklusibo eta ekitatiboa erraztuko duten ekintzak behar dira. Hezkuntzaren arloko Kluster Globalak zenbait 
jarraibide ezarri ditu premiak ebaluatzeko. Eta arlo horretan eragile berri garrantzitsua izaki Hezkuntzak Ezin du 
Itxaron ECW ekimenak jarraibide horiek aplikatu beharko lituzke, eta ekimenean parte hartzen dutenei programak 
diseinatzerakoan erabil ditzaten eskatu, batetik, eta haren gaitasunak garatu, bestetik.



69

L A B U R P E N A M U N D U  M A I L A K O  H E Z K U N T Z A R E N  J A R R A I P E N  T X O S T E N A  2 0 1 9

Laguntza humanitarioak zailtasunak izan ditu eragile nagusien arteko koordinazio eta eragile horietako 
bakoitzaren koordinazio egokia ezartzeko. Hezkuntzak leku nagusia eduki behar luke esku-hartze humanitarioko 
sektore anitzeko planen artean. Bangladeshen, Rohingyen krisia izenekoan, hezkuntza sorospen-eragiketen 
lehen etapatik sartu zen, eta oso azkar hasi zen hezkuntza-zerbitzuak ematen. Dena den, koordinazio faltaren 
ondorioz, ikasketa-zentroak hutsik zeuden batzuetan, hezkuntza-arlokoak ez ziren beste esku-hartze batzuek 
hartzen zutelako haurren denbora.

Beharrezkoa da, halaber, eragile humanitarioen eta garapeneko eragileen arteko baterako plangintza. Sektore 
anitzeko planak hezkuntza Rohingyen sorospen humanitarioko eragiketetan sartzen lagundu zuen arren, ez zen 
bermatu Bangladesheko hezkuntza-sisteman sartzen zirela. Krisi luzeetako hainbat urtetako laguntza-deialdiek 
ez dute funts nahikorik lortu, eta hezkuntza-plan nazionalak, historikoki, ez dira arduratu erresilientziaz eta 
ezta krisiari ematen zaizkion erantzunez. Laguntza humanitarioaren esparruan, epe laburreko hezkuntzaren 
plangintza auzi estrukturalagoekin uztartu behar da. Hala egin zen, adibidez, Ugandan, non errefuxiatuen eta 
haiek hartzen dituzten komunitateen hezkuntza-premiei erantzuteko gobernu-planak, 2018ko maiatzean 
iragarritakoak, 395 milioi dolar esleitzen dituen hiru urtetan, urtean 675.000 ikasle errefuxiatu eta haiek hartzen 
dituzten komunitateetako ikasle ingururi laguntzeko.

Zenbait dohaintza-emaile, hala nola Australia, Kanada, Norvegia eta Erresuma Batua, urte anitzeko finantziazio-
esparruak onartzen ari dira, eragile humanitarioei aurreikusteko moduko finantziazioa bermatzeko, eta ECW 
funtsak “urte anitzeko erresilientziako” tresna bat du, arlo humanitarioaren eta garapenaren arloaren arteko 
zuloa estaltzeko. Laguntza humanitarioaren arloan, kontu-emateak indartu egin behar dira. ECWk gardentasuna 
handitu du eta bere emaitzak hobetu ditu arau zorrotzak ezarri baititu emaitza estrategikoen esparruan. Haietan, 
azken emaitzak ez ezik, kontuan edukitzen dira lan egiteko modua eta eraginkortasun operatiboa ere, eta hori 
oso garrantzitsua da.

... multiplicarse

10 por

Para atender a las necesidades más básicas 
de los niños en situaciones de crisis 
el porcentaje de la educación en 
la ayuda humanitaria debería… 
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Familien gastua
Familiek egiten duten ekarpenari buruzko daturik ez izateak hezkuntzako guztirako gastuaren azterketa 
oztopatu du aspaldidanik. UNESCOren Estatistika Institutuak 2017an argitaratu zituen, lehen aldiz, familiei 
buruzko datuak, baina estaldurak oso txikia izaten jarraitzen du oraindik. Familiek hezkuntzako guztirako gastuan 
duten kuota oso handia da errenta-maila baxuko eta ertaineko herrialde batzuetan; adibidez, El Salvadorren 
(% 50) eta Indonesian (% 49) (20. irudia).

