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#MilaMilioiAhots
2020ko udaberrian COVID-19 sartu aurretik ere, 258 milioi ume eta
nerabe zeuden eskolarik gabe mundu guztian. Gainera, eskolara
joaten ziren guztiek ez zuten beharrezkoena ikasten: UNESCOREN
datuen arabera, errenta ertain eta baxuko herrialdeetako hamar
urtetik beherako umeen erdiek ez zuten iristen oinarrizko gaitasuna
irakur-idaztearen arloan (ez zuten ulertzen idatzizko esaldi soil bat)1.
Pandemiak, berriz, gauzak okertu besterik ez du egin,
pertsona guztientzat hezkuntza bidezkoa, inklusiboa eta
kalitatekoa eskuratzeko bidean.

Uste denaren arabera, pandemiaren lehenengo
oldearen unerik gorrienean (2020ko martxoaren
amaiera eta apirilaren erdia bitartean), hezkuntzazentroen itxierak mundu osoko ikasleen ia % 90engan
eragin zuen (Ia 1.500 milioi ume eta nerabe mundu
osoan). Mila milioi ikasle baino gehiago, mila milioitik
gora ahots entzutea merezi duen istorio bat dutenak,
eta material hauen bitartez zuengana helarazi nahi
ditugunak. Pandemiaren testuinguruak ezarritako
mugapenak guztiongan izan dute eragina, baina ez,
noski, modu berean, ez herrialde guztietan, ez
pertsona guztiengan ere.
Herrialderik pobreenen % 40k ez zieten laguntzarik
eman arrisku-egoeran zeuden ikasleei krisiaren
unerik gorrienean,2 eta beraz, herrialde horietako
umeek eskolako ia lau hilabete galdu zituzten; errenta
altuetako herrialdeetan, berriz, batez beste galdutako
denbora sei astekoa izan zen.3
Beste alde batetik, 2020ko amaieran, zenbait
herrialdek artean eskolan berriro hasteko eguna finkatu
gabe zuten, guztiak ere errenta ertain eta baxuko
herrialdeak. Horiek horrela, UNESCO, UNICEF eta

Munduko Bankua erakundeek batera egindako txosten
baten arabera,4 mundu guztian eskolaratu gabeko umeen
kopurua 24 milioi ume gehiagorekin handitu liteke,
pandemiaren ondorioz.
Beraz, esan dezakegu COVID-19 pandemiak sakondu
duela ekonomian, gizartean eta hezkuntzan lehendik
zegoen arrakala. Esaterako, Hezkuntzaren Jarraipenerako
(GEM) UNESCOK egin duen azken txostenak adierazten
zuenez, alde handiak daude eskolaratzean, esaterako
ikasketen amaierako mailari dagokionez eta ikasteko
aukerei dagokienez, familien diru-sarreren mailaren
arabera, eta ondorioztatzen zuen pertsonarik pobreenek
errazago egingo dituztela ikasturtea errepikatzea eta
eskola behar baino lehen uztea.
Errealitate hori okertu da ikastetxeen itxierarekin,
beste hainbat arrakala agerira atera direlako, esaterako
arrakala digitala, eta horrek guztiak arriskuan jartzen
ditu kalitateko hezkuntza mundu osoan eskura izateko
egindako aurrerapenak, eta are okerrago, aurrekaririk
gabeko hezkuntza-krisi batera eraman gaitzake, bai
Espainian, bai Munduaren hegoaldeko herrialdeetan,
eta hamaika urte kostako zaigu hortik ateratzea.

1 GEM 2020 txostena. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_spa
2 https://es.unesco.org/news/unesco-muestra-que-40-paises-mas-pobres-no-apoyaron-alumnos-situacion-riesgo-durante-crisis-del
3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374711_spa
4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374711_spa
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hori arazo oso zehatzetan agertzen da, esaterako eskola
bertan behera uzteko arrisku handiagoa; eskolaren
galera babes eta gizarteratzeko gune gisa eta, beraz,
gizarte-isolamendu arrisku handiagoa; genero-arrakala
handitzea, zaintza-lanak gehiago zamatzen direlako
nesken gain; eta hezkuntza sistema guztien gaineko
presioa handitzea, era berezian irakasleen gainean.
Beste alde batetik, aurreikuspenen arabera, pandemiak
handitu egingo du hezkuntzaren finantzazioaren defizita
herrialderik pobreenetan, hain zuzen ere, inbertsio hori
inoiz baino beharrezkoagoa denean.

