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Conflitos armados deixam 28 milhões de crianças sem escola no mundo
05-Jul-2011

Raiana Ribeiro - Portal Aprendiz

Escola PrimÃ¡ria de Mugosi, que recebe a maioria das crianÃ§as do campo de regufiados Kahe, na RepÃºblica
DemocrÃ¡tica do Congo

â€œA educaÃ§Ã£o desempenha um papel central nÃ£o sÃ³ na prevenÃ§Ã£o de
conflitos armados, mas, sobretudo, na reconstruÃ§Ã£o dos paÃ-ses afetados
por eles. Ã‰ uma importante forÃ§a de paz que tem sido esquecida e
negligenciada pela comunidade internacional.â€• Esse Ã© o alerta do diretor
de educaÃ§Ã£o da Unesco no Brasil, Paolo Fontani, a partir do relatÃ³rio A crise oculta: conflitos armados e educaÃ§Ã£o,
elaborado pela OrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes Unidas (ONU) e apresentado nessa segunda-feira (4/7), em Genebra, na
SuÃ-Ã§a.

Ao todo, 42% das crianÃ§as que estÃ£o fora da escola no mundo vivem em
paÃ-ses afetados por conflitos, segundo o documento. Isso equivale a 28
milhÃµes de estudantes afastados da educaÃ§Ã£o por causa da violÃªncia. â€œAs
dificuldades que eles enfrentam vÃ£o desde o impedimento de chegar Ã
escola, passando pela falta de professores, salas de aula, atÃ© os
traumas psicolÃ³gicos deixados pela violÃªnciaâ€•, aponta o diretor da
Unesco.

Em
abril do ano 2000, representantes de 160 paÃ-ses se reuniram em Dacar,
no Senegal no FÃ³rum Mundial de EducaÃ§Ã£o e criaram a iniciativa EducaÃ§Ã£o
para Todos que monitora o cumprimento de seis metas em educaÃ§Ã£o atÃ©
2015.

O documento, produzido pela equipe do RelatÃ³rio de Monitoramento
Global de EducaÃ§Ã£o Para Todos (EPT), aponta que apenas 2% dos recursos
destinados Ã reconstruÃ§Ã£o de paÃ-ses afetados pela violÃªncia sÃ£o
aplicados em educaÃ§Ã£o. Distante das prioridades no cessar-fogo, o setor
ainda sofre com os desvios de dinheiro para gastos militares.

â€œSeriam necessÃ¡rios apenas seis dias de gastos militares dos paÃ-ses
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doadores para preencher o dÃ©ficit de 16 bilhÃµes de dÃ³lares no
financiamento da iniciativa de EducaÃ§Ã£o para Todosâ€•, afirma o texto. A
Unesco sugere a criaÃ§Ã£o de um fundo especÃ-fico para educaÃ§Ã£o, onde haja
contribuiÃ§Ã£o direta dos doadores e onde se consiga elevar os
investimentos na Ã¡rea.

O relatÃ³rio adverte ainda que a falta de medidas rÃ¡pidas e contÃ-nuas
na educaÃ§Ã£o, imediatamente apÃ³s o conflito, pode dificultar a
consolidaÃ§Ã£o da paz, especialmente se ainda estiverem vigentes
mecanismos de exclusÃ£o, intolerÃ¢ncia e injustiÃ§a.

Veja tambÃ©m:
- â€œA educaÃ§Ã£o Ã© quase tudo num paÃ-s em reconstruÃ§Ã£oâ€•, Ondjaki
- Veja fotos da Unesco

Segundo Fontani, â€œos conflitos geram um impacto grande no tecido
social, por isso Ã© preciso uma estratÃ©gia diferenciada, uma educaÃ§Ã£o que
envolva toda a comunidade, que privilegie a formaÃ§Ã£o de professores,
forneÃ§a materiais adequados e desenvolva
metodologias participativas. Enfim, Ã© necessÃ¡rio construir um processo de paz no interior de cada escolaâ€•.