Oro har, familien gastuari buruzko datuak ez dira askorik aldatzen urte batetik bestera, baina bada salbuespenik 
ere. Txilen, irakasleek protesta gogor eta jendetsuak egin zituzten gobernuaren hezkuntza-finantziazio 
txikiegia salatzeko, eta, protesta horien ondorioz, aldaketak izan ziren politika publikoetan. Eta horren eraginez, 
hezkuntza-gastuetan familiek zuten kuota jaitsi egin zen 2005etik 2010era, eta % 50ekoa izatetik % 20etik 
beherakoa izatera pasatu zen.

20.  IRUDIA: 
Familiak hezkuntzan egindako gastua handia da errenta-maila baxuko eta ertaineko herrialde batzuetan
Hezkuntzan egindako gastua, BPGd-aren ehuneko moduan, finantziazio-iturriaren eta herrialdeen errenta-mailaren arabera, hautatutako 
herrialdeak, 2013–2017
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Gomendioak

Txosten honek gobernuei aholkatzen die etorkinen eta lekualdatuen eta haien seme-alaben hezkuntza-premiei 
bertako biztanleen hezkuntza-premiei erantzuten dieten arreta berberaz erantzuteko.

ETORKINEN ETA LEKUALDATUTAKO PERTSONEN HEZKUNTZA-ESKUBIDEA 
BABESTEA

Hezkuntzan diskriminaziorik ez izatea nazioarteko hitzarmenean jasotako kontua da. Diskriminazioa eragin 
dezaketen hesiek (jaiotza-ziurtagiriak eskatzea, adibidez) debekatuta egon behar dute, espresuki, legedia 
nazionalean. Erregelamenduek ez dute eduki behar tokiko funtzionarioen edo eskolako administrarien 
interpretazioaren gain gera daitekeen hutsunerik edo eremu zehaztugaberik. Gobernuek etorkinen eta 
errefuxiatuen hezkuntzarako eskubidea babestu behar dute, edozein direla haien nortasun-agiriak eta edozein 
dela haien egoitza-egoera, eta legeak salbuespenik gabe aplikatu behar dituzte.

Hezkuntzarako eskubidearen babesak ez du legedira eta prozedura administratiboetara mugatu behar. 
Herrialdeko agintariek sentsibilizazio-kanpainak antolatu behar dituzte etorkinen eta lekualdatuen familiei 
zer eskubide dituzten eta eskolan matrikulatzeko zer izapide bete behar dituzten jakinarazteko. Plangintzaz 
arduratzen diren agintariek bermatu behar dute eskola publikoak eskuragarri daudela kokaleku informaletatik eta 
auzo marjinaletatik gertu, eta hiri-birgaikuntzako planetan alderdi horiek kontuan hartzen direla.

ETORKINAK ETA LEKUALDATUTAKO PERTSONAK HEZKUNTZA-SISTEMA 
NAZIONALEAN SARTZEA

Hezkuntza-sistema batzuek etorkinak eta lekualdatuak aldi baterako biztanleria moduan, biztanleria igarokor 
moduan ikusten dituzte, bertako biztanleez bestelakotzat jotzen dituzte. Ikuspegi okerra da hori, oztopoak 
jartzen baitizkie haien aurrerapen akademikoari, gizarteratzeari eta etorkizuneko aukerei, eta aniztasuna eta 
kohesioa duten gizarteak sortzea eragozten baitu. Politika publikoek hezkuntza nazionalaren maila guztietan 
sartu behar dute biztanleria multzo hori.