Hona nola azaltzen zuen UNESCOren
zuzendari nagusiak iragan urriaren 5ean,
Irakaslearen Mundu Egunaren karietara:
“behar diren neurriak premiaz hartzen ez
badira, eta inbertsioak handitzen ez badira,
ikaskuntzaren krisia hezkuntzahondamendia bihur liteke”.5
Beste hainbat eremutan bezala, pandemiak
hezkuntzaren eremuan izaten ari den inpaktua askoz
ere modu larriagoan kolpatzen ari da pertsona, kolektibo
eta herrialderik zaurgarrienetan; hezkuntzaren arrakala

Kalkuluen arabera, herrialderik pobreenen % 40k
honezkero jasan dituzte hezkuntzako aurrekontuen
murrizketak, oraingo ekitaldi ekonomikorako, edo
hurrengorako aurreikusten dituzte.
Horregatik, orain are garrantzitsuagoa da herrialde
aberatsek elkartasunarekiko duten konpromisoa
berrestea, lankidetza-politiken bitartez, eta batez ere,
Garapenerako Laguntza Ofizialari (GLO) dagokionez,
hark sustatzen baititu hezkuntza-sistemak beharrik
handiena duten herrialdeetan.
Espainiaren kasuan, hezkuntzara bideratutako GLO %
8 murriztu zen 2008 eta 2018 bitartean, eta hurrengo
urterako pixka bat handitzea aurreikusten bada ere,
beldur gara nahikoa izatetik urrun ez ote dagoen.

“Mila Milioi Ahots”:
Bizitza-istorioak
#LaMejorLección tresnarekin gure helburua izan zen gogoeta-gune bat eskaintzea
hezkuntza-komunitateek pandemia eta konfinamenduaren garaian ateratako irakaspenen
inguruan, eta hezkuntzaren eginkizuna balioestea, krisialditik indartuta ateratzeko bidean.
“Mila milioi ahots” ekimenarekin, berriz, aurpegia eta ahotsa jarri nahi diegu ia 1.500
milioi ikasleri, beren hezkuntza-prozesuak COVID-19ak kaltetu baititu, alderdi oso
zehatzetatik, eta beste hainbat ume identifikatuta sentitu daitezke haiekin.
Izan ere, zifra eta estatistika horien guztien atzean
egiazko pertsonak baitaude, eta haien etorkizuna,
itxaropenak eta ametsak zapuztu litezke, behar diren
neurri eta politika bizkor eta eraginkorrak hartu eta
finantziatzen ez badira, hezkuntza-arrakalari aurre
egiteko, kolektiborik zaurgarrienak babesteko eta,
azken buruan, “atzean inor ez uzteko”.
Orain inoiz baino gehiago, gobernuek eginahalak egin
behar dituzte 2030 agendaren esparruan hartutako
konpromisoak betetzeko, eta hain zuzen ere, Garapen
Jasangarriko 4. Helburua (GJH), hark ezartzen baitu

betebeharra dela “hezkuntza parekidea, inklusiboa eta
kalitatekoa, eta ikasteko aukerak bermatzea, pertsona
guztientzat eta bizitza osoan zehar”.
Ondoren, pandemiaren ondorioz kaltetuta atera diren
hezkuntzaren alderdi batzuk azalduko ditugu, eta haien
berri emateko berri-emailerik onenak izango ditugu:
haien protagonistak berak. Ume eta nerabe horiek,
munduan beste asko bezala, zailtasunak dituzte beren
hezkuntza-eskubidea gauzatzeko, eta horrek eragin
lazgarria izan dezake haien bizitzan eta haien
etorkizunean.

