O que é a Campanha Global pela Educação?
A Campanha Global pela Educação (CGE) é um movimento da sociedade civil que visa
acabar com a crise da educação global. Juntos, fazemos com que os governos sejam
responsáveis pelas suas promessas, feitas repetidamente, para oferecer Educação para
Todos. A missão da CGE é garantir que os governos ajam no sentido de oferecer a todos
o direito de uma educação pública, livre e de qualidade. Desde a nossa formação, em
1999, mais de 60 milhões de pessoas se uniram para pedir a Educação para Todos.
Organizações da sociedade civil, sindicatos de professores, ativistas dos direitos das
crianças, professores, pais e alunos uniram-se para exigir a educação universal.
Porquê a Educação?
A educação é um direito humano fundamental, no entanto, 58 milhões de crianças em
idade escolar e 63 milhões de crianças em idade do ensino secundário inferior ainda não
frequentam a escola. 781 milhões de adultos ainda não sabem ler e escrever. A maioria
destas crianças e adultos são mulheres. A Educação é não só um direito básico mas
também é fundamental para combater a pobreza global, melhorar a saúde, deter a
propagação do HIV e SIDA e permitir que as pessoas desempenhem um papel ativo e
completo nas suas comunidades.
Onde estamos agora?
A CGE tem crescido de ano para ano; existem agora coligações de educação em mais de
90 países. A nossa Semana Global de Ação tem visto, em todo o mundo, a participação
de milhões de pessoas que se unem para agir pela educação. As atividades da campanha
tiveram a participação de figuras de renome mundial, incluindo Nelson Mandela,
Angelina Jolie, Mick Jagger e Graça Machel, e envolveram dezenas de chefes de Estado
nos eventos da campanha. Os membros da CGE ajudaram também a conseguir inúmeras
mudanças políticas. Em geral, vimos o número de crianças que não frequentam a escola
primária diminuir de 100 milhões em 2000 para 58 milhões agora. Vimos aumentos na
ajuda para a educação por parte da maioria dos países desenvolvidos,

embora nos últimos anos esta tenha abrandado, ameaçando os progressos realizados ao
longo da última década. Países da Ásia, África e América Latina anunciaram decisões de
política após as nossas atividades de campanha nacional, incluindo o recrutamento de
novos professores, aumento dos orçamentos para a educação, abolição das propinas e
programas especiais para aumentar a matrícula de raparigas.

Há muitos benefícios em tornar-se membro da CGE:
• A sua organização fará parte de um movimento verdadeiramente internacional,
com membros que operam em mais de 100 países, e a voz da sua organização
poderá ser ouvida a nível global.
• O acesso a uma rede de organizações e profissionais com a mesma opinião que
trabalham para os mesmos objectivos, com oportunidades para desenvolver
capacidades, partilhar conhecimentos e aumentar o impacto do seu trabalho.
• Apoio a campanhas nacionais e internacionais de defesa através do acesso a
recursos e materiais, bem como o envio direto de notícias sobre o trabalho de
campanha.
• A CGE é liderada pelos seus membros: a forma como a campanha se desenvolve
é decidida por si.
Os membros da CGE devem assinar os nossos princípios e exigências e concordar em
defender a nossa constituição. Pode consultar esta informação em
www.campaignforeducation.org.
As coligações e organizações membros de pleno direito podem participar na Assembleia
Mundial da CGE, votar sobre as posições e estratégias políticas da CGE, concorrer às
eleições para as estruturas de governança da CGE, usar o logotipo da CGE em materiais,
e são elegíveis para solicitar subsídios para assistir à Assembleia Mundial.
Acreditamos na união da sociedade civil na busca comum pelo direito à educação, por
essa razão apenas reconhecemos em cada país uma coligação de educação. Os
indivíduos, organizações nacionais ou sindicatos são incentivados a participar na sua
coligação nacional de educação, mas não são elegíveis para participar na CGE como
membros independentes. Se representa uma organização num país que já tem um
membro da CGE, não hesite em contactá-lo para discutir a adesão à coligação nacional.