Etorkinen inklusioak zenbait dimentsio ditu. Nahiz eta egia den irakaskuntzako hizkuntza berria izanik 
aurrez prestatzeko saioak behar dituztela, ikasleek ahalik eta gutxien egon behar dute bereizita bertako 
ikaskideengandik. Hezkuntza-sistemek ez lituzkete hezkuntza-bide bereizietara bideratu behar emaitza 
akademiko kaskarragoak dituzten ikasleak (horien artean, oso ugariak izaten dira etorkinak). Herrialde asko eta 
askotan ikasle etorkinen kontzentrazio geografikoa handia denez, hezkuntzaren plangintza egiten dutenek 
zenbait metodo erabili behar dituzte (garraiorako laguntzak eta eskolen ausazko esleipena ikasleen artean) 
egoitza-segregazioak hezkuntza-segregazioa ere sortzen ez duela zaintzeko.

Gobernuek errefuxiatuen hezkuntzak ahalik eten txikiena izan dezan ahalegindu behar dute. Nahiz eta aparteko 
zenbait egoerak (errefuxiatuen komunitateen isolamendu fisikoa eta haiek hartzen dituen sistemaren ahalmen-
mugak esate baterako) erabateko inklusioa eragotz dezaketen arren, gobernuek ahalik gehien murriztu behar 
dute curriculum nazionalei jarraitzen ez dieten eskoletan edo aitortutako ziurtagiriak ematen ez dituztenetan 
igaroko duten denbora, gerorako hezkuntza-ibilbidea zailtzen baitu horrek.
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ETORKINEN ETA LEKUALDATUEN HEZKUNTZA-PREMIAK ULERTU ETA HORIEN 
PLANGINTZA EGITEA
Etorkin eta errefuxiatu asko jasotzen dituzten herrialdeek biztanle horiei buruzko datuak bildu behar dituzte, 
kudeaketako informazio-sistemetan, horren arabera egiteko dagokion plangintza eta aurrekontua. Etorkinei eta 
errefuxiatuei eskola-plazak eta lan-aukerak ematea inklusiorako lehen urratsa besterik ez da.

Eskola-inguruneek ikasleen premietara egokitu behar dute, eta haiei erantzun. Irakaskuntzako hizkuntza berri 
bat duten ikasleek zubi-programak behar dituzte, ongi prestatutako irakasleak dituztenak. Hezkuntza eten 
egin dutenek hezkuntza-programa bizkortuak beharko dituzte egunean jartzeko eta eskolan berriro sartzeko 
maila egokian. Errefuxiatuen hezkuntza-inklusioak arrakasta-aukera handiagoa izango du gizarte-babeseko 
programetara ere zabaltzen bada, errefuxiatuek aukera izan zezaten, adibidez, eskudiruzko transferentzia 
baldintzatua jasotzeko, ezkutuko eskola-kostuak estaltzeko. Barne-etorkinei dagokienez (eta, bereziki, nomaden 
edo sasoiko langileen seme-alabei), gobernuek kontuan eduki beharko lukete eskola-egutegi malguak jartzeko 
aukera, eta hezkuntzaren jarraipeneko sistemak eta beren bizimoduekin lotutako curriculumak izatea.

Helduek laguntza behar dute konpetentziak garatzeko hezkuntza eta prestakuntza tekniko eta profesionalaren 
bidez. Eta, halaber, baita zenbait zailtasun gainditzeko ere; adibidez, kualifikazio gutxiko lanak edo prestakuntza-
kostu handiak, halakoek gaitasunak eskuratzeko inbertsioa egiteko gogoa kentzen baitute. Finantza-
hezkuntzako programak behar dituzte beren egoera ekonomikoa kudeatzeko, bidalketei ahalik eta probetxu 
handiena ateratzeko eta iruzurrak eta finantza-esplotazioa eragozteko. Hezkuntza-ez formaleko programek, 
tokiko gobernuek ere antola ditzaketenek, gizarte-kohesioa sendotzen laguntzen dute. 