5 https://es.unesco.org/news/63-millones-maestros-afectados-crisis-covid-19-dia-mundial-docentes-unesco-exhorta-que-se

duten ikuspegia, haren erronkek ez baitute mugakonturik ulertzen, eta ez baitute berdin eragiten
pertsona guztiengan eta herrialde guztietan.
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Jarduera hori egiteko erabili nahi dugun ikuspuntuaren
erdian emozioak eta alderdi psikosozialak jarri nahi
ditugu, izan ere, zalantzarik gabe, bizi izan dugun eta
oraindik ere bizitzen ari garen salbuespenezko
egoerak aurrekaririk gabeko inpaktua izan du
umeengan eta nerabeengan maila sozialean,
psikologikoan eta emozionalean, eta hala islatzen dute
#LaMejorLección kanpainan jaso genituen irakaspenek,
haietako gehienek lotura zutelako alderdi horiekin, hain
zuzen ere:

Helburua da jarduera hauek landuko dituzten ikasleak
gai izatea beste pertsona horien lekuan jartzeko,
arazo komunak identifikatzea eta sendotzea haien
enpatia, kontzientzia kritikoa eta bizi dugun munduaz

konfinamenduan bizi izandako sentimenduak
eta emozioak, irakasleen eta ikaskideen
hutsa sentitzea, eta beste pertsonekiko
enpatiazko sentimenduak.

Babesgabetasuna
Dagoeneko 2018an, “La educación, el camino hacia la paz ¡Deja tu huella!” kanpainarekin,
aztertu genuenez, eskola eta hezkuntza-espazioak funtsezko osagaiak dira umeak
babesteko indarkeria-mota askoren aurrean, barne direla adingabeek gatazkaegoeretan era berezian jasaten dituzten mehatxu espezifikoak, besteak beste, adingabeen
salerosketa, ume-soldadu gisa errekrutatzea, prostituzioa, salerosketa edo umezaroan
lotutako ezkontzak.
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Pandemia baino lehen ere, milioika ume bizi ziren
larrialdiko testuinguruetan, eta hezkuntza eskura izatea
zaila zuten; hori da, esaterako, adingabe errefuxiatuen
kasua; errefuxiatutako populazioaren erditik gora dira,
eta orduan ere, egoera horretan ez zeuden umeek baino
askoz ere posibilitate gehiago zituzten eskolara ez
joateko, haiek halako bi hain zuzen ere.
Datuek erakusten dutenaren arabera, ume horien
egoerak okerrera egingo du.
Lehendik zeuden larrialdiko egoera horiez gain
(gatazkak, natura-hondamendiak, behartutako
lekualdatzeak...) esan liteke COVID-19ak guztiok jarri
gaituela larrialdi-egoeran, neurri handiagoan edo
txikiagoan

Gainera, osasunaren eta arriskuen prebentzioaren
gaineko irakaspen-iturria izan daiteke, eta familiekin
lankidetzan,

Horregatik, azpimarragarria da hezkuntza funtsezko
osagaia dela umeen eta nerabeen bizitzaren
normalizaziorako, eta zentzu horretan, salbagailu bat
dela, estresa gainditzen laguntzen dielako, eta
jostatzeko eta aisialdirako espazioak eskaintzen
dizkielako, beren adineko umeekin bizitza sozial
egokia izateko; gainera, eskolako errutinak emandako
egonkortasuna eta ordena lagungarriak zaizkie
ziurgabetasunari aurre egiteko.

beren adinerako egokiak ez diren
informazioen hartzaile izan diren umeen
emozioak bideratzeko lagungarria izan
daiteke (ume horiek ez daudelako prestaturik
informazio horiek prozesatzeko, eta
haiengan antsietatea, beldurrak eta
ziurgabetasuna eragin ditzakete).

Eskola uztea
Lehen esan dugunez, eskola-porrota eta eskola bertan uztea oso lotuta daude
pobreziarekin eta familien diru-sarreren mailarekin.
UNESCOren azken GEM txostenaren arabera, ikasturteak errepikatzea eta eskola garaiz
baino lehen uztea errazago gertatuko dira ikaslerik pobreenen kasuan, eta aldeak are
handiagoak dira ikasketak bukatzeari dagokionez, aberastasunaren arabera.6
Hala ere, eskola-uztea ez da Hegoaldeko herrien
arazo esklusiboa, eta hain zuzen ere, Espainia da (ildo
horretan egindako aurrerapenak aurrerapen) Europako
Batasunean eskola-uzte handiena duen herrialdea, %
17,3ko tasarekin, Europako batez bestekoa % 10,2koa
delarik, eta oso urrun EBk 2020rako ezarria zuen % 10
edo gutxiagoko tasatik.7

Pertsonarik zaurgarrienengana iristeko
neurririk hartu ezean, eta era berezian,
arrakala digitalak baztertuta
daudenengana iristeko, zenbaki horiek are
okerragoak izateko arriskua dugu.

