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A Campanha Global pela Educação  mobiliza-se para a Semana de Acção Global pela 
Educação (GAWE) 2022 

Um apelo para que Protejamos a Educação em Emergências Já! 

25 a 29 de Abril de 2022 

 

Atenção: Todas as agências de mídia 

Para lançamento imediato: 20 de Abril de 2022 

 

#ProtectEiENow #GAWE2022 

 

Conflitos, desastres climáticos e ambientais e emergências de saúde pública têm um impacto 
devastador no direito à educação de milhões de estudantes. Antes da pandemia do COVID-
19, o mundo já enfrentava desafios imensos no cumprimento do direito humano à educação, 
cerca de 35 milhões de crianças no mundo todo foram deslocadas à força e quase metade das 
crianças refugiadas em idade escolar estavam fora da escola [1].   

 

A Campanha Global pela Educação (CGE) mobiliza-se para a Semana de Acção Global pela 
Educação (GAWE) 2022, um momento chave para os activistas da educação em todo o 
mundo. Mais de 100 países, centenas de organizações locais, nacionais e internacionais da 
sociedade civil e milhões de pessoas de todos os cantos do globo unem-se para defender e 
promover o direito à educação inclusiva e equitativa de qualidade e oportunidades contínuas 
para todos, e contribuem para alcançar o ODS4. 

 

Este ano, #GAWE2022, é mais importante do que nunca. A CGE apela aos estados, líderes 
mundiais e à comunidade internacional para que Protejamos a Educação em Emergências Já!. 
Há exemplos devastadores como o direito à educação de milhões de pessoas está a ser 
violado em contextos de emergência em todas as partes do mundo. Os mais recentes foram 
os ataques propositais às instalações educacionais na Ucrânia, no entanto, há muitos outros 
que estão a acontecer há anos. 
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O Iémen ainda é impactado por quase 8 anos de guerra que deixaram aproximadamente 8,1 
milhões de meninas e meninos em idade escolar com necessidade de educação[2], continua 
sendo a pior crise humanitária do mundo. Enquanto isso, na Etiópia, 2,7 milhões de crianças 
em idade escolar estão fora da escola, com 240 escolas sendo usadas para abrigar famílias 
deslocadas e outras 2.500 escolas, total ou parcialmente danificadas[3].  . Em Bangladesh, 78% 
dos jovens relatam que sua educação está sendo afectada pelas mudanças climáticas, desde 
o abandono escolar relacionado às inundações (25%) até o impacto na jornada para a escola 
(23%)[4]. 

Estas crises estão a deteriorar a cada minuto e as crianças em regiões atingidas pela 
emergência precisam da nossa voz! 

 

Uma semana de acção! 

Cada dia da Semana de Acção Global pela Educação (GAWE) apresentará um diálogo de 
política regional diferente, com foco na educação em contextos de emergência. No último dia 
da Semana de Acção Global pela Educação (GAWE), o Secretariado da CGE sediará um evento 
global de alto nível sobre educação em contextos de emergência com ênfase na 
aprendizagem em deslocamento. 

 

Os seguintes eventos ocorrerão da seguinte forma: 

 

Segunda-feira, 25 de Abril de 2022: A região árabe lançará a Semana de Acção Global pela 
Educação (GAWE) 2022, em um Diálogo de Política Regional sobre Educação em 
Emergências, organizado pela Campanha Árabe pela Educação para Todos. O evento terá 
início às 14h00 Horário da Palestina / 15h00 Horário da Europa Central (CET). Link para 
inscrição: https://bit.ly/GAWEACEA 

 

Terça-feira, 26 de Abril de 2022: A região da América Latina apresentará o seu diálogo da  
Semana de Acção Global pela Educação (GAWE) sobre a Educação em Contextos de 
Emergência na América Latina e no Caribe: Género, Dívida, Digitalização, organizado pela 
Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação. O evento terá início às 11h00 Horário 
do Brasil/ 16h00 Horário da Europa Central (CET). Link para inscrição: 
https://bit.ly/GAWECLADE 
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Quarta-feira, 27 de Abril de 2022: A região da Ásia-Pacífico apresentará o seu diálogo da 
Semana de Acção Global pela Educação (GAWE) intitulado Protejamos a Educação em 
Emergências Já: Um Diálogo Regional da Ásia-Pacífico organizado pela Associação Ásia-
Pacífico para Educação Básica e para Adultos (ASPBAE). O evento terá início às 13h00 Horário 
de Manilla / 7h00 Horário da Europa Central (CET). Link do evento: https://bit.ly/aspbaegawe 