HEZKUNTZAN ZORROZTASUNEZ ADIERAZTEA MIGRAZIOAREN ETA 
LEKUALDATZEEN HISTORIAK, AURREIRITZIEI AURRE EGITEKO

Gizarte inklusiboak eraikitzeko eta pertsonei elkarrekin bizitzen laguntzeko, ez da nahikoa tolerantzia hutsa. 
Gobernuek irakasten diren edukiak eta horiek emateko moduak berrikusi behar dituzte, eta ikasketa-planak 
egokitu eta testuliburuak berraztertu, gaur egungo historia eta aniztasuna islatzeko. Hezkuntza-edukiek agerian 
jarri behar dute zer ekarpen egin dien migrazioak aberastasunari eta oparotasunari. Eta, halaber, tentsioen eta 
gatazken kausak ere aitortu behar dituzte, bai eta biztanleriak lekualdatu edo marjinatu zituzten migrazioen 
ondarea ere. Ikuspegi pedagogikoek askotariko ikuspegiak izatea, bizikidetza-balioak sustatzea eta aniztasunaren 
onurak aintzat hartzea sustatu beharko lukete. Aurreiritziak indargabetu behar dituzte eta pentsamendu 
kritikorako gaitasuna garatu, ikasleek beste kultura batzuekin harremanak izatean zalantzak gainditu ahal izan 
ditzaten, eta hedabideek etorkinei eta errefuxiatuei buruz transmititzen dituzten irudi txarrak arbuia ditzaten. 
Gobernuek kultura arteko hezkuntzaren esperientzia positiboak baliatu behar dituzte.

ETORKINEN ETA ERREFUXIATUEN IRAKASLEAK PRESTATZEA ANIZTASUNARI ETA 
ZAILTASUNEI AURRE EGITEKO

Irakasleek laguntza behar dute aldaketa-eragile bihurtzeko migrazioak eta lekualdatzeek gero eta gehiago 
moldekatutako eskola-inguruneetan.

Irakasleen gaur egungo prestakuntza-programen baitan, immigrazioari heltzen dioten programak bereziak izan 
ohi dira, eta ez dira ikasketa-plan nagusiaren atal izaten. Testuinguru anitzak, eleaniztunak eta kulturaniztunak 
kudeatzeko oinarrizko konpetentziak eta gaitasunak sortuko dituen irakasleen hasierako prestakuntzan eta 
etengabeko prestakuntzan inbertitu behar dute gobernuek. Behar-beharrezkoa da irakasleak migrazioei eta 
lekualdatzeei buruz sentsibilizatzea, baina ez soilik aniztasun handiko geletan irakasten dutenak. Eskoletako 
jarduneko irakasleek eta zuzendariek eta eginkizun horretan jardun nahi dutenek tresnak izan behar dituzte 
estereotipoei, aurreiritziei eta diskriminazioari aurre egiteko, bai gelan, bai eskolako jolastokian, bai komunitatean; 
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eta, halaber, tresnak izan behar dituzte ikasle etorkin eta errefuxiatuen autoestimua eta pertenentzia-
sentimendua indartzeko.

Lekualdatuekin lan egiten duten irakasleek ere sentikor izan behar dute lekualdatutako ikasleek eta haien 
gurasoek dituzten zailtasun bereziekin, eta komunitate horrekin harremanetan jarri behar dute. Nahiz eta 
irakasleak ez diren laguntza pertsonaleko aholkulariak, estresa eta traumatismoak hautemateko gai izan 
ditzaten presta daitezke, premia duten pertsonak espezialistengana bideratzeko. Espezialistarik ez badago, 
irakasleak izan daitezke zerbitzu horiek eskura izateko sarbide bakarra, eta horretarako prestatuta egon behar 
dute. Errefuxiatuen irakasleek eta lekualdatu behar izan duten irakasleek berek ere estresa dute, estres erantsi 
bat. Zenbait hezitzailek bere lanean dituzten zailtasun izugarriak aitortu behar dituzte kudeaketa-politikek, 
eta zailtasun horiek murrizten ahalegindu. Horrez gain, irakasle mota guztien arteko berdintasuna arautu eta 
bermatu behar dute, haien moralari eusteko, eta lanbide-prestakuntzan inbertitu behar dute.