Gizarte-isolamendua
pairatzeko arriskua
Ikastetxeak oinarrizko gizarteratze garrantzitsuaren eta giza elkar-eragintzaren funtsezko
guneak dira. Adiskidetasun-, jolas- eta zorion-harremanak eraikitzen dituzte.
Haiek itxita, ume eta gazte askok gizarte-harreman
aberasgarri hori galtzen dute, funtsezkoa dutelarik beren
ikasketa- eta garapen-prozesuetarako. Errealitate hori
hezkuntza ez-formalaren eremura hedatzen da.
Gizarteratzerik eta ikasketarik eza arazo handia bihur
litezke epe luzera, eta kalte psikologikoen iturri ume eta
nerabe askorentzat, batez ere beren lagunekiko

kontaktua internet bidez mantendu ez dezaketen ume
eta nerabeen kasuan (tresna hori bera ere, arazo iturria
bada ere, une honetan, ziber-jazarpenarengatik). Beste
alde batetik, konfinamendua zailagoa izan da eta
inpaktu handiagoa izan du heziketa-behar bereziak edo
ikasteko arazoak dituzten ume eta nerabeen kasuan,
laguntza osagarria behar izaten baitute egoera berri
honetara egokitzeko.

Genero-bazterkeria
hezkuntzan
Nazio Batuen idazkari nagusiak joan den apirilean adierazi zuenez “hainbat
hamarkadatan genero-berdintasunean eta emakumearen eskubideetan lortutako
aurrerapen eskas horiek atzera-prozesuan sartzeko arriskuan daude, COVID-19
pandemiaren ondorioz”.8
6 Pobreziak eragina du eskolaratzean, bukaeran eta ikasteko aukeretan. Eskualde guztietan, Europa eta Ipar Amerika kentuta, etxe aberatsen %
20ko 100 nerabetik, etxe pobreenen % 20ko 87 nerabek hasi zuten bigarren hezkuntzako lehenengo zikloa, eta 37k bukatu zuten. Azken
horietatik, etxe aberatsen % 20ko 100 nerabetik, 50 inguruk lortu zuten gutxieneko gaitasun maila irakurketan eta matematikan.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_spa
7 2020an argitaratutako 2019ko datuak. Datu hauek EBk 2021ko maiatzean eguneratzea aurreikusten da.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Overview
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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horregatik, politika publikoen erdigunean jarri beharrak
dira. Hezkuntzari dagokionez, konfinamenduaren
ondorioz neska ume eta nerabeek denbora
gehiago eman behar izan dute zaintza-lanetan, lan
horiek areagotu baitira, eta horrek ondorioa izan du
haien ikas-prozesuetan, eta ikasgelara itzultzeko unea
are zailagoa egin die, konfinamendua amaituta. Esate
baterako, Malala Funtsaren datuen arabera, uste
izatekoa da bigarren hezkuntzako ikasketak egiten
dituzten neska errefuxiatuen erdiak ez direla ikasgelara
itzuliko, ikastetxeak irekitzen direnean.

Emakumeak eta neskatoak, pandemia honen kaltea
gehien jasaten dutenak izateaz gain, komunitateen
suspertzearen bizkar-hezurra ere izaten dira, eta

Neska errefuxiatuen matrikulatze-tasa osoa jadanik %
10 baino txikiagoa zen herrialdeetan, neska guztiek
dute ikasketak behin betiko uzteko arriskua.
Iragarpen larri horrek ondorio latza utziko luke hurrengo
belaunaldietan.

Irakasleen eginkizuna gakoa
Zalantzarik gabe, COVID-19ak eta horren ondorioz ikastetxeak itxi izanak nabarmen
handitu dute herrialde guztietako hezkuntza-sistemen gaineko presioa, eta era berezian
irakasleen gainekoa, eta bidezkoa da egoera ikaragarri zail honetan hezkuntzaren
kalitateari eusteko egin duten eginahala aitortzea.
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hezkuntzakoen % 86k ozta-ozta dituzte beren
eginkizunak betetzeko eskatzen diren gutxieneko
kalifikazioak, eta eskualdeen artean alde handiak izaten
dira oraindik ere; horren ondorioz, irakasle askok
prestakuntza eskasa dute aurrean dituzten arazoei
heltzeko”. Hain zuzen ere, Saharaz beherako Afrikan,
lehen hezkuntzako irakasleen % 65ek eta bigarrengoen
% 51k bakarrik dute eskatutako gutxieneko kalifikazioa,
eta portzentaje hori altuagoa da kontinente asiarraren
hegoaldean, % 70ekoa baita han.