O estupro como arma de guerra

De acordo com o monitoramento, abusos sexuais â€“ reconhecidos como
crimes de guerra â€“ integram a lista de violaÃ§Ãµes aos direitos humanos
nessas regiÃµes, vitimando principalmente as meninas.

Na RepÃºblica DemocrÃ¡tica do Congo, conhecida como a â€œcapital mundial
das violaÃ§Ãµesâ€•, 400 mil mulheres sÃ£o anualmente vÃ-timas de violÃªncia
sexual, o que equivale a 1.152 incidentes diÃ¡rios. Dessas, um terÃ§o Ã©
menor de idade, sendo que 13% tÃªm menos de 10 anos.
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Ele avalia que o medo e a inseguranÃ§a tambÃ©m sÃ£o fatores que impedem
milhares de alunos de continuarem os estudos. Exemplos nÃ£o faltam: no
AfeganistÃ£o, no inÃ-cio de 2010, mais de 450 escolas estavam fechadas por
falta de seguranÃ§a. Em Mogadiscio, capital da SomÃ¡lia, 60 escolas foram
fechadas em 2009 e pelo menos 10 foram ocupadas por forÃ§as militares.

No Iraque, os anos de violÃªncia ocasionados pela Guerra do Golfo
(1990-1991) e agravados pela invasÃ£o das tropas aliadas em 2003, foram
responsÃ¡veis por destruir grande parte da infra-estrutura escolar, alÃ©m
de terem forÃ§ado centenas de professores e alunos a abandonarem o paÃ-s.
Em Gaza, nos territÃ³rios autÃ´nomos palestinos, os ataques militares
israelenses em 2008 e 2009 deixaram 350 crianÃ§as mortas, 1.815 feridos e
280 escolas danificadas, de acordo com o documento.

Tomados como alvos legÃ-timos das forÃ§as militares envolvidas nos
conflitos contemporÃ¢neos, alunos, escolas e professores acabam sendo
vÃ-timas de ataques, seqÃ¼estros e prisÃµes, caracterizando a violÃªncia
como o maior obstÃ¡culo a ser superado neste sÃ©culo para o avanÃ§o da
educaÃ§Ã£o, conclui o relatÃ³rio.

Depoimento

Escola de crianÃ§as no campo de refugiados Kakuma, no QuÃªnia

Durante a entrevista o diretor da Unesco, Paolo Fontani, descreveu
sua experiÃªncia no Kosovo, regiÃ£o ao sul da antiga IugoslÃ¡via que, em
1999, enfrentou uma guerra que resultou em centenas de mortos. Veja
abaixo, a Ã-ntegra do seu depoimento.

â€œCheguei imediatamente apÃ³s o conflito, um conflito com
componentes Ã©tnicos onde o Ã³dio, a incompreensÃ£o e a intolerÃ¢ncia eram
vigentes. Fui para ajudar em um programa de educaÃ§Ã£o e direitos humanos.
Assim que desembarquei vi cerca de 70% dos edifÃ-cios destruÃ-dos. Fazia
25ÂºC negativos e havia 90 mil estudantes fora da escola. Eram muitas as
dificuldades, mas assim mesmo a educaÃ§Ã£o era vista como forÃ§a de paz.
Nosso projeto, EducaÃ§Ã£o para a Democracia e os Direitos Humanos, tinha
como um de seus objetivos construir uma nova geraÃ§Ã£o que pudesse
conviver em uma sociedade pluralista, tolerante e democrÃ¡tica. Para
isso, foi necessÃ¡rio introduzir elementos que o conflito tinha se
encarregado de destruir, como a resoluÃ§Ã£o pacÃ-fica de conflitos e a
convivÃªncia de diferentes etnias nos mesmos centros educativos. Posso
dizer que professores, alunos e famÃ-lias foram transformados e sofreram
um impacto positivo, trazendo bons resultados.â€•
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