ETORKINEN ETA PERTSONA LEKUALDATUEN AHALMENAK BALIATZEA

Etorkinek eta errefuxiatuek dituzten konpetentziek beren bizitzak eta beren familien bizitzak aldatzen laguntzeaz 
gain, jomugako ekonomiak eta gizarteak aldatzen lagundu dezakete, bai eta jatorrikoenak ere, dela itzuli 
egin direlako, dela urrutitik laguntzen dutelako. Ahalmen horiek baliatzeko, tresna soilagoak, merkeagoak, 
gardenagoak eta malguagoak behar dira kualifikazio akademikoak eta konpetentzia profesionalak aitortzeko 
(irakasleenak barne) eta baliozkotuta edo ziurtatuta ez dagoen aurretiko ikaskuntza kontuan hartzeko.

Herrialdeek jarraipena eman behar diote Migrazio Seguru, Ordenatu eta Erregularrerako Munduko Ituneko 
konpromisoei, kualifikazioen elkarrekiko aitorpenari dagokionez, eta goi-mailako hezkuntzako kualifikazioak 
aitortzeari buruzko munduko hitzarmen-proiektuari buruzko negoziazioak amaitu behar dituzte, 2019an onartu 
ahal izan dadin. Ebaluazioa egiten duten eta baimenak ematen dituzten erakundeek eta erakunde akademikoek 
beren baldintzak eta prozedurak harmonizatu beharko lituzkete esparru guztietan (aldebikoak, eskualdekoak eta 
mundukoak), gobernuekin eta eskualdeko eta nazioarteko erakundeekin lankidetzan jardunda. Titulazioarekin, 
kalitate-bermearekin eta mugikortasuneko eta trukerako programekin lotutako arau komunek kualifikazioak 
aitortzea babes dezake.

ETORKINEN ETA LEKUALDATUEN HEZKUNTZA-PREMIEI ERANTZUTEA LAGUNTZA 
HUMANITARIOAREN ETA GARAPENERAKO LAGUNTZAREN ARLOAN

Nazioarteko migratzaileen bi herenek errenta-maila altuko herrialdeetarantz migratzen duten arren, 
10 errefuxiatutik 9 errenta-maila baxu eta ertaineko herrialdeek hartzen dituzte, eta, horregatik beharrezkoa da 
nazioarteko dohaintza-emaileen laguntza. Hezkuntza-premiei erantzuteko, laguntza humanitarioan hezkuntzara 
bideratzen den ehunekoaren halako hamar behar da. Konponbide errealistagoa izango litzateke nazioarteko 
komunitateak Errefuxiatuei buruzko Munduko Ituneko eta Errefuxiatuentzako Erantzun Integraleko Esparruko 
konpromisoak betetzea. Izan ere, horien helburua da laguntza humanitarioa eta garapenerako laguntza lotzea 
krisi baten lehenengo etapetan, eta hezkuntza integratzailea sustatzea errefuxiatuentzat eta haiek hartzen 
dituen herrialdeko biztanleentzat. Hezkuntzak erantzunaren parte izan behar du, eta, bereziki, lehen haurtzaroko 
eta arretako hezkuntzak. Eta, halaber, beste sektore batzuk (etxebizitza, nutrizioa, ura, saneamendua eta gizarte-
babesa adibidez) ere hartzen dituen ekintza multzo integral baten parte izan behar du. Dohaintza-emaileek esku-
hartze humanitarioetan txertatu behar dituzte aldaketa horiek. Hezkuntzak Ezin du Itxaron funtsak sortutako 
bultzada baliatuz, premiak ebaluatzeko gaitasunak garatu behar dituzte eta plangintzarekin elkarlanean jardun, 
arlo humanitarioaren eta garapenaren arteko zuloa txikitzeko eta aurreikusten den urte anitzeko finantziazioa 
katalizatzeko.