Que direitos têm os membros da CGE?
• Participar plenamente num movimento globalmente reconhecido e respeitado
que trabalha para a Educação para Todos.
• Participar ativamente na definição das políticas e estratégias da CGE através da
participação em foruns democráticos CGE, incluindo a Assembleia Mundial.
• Elegibilidade nas eleições para as estruturas de gestão da CGE.
• Utilização do logotipo CGE em materiais, documentos e recursos (com a
autorização do Secretariado).
• Receber atualizações e notícias por e-mail sobre a evolução da educação.
• Receber materiais de campanha, publicações e recursos.
• Se tiverem falta de recursos, os membros podem solicitar subsídios para
participar na Assembleia Mundial.
Quais são as obrigações que os membros da CGE têm?
• Os membros comprometem-se a defender os direitos de educação durante a
Semana de Ação Global.
• Os membros devem apresentar um relatório sobre o seu trabalho de defesa da
educação ao Secretariado de modo a que possa ser partilhado com os outros
membros.
• Os membros devem pagar as suas quotas anuais, a fim de se qualificarem para
votar na Assembleia Mundial (ver a constituição da CGE no nosso site ou entrar em
contacto com membershipapplication@campaignforeducation.org para mais
informações.)
• Os membros devem monitorizar o êxito de uma campanha sobre a educação e a
implementação dos objectivos da EPT a nível local, nacional, regional e
internacional.

1.Decida qual categoria de membro a que se candidata
A participação como membro da CGE está aberta a coligações independentes e
democráticas, nacionais e regionais, de organizações da sociedade civil e redes
internacionais e organizações não-governamentais que trabalhem para a educação
pública de qualidade para todos.
Existem quatro categorias de membros:
• Aliança / organização Internacional

• Aliança / organização Internacional que trabalhe em trabalho infantil / direitos
da criança / direitos da juventude
• Rede regional
• Coligação Nacional
Precisa de escolher qual a categoria de membro a que se candidata.
2.Convoque uma reunião da sua coligação / rede / organização
Convide todos os que estão envolvidos, visto que aderir à CGE deve ser uma decisão
coletiva. Será útil se puder notificar, com antecedência, o Secretariado da CGE desta
reunião; assim poderemos garantir que outros ativistas de educação do seu país / região
/ grupo eleitoral que tenham contactado a CGE no passado sejam informados sobre a
reunião. Se estiver interessado, também pode ser possível que um membro do Conselho
da CGE ou do Secretariado possa participar na reunião.
3.Na reunião, tome uma decisão coletiva sobre se quer tornar-se um membro formal da
CGE.
Precisará de preencher conjuntamente o formulário de adesão que está na secção
Membros do nosso website: www.campaignforeducation.org
Precisa de confirmar que subscreve os princípios e exigências da CGE e que concorda em
defender a nossa Constituição. Precisa também de chegar a acordo sobre como é que a
pequena, mas importante quota será paga.
4. Envie o formulário preenchido para o Secretariado da CGE
Por favor, envie o formulário para Secretariado da CGE:
membershipapplication@campaignforeducation.org
Apresentaremos a sua candidatura na próxima reunião do Conselho e dir-lhe-emos se a
adesão foi aprovada. Oferecemos apoio financeiro a alguns membros para participação
em foruns democráticos, nomeadamente na Assembleia Mundial.
Note que apenas uma coligação de educação é reconhecida por país e esta deve incluir
um sindicato de professores. Indivíduos, organizações nacionais ou sindicatos não
podem candidatar-se independentemente - devem candidatar-se através da coligação
nacional.

Para mais informações, por favor consulte a seção Membros do nosso website. Ou, se
quiser, entre em contacto: membershipapplication@campaignforeducation.org
Tel.: +27 11 447 4111