UNESCOren datuen arabera, COVID-19aren krisiak
63 milioitik gora irakasle jo ditu, eta agerian jarri ditu
hezkuntza-sistema askoren hutsune iraunkorrak.
UNESCO, UNICEF eta Munduko Bankua erakundeek
COVID-19ari hezkuntza-eremutik emandako erantzuna
aztertzeko egindako txosten bateratuaren arabera,9
aztertutako herrialdeen erdiek bakarrik eman zieten
irakasleei urrutiko hezkuntzari buruzko prestakuntza
osagarria, eta herrialde horien herenak baino
gutxiagok eskaini zieten laguntza psikosoziala,
krisiari aurre egiteko.
Beste alde batetik, UNESCOren Estatistika Institutuak
emandako azken datuek agerian utzi zuten “lehen
hezkuntzako irakasleen % 81k eta bigarren

UNESCOren estimazioaren arabera, GJH4 betetzeko
2030ean, 69 milioi hezitzaile gehiago beharko
lirateke munduan (24 milioitik gora lehen hezkuntzan
eta 44 milioitik gora bigarren hezkuntzan). Kopuru hori
bera ateratzen da 2019an mundu guztian bi maila
horietan ari ziren profesionalen kopuruak batuta.10

Horregatik, CMEk defendatzen du premia
larrikoa dela mundu guztian irakasleei
laguntzeko neurriak hartzea, batez ere une
honetako testuinguruak berekin dakarren
gainzamari eta urrutiko heziketak dituen
zailtasunei aurre egiteko orduan, irakasle
gehienak ez daudelako prestaturik, edo/eta
ez dauzkate behar diren baliabideak.

9 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374711_spa
10 https://es.unesco.org/news/63-millones-maestros-afectados-crisis-covid-19-dia-mundial-docentes-unesco-exhorta-que-se

Badakigu zer behar den.
Orain, nola lortu hori?
COVID-19ak hezkuntzari planteatzen dizkion erronkek gure gizarte eta gobernuei
behar den mailan egoteko eskatzen diete, izan ere, jokoan baitago milioika lagunen oraina
eta etorkizuna, batez ere ume eta nerabeenak, hezkuntza bidezkoa, inklusiboa eta
kalitatekoa jasotzeko sarbidea gero eta zailagoa baitute.
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da; baina 2008ko krisialditik hona, garapenerako
laguntza ofizialari egiten dion ekarpenaren bolumena
neurriz gain murriztu du eta, 2019an, zortzigarren urtez
jarraian, lankidetzarako gutxien ematen zuten Europako
herrialdeetako bat ginen. Eta, hain zuzen ere,
hezkuntzarako lankidetzari dagokionez, GLOren funtsak
% 80 baino gehiago murriztu dira, 2008tik 2018ra arteko
epean.

Alde batetik, pertsona eta komunitaterik zaurgarrienei
lagunduko dieten politika publikoak behar dira; baina
politika horiek gauzatzeko adinako inbertsioak ere aldi
berean eratu behar dira, bai Espainian, bai eta, batez
ere, horren beharrik handiena duten herrialdeetan ere.
Espainia, denbora luzez, hezkuntza-eskubideari
konpromiso handiz atxiki dion herrialde emailea izan

Oraingo gobernuak konpromisoa hartu du Nazio
Errenta Gordinaren %0,5 lankidetzarako emateko,
eta lehentasuna hezkuntzari eman dio; esate
baterako, hezkuntza da COVID-19aren krisiaren aurrean
antolatutako Lankidetza Espainiarraren Erantzun
Bateratuko Estrategiaren “ardatz bertikaletako” bat.
Hala ere, garrantzitsua da konpromiso hori betetzeko
kontzientziatzea eta mobilizatzea, eta halaber,
laguntzaren hazkunde horren zati handi bat izatea
hezkuntza bidezko, inklusibo eta kalitatekoa
finantzatzeko, pertsona guztientzat.

Bizitza-istorio hauen eta beste hainbesteren
amaiera zoriontsua horren araberakoa izango da.

HEZKUNTZAREN ALDE
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