Mundu Mailako Hezkuntzaren Jarraipen Txostenaren 2019ko edizioak migrazioak eta 
lekualdatzeek hezkuntzan duten eragina aztertzen du, biztanleria-mugimendu 
guztiak aintzat hartuta: direla mugen barrukoak edo mugetatik kanporakoak, 
direla borondatezkoak edo behartuak, direla lan egitekoak edo ikastekoak. Horrez 
gain, Garapen Iraunkorrerako 2030 Agendan hezkuntzarako ezarritako helburua 
lortzeko bidean egindako aurrerapenak aztertzen ditu. 

Aniztasuna gero eta handiagoa dela ikusita, hezkuntzak gizarte inklusiboak lortzen 
eta pertsonek tolerantzia hutsetik harago joan eta elkarrekin bizitzen ikasten 
nola lagundu dezakeen aztertzen du txostenak. Hezkuntza ematean, zubiak 
eraikitzen dira; baina hezkuntza modu orekatuan ematen ez bada, hesiak eraikitzen 
dira etorkinen eta errefuxiatuen eta haiek hartzen dituzten komunitateen artean.

Etorkinei eta errefuxiatuei buruzko munduko bi itun berrik hezkuntzaren eginkizuna 
aitortzen dute eta munduak inor atzean ez uzteko hartutako konpromisoarekin bat 
datozen helburuak ezartzen dituzte. Txosten hau itun horiek aplikatzeko funtsezko 
tresna-multzo bat da. Hainbat politika-gairi heltzen die: urtaroko etorkinak, landa-
eskolen kontzentrazioa, kultura arteko ikasketa-planak, errefuxiatuak hezkuntza-
sistema nazionaletan sartzea eta segregazioaren aurkako borroka, kualifikazioak 
aitortzea, eskola-finantziazioa helburu espezifikoetara bideratzea, eta irakasleak 
prestatzea gero eta aniztasun handiagoko ikasleriarekin lan egiteko.

Txostenaren laburpen honetan herrialdeei aholkatzen zaie hezkuntza 
migrazioa eta lekualdatzeak kudeatzeko tresnatzat har dezatela, eta behar 
dutenentzako aukeratzat. 

Hezkuntza giza eskubide bat da eta pobrezia desagerrarazteko, iraunkortasunerako 
eta bakerako eraldaketa-eragile bat. Dela lan egiteko edo ikasteko, dela borondatez 
edo behartuta lekualdatzen diren pertsonek hezkuntza-eskubidea izaten jarraitzen 
dute. Mundu Mailako Hezkuntzaren Jarraipen Txostena 2019an agerian jartzen da 
zer indar izan dezakeen etorkinen eta lekualdatuen hezkuntzak. eta zer aukera eskaini 
behar zaizkien, kalitateko hezkuntza izan dezaten.

António Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia

H A R R E S I A K  B A R I K ,  Z U B I A K  E R A I K I T Z E N

Migrazioa, lekualdatzea 
eta hezkuntza:

www.unesco.org/publishing • www.unesco.org/gemreport

Txosten honek migrazioei eta 
hezkuntzari buruz dauden datuak 
biltzen ditu eta migrazioa aukera 
paregabea dela jartzen du agerian. 
Orobat, hezkuntza-desabantailak 
non eta zergatik gerta daitezkeen 
azaltzen du. Eta nazioarteko 
komunitatea Garapen Iraunkorrerako 
Helburuak lortzeko ahalegina egiten 
eta migrazioak munduan eragiten 
dituen onura garrantzitsuak baliatzen 
ahalegintzen ari den unean aurkezten 
da.

William Lacy Swing, Migrazioetarako 
Nazioarteko Erakundeko zuzendari 
nagusia (2008ko urriaren 1etik 2018ko 
irailaren 30era)

Txosten honek arrazoi oso sendoak 
ematen ditu Errefuxiatuei buruzko 
Munduko Hitzarmenean hezkuntzari 
emandako garrantzia babesteko 
eta errefuxiatuak ezinbestean 
hezkuntza-sistema nazionaletan 
eta hezkuntzaren arloko planetan 
sartzeko. 
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Batuen Goi Komisarioa
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