 

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022: A região africana apresentará o seu Diálogo de Política 
Regional da Semana de Acção Global pela Educação (GAWE) sobre Educação em Emergências 
na África, liderado pela Campanha Nacional Africana para Educação para Todos (ANCEFA). O 
evento terá início às 8h00 Horário do Leste da América do Norte (EST) / 12h00 Horário de 
Greenwich (GMT)/ 14h00 Horário da Europa Central (CET). Link para inscrição: 
https://bit.ly/GAWEANCEFA 

 

Sexta-feira, 29 de Abril de 2022: O Diálogo de Política Global da Semana de Acção Global pela 
Educação  (GAWE) será liderado pelo Secretariado da CGE em parceria com os Serviços 
Jesuítas para Refugiados (Jesuit Refugee Services), e dará ênfase no Acesso Equitativo à 
Aprendizagem em Deslocamento: Acção Contra a Discriminação e a Marginalização. O evento 
terá início às 8h00 Horário do Leste da América do Norte (EST) / 14h00 Horário de Greenwich 
(CET) / 20h00 Horário de Manila. Link para inscrição: https://bit.ly/GAWEGLOBAL 

 

O Apelo para Acção: 

A Campanha Global pela Educação pede aos Estados que Protejamos a Educação em 
Emergências Já!, e incluam: 

 

• Proteger a educação de ataques e, aderir e cumprir  a Declaração de Escolas Seguras, 
adoptada em 2015. 

• Proporcionar ambientes de aprendizagem seguros e acessíveis para todos os alunos 
em contextos de emergência, sem qualquer discriminação com base no género, 
deficiência, raça, origem étnica ou qualquer outro factor. 

• Desenvolver e implementar planos e orçamentos nacionais de educação sensíveis à 
crise e promover a inclusão equitativa e sustentável de refugiados, solicitantes de 
asilo, retornados, apátridas e deslocados internamente, nos sistemas nacionais de 
educação. 

• Garantir que os professores sejam protegidos e adequadamente treinados e 
remunerados. 

• Promover uma educação  verdadeiramente transformadora e uma base para a paz. 
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• Ouvir as vozes das pessoas afectadas por emergências – organizações da sociedade 
civil, comunidades, famílias, professores – que fazem parte das unidades de 
intervenção nestas situações. As experiências dos afectados, perspectivas e histórias 
são importantes, e devem ser plenamente consideradas nos planos e políticas 
educacionais. 

 

Sobre a Campanha Global pela Educação (CGE) 

A CGE é um movimento líder da sociedade civil que promove e defende a educação como um 
direito humano fundamental. A CGE tem mais de 127 membros, 94 deles são coalizões 
nacionais de educação, 18 ONGs internacionais e 15 redes regionais e organizações lideradas 
por jovens. A CGE defende a educação como um direito básico. A CGE define a educação como 
a base para todas as formas de desenvolvimento e como um catalisador para o crescimento. 
Como uma organização transnacional, a CGE acredita que a educação é a chave para garantir 
um crescimento económico sustentável e equitativo, melhora da saúde e desenvolvimento 
social. 

 

Para mais informações entre em contacto: 

Philani Ndebele 

Director de Comunicação (CGE) 

Philani@campaignforeducation.org 

+27 11 447 4111 

 

 

1. https://www.unicef.org/education/emergencies#:~:text=UNICEF-,A%20lifeline,health%20care%20and%20hygiene%20supplies. 
2. https://reliefweb.int/report/yemen/education-cannot-wait-announces-us17-million-grant-first-emergency-response-yemen 
3. https://www.unicefusa.org/stories/ethiopia-conflict-rages-children-pay-highest-

price/39351?ms=Social_SOC_2021_GeneralSocial 
_20211220_TwitterUnicefusa_TigrayChildrensCrisisWebStory_none_none&amp;initialms=Social_SOC_2021_GeneralSocial_202
11220_TwitterUnicefusa_TigrayChildrensCrisisWebStory_none_none 

4. https://www.unicef.org/rosa/reports/rising-challenge-0 

 

 

 

 


